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บทคัดย่ อ
หลักการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งในคดีอาญาจาเลยจะได้รับการสันนิ ษฐานว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ เป็ นหน้าที่
ของโจทก์ที่จะนาพยานหลักฐานมาพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยว่าจาเลยเป็ นผูก้ ระทาความผิด ดังนั้น จาเลย
ไม่มีหน้าที่ ที่จะต้องนาพยานมาสื บหรื อจะให้การปฏิ เสธฟ้ องของโจทก์ก็ได้ โจทก์ไม่สามารถบังคับเอา
หลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของจาเลย จึงไม่สามารถอ้างจาเลยเป็ นพยานฝ่ ายตนได้ หรื อบังคับให้จาเลย
ให้การหรื อเสนอพยานหลักฐานต่อศาลได้
บทบัญญัติการห้ามโจทก์อา้ งจาเลยเป็ นพยาน ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมกระทาความผิดหลายคนนั้นยัง
เป็ นปั ญหาว่าในกรณี โจทก์อา้ งผูท้ ี่ร่วมกระทาความผิดหรื อมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการกระทาความผิดนั้นเป็ น
พยาน การรับฟั งพยานของผูร้ ่ วมกระทาความผิดยังเกิดประเด็นปั ญหาอยูม่ าก โดยจะเกิดการกล่าวหาซึ่ งกัน
และกันไม่วา่ จะเป็ นการแยกฟ้องหรื อการฟ้องคดีรวมกันก็ตาม ซึ่งสามารถแยกได้เป็ นกรณี ดังนี้
1.กรณี ผรู ้ ่ วมกระทาความผิดถูกฟ้ องเป็ นจาเลยคนละคดี อาจเป็ นเทคนิ คของโจทก์ เพื่อให้โจทก์
สามารถอ้างจาเลยคดี หนึ่ งมาเป็ นพยานอีกคดีหนึ่ งได้ จึงไม่ควรอ้างพยานที่ถูกฟ้ องเป็ นคนละคดีเป็ นพยาน
เพราะจาเลยได้กระทาความผิดในคดีเดียวกันอาจให้การช่วยเหลือกันเอง
2.กรณี ผูร้ ่ วมกระทาความผิดเคยถูกฟ้ องร่ วมกับจาเลย แต่โจทก์ถอนฟ้ องไปก่ อน อาจเกิ ดจาก
โจทก์ยนื่ ข้อเสนอว่า หากให้การเอาผิดกับจาเลยอื่นๆ ได้ จะถอนฟ้องไม่ถูกดาเนินคดี กรณี น้ ีผทู ้ ี่ถูกถอนฟ้ อง
อาจจะให้การเท็จเพื่อเอาผิดกับจาเลยอื่นจึงควรห้ามเป็ นพยาน
3.กรณี ผูร้ ่ วมกระทาความผิดเคยถู กฟ้ องร่ วมกับจาเลย แต่ศาลสั่งแยกฟ้ องเป็ นอีกคดีหนึ่ ง ผูน้ ้ นั
อาจจะมาให้การซัดทอดถึงจาเลยอื่นในอีกคดีหนึ่ง
4.กรณี ผูร้ ่ วมกระท าความผิดไม่ ถู ก ฟ้ องคดี ต่อศาล เป็ นกรณี ที่ พ นัก งานอัย การกันผูต้ ้องหาที่
กระทาผิดร่ วมกันมาเป็ นพยาน จึงไม่ถูกฟ้ อง ไม่ควรรับฟั งเนื่ องจากจะให้ผรู ้ ่ วมกระทาความผิดนั้นมายันเอา
ผิดกับผูก้ ระทาผิดคนอื่นเพื่อให้ตนไม่ถูกดาเนินคดี
5.กรณี ผู ้ร่ ว มกระท าความผิ ด กับ จ าเลยถู ก พิ พ ากษาลงโทษไปแล้ว ผู ้ก ระท าความผิ ด ที่ ถู ก
ดาเนิ นคดีเสร็ จเด็ดขาดไปแล้วคงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการให้การนั้น กรณี น้ ี จึงควรรับฟั งเป็ นพยาน
ได้
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ปั ญหาในการอ้างผูร้ ่ วมกระทาความผิด โจทก์จะอ้างจาเลยจากคดี หนึ่ งมาเป็ นพยานในอี ก คดี
หนึ่ง เพื่อเอาผิดกับจาเลยคนนั้นไม่ได้ ในการรับฟังพยานที่เป็ นผูร้ ่ วมกระทาความผิดหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระทาความผิดจึงเป็ นปั ญหาอย่างมาก เพราะทั้ง 4 กรณี แรกนั้น จะเกิดการกล่าวหาซึ่ งกันและกันทั้ง
ยังผิดต่อกฎหมายอังกฤษในหลักที่วา่ จาเลยไม่สามารถเป็ นพยานยันจาเลยอื่นได้ไม่วา่ จะเป็ นกรณี มีการแยก
ฟ้ องหรื อการฟ้ องรวมกัน และตามประเทศเยอรมัน ผูถ้ ู กกล่าวหาไม่สามารถเป็ นพยานในคดี ที่ตนเองถู ก
กล่าวหาว่ากระทาความผิด รวมถึ งผูถ้ ู กกล่าวหาร่ วมไม่สามารถเป็ นพยานที่เกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมในการ
กระทาความผิดของผูถ้ ูกกล่าวหาคนอื่นๆ ได้

ABSTRACT
The principle of proof of facts in criminal cases, the defendant will be assumed to be innocent.
It is the duty of the plaintiff to prove the evidence without any doubt that the defendant is the offender.
Therefore, the defendant has no duty to bring witnesses or to deny the plaintiff's claim. The plaintiff was
unable to enforce evidence to prove the defendant's fault. Therefore cannot claim the defendant as his own
witness or forcing the defendant to give evidence or present evidence to the court.
Provisions for prohibiting the plaintiff from claiming the defendant as a witness In the event
that many people commit a crime, it is also a problem that, in the case of the plaintiff claiming the person
who committed the crime or involved in the offense as a witness Listening to the witnesses of the
conspirators also caused a lot of problems. Which will result in allegations against each other, whether they
are separate lawsuits or lawsuits witch can be separated as follows
1. In the case of a co-offender being sued as a defendant in different cases may be the technique
of the plaintiff So that the plaintiff can claim one defendant as another witness Therefore should not claim
witnesses who have been sued as a witness because the defendant had committed an offense in the same
case, probably helping each other.
2. In the case of a co-defendant having been sued with the defendant But the plaintiff had
withdrawn the case before But the plaintiff had withdrawn the case before may be caused by the plaintiff
proposing that If the defendants are accused of withdrawing from the proceedings In this case, the person
who has been withdrawn may give false statements to condemn other defendants and therefore should not
be a witness.
3. In the case of a co-defendant having been sued with the defendant but the court ordered
another case that person may come to squeak to another defendant in another case.
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4. In the case of a co-offender with a defendant being convicted the perpetrator who has been
prosecuted is completely unsuccessful and will not receive any benefit from that action. In this case, it
should be heard as a witness.
5. In the case of a co-offender with a defendant being convicted the perpetrator who has been
prosecuted is completely unsuccessful and will not receive any benefit from that action. In this case, it
should be heard as a witness.
Problems in claiming co-offenders the plaintiff will claim the defendant from one case as a
witness in another case. To not condone the defendant in listening to witnesses who are co-conspirators or
those who are involved with the offense, it is a very serious problem because the first four cases will accuse
each other, and also against the English law in principle that The defendant was unable to testify against
other defendants, whether in the case of a separate case or a lawsuit and according to Germany The accused
could not testify in the case that he was accused of committing an offense Including the accused, unable to
testify about the involvement of the other accused.

1.บทนา
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 232 เป็ นบทบัญญัติที่ห้ามไม่ให้
โจทก์อา้ งจาเลยเป็ นพยาน ซึ่ งกฎหมายห้ามผูท้ ี่ มีฐานะเป็ นจาเลยเป็ นพยานฝ่ ายโจทก์ แต่ไม่ห้ามผูท้ ี่ ร่วม
กระทาความผิดกับจาเลย ที่ยงั ไม่ได้ถูกฟ้ องร่ วมกับจาเลย และผูท้ ี่ถูกฟ้ องก่อนจาเลยซึ่ งศาลได้พิพากษาไป
ก่อนแล้ว กรณี ดงั กล่าวย่อมส่ งผลกระทบต่อตัวจาเลย เพราะบุคคลเหล่านั้นอาจจะมาให้การที่เป็ นปรปั กษ์ต่อ
จาเลย1
การที่ โจทก์อา้ งจาเลยเป็ นพยานเป็ นการไม่ยุติธรรมกับตัวจาเลย เนื่ องจากจาเลยจะมาให้การ
ปรักปราตนเอง ย่อมกระทบต่อสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เหตุผลที่ห้าม
โจทก์อา้ งจาเลยเป็ นพยานยันตัวจาเลยเองนั้น ก็เพราะบุคคลมีสิทธิ ที่จะไม่ถูกบังคับให้ปรักปราตนเอง (nemo
tenetur prodere seipsum) อี กทั้งในคดี อาญาเป็ นหน้าที่ ข องโจทก์ที่จะต้องนาพยานหลักฐานมาสื บพิ สู จน์
ความผิดของจาเลย จึงไม่ยุติธรรมที่จะยอมให้โจทก์อาศัยประโยชน์จากตัวจาเลยมาลงโทษจาเลยคนนั้นเอง
ทั้งนี้ ก็เป็ นไปตามหลักกฎหมายที่ว่า “บุคคลไม่ควรถู กบังคับให้กระทาการอันเป็ นผลร้ ายแก่ตนเอง” ตาม
หลักกฎหมาย มาตรา 232 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และรวมถึงการห้ามทั้งการที่โจทก์
อ้างจาเลยคนหนึ่ งเพื่อยืนยันเอาผิดกับจาเลยอีกคนหนึ่ งในคดี น้ นั ด้วย เหตุผลที่ห้ามมิให้โจทก์อา้ งจาเลยคน
หนึ่ งมาเป็ นพยานเพื่อยืนยันเอาผิดกับจาเลยอีกคนหนึ่ ง ก็เพราะว่า คาของจาเลยนั้นยากที่จะเชื่ อได้ว่าเป็ น
1
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ความจริ ง เพราะจาเลยแต่ละคนตกอยู่ในอิทธิ พลของความกลัวและความหวัง2 ( influence of fear or hope)
คือ จาเลยมีความกลัวว่าถ้าตนให้การไปตามความจริ งที่เกิ ดขึ้นในความผิดที่ตนมีส่วนร่ วมด้วย ตนจะต้อง
ได้รับโทษ และอยู่ในอิทธิ พลของความหวัง คือ จาเลยหวังว่าถ้าตนให้การที่เป็ นเท็จ หรื อถ้าตนให้การซัด
ทอดว่าคนอื่นทาผิดก็อาจทาให้ตนเองได้รับโทษน้อยลงหรื อพ้นโทษได้ ฉะนั้นแล้วผูท้ ี่มีส่วนรู ้เห็นเป็ นใจใน
การกระความผิดด้วยกันกับจาเลย โจทก์จะอ้างผูน้ ้ นั เป็ นพยานให้การเอาผิดจาเลยอีกคนหนึ่ งไม่ได้ ดังนั้น
คาให้การของจาเลยจึงไม่น่าเชื่อถือ เพื่อตัดปั ญหากฎหมายจึงห้ามโจทก์อา้ งจาเลยเป็ นพยาน3
เดิ ม ข้อห้า มมาตรา 232 มี ค วามเห็ นแตกต่ า งกันออกเป็ น 2 แนวทาง คื อ แนวทางแรกเห็ นว่า
บทบัญญัติมาตรานี้ ห้ามโจทก์อา้ งจาเลยเป็ นพยานเท่านั้น แต่หากเป็ นกรณี ที่จาเลยสมัครใจเป็ นพยานของ
ฝ่ ายตน คาให้การของจาเลยในฐานะพยาน ศาลย่อมนามาใช้ได้ ไม่ว่าในทางเป็ นคุ ณหรื อเป็ นโทษกับตัว
จาเลยเอง เนื่องจากความในมาตรา 233 ที่จาเลยมีสิทธิ อา้ งตนเป็ นพยานได้ยอ่ มสนับสนุ นแนวคิดนี้ โดยศาล
สามารถนาคาให้การของจาเลยในฐานะพยานมาใช้ในการพิจารณาคดีได้ เพราะความตอนท้ายของมาตรา
233 ระบุถึงคาให้การที่อาจมีผลเสี ยกับฝ่ ายจาเลยด้วยกันเอง ก็ไม่มีขอ้ ห้ามที่ศาลจะรับฟั งถ้อยคาของจาเลยที่
อ้างตนเองเป็ นพยาน ส่ วนแนวทางที่สอง เป็ นไปตามแนวคาพิพากษาของศาลที่เห็นว่า การที่กฎหมายห้าม
โจทก์อา้ งจาเลยเป็ นพยาน ย่อมหมายความรวมถึง การห้ามโจทก์อา้ งคาให้การของจาเลยที่ตอบคาถามค้าน
ของโจทก์ที่เป็ นผลร้ายต่อตัวจาเลยที่เป็ นพยานด้วย4
เมื่อมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.
2551 เพิ่มเติมมาตรา 233 ความว่า “ในกรณี ที่จาเลยเบิกความเป็ นพยาน คาเบิกความของจาเลยย่อมใช้ยนั ตัว
จาเลยนั้นได้ และศาลอาจรับฟั งคาเบิกความนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้” กรณี ที่จาเลยอ้าง
ตนเองเป็ นพยานโจทก์ คาเบิ กความของจาเลยสามารถยันเอาผิดจาเลยได้หรื อไม่ น้ นั พิจารณาแล้วไม่ มี
บทบัญญัติของกฎหมายห้ามมิให้รับฟั ง หากจาเลยอ้างตนเองเป็ นพยานแล้วคาให้การนั้นซัดทอดหรื อทาให้
จาเลยคนอื่นได้รับความเสี ยหาย จาเลยสามารถซักค้านได้ ดังนั้น คาให้การของจาเลยสามารถรับฟั งได้ อัน
เป็ นการบัญญัติที่สอดคล้องกับแนวคิดแรก เพราะให้นาคาเบิกความของจาเลยในฐานะพยานมาใช้ยนั จาเลย
ได้ คือ คาเบิกความของจาเลยอาจถูกใช้เป็ นโทษกับตัวจาเลยเองได้5
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5
เข็มชัย ชุติวงศ์, คาอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพมหานคร : สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา, 2557), น. 295.
2
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การที่ กฎหมายห้ามโจทก์อา้ งจาเลยเป็ นพยานในคดี น้ นั รวมไปถึ งการห้ามโจทก์อา้ งผูท้ ี่ ร่วม
กระทาความผิดในคดีเดียวกันแต่ไม่ได้ถูกฟ้องเป็ นจาเลยด้วยหรื อไม่ แนวคาพิพากษาส่ วนใหญ่ เห็นตรงกัน
ว่า กรณี เช่ นนี้ ย่อมท าได้เพราะกฎหมายห้า มโจทก์ อ้า งจาเลยในคดี เ ดี ย วกัน เป็ นพยานฝ่ ายโจทก์ ดัง นั้น
ผูก้ ระทาความผิดที่ไม่ได้ถูกฟ้อง โจทก์ยอ่ มอ้างเป็ นพยานฝ่ ายตนได้
พยานที่เคยเป็ นจาเลยร่ วมซึ่ งได้แยกฟ้ องเป็ นคดีใหม่ ไม่ตอ้ งห้ามตามมาตรา 232 เช่น ที่ศาลฎีกา
ตัดสิ นไว้ คาพิพากษาฎีกาที่ 810-813/2540 แม้คาให้การของ ส. ล. จ. และ ศ. ที่พาดพิงถึงจาเลยว่า ได้ร่วมกับ
นาง ท. หรื อ ป. จัดทาหลักฐานอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่บุคคลทั้งสี่ น้ นั มีลกั ษณะ
เป็ นการซักทอด แต่ก็มิใช่วา่ จะรับฟั งไม่ได้เสี ยทีเดียว ทั้งบุคคลทั้งสี่ ก็มิใช่จาเลยในคดีน้ ี จึงมิใช่การซักทอด
จาเลยในคดีเดียวกัน โจทก์จึงอ้างบุคคลดังกล่าวมาเป็ นพยานในคดีน้ ี ได้ และคาเบิกความของบุคคลทั้งสี่ ใน
ฐานะพยาน ชั้นศาลก็ไม่ตอ้ งห้ามมิให้รับฟั งเป็ นพยานหลักฐาน เพราะพยานมาเบิกความด้วยตนเองโดยตรง
ต่อศาล หาใช่พยานบอกเล่าแต่อย่างใดไม่

2. วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบกฎหมายหลักห้ ามโจทก์ อ้างจาเลยเป็ นพยานตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายต่ างประเทศ
หลักการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งในคดีอาญาจาเลยจะได้รับการสันนิ ษฐานว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ เป็ นหน้าที่
ของโจทก์ที่จะนาพยานหลักฐานมาพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยว่าจาเลยเป็ นผูก้ ระทาความผิด ดังนั้น จาเลย
ไม่มีหน้าที่ ที่จะต้องนาพยานมาสื บหรื อจะให้การปฏิ เสธฟ้ องของโจทก์ก็ได้ โจทก์ไม่สามารถบังคับเอา
หลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของจาเลย จึงไม่สามารถอ้างจาเลยเป็ นพยานฝ่ ายตนได้ หรื อบังคับให้จาเลย
ให้การหรื อเสนอพยานหลักฐานต่อศาลได้ เพราะไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่บงั คับให้จาเลยให้การหรื อต้อง
นาสื บพยานของตน ผูถ้ ูกกล่าวหาจึงไม่จาเป็ นที่จะตอบคาถามตามข้อกล่าวหาตลอดกระบวนการพิจารณาคดี
ดังนั้น จาเลยอาจวางเฉยในการร่ วมค้นหาความจริ งในการพิจารณาคดีได้ เพราะเป็ นหน้าที่ของโจทก์ที่จะนา
พยานมาพิ สู จน์ จนปราศจากสงสั ยว่า จาเลยเป็ นผูก้ ระท าความผิด ซึ่ ง เป็ นส่ วนที่ ส าคัญของกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยผูถ้ ูกกล่าวหาและจาเลยมีสิทธิ และเสรี ภาพอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย โดยสิ ทธิของ
ผูถ้ ู กกล่าวหาและจาเลยในทางอยู่เฉย หรื อสิ ทธิ ในทางไม่กระทา คือ สิ ทธิ ที่จะตัดสิ นใจในคดี ดว้ ยตนเอง
ทั้งนี้ในชั้นพิจารณาคดีกฎหมายก็ให้สิทธิ แก่จาเลยที่จะอยูเ่ ฉยหรื อไม่ให้การก็ได้เช่นเดียวกัน6
เพื่อประกันสิ ทธิ ที่จะให้การหรื อไม่ให้การของจาเลยในชั้นศาล ผูถ้ ูกกล่าวหาและจาเลยจึงไม่มี
ความจาเป็ นหรื อไม่อาจถูกบังคับให้กระทาการอันเป็ นการร่ วมค้นหาข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นในคดี เพราะฉะนั้น
การนิ่งเฉยไม่กระทาการใดๆ (inaction) ของผูถ้ ูกกล่าวหาและจาเลยจึงไม่สามารถนาไปใช้ในการชัง่ น้ าหนัก
พยานหลักฐาน โดยไม่ตอ้ งพิจารณาว่าการนิ่งเฉยของผูถ้ ูกกล่าวหาและจาเลยจะแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริ งใด
และหากข้อเท็จจริ งนั้นมีความสาคัญในเชิ งพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนก็ตาม การที่ผูถ้ ู กกล่าวหาและ
6

คณิ ต ณ นคร, “ฐานะผูถ้ ูกกล่าวหาในคดีอาญา, ” บทบัณฑิตย์, เล่ม 4 2 , ปี ที่ 2 , น. 1 0 - 1 4 (มิถุนายน, 2 5 2 9 ) .
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จาเลยไม่มีหน้าที่ตอ้ งร่ วมแสวงหาข้อเท็จจริ งในคดีก็เพราะว่า ผูถ้ ูกกล่าวหาและจาเลยมี “สิ ทธิ ที่จะนิ่ ง” (The
Right to Silence) สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ถู ก บัง คับ ให้ ก ารเป็ นปฏิ ปั ก ษ์ต่ อ ตนเองนี้ เป็ นสิ ท ธิ ข้ นั พื้ น ฐานของบุ ค คล
โดยเฉพาะเมื่ อ บุ ค คลตกเป็ นผู ้ต้ อ งหาหรื อจ าเลย ภาษาอัง กฤษใช้ ค าว่ า The Privilege against selfincrimination ซึ่ งเป็ นคาที่นามาจากรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริ กา แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 5 (The Fifth
Amendment) ซึ่ งบั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า No person… shall compelled in any criminal case to be a witness against
himself สิ ทธิ ที่จะไม่ถูกบังคับให้การเป็ นปฏิ ปักษ์ต่อตนเองอันอาจทาให้ตนถู กฟ้ องคดี อาญานั้นคุ ม้ ครอง
เฉพาะ “ถ้อยคา” ซึ่ งภาษาอังกฤษใช้คาว่า Testimony กล่าวคือ จะบังคับให้บุคคลให้ “ถ้อยคา” ใดๆ ที่เป็ น
ปฏิปักษ์ต่อตนเองอันอาจทาให้ตนถูกฟ้องคดีอาญาไม่ได้
หลัก เรื่ อ งพยานหลัก ฐานได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ค าว่า “ผู ร้ ่ ว มกระท าผิ ด ” (Accomplices)มาก
เนื่ องจากใครที่ เป็ นผูร้ ่ วมกระทาความผิดหากถู กอ้างมาเป็ นพยานแล้ว ในการพิจารณาคดี จะมี ผลในการ
วิ นิ จ ฉัย คดี ข องลู ก ขุ น อย่า งมาก จึ ง ได้ใ ห้ นิ ย ามความหมายของค าว่า “ผู ร้ ่ ว มกระท าผิ ด ” ในหลัก เรื่ อ ง
พยานหลักฐานไว้วา่ หมายถึง บุคคลซึ่ งสามารถที่จะถูกฟ้ องร้ องและลงโทษได้ในฐานะตัวการ ผูช้ ่วยเหลื อ
และยุยงส่ งเสริ มหรื อผูใ้ ห้คาปรึ กษาแนะนา ตามความหมายนี้ความผิดของตัวการและผูร้ ่ วมกระทาผิดจะต้อง
มีลกั ษณะเป็ นอย่างเดียวกัน โดย Stephenson v. United States ได้วางหลักไว้วา่ การจะวินิจฉัยว่าพยานเป็ นผู ้
ร่ วมกระทาความผิดด้วยหรื อไม่ให้พิจารณาว่าตัวพยานนั้นสามารถที่จะถู กลงโทษได้จากความผิดอาญาที่
จาเลยถูกฟ้องหรื อไม่7
หลักห้ามโจทก์อา้ งจาเลยเป็ นพยาน ก็พฒั นามาจากหลักดังกล่าวและยังเป็ นกฎหมายที่ได้รับการ
ยอมรับในหลายประเทศ หากจาเลยให้การเท็จเพื่อให้ตนรอดพ้นจากความผิดอาจถูกลงโทษฐานเบิกความ
เท็จต่อศาลหรื อกรณี ที่จาเลยไม่ตอบคาถามแล้วอ้างความคุม้ ครองจากเอกสิ ทธิ์ ที่จะไม่ให้การเป็ นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเอง จาเลยอาจเป็ นที่ สงสัย ว่า เป็ นผูก้ ระท าความผิดได้ การใช้หลัก ห้ามโจทก์อ้า งจาเลยเป็ นพยานใน
คดี อาญาจึ ง เกิ ดปั ญหา นั่นก็ คื อ ผูถ้ ู ก กล่ า วหาว่า กระท าความผิดไม่ สามารถเป็ นพยานในคดี ที่ตนเองถู ก
กล่าวหาว่าเป็ นผูร้ ่ วมกระทาความผิดได้ เพราะผูถ้ ูกกล่าวหามีสิทธิ และหน้าที่แตกต่างกัน คือมีหน้าที่เป็ นผูถ้ ูก
กล่าวหากับมีหน้าที่เป็ นพยาน และผูถ้ ูกกล่าวหาไม่มีหน้าที่ที่จะต้องให้การและพูดความจริ ง ซึ่ งแตกต่างจาก
หน้าที่พยานคือต้องให้การและพูดความจริ ง นอกจากนี้ ผถู ้ ูกกล่าวหายังมีสิทธิ ที่จะนิ่ งและผูถ้ ูกกล่าวหายังมี
สิ ทธิ ที่จะไม่ให้การปรักปราตนเอง หากยอมให้ผถู ้ ูกกล่าวหาสามารถเป็ นพยานในคดีที่ที่ตนเองถูกกล่าวหา
ว่ากระทาความผิดได้ จะทาให้ผถู ้ ูกกล่าวหาไม่มีสิทธิ ใดๆ เลย กรณี น้ ี ใช้กบั คาให้การของผูก้ ล่าวหาร่ วมที่ไป
ให้การเกี่ยวกับการร่ วมกระทาความผิดของผูถ้ ูกกล่าวหาคนอื่นๆ ด้วย เพราะคาให้การของผูถ้ ูกล่าวหาร่ วม
เกี่ ยวกับผูถ้ ู กกล่าวหาคนอื่นๆ จะมีผลโดยตรงต่อความรั บผิดทางอาญาของผูถ้ ู กกล่าวหาร่ วม ดังนั้น ผูถ้ ู ก
กล่าวหาร่ วมจึงไม่สามารถเป็ นพยานได้8
Charles E. Torcia, Wharton’s Criminal Evidence, p.343.
8
สุรสิ ทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, “คาซัดทอดของผูร้ ่ วมกระทาความผิดที่รับฟังเป็ นพยานได้,” วารสารข่าวกฎหมายใหม่, เล่มที่
87, ปี ที่ 5, น. 39 (กันยายน 2550).
7
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เป็ นที่ยอมรับว่าเมื่อผูก้ ระทาผิดได้แยกการดาเนิ นคดีออกจากกันแล้ว แต่ละคนสามารถที่จะเป็ น
พยานในการฟ้ องร้ องคดี ของผูร้ ่ วมกระทาผิดอื่นที่แยกฟ้ องไปแล้วได้ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการคัดค้านใน
เรื่ อ งนี้ อยู่ม าก โดยกรณี เ ช่ น นี้ จะท าให้ เ กิ ด การกล่ า วหาซึ่ งกัน และกัน อี ก ทั้ง เป็ นเรื่ อ งที่ ข ัด ต่ อ หลัก การ
ดาเนิ นคดีต่างๆ ตามหลักที่วา่ จาเลยไม่สามารถที่จะมาเป็ นพยานยันจาเลยอื่นในการพิจารณาคดีได้ไม่ว่าจะ
เป็ นการแยกฟ้ องหรื อการฟ้ องรวมกัน แต่ในที่สุดแล้วศาลอุทธรณ์คดีอาญา (Court of Criminal Appeal) ก็ได้
วางหลักว่าไม่ควรรับฟั งคาให้การของผูร้ ่ วมกระทาผิดหรื อห้ามมาเป็ นพยานในคดีใดๆ จนกว่าการฟ้ องร้ อง
คดีของเขานั้นจะปรากฏเป็ นที่แน่ ชดั ว่าจะไม่มีการพิจารณาที่เป็ นปฏิปักษ์ต่อเขาอีกต่อไป จึงเป็ นที่เข้าใจว่า
หมายถึ งกรณี ที่การพิจารณาคดี สาหรั บผูก้ ระทาผิดนั้นได้ยุติลงอย่างแท้จริ งคื อได้รับการยกฟ้ องหรื อศาล
พิพากษาลงโทษแล้ว

3. กฎหมายต่ างประเทศเกีย่ วกับหลักห้ ามโจทก์อ้างจาเลยเป็ นพยาน
ในหัวข้อนี้ จะได้กล่ าวถึ ง หลักการอ้า งจาเลยเป็ นพยานในคดี อาญา โดยแบ่งออกเป็ น 2 เรื่ อง
ด้วยกันคือ การอ้างจาเลยเป็ นพยานและการถามค้านจาเลยในกฎหมายต่างประเทศ อันได้แก่ ประเทศอังกฤษ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศเยอรมันดังต่อไปนี้
3.1 ประเทศอังกฤษ
จาเลยสามารถอ้างตนเป็ นพยานได้ ตามความสมัครใจของจาเลย แต่หากจาเลยปฏิ เสธไม่อา้ ง
ตนเองเป็ นพยานคณะลูกขุนก็จะมีอคติคิดว่าจาเลยเป็ นผูก้ ระทาผิด โดยจาเลยต้องอธิ บายให้ได้ถึงการไม่อา้ ง
ตนเองเป็ นพยาน แต่เพื่อป้ องกันไม่ให้โจทก์นาเอาสถานการณ์ที่จาเลยไม่ให้การนี้ มาเป็ นประโยชน์แก่ ฝ่าย
โจทก์เอง จึงมีการบัญญัติหา้ มการกระทาดังกล่าว
ในการพิจารณาคดีอาญานั้นคารับสารภาพของผูต้ อ้ งหาหรื อจาเลยที่ร่วมกระทาผิดที่ได้ให้การว่า
ตนได้กระทาผิดทั้งหมดหรื อได้กระทาผิดในบางส่ วนของความผิดนั้น ย่อมถือว่าเป็ นพยานหลักฐานที่ดีที่สุด
แต่คาให้การของผูร้ ่ วมกระทาผิดด้วยกันแล้วกฎหมายให้ความสาคัญต่อคารับสารภาพนี้มาก เพราะคาให้การ
รับสารภาพนั้นจะไปพาดพิงถึงผูก้ ระทาผิดคนอื่น9
ตามกฎหมายอังกฤษนั้นจะเอาตัวผูร้ ่ วมกระทาผิดมาเป็ นพยานไม่ได้ เพราะคาให้การของผูร้ ่ วม
กระทาผิดจะเป็ นการซัดทอดกันระหว่างผูก้ ระทาผิดด้วยกันเองเพื่อให้ตนไม่ตอ้ งรั บโทษหรื อได้รับโทษ
น้อยลงจากเดิมโดยการโยนความผิดให้คนอื่น เพราะมนุ ษย์ทวั่ ไปย่อมต้องพยายามหรื อหาวิธีการต่างๆ เพื่อ
ทาให้ตนพ้นภัยไม่ตอ้ งมีความผิดมากที่สุด ในการพิจารณาคดีอาญาเองก็ได้ยอมรับหลักความจริ งในเรื่ องนี้
ดั ง นั้ นจึ ง ได้ เ กิ ด หลั ก เรื่ องสิ ทธิ ที่ จ ะไม่ ใ ห้ ก ารที่ เ ป็ นปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ ตนเอง (The Privilege against selfincrimination)10
9
10

John Henry Wigmore, Wigmore on Evidence, Brown and Company, 1961, p. 238.
Charles T. Mc Cormick, Mc Cormick on Evidence, (Handbook Series) West Publishing Co. 1972, p. 304.
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จาเลยต้องตอบคาถามค้านของฝ่ ายโจทก์ รวมถึงคาถามค้านของทนายความของจาเลยร่ วมด้วย
เมื่อตนสมัครใจที่จะให้การในชั้นศาล เพราะจาเลยอยู่ในฐานะพยานบุ คคล ดังนั้นคาให้การและการตอบ
คาถามค้านของจาเลยจึงอาจถูกนาไปใช้ในการลงโทษกับจาเลยร่ วมได้ แต่ฝ่ายโจทก์ไม่สามารถถามค้านใน
เรื่ องที่เป็ นการทาลายความน่าเชื่ อถือของจาเลยได้ เช่น การถามถึงคาพิพากษาคดีก่อนๆ ของจาเลยหรื อการ
ถามถึงเคยถูกตั้งข้อหาในความผิดคดีอื่นของจาเลย
3.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การนาผูร้ ่ วมกระทาผิดเป็ นพยานถือว่าเป็ นปั ญหาเพราะขัดกับหลักการใช้สิทธิ ที่จะไม่ให้การ
เป็ นปฏิปักษ์ต่อตนเองในทางอาญา (The Privilege against self-incrimination) จึงได้มีกฎหมายว่าด้วยการให้
ความคุม้ กันให้พยาน แต่ก็ไม่มีผลให้ความผิดนั้นหมดไปเป็ นเพียงกฎหมายที่ให้ความมัน่ ใจกับผูร้ ่ วมกระทา
ผิดที่จะไม่ถูกดาเนิ นคดี และถือเป็ นการลบล้างสิ ทธิ ของพยานในการจะอ้างสิ ทธิ ที่จะไม่ให้การเป็ นปฏิปักษ์
ต่อตนเองในทางอาญาอี ก ต่ อไป นอกจากนั้นแล้วยังมี ก ารให้ค วามคุ ม้ กันแก่ พยานโดยอาศัย อานาจของ
พนักงานอัยการในการต่อรองกับผูก้ ระทาผิดว่าจะไม่ฟ้อง แต่อย่างไรก็ตามศาลไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว
เพราะข้อตกลงระหว่างพนักงานอัยการกับผูก้ ระทาผิดไม่ได้เกิดจากความเห็นชอบจากศาล11
ค าให้ก ารของพยานจะไม่ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม กัน หากมี ก ารนาค าให้ก ารนี้ ไ ปใช้ใ นการค้น หา
คาให้การอื่ นเอามาเป็ นพยานหลักฐานยันตัวเขาในภายหลัง ศาลเห็ นว่าพยานจะต้องได้รับความคุ ม้ กันที่
สมบูรณ์จากการที่เขาอาจถูกฟ้ องร้องในอนาคตจากความผิดซึ่ งเขาได้ให้การนั้น คือ ห้ามฟ้องร้องสาหรับผล
อันเกิ ดจากคาให้การของพยานนั้น โดยได้บญ
ั ญัติเป็ นกฎหมายในลักษณะที่ ว่า “จะไม่สามารถฟ้ องร้ อง
เพื่ อ ให้ ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การกระท า เรื่ อ งราวหรื อ สิ่ ง ใดๆ ที่ เ กี่ ย วกับ เรื่ อ งที่ เ ขาให้ ก ารหรื อ ให้
พยานหลักฐานไป12
ในการถามค้านจาเลย จาเลยต้องตอบคาถามเหมือนกับพยานคนอื่นๆ เมื่อพยานให้การต่อศาล
แล้ว พยานอาจถู กฟ้ องร้ องในความผิดเรื่ องนั้นๆ ได้ กฎหมายห้ามไม่ให้ถามค้านจาเลยเกี่ ยวกับเรื่ องที่เป็ น
ความผิดของจาเลยในครั้งก่อน และห้ามถามค้านจาเลยในคาถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องรายละเอียดในความผิด
ในครั้งก่อนของจาเลย แล้วจะนาคาให้การของเขาที่ได้ให้การไว้ในฐานะพยานในคดีก่อนมาใช้เอาผิดเขาใน
การพิจารณาคดีหลังไม่ได้ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ก่อนที่จะมีการให้การจะต้องมีการซักถามพยาน
และพยานปฏิเสธที่จะให้การโดยอ้างสิ ทธิ ที่จะให้การเป็ นปฏิปักษ์ต่อตนเองเสี ยก่อน13
3.3 ประเทศเยอรมัน
คาซัดทอดของผูม้ ีส่วนร่ วมในการกระทาความผิด ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน
อธิ บายไว้ในส่ วนของพยานบุคคล โดยมีการตั้งประเด็นคาถามว่า บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดนั้น
Charles T. Mc Cormick, Mc Cormick on Evidence, (Handbook Series) West Publishing Co. 1972, p. 304.
14
Yale Kamisar, Wayne R. Lafave and Jerold H. Israel, Basic Criminal Procedure : Cases, (American Casebook Series)
1980, p. 763.
15
Charles T. Mc Cormick, Mc Cormick on Evidence, (Handbook Series) West Publishing Co. 1972, p. 306-307.
11
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จะสามารถมี บทบาทในฐานะที่ จะเป็ นพยานบุ คคลได้ด้วยหรื อไม่ แต่เป็ นที่ ยอมรั บกันโดยทัว่ ไปว่า ผูถ้ ู
กล่าวหาไม่สามารถเป็ นพยานในคดีที่ตนเองเป็ นผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดได้ หลักการดังกล่าวได้รับ
การยอมรับมาตั้งแต่ครั้งศาลสู งของปรัชเซี ย โดยศาลสู งแห่ งอาณาจักรไรซ์และศาลสู งแห่ งสหพันธรั ฐก็ได้
ยอมรับหลักการดังกล่าวโดยไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นแล้ว ผูถ้ ูกกล่าวหาร่ วมก็ไม่อาจที่จะถูกสอบปากคา
ในฐานะพยานที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการกระทาความผิดของผูถ้ ูกกล่าวหาคนอื่นๆ ด้วย14
เหตุ ผลที่ ผูถ้ ู กล่ าวหาว่ากระทาความผิด ไม่สามารถเป็ นพยานในคดี ที่ตนเองถู กล่ าวหาว่าเป็ น
ผูก้ ระทาความผิดได้น้ นั เนื่องจากสิ ทธิ และหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันระหว่างการเป็ นผูถ้ ูกกล่าวหากับพยาน
ในขณะที่ผถู ้ ูกกล่าวหาไม่มีหน้าที่จะต้องให้การและพูดความจริ ง ซึ่ งแตกต่างจากพยานที่มีหน้าที่จะต้องให้
การและพูดความจริ ง นอกจากนี้ ผูถ้ ูกกล่าวหายังมีสิทธิ ที่จะนิ่งและมีสิทธิ ที่จะไม่ให้การปรักปราตนเอง หาก
ยอมให้ผูถ้ ู กกล่าวหาสามารถที่จะเป็ นพยานในคดี ที่ตนเองถู กกล่าวหาว่ากระทาความผิดได้ จะมีผลทาให้
สิ ทธิ ต่างๆ ของผูถ้ ูกกล่าวหาตกไป โดยหลักการนี้ ก็ใช้กบั คาให้การของผูถ้ ูกกล่าวหาร่ วมที่ให้การเกี่ ยวกับ
การกระท าความผิดของผูถ้ ู กกล่ า วหาคนอื่ นๆ ด้วย เพราะการที่ ผูถ้ ู ก กล่ า วหาร่ วมจะรั บผิดในทางอาญา
หรื อไม่ ก็ข้ ึนอยูก่ บั การวินิจฉัยถึงการมีส่วนร่ วมในการกระทาความผิดของผูถ้ ูกกล่าวหาคนอื่นๆ คาให้การ
ของผูถ้ ูกกล่าวหาร่ วมเกี่ยวกับผูถ้ ูกกล่าวหาคนอื่นๆ จึงมีผลโดยตรงต่อความรับผิดทางอาญาของผูถ้ ูกกล่าวหา
ร่ วม ด้วยเหตุน้ ี ผูถ้ ูกกล่าวร่ วมจึงไม่สามารถเป็ นพยานได้

4. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาถึ งปั ญหาในเรื่ องหลักห้ามโจทก์อา้ งจาเลยเป็ นพยานจึงควรเสนอแนวทางว่า ไม่
ควรให้ผถู ้ ูกกล่าวหาที่ถูกฟ้ องคนละคดี กรณี เป็ นจาเลยมาก่อนแล้วโจทก์ถอนฟ้ องไป กรณี ศาลสั่งแยกฟ้ อง
เป็ นอีกคดี หนึ่ ง และกรณี ที่ผูร้ ่ วมกระทาผิดไม่ถูกฟ้ องต่อศาล มาเป็ นพยาน เพราะหากมาเป็ นพยานผูถ้ ู ก
กล่าวหาจะไม่มีสิทธิ ใดๆ เลย และคาให้การของผูถ้ ูกกล่าวหาร่ วมจะส่ งผลโดยตรงต่อผูถ้ ูกกล่าวหาคนอื่นๆ
เพราะผูร้ ่ วมกระทาความผิดจะกล่ าวหาซึ่ งกันและกันเอง หากจะอ้างผูร้ ่ วมกระทาความผิดเป็ นพยานได้
จะต้องเป็ นกรณี ที่ศาลได้มีคาพิพากษาจนถึงที่สุดได้รับโทษไปแล้ว

สุรสิ ทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, “คาซัดทอดของผูร้ ่ วมกระทาความผิดที่รับฟังเป็ นพยานได้,” วารสารข่าวกฎหมายใหม่, เล่มที่
87, ปี ที่ 5, น. 39 (กันยายน 2550).
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