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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาข้ อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่าง
กับข้ อเท็จจริ งที่กล่ าวในฟ้ องเกี่ยวกับเวลาหรื อสถานที่กระทาความผิดตั้งแต่ อดีตจนถึงปั จจุ บัน
รวมทั้งการแก้ ไขปั ญหาที่ผ่านมา เหตุผลสืบเนื่องมาจากการบัญญัติกฎหมายที่มีปัญหา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม บัญญัติให้ ข้อเท็จจริ งในทางพิ จารณา
แตกต่างกับข้ อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้ องเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทาความผิดเป็ นข้ อแตกต่างใน
รายละเอียดมิใช่ข้อสาระสาคัญ การที่กฎหมายบัญญัติไว้ ตายตัวเป็ นข้ อสันนิษฐานโดยเด็ดขาดโดย
ไม่เปิ ดโอกาสให้ จาเลยสามารถนาสืบหักล้ างข้ อสันนิษฐานของกฎหมายได้ เลยเช่นนี้เป็ นการไม่
ถูกต้ องนัก เพราะในบางกรณีน้ันปัญหาข้ อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับข้ อเท็จจริงที่กล่าวใน
ฟ้ องเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทาความผิดสาคัญถึงขนาดทาให้ วัตถุแห่งคดีน้ันเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งเมื่อพิ จารณาให้ ถ่ีถ้วนแล้ วย่อมจะเห็นได้ ว่าข้ อแตกต่างนั้นเป็ นสาระสาคัญ จะทาให้ ผลของคดี
นั้นศาลต้ องพิพากษายกฟ้ อง ที่เป็ นปัญหาอย่างชัดเจนคือในกรณีท่เี กิดการกระทาความผิดขึ้นสอง
เหตุการณ์โดยรายละเอียดในการกระทาความผิดนั้นมีความใกล้ เคียงกันและข้ อเท็จจริ งตามคา
ฟ้ องเป็ นคนละเหตุการณ์กับข้ อเท็จจริงในทางพิ จารณา ในกรณีน้ ีหากศาลพิ จารณาตามมาตรา
192 วรรคสาม ว่าข้ อแตกต่างเรื่องเวลาหรื อสถานที่ในการกระทาความผิดตามคาฟ้ องและทาง
พิจารณาเป็ นข้ อแตกต่างในรายละเอียดมิใช่ข้อสาระสาคัญ ศาลสามารถที่จะพิพากษาลงโทษจาเลย
ได้ แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นว่าโจทก์จะสามารถดาเนินคดีกับจาเลยในความผิดอีกกรรมหนึ่งได้ หรือไม่
โจทก์จะต้ องบรรยายฟ้ องอย่างไรและจะเกิดเป็ นการดาเนินคดีซา้ หรือไม่
ในบทความฉบับนี้ผ้ ูเขียนได้ นาเสนอแนวทาง โดยนาเอาหลักการในเรื่องวัตถุแห่งคดี
ในคดีอาญา มาเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่กล่าวมาแล้ ว ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาในเรื่องของการ
บังคับใช้ กฎหมายที่ไม่ถูกต้ อง ทาให้ เกิดความยุติธรรมต่อคู่ความทุกฝ่ าย
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ABSTRACT
This article study the problem of different facts and charge about time or place of
offenses from the past to the present, including the past solutions. The reason is due to the
problem of legislation. Criminal Procedure Code, Section 192, paragraph three Given that
different facts and charge about time or place of offenses, the differences in details are not
material. The fixed law is an absolute presumption, without giving the defendant the
opportunity to refute the presumption of that law is invalid. Because in some cases, the
problem of different facts and charge about time or place of offenses So important that the
subject matter of criminal proceedings is changed. Which, when analyzed, can see that the
differences are significant Causing the result of the case to be dismissed by the court. The
problem clearly is that in the event of two offenses where the details of the offense are similar
and the facts under the charge are different from the facts in the consideration in this case, if
the Court considers under Section 192 paragraph three that the difference in time or place of
offenses according to the charge and the consideration of the case is different in detail, not
material the court can judge the defendant. But the problem will arise whether the plaintiff
can prosecute the defendant for another offense or not. The plaintiff has to describe the lawsuit
and will be repeated or not.
In this article, the author presents the guidelines By applying the principles of the
subject matter of criminal proceeding As a guideline to solve the problems mentioned. This
is to reduce the problem of illegal law enforcement. Resulting in justice for all parties.

1. บทนำ
ในการพิจารณาคดีอาญานั้น คาฟ้ องถือว่าเป็ นสาระสาคัญอย่างยิ่ง โดยคาฟ้ องจะต้ อง
บรรยายถึงการกระทาทั้งหลายที่อ้างว่ าจาเลยได้ กระทาผิดข้ อเท็จจริ งและรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
เวลาและสถานที่ซ่ึงเกิดการกระทานั้นๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้ องด้ วยพอสมควรเท่าที่จะ
ทาให้ จาเลยเข้ าใจข้ อหาได้ ดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) จาก
บทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ อย่างชัดเจนว่าเรื่องเวลาและสถานที่กระทาผิดนั้นเป็ นสาระสาคัญของคา
ฟ้ องอย่างหนึ่ง
ในคดี อ าญา ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยมี ฐ านะเป็ นประธานในคดี มี สิ ท ธิ ต่ า งๆ ตามที่
กฎหมายบัญญั ติไว้ เพื่ อที่จะแก้ ข้อกล่ าวหาของตนได้ หากการมีบรรยายคาฟ้ องมาอย่างถูกต้ อง
ชัดเจน ตรงกับข้ อเท็จจริ ง ก็จะทาให้ จาเลยต่ อ สู้คดีได้ อ ย่ า งเต็มที่ และศาลก็สามารถพิ จารณา
พิ พากษาคดีได้ อย่ างถู กต้ อง แต่ หากมีการบรรยายคาฟ้ องมาไม่ ไม่ ตรงกับข้ อเท็จจริ งที่ป รากฎ

ในทางพิ จารณาย่อมทาให้ มีปัญหาเกิดขึ้นได้ ซึ่งในปั ญหานี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 192 วรรคสอง ได้ วางหลักเกณฑ์ไว้ ว่า ถ้ าศาลเห็นว่าข้ อเท็จจริงตามที่ปรากฏทางการ
พิ จารณาแตกต่างจากที่ระบุไว้ ในฟ้ องให้ ศาลยกฟ้ อง เว้ นแต่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ สาระสาคัญและ
จาเลยมิได้ หลงต่อสู้ศาลจะลงโทษตามที่พิจารณาได้ ความก็ได้ ส่วนมาตรา 192 วรรคสาม บัญญัติ
ให้ ข้ อแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องเวลาหรือสถานที่กระทาความผิดนั้น เป็ นข้ อแตกต่างเพียงรายละเอียด
มิให้ ถือว่าต่างกันในข้ อสาระสาคัญ ทั้งมิให้ ถือว่าข้ อที่พิจารณาได้ ความนั้นเป็ นเรื่องเกินคาขอหรือ
เป็ นเรื่ องที่โจทก์ไม่ ประสงค์ ให้ ลงโทษ เว้ นแต่ จะปรากฎแก่ศาลว่ าการที่ฟ้องผิดไปเป็ นเหตุ ใ ห้
จาเลยหลงต่อสู้ สังเกตได้ ว่า มาตรา 192 วรรคสาม เป็ นการขยายความ ยกตัวอย่างข้ อแตกต่างที่
มิใช่ ข้อ สาระสาคัญ ของมาตรา 192 วรรคสอง โดยกฎหมายใช้ คาว่ า “เช่ น ” การที่ก ฎหมาย
บั ญ ญั ติ ไ ว้ ต ายตั ว เช่ น นี้ ว่ า เวลาหรื อ สถานที่ ก ระท าความผิ ด นั้ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ นข้ อ แตกต่ า งในข้ อ
สาระสาคัญ หากมีข้อเท็จจริ งในทางพิ จารณาแตกต่างกับข้ อเท็จจริ งที่กล่ าวในฟ้ องเกี่ยวกับเวลา
หรื อสถานที่เกิดขึ้น ศาลย่อมไม่อาจใช้ ดุลพินิจในการพิจารณายกฟ้ องโดยอาศัย เหตุน้ ีได้ ซึ่งไม่
น่ าจะเป็ นการถู กต้ อ งนั ก เพราะในบางกรณี เรื่ อ งเวลาหรื อ สถานที่ถือ เป็ นสาระสาคัญ ที่จ ะต้ อ ง
พิจารณาให้ ครบถ้ วน ยกตัวอย่างเช่น วันที่ 14 มกราคม 2562 นายแดงได้ แจ้ งความดาเนินคดีกับ
นายดาข้ อหาพยายามฆ่า เมื่อเรื่องมาถึงชั้นศาล ในคาฟ้ องบรรยายฟ้ องมาว่านายดาพยายามฆ่า
นายแดงเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 แต่ข้อเท็จจริงที่ได้ จากการพิจารณาปรากฏว่าเป็ นเหตุการณ์
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยข้ อเท็จจริ งนั้นนายดาได้ มีการพยายามฆ่านายแดงทั้งวันที่ 10
และ 12 มกราคม 2562 ในกรณีน้ ีหากศาลพิจารณาตามมาตรา 192 วรรคสาม ว่าข้ อแตกต่าง
เรื่ องเวลาตามคาฟ้ องและทางพิ จารณาเป็ นข้ อแตกต่างในรายละเอียดมิใช่ ข้อสาระสาคัญ ศาล
สามารถที่จะพิพากษาลงโทษนายดาได้ ปัญหาจะเกิดขึ้นว่านายแดงจะสามารถดาเนินคดีกบั นายดา
ในความผิดอีก กรรมหนึ่ งได้ หรื อ ไม่ นายแดงจะต้ องบรรยายฟ้ องอย่ า งไรและจะเกิดเป็ นการ
ดาเนินคดีซา้ หรือไม่
เห็น ได้ ว่า ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม ยัง มี
เนื้อหาที่ขัดกับหลักกฎหมาย ก่อให้ เกิดปัญหาในการต่อสู้คดีของจาเลย ทั้งยังไม่เปิ ดช่องให้ ศาลใช้
ดุ ลพิ นิ จ ได้ อ ย่ า งเต็มที่ในการพิ จ ารณาคดี เมื่อพิ จารณาในด้ า นสิทธิในการต่ อสู้คดีของจ าเลย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ อแตกต่างเกี่ยวกับเวลาหรื อสถานที่มิให้ ถือว่าแตกต่างในสาระสาคัญ โดย
ให้ ถือว่าข้ อแตกต่างนั้นเป็ นเพียงรายละเอียด ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยเนื้อหาและองค์ประกอบจะพบว่า
ในบางกรณีข้อแตกต่างเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่ในบางกรณีมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จนทา
ให้ วั ตถุ แ ห่ งคดี น้ั น เปลี่ ยนแปลงไป ดั งนั้ น การบั ญ ญั ติก ฎหมายเช่ น นี้ ย่ อ มก่ อให้ เ กิดผลเสียต่ อ
กระบวนการยุติธรรม ทั้งยังขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ต้องการให้
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการต่อสู้คดีอกี ด้ วย
จากปัญหาที่กล่าวมาข้ างต้ น เห็นได้ ว่าประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา
192 วรรคสาม ยังมีปัญหาอยู่พอสมควร ในส่วนข้ อเท็จจริงเรื่องเวลาหรือสถานที่กระทาผิด เพราะ

ในบางกรณีถือได้ ว่าเป็ นข้ อแตกต่างในสาระสาคัญไม่สามารถนามาพิจารณาได้ การที่กฎหมาย
ไม่ให้ ถือว่าแตกต่างในสาระสาคัญนั้นเป็ นบทบัญญัติท่ไี ม่ถูกต้ อง เนื่องจากในการกระทาความผิด
บางครั้งการที่ข้อเท็จจริงต่างจากฟ้ องนั้นอาจทาให้ วัตถุแห่งคดีน้ันเปลี่ยนแปลงไป อาจทาให้ จาเลย
เสียเปรี ยบอย่ างมาก ไม่ อาจต่ อสู้คดีได้ อย่ างเต็มที่ ด้ วยเหตุน้ ีจึงมีความจาเป็ นต้ องศึกษาหลั ก
กฎหมายเรื่องวัตถุแห่งคดีและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาแก้ ไขปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อกาจัดปัญหาที่กล่าวมาให้ หมดไป

2. สภำพปั ญหำข้อเท็จจริงในทำงพิจำรณำแตกต่ำงกับข้อเท็จจริงทีก่ ล่ำวในฟ้ อง
ในประเด็นนี้จะกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาเรื่องข้ อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับ
ข้ อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้ องตามแนวคาพิพากษาของศาลฎีกา ความเห็นในทางวิชาการ
2.1 แนวคาพิพากษาของศาลฏีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง โดยหลักแล้ ว
หากเกิดกรณีข้อเท็จจริงที่ปรากฎในทางพิจารณาแตกต่างกับข้ อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้ อง ให้ ศาลยก
ฟ้ องคดีน้ัน เว้ นแต่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ข้อสาระสาคัญและทั้งจาเลยมิได้ หลงต่อสู้ ศาลจะลงโทษ
จาเลยตามข้ อเท็จจริงที่ได้ ความนั้นก็ได้ โดยจะต้ องครบทั้งสององค์ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม เป็ นบทขยายความ
มาตรา 192 วรรคสอง โดยยกตัวอย่างข้ อแตกต่างที่เป็ นรายละเอียด ที่กฎหมายมิให้ ถือว่าต่างกัน
ในข้ อสาระสาคัญ
(1) ข้ อเท็จจริ งในทางพิ จารณาแตกต่างกับข้ อเท็จจริ งที่ก ล่ าวในฟ้ องเกี่ยวกับ เวลา
กระทาความผิด
หลั ง จากประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา มาตรา 192 ได้ รั บ การแก้ ไ ข
เพิ่ มเติมครั้ งแรกโดยพระราชบั ญ ญั ติแ ก้ ไขเพิ่ มเติมประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญา
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499 แนวคาพิ พากษาศาลฎีกาได้ ผ่อนคลายความเคร่ งครั ดของกฎหมายใน
เรื่ องข้ อเท็จจริ งต่างกับฟ้ องเกี่ยวกับเวลาในการกระทาความผิด ไปในแนวทางที่ว่าวันเวลาที่เกิด
เหตุเป็ นเพียงรายละเอียดที่โจทก์จะต้ องกล่าวในฟ้ อง หากเกิดข้ อเท็จจริงต่างกับฟ้ องเกี่ยวกับเวลา
ในการกระทาความผิด โดยจาเลยมิได้ หลงต่อสู้ศาลสามารถลงโทษจาเลยได้ 1 โดยแนวคาพิพากษา
ของศาลฎีกาในช่วงเวลาต่อมาก็เป็ นไปในทิศทางเดิมมาจนถึงปัจจุบัน2
(2) ข้ อเท็จจริงในทางพิ จารณาแตกต่างกับข้ อเท็จจริ งที่กล่าวในฟ้ องเกี่ยวกับสถานที่
กระทาความผิด
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แต่เดิมนั้นการบรรยายคาฟ้ องนั้นเรื่ องสถานที่กระทาความผิดถือว่ าเป็ นสาระสาคัญ
เมื่ อ เกิดกรณีข้อเท็จ จริ งในทางพิ จ ารณาแตกต่ า งกับ ข้ อ เท็จ จริ งที่กล่ า วในฟ้ องเกี่ยวกับสถานที่
กระทาความผิด ศาลต้ องยกฟ้ องเท่านั้น 3 แม้ ว่าสถานที่ตามคาฟ้ องและตามข้ อเท็จจริ งที่ได้ ความ
ในทางพิจารณานั้นจะอยู่ติดกันหรือใกล้ เคียงกันก็ตาม 4 หรือในกรณีท่ขี ้ อเท็จจริ งที่บรรยายมาใน
คาฟ้ องและข้ อเท็จจริงที่ได้ ความในทางพิจารณาจะเป็ นตาบลเดียวกันก็ตาม แต่หากมีการบรรยาย
สถานที่ผิดไปจากที่ได้ ความในทางพิจารณา ศาลก็ต้องยกฟ้ องเช่นเดียวกัน5
แต่ในปัจจุบันมีการแก้ ไขกฎหมายเพื่อผ่อนคลายความเคร่งครัดลงมาบ้ างแล้ ว และคา
พิพากษาก็เปลี่ยนไปในแนวทางที่ว่าสถานที่ท่เี กิดเหตุเป็ นเพียงรายละเอียดที่โจทก์จะต้ องกล่าวใน
ฟ้ อง หากเกิดข้ อเท็จจริ งต่างกับฟ้ องเกี่ยวกับสถานที่ในการกระทาความผิด โดยจาเลยมิได้ หลง
ต่อสู้ศาลสามารถลงโทษจาเลยได้ 6
2.2 การบรรยายคาฟ้ องเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ในการกระทาความผิด
การบรรยายข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับเวลากระทาความผิคนั้น คาว่ า “เวลา” ในที่น้ ีไม่ได้
หมายความแต่เฉพาะเวลากระทาความผิดว่าเป็ นเวลากลางวันหรือกลางคืนเท่านั้น แต่ยังหมาย
รวมถึงวัน เดือน ปี ที่กระทาความผิดด้ วย โดยการบรรยายข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเวลากระทาความ
ผิคนั้น ไม่จาเป็ นที่จะต้ องระบุถึงขนาดเป็ นเวลาที่แน่ นอน อาจบรรยายโดยประมาณว่ าเป็ นเวลา
กลางวันหรือกลางคืนก็ถือว่าเพียงพอแล้ ว หรือในบางกรณีหากลักษณะของการกระทาความผิดนั้น
สามารถที่พอเข้ าใจได้ ว่า เป็ นเวลากลางวั น ก็ไม่ จ าเป็ นที่จ ะต้ องบรรยายฟ้ องว่ าเหตุ เกิดในเวลา
กลางวันหรือกลางคืนอีก เช่น ความผิดฐานเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีของศาล (คาพิพากษา
ฎีกาที่ 868-869/2494)
ส่วนคาว่า “สถานที่” ได้ มีคาพิ พากษาฎีกาที่ 951/2509 (ประชุ มใหญ่ ) อธิบายไว้
อย่างดีว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) นั้น หมายถึงสถานที่ท่ี
เกิดกระทาผิด หาได้ กาหนดไว้ โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะต้ องระบุว่าอยู่หมู่ใดตาบลใด เสมอไปไม่
เพียงแต่กล่าวไว้ พอสมควรที่จะให้ จาเลยเข้ าใจได้ ดีกเ็ ป็ นการเพี ยงพอแล้ ว คดีน้ ีราษฎรเป็ นโจทก์
ในค าฟ้ องระบุ ว่ า โจทก์ จ าเลยต่ า งอยู่ บ้ านใกล้ เคี ย งบ้ านหนองแก ต าบลยางหล่ อ อ าเภอ
หนองบัวลาภู จังหวัดอุดรธานี เมื่อโจทก์บรรยายฟ้ องว่าจาเลยได้ บังอาจเข้ าไปในบ้ านโจทก์ แม้ จะ
ไม่ ลงว่ าบ้ านโจทก์ต้ังอยู่ ท่ีตาบล อาเภอ และจั งหวั ดใดก็ดีจาเลยก็ย่อมเข้ าใจข้ อ หาได้ ดีว่า การ
กระทาผิดเกิด ณ สถานที่ใด เพราะโจทก์จาเลยเป็ นคนอยู่ในละแวกหมู่บ้านเดียวกันถือได้ ว่าโจทก์
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ได้ บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่พอสมควรเท่าที่จะให้ จาเลยเข้ าใจข้ อหาได้ ดี ตามประมวล
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้ ว7
2.3 ปั ญหาข้ อเท็จจริ งในทางพิ จารณาแตกต่ างกับข้ อเท็จจริ งที่กล่ าวในฟ้ องเกี่ยวกับเวลาหรื อ
สถานที่กระทาความผิด
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้
ข้ อเท็จจริงตามที่ปรากฎในทางพิจารณาแตกต่างกับข้ อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้ องเกี่ยวกับเวลาหรือ
สถานที่ก ระท าความผิ ด เป็ นข้ อ แตกต่ า งในรายละเอี ย ด มิ ใ ห้ ถื อ ว่ า ต่ า งกั น ในข้ อ สาระส าคั ญ
บทบัญญัติของกฎหมายในลัก ษณะนี้เห็นได้ ว่า เป็ นบทสันนิ ษ ฐานของกฎหมายโดยเด็ดขาดไม่
สามารถที่จะนาสืบให้ เห็นเป็ นอย่างอื่นได้ เลย หากดูผิวเผินเรื่องเวลาและสถานที่กระทาความผิดจะ
เป็ นเรื่ อ งเล็ก น้ อย แต่ ก ารบรรยายข้ อ เท็จจริ งในฟ้ องผิ ดพลาดแตกต่ างจากข้ อเท็จ จริ งที่ได้ ใน
ทางการพิจารณาย่อมมีผลต่อการพิจารณาพิพากษาคดี ในบางกรณีน้ัน ถึงขนาดทาให้ วัตถุแห่งคดี
นั้นเปลี่ยนแปลงไป

3. แนวควำมคิด ทฤษฎี และหลักกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหำข้อเท็จจริงในทำง
พิจำรณำแตกต่ำงกับข้อเท็จจริงทีก่ ล่ำวในฟ้ อง
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาเป็ นกฎหมายที่กาหนดหลักเกณฑ์การบังคับใช้
กฎหมายสารบัญญัติหรือกฎหมายอาญา โดยมีภารกิจที่จะทาให้ กฎหมายอาญาเกิดการบังคับใช้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ8 ทั้งยังเป็ นกฎหมายที่บัญญัติข้ นึ เพื่อกาหนดวิธกี ารดาเนินคดีทางอาญาต่อ
ผู้ต้องหา ตั้งแต่การจับกุม สอบสวน พิจารณาพิพากษาคดี และลงโทษผู้กระทาความผิด ทาหน้ าที่
วางกรอบการใช้ อานาจของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ตั้งแต่ช้ันจับกุม สอบสวน ดาเนินคดี ไปจนถึงการลงโทษ
เพื่อให้ จาเลยได้ รับการคุ้มครองสิทธิท่จี ะได้ รับการพิจารณาพิพากษาคดีท่เี ป็ นธรรม
3.1 หลักการดาเนินคคีอาญาโดยรัฐ (Public prosecution)
การดาเนินคดีอาญาโดยรัฐ ปัจจุบันได้ ใช้ ระบบกล่าวหาถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีฐานะเป็ น
ประธานในคดี ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของวิธีพิจารณาความอาญา ผู้ถูกกล่าวหาย่อมมีสิทธิต่างๆตาม
กฎหมาย มีโอกาสต่อสู้คดีได้ อย่างเต็มที่ และกระบวนการพิจารณาก็จะเกิดความเป็ นธรรมมากขึ้น
ศาลจะพิพากษานอกฟ้ องนอกประเด็นไม่ได้ และจะพิพากษาขยายไปลงโทษผู้ท่มี ิได้ ถูกฟ้ องเป็ น
คดีไม่ได้ ซึ่งระบบกล่ าวหามีความแตกต่างจากระบบไต่สวน โดยระบบไต่สวนจะไม่มีการแยก
หน้ าที่สอบสวนฟ้ องร้ องกับหน้ าที่พิจารณาพิ พากษาคดีออกจากกัน ซึ่งจะทาให้ อานาจทั้งหมดอยู่
ในมือขององค์กรเพียงองค์กรเดียวทาให้ ขาดการคานอานาจซึ่งกันและกัน9
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3.2 วัตถุประสงค์ของการดาเนินคดีอาญา
การดาเนิ น คดี อ าญามี วั ตถุ ป ระสงค์ ท่ีสาคั ญ อยู่ สองประการ คื อ การหาตั ว ผู้ ก ระทา
ความผิดมาลงโทษ และการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาในคดี 10 การดาเนินคดีอาญาบรรลุวัตถุประสงค์
ทั้งสอง จึงจาเป็ นต้ องมีการผสานวัตถุประสงค์ท้งั สองประการดังกล่าว หมายถึง การหาตัวผู้กระทา
ผิดมาลงโทษและการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาเข้ าหากันและปรับใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่โน้ มเอียง
ไปทางวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งมากจนเกินไป ซึ่งหากเราเน้ นวัตถุประสงค์ในการหาตัว
ผู้กระทาผิดมาลงโทษมากเกินไปรัฐก็จะมีอานาจมากเกินไป เกิดผลเสีย ต่อตัวผู้ถูกกล่าวหาอย่าง
มาก แต่หากเราเน้ นวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ถูกหาในคดีมากเกินไปก็จะไม่สามารถนาตัว
ผู้กระทาผิดมาลงโทษได้ ย่อมทาให้ เกิดผลเสียแก่กระบวนการยุติธรรม11
3.3 หลักและทฤษฎีความเป็ นเอกลักษณ์ของเหตุการณ์ Individuation of events
หลัก Individuation of Events ได้ อธิบายว่า เมื่อมีสองเหตุการณ์ท่ดี ูเหมือนกันเกิดขึ้น
หรือเมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งที่เหมือนกันกับเหตุการณ์อ่ นื มีเพียงคาตอบเดียวเท่านั้นที่เป็ นไปได้ คือ
ไม่ มีเ หตุ ก ารณ์ สองเหตุ ก ารณ์ ท่ีเ หมื อ นกัน และไม่ มีเ หตุ ก ารณ์ ใ ดเหมื อ นกัน กับ เหตุ ก ารณ์ อ่ ื น
เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ย่อมมีรูปแบบเชิงตรรกะเป็ นตัวกาหนด เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ล้วน
มีลักษณะบ่งเฉพาะของแต่ละเหตุการณ์ ในบางเหตุการณ์หากไม่มีคาเอกพจน์ เราจะไม่สามารถหา
คาตอบได้ เช่น “มียุงที่น่ี” หากมียุงสองตัวจะไม่สามารถบอกได้ ว่าหมายถึงยุงตัวไหน แต่ในบาง
เหตุการณ์การกระทาบางอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ ครั้ งเดียว เป็ นเหตุการณ์ท่สี ามารถบ่ งเฉพาะได้
เช่น “บรูตัสฆ่าซีซาร์แล้ ว ” ก็มีความหมายเช่นเดียวกับ “บรูตัสฆ่าซีซาร์ครั้ งเดียว” แต่หากเป็ น
เหตุการณ์ท่ี “บรูตัสแทงซีซาร์” อาจเป็ นคนละเหตุการณ์กบั “บรูตัสฆ่าซีซาร์” เพราะการแทงอาจ
มิได้ หมายถึงการฆ่า การแทงอาจมิได้ ส่งผลให้ เกิดการตาย12
หากเรานาหลัก The Individuation of Events มาใช้ ในการพิจารณาคดีอาญา ย่อมจะ
เป็ นไปตามกรอบวั ต ถุ แ ห่ ง คดี โดยหลั ก The Individuation of Events จะท าให้ เราสามารถ
แยกแยะได้ ว่า คาฟ้ องนั้นกาลังกล่าวถึงการกระทาในเหตุการณ์ใด ซึ่งจะทาให้ เราสามารถทราบได้
ว่าเหตุการณ์ท่กี ล่าวถึงนั้นถูกต้ องหรือไม่13 โดยหากเรายึดติดกับคาฟ้ องเพียงอย่างเดียวอาจทาให้
กระบวนการยุติธรรมนั้นเกิดปัญหาขึ้นได้

10

คณิต ณ นคร, อ้างแล้วเชิงอรรถที ่ 8, น. 61-63.
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิ มพ์ ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร :
วิญญูชน, 2544), น. 304-310.
12
Donald Davidson, “Individuation of Events,” Essays on Actions and Events, 2nd ed.,
(Oxford : Clarendon Press, 2001), p. 295-307.
13
กรรภิรมย์ โกมลารชุน, “วัตถุแห่งคดีในคดีอาญาคืออะไร,” วารสารกระบวนการยุตธิ รรม, ปี ที่ 7, เล่มที่ 2,
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2557), น. 8.
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4. กฎหมำยต่ำงประเทศเกีย่ วกับเรือ่ งข้อเท็จจริงในทำงพิจำรณำแตกต่ำงกับ
ข้อเท็จจริงทีก่ ล่ำวในฟ้ อง
การศึกษากฎหมายต่างประเทศจะทาให้ พอเห็นแนวทางในการแก้ ไขปัญหาข้ อเท็จจริง
ในทางพิจารณาแตกต่างกับข้ อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้ องทั้งในระบบคอมมอนลอว์ และซีวิลลอว์
4.1 กลุ่มประเทศระบบคอมมอนลอว์
ประเด็นเกี่ยวกับเวลากระทาความผิด ตามแนวความคิดของคอมมอนลอว์โดยหลั ก
ทั่วไป ไม่ถือว่าข้ อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างกับข้ อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้ องเกี่ยวกับเวลากระทา
ความผิดเป็ นข้ อแตกต่างในสาระสาคัญ เว้ นแต่ในกรณีท่เี วลาเป็ นองค์ประกอบหรือเป็ นสาระสาคัญ
ของการกระทาความผิดนั้น เช่ น ความผิดในการจาหน่ ายสุราในระหว่ างวันเวลาที่กฎหมายห้ าม
เป็ นต้ น ความผิ ดที่ตามแนวความคิ ดของคอมมอนลอว์ ไ ม่ ถื อ ว่ า เวลาเป็ นองค์ ป ระกอบที่เ ป็ น
ส า ร ะ ส า คั ญ ไ ด้ แ ก่ assault and battery, abortion or attempted abortion, conspiracy,
embezzlement, homicide, incest, obtarocuring anointing money by false pretenses, perjury,
procuring another to set fire to a building, rape, receiving stolen goods, robbery, seuction
unlawful cohabitations เป็ นต้ น14
ส่วนประเด็นเกี่ยวกับสถานที่กระทาความผิด ในกรณีท่สี ถานที่กระทาความผิดไม่ถือ
เป็ นสาระสาคัญของความผิด แม้ ข้อเท็จจริ งที่ปรากฎในการพิ จารณาจะได้ ความแตกต่ างจากที่
ปรากฎในคาฟ้ อง ก็ไม่ ถือว่ าเป็ นข้ อแตกต่ างในสาระสาคัญ และในกรณีท่ีคาฟ้ องได้ บรรยายว่ า
จาเลยได้ กระทาความผิดในหลายเมือง ถ้ าข้ อเท็จจริงในทางพิจารณาได้ ความว่าจาเลยได้ กระทา
ความผิดในเมืองใดเมืองหนึ่ง ตามที่ปรากฏในคาฟ้ อง ก็ไม่ถือว่ าเป็ นข้ อแตกต่างในสาระสาคัญ
สามารถลงโทษจาเลยได้ เว้ น แต่ ในกรณี ท่ีสถานที่ก ระทาความผิ ดเป็ นองค์ ป ระกอบหรื อ เป็ น
สาระส าคั ญ ของความผิ ด ที่ก ล่ า วหา เช่ น ในความผิ ด ฐานลั ก ทรั พ ย์ ใ นอาคาร (Larceny in a
Building) หรือ ความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน (burglary) ความผิดเหล่านี้
ถือว่าสถานที่เป็ นสาระสาคัญของการกระทาความผิด15
4.2 ประเทศเยอรมัน
กฏหมายวิ ธีพิจ ารณาความอาญาของเยอรมัน มาตรา 264 (2) บั ญ ญั ติว่า ศาลไม่
จาต้ องผูกมัดกับความผิดที่เริ่มต้ นในการดาเนินคดี16 หมายความว่า ศาลสามารถนาข้ อเท็จจริงที่มี
การกล่าวหาในคาฟ้ องมาปรับเข้ ากับข้ อกฎหมายได้ โดยไม่จาเป็ นจะต้ องผูกมัดตามฐานความผิดที่
Ronald A. Anderson, Wharton’s Criminal Law and Procedure vol 4, 5, (New York : The lawyers co-operative
publishing company, 1957), p. 210-212
15
Ibid. p. 214.
16
StPO Section 264 [Subject Matter of the Judgment]
(2) The court shall not be bound by the evaluation of the offence which formed the basis of the order
opening the main proceedings.
14

โจทก์บรรยายฟ้ องมา กล่าวคือ แม้ โจทก์จะบรรยายคาฟ้ องขอให้ ลงโทษฐานหนึ่งแต่ข้อเท็จจริ งที่ได้
ความในทางพิจารณาว่าเป็ นความผิดอีกฐานหนึ่ง ศาลสามารถลงโทษตามความผิดที่ปรากฎในทาง
พิจารณาได้
ข้ อเท็จจริ งในทางพิ จารณาแตกต่ างกับข้ อเท็จจริ งที่กล่ าวในฟ้ องในสาระสาคัญหรื อ
ไม่ใช่สาระสาคัญ ตามแนวคิดของกฎหมายเยอรมันใช้ หลัก “การกระทาในทางประวัติศาสตร์อัน
เดียวกัน” (Geschiohlicher Vorgang) ซึ่งหมายความว่า การกระทาที่ได้ กล่าวอ้ างมาในคาฟ้ องกับ
การกระทาตามที่พิ สูจ น์ ได้ เ ป็ นเหตุ ก ารณ์ ในทางประวั ติก ารณ์ อัน เดี ย วกัน การคาดเคลื่ อ นใน
ข้ อเท็จจริ งที่กล่ าวอ้ างในคาฟ้ องกับข้ อเท็จจริ งตามที่พิสูจน์ ได้ ในเรื่ องเวลาหรื อสถานที่เกิดการ
กระท าความผิ ด บุ ค คลที่ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายหรื อ ในข้ อ เท็จ จริ ง อย่ า งอื่น ๆ ก็ไ ม่ ถื อ ว่ า เป็ นข้ อ
แตกต่างกันในสาระสาคัญ กรณีเช่นนี้ศาลมีอานาจที่จะลงโทษจาเลยสาหรับการกระทาความผิดที่
กล่าวมาในฟ้ องได้ 17

5. กำรแก้ไขปั ญหำข้อเท็จจริงในทำงพิจำรณำแตกต่ำงกับข้อเท็จจริงที่กล่ำวในฟ้อง
เกีย่ วกับเวลำหรือสถำนทีก่ ระทำผิดตำมหลักกฎหมำยเรือ่ งวัตถุแห่งคดี
การแก้ ไขปั ญ หาข้ อ เท็จ จริ ง ในทางพิ จ ารณาแตกต่ า งกับ ข้ อ เท็จ จริ ง ที่ก ล่ า วในฟ้ อง
เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทาผิด หากเรานาหลักกกฎหมายในเรื่องวัตถุแห่งคดีในคดีอาญามา
ปรับใช้ ในการแก้ ไขปัญหาก็จะทาให้ สามารถหาทางออกได้
5.1 ความหมายของวัตถุแห่งคดี
วัตถุแห่ งคดี คือ ขอบเขตอานาจพิ จารณาพิ พากษาคดีของศาล และขอบเขตสภาพ
เด็ดขาดทางกฎหมายของคาพิพากษา18
ขอบเขตอานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หมายถึง ข้ อเท็จจริงใด การกระทาใด
หรื อสิ่งใดก็ตามที่อยู่ ในขอบเขตของวั ตถุ แห่ งคดี แม้ ว่าจะมิได้ ปรากฎอยู่ ในคาฟ้ อง ศาลย่อมมี
หน้ าที่ท่จี ะต้ องพิจารณาพิพากษาคดีให้ ครบถ้ วน ภายในขอบเขตวัตถุแห่งคดีน้ัน แต่ในทางตรงกัน
ข้ ามข้ อเท็จจริ งใด การกระทาใด หรื อสิ่งใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของวัตถุแห่ งคดี แม้ จะ
ปรากฎในคาฟ้ อง ศาลก็ไม่จาต้ องพิจารณาพิพากษา19
5.2 การใช้ หลักวัตถุแห่งคดี กับข้ อเท็จจริ งในทางพิ จารณาแตกต่างกับข้ อเท็จจริงที่กล่ าวในฟ้ อง
เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทาผิด
ตัวอย่างบรรยายฟ้ องว่ า นายเอทาร้ ายร่ างกายนายบีในวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา
กลางวัน แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่า ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นายเอได้ ทาร้ ายร่ างกายนายบีสอง
17

หยุด แสงอุทยั , ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา ศึกษาทางคาพิพาษาฎีกา, (พระนคร : แม่บ้านการ
เรือน, 2507) น. 406.
18
กรรภิรมย์ โกมลารชุน, อ้างแล้วเชิงอรรถที ่ 13, น. 1.
19
กรรภิรมย์ โกมลารชุน, อ้างแล้วเชิงอรรถที ่ 13, น. 1.

ครั้ง ซึ่งข้ อเท็จจริงที่ได้ จากการพิจารณาเป็ นการทาร้ ายร่ างกายครั้งหลัง แต่นายบีต้องการฟ้ องนาย
เอในการกระทาครั้ งแรก เห็นได้ ว่ากรณีน้ ีแม้ จะมีการบรรยายฟ้ องมาครอบคลุมการกระทาที่ได้
ความในทางพิจารณา แต่นายบีมิได้ ต้องการฟ้ องนายเอในการกระทาครั้งหลัง กรณีเช่นนี้เห็นได้ ว่า
วัตถุแห่งคดีตามคาฟ้ องกับทางพิจารณาเป็ นคนละวัตถุแห่งคดีกัน หากพิจารณาตามหลักวัตถุแห่ง
คดีศาลต้ องพิพากษายกฟ้ อง

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปั ญหา หลักทฤษฎี รวมถึงกฎหมายต่างประเทศ เพื่ อนามาปรั บปรุง
แก้ ไขปั ญหากฎหมายที่มีอยู่ในปั จจุ บัน ตามหลักวัตถุแห่งคดี สามารถสรุปและให้ ข้อเสนอแนะได้
ดังนี้
6.1 บทสรุป
ปัจจุบันประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม ได้ บัญญัติให้
ข้ อเท็จจริ งในทางพิ จารณาแตกต่างกับข้ อเท็จจริ งที่กล่ าวในฟ้ องเกี่ยวกับเวลาหรื อสถานที่กระทา
ความผิด เป็ นข้ อแตกต่างในรายละเอียด มิใช่ ข้อสาระสาคัญ บทบัญญัติดังกล่ าวไม่ถูกต้ องนัก
เพราะในบางกรณีข้อเท็จจริ งในทางพิ จารณาแตกต่างกับข้ อเท็จจริ งที่กล่ าวในฟ้ องเกี่ยวกับเวลา
หรือสถานที่กระทาความผิดนั้นสาคัญถึงขนาดทาให้ วัตถุแห่งคดีน้ันเปลี่ยนแปลงไป ย่อมถือได้ ว่า
เป็ นข้ อแตกต่างในสาระคัญอันจะเป็ นเหตุให้ ศาลยกฟ้ องได้
หากเรานาหลักในเรื่ องวัตถุแห่ งคดีมาเป็ นตัวกาหนดขอบเขตในการที่จะพิจารณาว่า
ข้ อเท็จจริ งในทางพิ จารณาแตกต่างกับข้ อเท็จจริ งที่กล่ าวในฟ้ องเกี่ยวกับเวลาหรื อสถานที่กระทา
ความผิดเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ หากข้ อเท็จจริงนั้นยังอยู่ในขอบเขตวัตถุแห่งคดีเดียวกันอยู่ศาลก็
สามารถที่จะพิ จารณาพิ พากษาลงโทษจาเลยได้ แม้ จะมิได้ ปรากฎข้ อ เท็จจริ งนั้ นในคาฟ้ อง แต่
ในทางกลับกันแม้ คาฟ้ องจะบรรยายข้ อเท็จจริงมาครอบคลุมข้ อเท็จจริ งที่แตกต่างกับคาฟ้ อง แต่
ปรากฎว่าข้ อเท็จจริงนั้นมิได้ อยู่ในวัตถุแห่งคดีเดียวกันศาลก็ไม่สามารถพิพากษาลงโทษจาเลยได้
6.2 ข้ อเสนอแนะ
(1) ควรตั ด ข้ อ ความ “เกี่ ย วกั บ เวลาหรื อ สถานที่ ก ระท าความผิ ด ” ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม โดยให้ ศาลเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจแทนว่ าข้ อ
แตกต่างเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทาความผิด เป็ นข้ อสาระสาคัญหรือข้ อแตกต่างนั้นเป็ นเพียง
รายละเอียด โดยให้ ศาลใช้ ดุลพินิจเป็ นกรณีไปตามหลักกฎหมายวัตถุแห่งคดี
(2) ในชั้ น สอบสวน ควรมีการรวบรวมพยานหลั กฐานและแสวงหาข้ อเท็จจริ งให้
ได้ มากที่สดุ จนเป็ นที่ยุติแล้ วค่อยดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
(3) โจทก์ควรจะทาความเข้ าใจในเรื่องการบรรยายคาฟ้ องในลักษณะที่เป็ นเรื่องราว
เหตุการณ์แทนการบรรยายฟ้ องในลักษณะที่ส้นั โดยปรับให้ ข้อกฎหมายเท่านั้น
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