การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ปัญหาทางกฎหมายของศาลยุติธรรมเกียวกับการใช้ อาํ นาจศาลฎีกาในศาลแขวงชั) นไต่ สวนมูลฟ้อง
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ราชภัฏสวนสุ นันทา
บทคัดย่ อ
ศาลยุติธรรมของประเทศไทยมี 3 ชันศาล เพือเป็ นการตรวจสอบดุลยพินิจในการลงโทษหรื อในการ
ทําคําพิพากษาของศาลชันต้นหรื อศาลอุ ทธรณ์ ที ตัดสิ นหรื อพิพากษาให้คู่ความรั บผิดทังในคดี แพ่งและ
คดีอาญา บางครังคําตัดสิ นหรื อคําพิพากษาของศาลล่าง ได้แก่ ศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์นนั อาจจะยังไม่มี
ข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะในชันไต่สวนมูลฟ้ องอันเป็ นขันแรกในการนําคดีเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของศาล โดยเริ มต้นทีศาลชันต้นอันได้แก่ศาลจังหวัดและศาลแขวง โดยเฉพาะในศาล
แขวงที พิจารณาพิพากษาโดยผูพ้ ิพากษานายเดี ยว ในคดี อาญาในศาลแขวงหากศาลมี คาํ พิพากษายกฟ้ อง
โจทก์ คดี ข องโจทก์นันจะต้องห้า มอุ ท ธรณ์ ต่อศาลอุ ท ธรณ์ ต่อไป กลายเป็ นว่า คดี ดัง กล่ า วนี ได้รับ การ
พิจารณาจากศาลชันเดียวผูพ้ ิพากษาท่านเดียวขัดต่อหลักการแบ่งแยกอํานาจ ไม่มีการตรวจสอบคานอํานาจ
ตุลาการดังกล่าวเลยซึ งจะกล่าวว่าคู่ความนันได้รับความยุติธรรมแล้วก็คงจะกล่าวได้ไม่เต็มปากนัก
งานวิจยั ฉบับนี ผูว้ ิจยั ได้ใช้การศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ งดําเนิ นการวิจยั ทาง
เอกสาร (Documentary Research) ผูว้ ิจยั ได้บูรณาการข้อมูลทีได้จากการศึ กษาและค้นคว้าเอกสารทาง
วิชาการต่างๆ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเปรี ยบเที ยบตามแนวทางการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative
Data) ซึ งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งพรรณนา (Descriptive) โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เนื อหา (Content
Analysis) เพือสรุ ปประเด็นสําคัญๆ เกียวกับการไต่สวนมูลฟ้ อง อํานาจของผูพ้ ิพากษานายเดียวในศาลแขวง
และข้อห้ามอุทธรณ์ฎีกา และเสนอข้อเสนอแนะทีเห็นสมควรต่อไป
คําสํ าคัญ
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Court of Justice of a High Court order to determine the three discretion in punishment or in the
judgment of the Court of First Instance or the Court of Appeal. The judge sentenced the couple, both in
civil and criminal liability. Sometimes the decision or judgment of the lower court and appeals court and
then. Maybe there is no factual or legal incomplete. Especially in the Preliminary Examination, the first
step in bringing the case into the court of law. By default, the Court of First Instance and the District
Court, including the Court. In particular, the District Court judge one. In criminal cases in district court if
the court dismissed the plaintiff. The plaintiff's case, it is forbidden to appeal to the appellate court.
This research study, the researchers used a qualitative research, which conducts research papers
researchers have integrated data from studies and various academic research papers.
KEYWORDS
Power, One Judge, Municipal Court
บทนํา
ศาลยุติธรรมของประเทศไทยมี 3 ชันศาล เพือเป็ นการตรวจสอบดุลยพินิจในการลงโทษหรื อในการ
ทําคําพิพากษาของศาลชันต้นหรื อศาลอุ ทธรณ์ ที ตัดสิ นหรื อพิพากษาให้คู่ความรั บผิดทังในคดี แพ่งและ
คดีอาญา บางครังคําตัดสิ นหรื อคําพิพากษาของศาลล่าง ได้แก่ ศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์นนั อาจจะยังไม่มี
ข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายไม่ครบถ้วน หรื ออาจจะมี ขอ้ เท็จจริ งที จําเป็ นจะต้องฟั งให้เป็ นทียุติก่อนก็ได้
ตัวอย่างเช่นคดี อาญาในวันทีเป็ นนัดเจอผูพ้ ิพากษาครังแรกหรื อทีเรี ยกกันว่าเวรชี นัน เป็ นวันทีอัยการส่ งตัว
จําเลยมาศาลและส่ งคําฟ้ องคดี ของจําเลยนันต่อศาล บางครั งตัวจําเลยอาจจะไม่ได้เตรี ยมตัวมาก่ อนไม่มี
เหตุ ผลอื นใดที จะนํามาประกอบให้ศาลลงโทษสถานเบาได้นอกจากการรั บสารภาพ การทีกฎหมายเปิ ด
โอกาสให้คู่ความอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรื อคําสังศาลชันต้น หรื อฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสังของศาลอุทธรณ์
ต่อศาลสู งได้นนั ก็เป็ นการเปิ ดโอกาสให้คู่ความโดยเฉพาะจําเลยได้แสวงหาพยานหลักฐาน เอกสารหรื อ
เหตุผลอืนๆ เท่าทีไม่ขดั ต่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ศาลสู งได้ลงโทษน้อยลงหรื อลดโทษลงไปอีก
นันเอง
หากไม่ มี ศ าลสู ง การรั บ สารภาพหรื อการลงโทษในศาลล่ า งแต่ เ พี ย งอย่า งเดี ย วนัน อาจจะเกิ ด
ข้อผิดพลาดได้และผูพ้ ิพากษาของศาลล่างก็จะไม่ถูกตรวจสอบคําพิพากษาหรื อคําสังจากศาลสู งเลย อันเป็ น
การขัดกับหลักการกระจายอํานาจทีมีการคานอํานาจกันเองเพือตรวจสอบการใช้อาํ นาจในเรื องของการใช้
อํานาจตุลาการ ในระบอบการปกครองแบบประชาธิ ปไตยทีประเทศไทยใช้อยู่ เรี ยกได้วา่ ศาลล่างจะลงโทษ
หรื อมีคาํ สังอย่างไรก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และถ้าเรามองในอีกแง่มุมหนึ ง สมมุติวา่ ผูพ้ ิพากษาศาลล่าง
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ท่านนันมีอคติกบั จําเลยหรื อคู่ความบางคนแล้วสุ ดท้ายกระบวนการยุติธรรมก็ไม่อาจช่ วยเหลื อคนบริ สุทธิi
หรื อคนที ถู กเอารั ดเอาเปรี ยบได้จริ ง ผูพ้ ิพากษาแต่ละท่านก็คือบุ คคลทัวไป มีรัก โลภ โกรธ หลง กลัว
ตามปกติทีบุคคลทัวไปพึงจะมี หากอํานาจเบ็ดเสร็ จเด็ดขาดอยูท่ ีผูพ้ ิพากษาแต่เพียงนายเดียวแล้ว ถ้าไม่มีการ
ตรวจสอบจากอํานาจอืนได้ ก็คงไม่อาจเรี ยกได้ว่ามีความยุติธรรมได้อย่างเต็มปาก แม้การสอบคัดเลื อกผู ้
พิพากษาจะเป็ นการสอบทียากสอบครังละหลายพันคน ผ่านการสอบคัดเลื อกในหลักสิ บหรื อหลักร้อยคน
เท่านันก็มองได้ว่าคนเก่งสามารถผ่านการสอบคัดเลือกเป็ นผูพ้ ิพากษาได้ แต่ทีคนเก่งเหล่านันเป็ นคนดีดว้ ย
หรื อไม่ ไม่สามารถตรวจสอบได้ ดังนันบางกรณี ทีกฎหมายกําหนดห้ามอุทธรณ์ หรื อฎีกา ก็จะกลายเป็ นว่า
ศาลยุติธรรมของประเทศไทยนันมีชนเดี
ั ยวหรื อสองชัน เช่ น กรณี ตอ้ งห้ามอุทธรณ์ หรื อฎี กา ที จํานวนทุ น
ทรัพย์นอ้ ยๆ ในคดีแพ่งก็จะต้องห้ามอุทธรณ์หรื อฎีกาในปั ญหาข้อเท็จจริ ง สําหรับในคดีอาญาถ้าศาลชันต้น
กับศาลอุทธรณ์ ยกฟ้ องเหมือนกันทังสองศาล ก็ห้ามฎี กาต่อศาลฎี กาต่อไป หรื อแม้กระทังในศาลแขวง ซึ ง
เป็ นอํานาจของผูพ้ ิพากษานายเดี ยวพิพากษาตัดสิ นคดี ได้ ในชันไต่สวนมูลฟ้ อง ถ้าศาลแขวงซึ งเป็ นศาล
ชันต้นไต่สวนมูลฟ้ องแล้วมีคาํ สังว่าคดี ไม่มีมูลและพิพากษายกฟ้ องโจทก์ไป แม้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 170 จะกํา หนดให้โจทก์มี อาํ นาจอุ ท ธรณ์ หรื อฎี ก าต่อไปได้ตามบทบัญญัติ
ลักษณะอุทธรณ์หรื อฎีกา แต่ตามมาตรา 193 ทวิ ห้ามมิให้อุทธรณ์คาํ พิพากษาศาลชันต้นในปั ญหาข้อเท็จจริ ง
ในคดี ซึงอัตราโทษอย่างสู งตามที กฎหมายกําหนดไว้ให้จาํ คุ กไม่กินสามปี หรื อปรั บไม่เกิ นหกหมื นบาท
หรื อทังจํา ทังปรั บ อันเป็ นคดี ที อยู่ภ ายใต้อาํ นาจของผูพ้ ิ พ ากษานายเดี ย วในศาลแขวงมี อาํ นาจพิจารณา
พิพากษาคดีได้ ผลก็คือคดีอาญานี โจทก์ตอ้ งห้ามอุทธรณ์เมือศาลแขวงมีคาํ พิพากษายกฟ้ องเพราะคดีไม่มีมูล
ในชันไต่ ส วนมู ล ฟ้ องเพราะการอุ ท ธรณ์ ว่า ศาลแขวงใช้ดุล ยพิ นิจ ไม่ ถู ก ต้อ งเป็ นการอุ ท ธรณ์ ใ นปั ญ หา
ข้อเท็จจริ ง กลายเป็ นว่าคดีนีจบตังแต่ศาลชันต้นและจบเพราะดุ ลยพินิจของผูพ้ ิพากษาแต่เพียงท่านเดียวใน
การพิจารณาตัดสิ นคดีดงั กล่าว
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ กษารู ปแบบ วิธีการและขันตอนของข้อกฎหมายที เกี ยวข้องกับ การไต่ สวนมูล ฟ้ องตาม
กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
2. เพือศึกษาวิเคราะห์เกียวกับการใช้อาํ นาจของผูพ้ ิพากษานายเดียวในศาลแขวงซึ งเป็ นศาลชันต้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื องปั ญหาทางกฎหมายเกียวกับการใช้อาํ นาจศาลฎีกาในศาลแขวงชันไต่สวนมูลฟ้ อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็ นการศึ กษามูล เหตุ และผลทางกฎหมายเกี ยวกับการใช้
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อํานาจของผูพ้ ิพากษานายเดี ยว ข้อห้ามอุ ทธรณ์ ฎีกาตามกฎหมายไทย ทังนี เพือเปรี ยบเที ยบกับหลักการ
กระจายอํานาจของต่างประเทศ
การทบทวนวรรณกรรม
1. สิ ทธิ ของจําเลยในชันไต่สวนมูลฟ้ องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การไต่สวนมูลฟ้ อง เป็ นขันตอนทีกฎหมายกําหนดให้ศาลปฏิบตั ิหลังจากผ่านขันตอนในการตรวจ
คําฟ้ องตามมาตรา 161 แล้ว ความมุ่งหมายของการไต่สวนมูลฟ้ องก็คือ เพือให้ศาลได้พิจารณารู ปคดี ใน
เบืองต้นของโจทก์ก่อน ว่ามีมูลเพียงพอทีศาลควรรับคดี นนไว้
ั พิจารณาต่อไปหรื อไม่ ทังนี เพือป้ องกันการ
กลันแกล้งหรื อความเข้าใจผิดของโจทก์ทีเกี ยวกับข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายบางประการ เช่ น ฟ้ องของ
โจทก์อาจไม่มีมูลเป็ นความผิดทางอาญา แต่เป็ นเพียงความรับผิดในทางแพ่ง หรื อมีมูลเป็ นความผิด แต่โจทก์
ไม่มีพยานหลักฐานอันใดเลยทีจะแสดงว่าจําเลยเป็ นผูก้ ระทําผิด เป็ นต้น ในเรื องเหล่านีหากศาลจะรับฟ้ องไว้
พิจารณาหรื อพิพากษาไปเลยทีเดียว อาจทําความเดือดร้อนและเป็ นภาระแก่จาํ เลยโดยไม่จาํ เป็ น อย่างไรก็ดี
ในชันไต่สวนมูลฟ้ อง ศาลจะไม่รับเอาพยานหลักฐานของโจทก์เข้าสู่ สํานวนถึ งขนาดทีต้องเห็ นว่าจําเลย
กระทําความผิดจริ ง คงฟังพยานหลักฐานของโจทก์พอสมควรเท่าทีจะแสดงได้วา่ คดีนนมี
ั มูลในเบืองต้น คือ
เป็ นไปได้วา่ จําเลยน่าจะกระทําความผิดตามฟ้ อง ซึ งต่างกับในชันพิจารณาทีโจทก์จะต้องนําพยานหลักฐาน
มาพิสูจน์ความผิดของจําเลย ถึงขนาดทีศาลจะแน่ใจว่าจําเลยกระทําความผิดจริ งตามนัยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 227
เนื องจากระบบการดําเนิ นคดี อาญาของไทย เป็ นระบบการดําเนิ นคดี อาญาโดยรัฐเป็ นหลัก โดยมี
ข้อยกเว้นให้เอกชนผูเ้ สี ยหายฟ้ องคดี ได้ ในการฟ้ องคดีอาญาพนักงานอัยการถื อว่าเป็ นผูร้ ั กษาความสงบ
เรี ยบร้ อยแทนรัฐ พนักงานอัยการจึงเป็ นโจทก์ในทางแบบพิธี มิใช่ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในคดี เหมือนกับกรณี ที
ราษฎรผูเ้ สี ยหายฟ้ องคดีการสังคดีของอัยการจะต้องปรากฏว่าคดีมีพยานหลักฐานครบถ้วน และสามารถนํา
พยานมาสื บพิสูจน์ถึงความผิดของจําเลยในศาลได้ แต่การสังฟ้ องคดี ของพนักงานอัยการ จะต้องผ่านการ
สอบสวนมาก่อน เพราะการสอบสวนเป็ นเงื อนไขในการฟ้ องคดีต่อศาล หากการสอบสวนมิได้กระทําไป
โดยถูกต้องตามขันตอนของกฎหมาย พนักงานอัยการก็อาจจะสังฟ้ องคดีไปทังทีไม่ควรฟ้ องหรื อสังไม่ฟ้อง
คดีทีควรฟ้ อง แต่การกลันกรองชันนี ยังไม่เพียงพอ หากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและการสังคดี
ของพนักงานอัยการขาดความละเอียดรอบคอบ อาจเป็ นไปได้วา่ คดีของพนักงานอัยการจะถูกยกฟ้ อง การไต่
สวนมูลฟ้ องจึงมีบทบาทเข้ามาช่วยจําเลย มิให้ตอ้ งได้รับความเดือดร้อนจากการฟ้ องร้องของพนักงานอัยการ
ซึ งเป็ นองค์กรของรัฐ โดยให้ศาลกําจัดคดี ทีมีหลักฐานไม่เพียงพอทีจะพิสูจน์ความผิดของจําเลยมิให้เข้าสู่
การพิจารณาคดี และเป็ นมาตรการเสริ มทีจะมาตรวจสอบการออกคําสังฟ้ องของอัยการอีกชันหนึ ง เป็ นการ
ตรวจสอบการดําเนิ นการของเจ้าพนักงานของรัฐโดยองค์กรผูใ้ ช้อาํ นาจตุลาการ อย่างไรก็ดี มีขอ้ สังเกตว่า
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การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐของไทยนัน องค์กรทีทําหน้าทีสอบสวนฟ้ องร้อง มิได้อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
พนักงานอัยการทังหมดเหมือนอัยการในยุโรป แต่ได้แยกอํานาจหน้าทีสอบสวนออกจากอํานาจสังคดีและ
ฟ้ องร้อง กล่าวคือ ตํารวจรับผิดชอบในการสอบสวน ส่ วนอัยการรับผิดชอบในการสังสํานวนการสอบสวน
และฟ้ องร้อง (ณรงค์ ใจหาญ, 2547 : 36)
ส่ วนในคดี ที ราษฎรเป็ นโจทก์ การที ผูเ้ สี ย หายสามารถฟ้ องคดี ไ ด้เองเป็ นการคุ ม้ ครองสิ ท ธิ ข อง
ผูเ้ สี ยหายโดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสนําคดี ขึนสู่ ศาล ซึ งหากมองถึงปรัชญาในการดําเนิ นคดี แล้ว
ผูเ้ สี ยหายมีความผูกพันทางจิตใจทีต้องการให้มีการลงโทษผูก้ ระทําความผิดอย่างรุ นแรง เป็ นการแก้แค้น
ตอบแทน และหวังว่าจะต้องได้รับประโยชน์ในทางทรัพย์สินจากผูก้ ระทําความผิด โดยไม่คาํ นึ งว่าผลได้
ผลเสี ยทีจะเกิ ดขึนแก่สังคมโดยรวมจะเป็ นเช่ นไร (อลงกรณ์ กลินหอม, 2549 : 42) ประกอบกับผูเ้ สี ยหาย
อํานาจฟ้ องคดี ได้อย่างกว้างขวาง และไม่จาํ เป็ นไม่ตอ้ งมีการสอบสวนความผิดนันมาก่อนเหมือนในคดี ที
พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ การยืนฟ้ องคดีอาญาของราษฎรจึงขึนอยูก่ บั การตัดสิ นใจของราษฎรผูเ้ สี ยหายเอง
ว่าจะยืนฟ้ องจําเลยหรื อไม่โดยไม่มีระเบียนหรื อกฎเกณฑ์ใด ๆ อีกทังมิได้มีการตรวจสอบพยานหลักฐาน
ของเจ้าหน้าทีในกระบวนการยุติธรรมฝ่ ายใดมาก่อนด้วย หรื อแม้แต่คดี ทีเจ้าพนักงานอัยการได้มีคาํ สังไม่
ฟ้ องคดีแล้ว เพราะคําสังไม่ฟ้องของอัยการไม่ตดั สิ ทธิ ผูเ้ สี ยหายฟ้ องคดีเอง ดังนัน ก่อนทีศาลจะประทับรับ
ฟ้ องที คดี ทีราษฎรเป็ นโจทก์ฟ้องไว้พิจารณาจึ งต้องมี การไต่สวนมูลฟ้ องก่ อนเสมอ เพือป้ องกันการกลัน
แกล้งหรื อการเข้าใจผิดของโจทก์เกี ยวกับข้อเท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายบางประการ และเพือคุ ม้ ครองสิ ทธิ
เสรี ภาพของประชาชนไม่ให้ถูกฟ้ องคดีโดยไม่มีหลักฐานอันน่าเชื อว่าเป็ นผูก้ ระทําความผิด หากให้ฟ้องโดย
รับฟ้ องโดยไม่ผา่ นการกลันกรองก่อน คนบริ สุทธิi ก็อาจจะตกเป็ นจําเลยและต้องเดือดร้อนต่อการทีจะเข้ามา
พิสูจน์ความผิดในชันพิจารณา
2. การไต่สวนมูลฟ้ องในประเทศอังกฤษ
การไต่ ส วนมู ล ฟ้ องในอัง กฤษจะดํา เนิ น การโดย Examining justices ทํา หน้ า ที พิ จ ารณา
พยานหลักฐานในการไต่สวนมูลฟ้ อง เพือตัดสิ นใจว่าคดี มีมูลเพียงพอทีจะส่ งตัวจําเลยไปพิจารณาหรื อไม่
อย่างไรก็ตาม จะทําให้เกิดการเสี ยเวลาแก่ศาลและเกิดความไม่สะดวกของพยานโดยไม่จาํ เป็ น ในคดีทีจําเลย
นําพยานมาในชันไต่สวนมูลฟ้ อง ซึ ง Lord Runciman ได้ให้ความเห็นเกียวกับกระบวนพิจารณาคดีวา่ “กรณี
ทีจําเลยร้องขอว่าคดีของโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ ต้องพิจารณาด้วยเอกสาร แม้วา่ จําเลยจะสามารถ
โต้แย้งด้วยวาจาเพือสนับสนุ นการร้องขอ และพนักงานอัยการสามารถจะ reply แต่พยานบุคคลไม่ควรถูก
เรี ยกมา สถานทีทีเหมาะสมสําหรับตรวจสอบพยานหลักฐานควรจะเป็ นในชันพิจารณาคดีเท่านัน ไม่ควรจํา
กําหนดให้มีการเสนอพยานหลักฐาน 2 ครัง จากเวลาและความยุง่ ยากทีเสี ยไปโดยการดําเนิ นการซําๆทีไม่
จํา เป็ น จะมี ค วามเสี ยงที เห็ นได้ชัด พยานบางส่ วนจะรู ้ สึ ก ว่า ถู ก ข่ ม ขู่ใ นโอกาสแรกที เขาไม่ ส ามารถจะ
นําเสนอพยานในการพิจารณาได้อย่างน่ าพึงพอใจ การพิจารณาจากเอกสารอาจจะเพียงพอที จะทําให้ศาล
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หลีกเลียงการดําเนินคดีทีมีพยานหลักฐานอ่อน” กระบวนการไต่สวนมูลฟ้ องมีอยู่ 2 รู ปแบบ คือ การไต่สวน
มูลฟ้ องโดยการพิจารณาพยานหลักฐานและการไต่สวนมูลฟ้ องโดยไม่พิจารณาพยานหลักฐาน
3. การไต่สวนมูลฟ้ องในประเทศสหรัฐอเมริ กา
การฟ้ องคดีอาญาต่อศาลสหรัฐอเมริ กาเป็ นอํานาจเฉพาะของรัฐ กล่าวคือ พนักงานอัยการเท่านันเป็ น
ผูม้ ีอาํ นาจฟ้ องคดี การฟ้ องคดีอาญาต่อศาลของพนักงานอัยการทําได้ 2 รู ปแบบ คือ โดยคําสังอนุ ญาตให้ฟ้อง
ของ Grand Jury ทีเรี ยกว่า indictment และโดยคําฟ้ องของพนักงานอัยการทีเรี ยกว่า information และก่อนที
จะมีการฟ้ องคดีต่อศาล จะมีกระบวนการไต่สวนมูลฟ้ องเพือกลันกรองมูลความผิดในคดีอาญาซึ งแบ่งได้ 2
ประเภท คือ การไต่สวนมูลฟ้ องของศาล Magistrate เป็ นกรณี ทีพนักงานอัยการเป็ นผูท้ าํ คําฟ้ องเรี ยกว่า
information ซึ งมีฐานะเสมือนเป็ น indictment ของมลรัฐทีใช้ระบบไต่สวนแบบ Grand Jury และการไต่สวน
มูลฟ้ องโดย Grand Jury เป็ นกรณี Grand Jury เป็ นผูก้ ล่าวหาจําเลย โดยทําคําฟ้ องทีเรี ยกว่า information ซึ ง
โดยหลักแล้วจะต้องได้รับการไต่สวนมูลฟ้ องครังแรกโดย Magistrate ก่อน แล้วจึงได้รับการไต่สวนอีกครัง
โดย Grand Jury แต่ในมลรัฐก็ให้ Grand Jury เป็ นผูไ้ ต่สวนเลยทีเดียว ซึ งแตกต่างจากประเทศอังกฤษ ทีมี
Magistrate อย่างเดียว (เสี ยงชัย สุ มิตรวสันต์, 2537 : 41)
4. อํานาจของผูพ้ ิพากษานายเดียวในศาลชันต้น
ตามพระธรรมนู ญศาลยุ ติธ รรม มาตรา 25 (5) ในส่ วนของอํา นาจการพิ จารณาพิ พ ากษาของผู ้
พิพากษาคนเดี ยว สําหรับการลงโทษจําคุ กในคดี อาญา โดยหลักแล้วอํานาจการพิจารณากับอํานาจการ
พิพากษา เป็ นคนละเรื องกัน ไม่ใช่ เรื องเดี ยวกัน อํานาจการพิจารณาคือ อํานาจในการนังพิจารณาคดีอาญา
คือการนังพิจารณาสํานวนคดี ในการดําเนิ นกระบวนพิจารณาในศาล ส่ วนอํานาจพิพากษาคืออํานาจในการ
พิจารณาลงโทษโดยทําเป็ นคําพิพากษา ผูพ้ ิพากษาคนเดียวมีอาํ นาจทีจะนังพิจารณาได้ในคดีอาญาทีมีระวาง
โทษจําคุกไม่เกิ นสามปี หรื อ ไม่เกิ นหกหมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ ซึ งเป็ นคดี ทีอยู่ภายในเขตอํานาจของ
ศาลแขวงต่ า งๆ แต่ ถ้า จะลงโทษจํา คุ ก เกิ นหกเดื อนหรื อปรั บ เกิ นหนึ งหมื นบาท หรื อทังจํา ทังปรั บ ไม่
สามารถพิพากษาลงได้ จะต้องอาศัยองค์คณะตามมาตรา 26
มาตรา 25 ในศาลชันต้น ผูพ้ ิพากษาคนเดี ยวเป็ นองค์คณะมีอาํ นาจเกี ยวแก่คดี ซึงอยู่ในอํานาจของ
ศาลนัน ดังต่อไปนี
(1) ไต่สวนและวินิจฉัยชีขาดคําร้องหรื อคําขอทียืนต่อศาลในคดีทงปวง
ั
(2) ไต่สวนและมีคาํ สังเกียวกับวิธีการเพือความปลอดภัย
(3) ไต่สวนมูลฟ้ องและมีคาํ สังในคดีอาญา
(4) พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง ซึ งราคาทรัพย์สินทีพิพาทหรื อจํานวนเงินทีฟ้ องไม่เกินสามแสนบาท
ราคาทรัพย์สินทีพิพาทหรื อจํานวนเงินดังกล่าวอาจขยายได้โดยการตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
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(5) พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ งกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างสู งไว้ให้จาํ คุกไม่เกินสามปี หรื อ
ปรั บไม่เกิ นหกหมื นบาท หรื อทังจําทังปรั บ แต่จะลงโทษจําคุ กเกิ นหกเดื อน หรื อปรั บเกิ นหนึ งหมื นบาท
หรื อทังจําทังปรับ ซึ งโทษจําคุกหรื อปรับอย่างใดอย่างหนึงหรื อทังสองอย่างเกินอัตราทีกล่าวแล้วไม่ได้
ผูพ้ ิพากษาประจําศาลไม่มีอาํ นาจตาม (3) (4) หรื อ (5)
มาตรา 26 ภายใต้บงั คับมาตรา 26 ในการพิจารณาพิพากษาคดี ของศาลชันต้น นอกจากศาลแขวง
และศาลยุติธรรมอืนซึ งพระราชบัญญัติจดั ตังศาลนันกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน ต้องมีผพู ้ ิพากษาอย่างน้อยสอง
คนและต้องไม่เป็ นผูพ้ ิพากษาประจําศาลเกิ นหนึ งคน จึงเป็ นองค์คณะทีมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดี แพ่ง
หรื อคดีอาญาทังปวง
5. ข้อห้ามอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 193ทวิ ห้ามมิให้อุทธรณ์ คาํ พิพากษาศาลชันต้นในปั ญหา ข้อเท็จจริ งในคดี ซึ งอัตราโทษ
อย่างสู งตามทีกฎหมายกําหนดไว้ให้ จําคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ เว้น
แต่กรณี ต่อไปนีให้จาํ เลยอุทธรณ์ในปั ญหาข้อเท็จจริ งได้
(1) จําเลยต้องคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุกหรื อให้ลงโทษกักขัง แทนโทษจําคุก
(2) จําเลยต้องคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก แต่ศาลรอการลง โทษไว้
(3) ศาลพิพากษาว่าจําเลยมีความผิด แต่รอการกําหนดโทษ ไว้ หรื อ
(4) จําเลยต้องคําพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินหนึงพันบาท
มาตรา 193 ตรี ในคดีซึงต้องห้ามอุทธรณ์ตาม มาตรา 193ทวิ ถ้าผูพ้ ิพากษาใดซึ งพิจารณาหรื อลงชื อ
ในคําพิพากษาหรื อทําความเห็นแย้งในศาลชันต้น พิเคราะห์เห็นว่าข้อความทีตัดสิ นนันเป็ นปั ญหาสําคัญอัน
ควรสู่ ศาลอุทธรณ์ และอนุ ญาตให้อุทธรณ์ หรื ออธิ บดีกรมอัยการหรื อพนักงานอัยการซึ งอธิ บดีกรม อัยการ
ได้มอบหมายลงลายมือชือรับรองในอุทธรณ์วา่ มีเหตุอนั ควรทีศาลอุทธรณ์ จะได้วินิจฉัย ก็ให้รับอุทธรณ์นนั
ไว้พิจารณาต่อไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื องปั ญหาทางกฎหมายเกียวกับการใช้อาํ นาจศาลฎีกาในศาลแขวงชันไต่สวนมูลฟ้ อง เป็ น
กระบวนการวิจยั เพือหามาตรการทางกฎหมายทีเหมาะสมมาปรับใช้ในกฎหมายไทยด้วยเป็ นการศึกษาวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ งดําเนินการวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิเคราะห์จากเอกสาร จึงไม่ได้มีการระบุประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
1959
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การวิจยั ครังนี ดําเนินการด้วยการวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research) โดย
การศึ ก ษาค้นคว้า และรวบรวมเอกสารข้อมู ล ต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แ ก่ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ คํา
พิพากษาของศาล คําวินิจฉัยของศาล ตํารา วารสาร บทความ รายงานการวิจยั วิทยานิ พนธ์ ข้อเขียน รายงาน
การประชุม บันทึกการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมทังร่ างกฎหมายและเอกสารอืน ๆ ทีเผยแพร่
ทางอินเตอร์ เน็ต ทังนีเพือเป็ นการสร้างฐานความรู ้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลผลต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลทางกฎหมายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ คือ
ข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นเอกสารข้อมูลทีได้ผ่านการวิเคราะห์ หรื อตี ความจากบุคคลอืนแล้ว
เอกสารข้อ มู ล ที สํ า คัญและเกี ยวข้อ งกับ งานวิ จ ัย ครั งนี รวบรวมมาจากบทบัญ ญัติ ก ฎหมายต่ า งๆ เช่ น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายอาญา
พระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม รวมทังคํา พิ พ ากษาของศาล รวมถึ ง เอกสารทางวิ ช าการอื นๆ ที เกี ยวข้อ ง
ประกอบด้วย ตํารา วารสาร บทความ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ข้อเขียน รายงานการประชุ ม บันทึกการ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมทังร่ างกฎหมายและเอกสารอืน ๆ ทีเผยแพร่ ทางอินเตอร์ เน็ต
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้บูรณาการข้อมูลทีได้จากการศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการต่างๆ โดย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และเปรี ยบเทียบตามแนวทางการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Data) ซึ งเป็ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งพรรณนา (Descriptive) โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เพือ
สรุ ปประเด็นสําคัญๆ เกี ยวกับการไต่สวนมูลฟ้ อง อํานาจของผูพ้ ิพากษานายเดี ยวในศาลแขวง และข้อห้าม
อุทธรณ์ฎีกา
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทําให้ทราบถึงความไม่ชอบธรรมในศาลชันต้นชันไต่สวนมูลฟ้ องตามหลักการกระจายอํานาจ
2. ทําให้ทราบถึ งปั ญหาในคดี ของศาลชันต้นชันไต่สวนมูลฟ้ องและแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว
3. ทําให้มีการพัฒนามาตรการทางกฎหมายเกียวกับการอุทธรณ์หรื อฎีกาคําพิพากษาหรื อคําสังของ
ศาลชันต้นโดยเฉพาะศาลแขวง เพือให้เกิ ดความเหมาะสมกับสภาพปั ญหาของคดี ตามยุคสมัยปั จจุบนั ได้
อย่างครอบคลุม
ผลการวิจัย
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ตามหลักกฎหมายศาลยุติธรรมของประเทศไทยมี 3 ชันศาล เพือเป็ นการตรวจสอบดุลยพินิจในการ
ลงโทษหรื อในการทําคําพิพากษาของศาลชันต้นหรื อศาลอุทธรณ์ ทีตัดสิ นหรื อพิพากษาให้คู่ความรับผิดทัง
ในคดีแพ่งและคดีอาญา กฎหมายจึงเปิ ดโอกาสให้คู่ความอุทธรณ์คาํ พิพากษาหรื อคําสังศาลชันต้น หรื อฎีกา
คําพิพากษาหรื อคําสังของศาลอุทธรณ์ ต่อศาลสู งได้ หากไม่มีศาลสู ง การลงโทษในศาลล่ างแต่เพียงอย่าง
เดียวนัน อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้และผูพ้ ิพากษาของศาลล่างก็จะไม่ถูกตรวจสอบคําพิพากษาหรื อคําสังจาก
ศาลสู งเลย
ในคดี ทีอยู่ในเขตอํานาจของศาลแขวง โดยเฉพาะคดี อาญาทีมีระวางโทษจําคุ กไม่เกินสามปี หรื อ
ปรับไม่เกิ นหกหมืนบาท หรื อทังจําทังปรับ เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
334 ผูพ้ ิพากษาศาลแขวงซึ งนังพิจารณาคดี แต่เพียงคนเดี ยว หากผูพ้ ิพากษาท่านนันไต่สวนมูลฟ้ องคดี ลกั
ทรัพย์แล้ว มีคาํ สังว่าคดี ไม่มีมูลผลก็จะกลายเป็ นว่าศาลจะต้องพิพากษายกฟ้ องโจทก์ เมือศาลพิพากษายก
ฟ้ องโจทก์แล้วคดีดงั กล่าวก็จะเข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ ที
จะต้องห้ามอุทธรณ์ ในปั ญหาข้อเท็จจริ ง ซึ งการโต้แย้งดุ ลยพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดี ก็เป็ นปั ญหา
ข้อเท็จจริ ง สรุ ปก็คือคดีของโจทก์คนนันเป็ นอันยุติไปเลยตังแต่ในชันศาลเดียวไม่มีการพิจารณาจากศาลสู ง
อีกเลย
จริ งอยูท่ ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรี มีหลักเกณฑ์วา่ ในคดีซึงต้องห้าม
อุทธรณ์ ตาม มาตรา 193ทวิ ถ้าผูพ้ ิพากษาใดซึ งพิจารณาหรื อลงชื อในคําพิพากษาหรื อทําความเห็ นแย้งใน
ศาลชันต้น พิเคราะห์ เห็ นว่า ข้อความที ตัดสิ นนันเป็ นปั ญหาสําคัญอันควรสู่ ศาลอุ ทธรณ์ และอนุ ญาตให้
อุทธรณ์ หรื ออธิ บดี กรมอัยการหรื อพนักงานอัยการซึ งอธิ บดีกรม อัยการได้มอบหมายลงลายมือชื อรับรอง
ในอุทธรณ์วา่ มีเหตุอนั ควรทีศาลอุทธรณ์ จะได้วนิ ิจฉัย ก็ให้รับอุทธรณ์นนไว้
ั พิจารณาต่อไป แต่ในความเป็ น
จริ งในคดี ทีราษฎรเป็ นโจทก์ฟ้องคดี เองก็คงไม่ มีพนักงานอัยการคนใดมารั บรองว่าคดี นนมี
ั เหตุ อนั ควร
อุทธรณ์ และถ้าให้ผพู ้ ิพากษาซึ งพิจารณาคดีก็คือผูพ้ ิพากษาศาลแขวงท่านทีเพิงจะมีคาํ พิพากษายกฟ้ องโจทก์
มาเอง รับรองว่าข้อความทีตัดสิ นนันเป็ นปั ญหาสําคัญอันควรสู่ ศาลอุทธรณ์ก็เท่ากับเป็ นการโต้แย้งดุลยพินิจ
ตัวเองว่าทีตัดสิ นว่าคดี ไม่มีมูลและพิพากษายกฟ้ องไปนันไม่ถูกต้อง ในทางพิจารณาข้อเท็จจริ งดังกล่าวจึง
ไม่มีทางเกิดขึนได้เลย
อภิปรายผลการวิจัย
หากกรณี เป็ นการไต่สวนมูลฟ้ องคดีอาญาทีอยูใ่ นอํานาจของศาลแขวงโดยโจทก์ทีเป็ นผูเ้ สี ยหายเป็ น
ราษฎรแล้ว ผูพ้ ิพากษาเห็นว่าคดีไม่มีมูลและพิพากษายกฟ้ องโจทก์ผลทางกฎหมายของคดีดงั กล่าวคือคดีเป็ น
อันยุติเลยตังแต่ศาลชันต้น โจทก์คนนันก็ไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีกต่อไปเท่ากับอํานาจเบ็ดเสร็ จเด็ดขาดอยูท่ ี
ผูพ้ ิพากษาแต่เพียงนายเดียวแล้ว ถือว่าผูพ้ ิพากษาศาลแขวงท่านนันได้ใช้อาํ นาจตัดสิ นคดีของศาลฎีกาทีทําให้
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คดี ถึ ง ที สุ ดเลยที เดี ย ว กรณี แบบนี ถ้า ไม่ มี การตรวจสอบจากอํานาจอื นได้ ก็ ค งไม่ อาจเรี ย กได้ว่า มี ค วาม
ยุติธรรมได้อย่างเต็มปาก กลายเป็ นว่าคดีนีจบตังแต่ศาลชันต้นและจบเพราะดุลยพินิจของผูพ้ ิพากษาแต่เพียง
ท่านเดียวในการพิจารณาตัดสิ นคดีดงั กล่าว ขัดกับหลักการกระจายอํานาจอย่างแท้จริ ง
ข้ อเสนอแนะ
จากบทความข้างต้นจะทําให้พบได้ว่ากรณี ทีศาลแขวงพิพากษายกฟ้ องในชันไต่สวนมูลฟ้ อง จะ
ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ ซึ งสามารถขออนุ ญาตอุทธรณ์
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรี แต่บุค คลที จะอนุ ญาตได้ตามมาตราดัง
กล่าวคือ ผูพ้ ิพากษาใดซึ งพิจารณาหรื อลงชือในคําพิพากษาหรื อทําความเห็นแย้งในศาลชันต้น พิเคราะห์เห็น
ว่าข้อความทีตัดสิ นนันเป็ นปั ญหาสําคัญอันควรสู่ ศาลอุทธรณ์ และอนุญาตให้อุทธรณ์ หรื ออธิ บดีกรมอัยการ
หรื อพนักงานอัยการซึ งอธิ บดีกรม อัยการได้มอบหมายลงลายมือชื อรับรองในอุทธรณ์วา่ มีเหตุอนั ควรทีศาล
อุทธรณ์ ซึ งเป็ นบุคคลทีเกือบจะไม่มีโอกาสอนุญาตได้เลยในกรณี ทีราษฎรเป็ นโจทก์ฟ้องคดีเอง กรณี จึงควร
แก้ไขเพิมเติมมาตรา 193 ตรี ให้ผพู ้ ิพากษาทีเป็ นหัวหน้าของผูพ้ ิพากษาศาลแขวงท่านนัน ได้แก่ ผูพ้ ิพากษา
หัวหน้าศาลหรื อประธานศาลอุ ทธรณ์ หรื อประธานศาลอุ ท ธรณ์ ภาคแล้วแต่กรณี ได้มีโอกาสตรวจสอบ
สํานวนคดีดูอีกครังหนึ งว่าการใช้ดุลยพินิจพิพากษายกฟ้ องโจทก์ในชันไต่สวนมูลฟ้ องนี ชอบด้วยเหตุและ
ผลตามข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายแล้วหรื อไม่
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