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บทค ดั ย่อ
ปัจจุบัน ศาลไทยใช้รูปแบบการบันทึกคาพยานด้วยวิธีการให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีฟังจับใจความคาเบิกความ
ของพยานบุคคลที่ได้มาให้การต่อศาล จากนั้นเรียบเรียงถ้อยคาใหม่ จัดลาดับเหตุการณ์ ตัดคาฟุ่มเฟือยและไม่จาเป็นออก
เพื่อให้เกิดความกระชับ แล้วบันทึกคาเบิกความพยานด้วยถ้อยคาสานวนของผู้พิพากษาเอง หรือที่เรียกว่า “การอมความ”
เนื่องจากเดิมศาลไทยมีแ นวคิ ดว่ า พยานบุคคลที่มาเบิกความต่ อศาล อาจตอบคาถามของทนายความไม่ต รงประเ ด็ น
หากใช้วิธีการบันทึกคาพยานแบบทุกถ้อยคา (Verbatim record) ตามที่พยานได้ให้การไว้แล้ว อาจทาให้ไม่ได้เนื้ อ ความ
ชัดเจนและการพิจารณาคดีเ กิ ดความล่าช้า แต่การบันทึกคาพยานด้ว ยวิ ธีก ารอมความกลับเป็นปัญ หาที่ ส่ ง ผลกระ ทบ
ต่อการดาเนินกระบวนพิจารณาและไม่สอดคล้องกับหลักการพิจารณาคดีหลายประการ ได้แก่ การที่พยานต้องหยุดเบิกความ
เป็นระยะเพื่อให้ผู้พิพากษาอมความ ส่งผลให้การพิจารณาคดีดาเนินไปอย่างไม่ต่อเนื่ อง การสืบพยานบุคคลแต่ ล ะปาก
จึงต้องใช้เวลานาน ขัดกับหลักความรวดเร็ วในการพิจารณาคดี ซึ่งกระบวนพิจารณาที่ไม่ลื่นไหลย่ อมท าให้ ผู้ พิ พ ากษา
ขาดสมาธิและไม่มีโอกาสสังเกตอากัปกิริยาของพยานเพื่อประกอบการรับฟังคาเบิกความของพยาน ปัญหาประการสาคัญคือ
บันทึกคาเบิกความพยานที่ได้จากการอมความของผู้พิพากษามักจะมีความเป็นอัตวิสัย (Subjective) สูง ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ความสามารถในการเรี ยบเรียงถ้ อยคาและการใช้ ดุลพินิจในการบัน ทึก คาพยานของผู้พิพากษาแต่ละนายแตกต่ า งกั น
จนมีการตั้งข้อสังเกตว่า วิธีการดังกล่าวอาจทาให้คาพยานถูกบิดเบือนเพราะไม่ได้เป็นการบันทึกในสิ่งที่พยานได้เบิกความจริง
และการอมความก็ไม่ต่างจากการที่ผู้พิพากษาเป็นผู้เบิกความเอง
บทความนี้ จึงไม่เพียงแต่มุ่งศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการ และปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการบั น ทึ ก
คาพยานด้วยการอมความ ยังได้ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนาเทคโนโลยี ที่ทันสมัย มาใช้กับการบัน ทึ ก
คาพยาน โดยเฉพาะระบบบันทึก การพิ จารณาคดี (Electronic Hearing Recording System หรือ e - Hearing) และ
ระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Court Room หรือ e - Court Room) ตลอดจนศึกษาระบบบันทึก คา
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พยานของศาลต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศนิวซีแลนด์ เพื่ อ
ประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางที่ส ามารถน ามาปรับใช้ กับ บริบทการพิจารณาคดีของศาลไทยได้อ ย่างเหมาะสม ทั้ ง นี้
ผู้เขียนได้นาเสนอร่างข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้ วยการบัน ทึก คาพยานด้วยระบบดิจิทั ล เพื่อกาหนดหลั ก เกณฑ์
และวิ ธ ี ก ารส าหรับ การบัน ทึ ก คาพยานที ่ สามารถบัน ทึ ก ได้ท ั้ งภาพและเสี ยง ซึ ่ ง จะเป็ นประโยชน์ต่ อการชั่ งน ้าหนัก
พยานหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
ค าสาค ญ
ั
การบันทึกคาพยานของศาล, การอมความ, การบันทึกคาพยานด้วยระบบดิจิทัล
ABSTRACT
Currently, Thai courts use a record of testimony format of allowing trial judges to hear witness
testimony, then summarize the content, adding new words to reorder events and eliminate extraneous
terms for the sake of brevity. Then witness testimony is recorded in the judge’s own words, known as
“catching the meaning,” insofar as previously, trial judges believed that witnesses responded inaccurately
to questioning. But a record of testimony made from witness accounts (verbatim record) may result in
a lack of clarity and trial delays. However, records of testimony created by allowing trial judge to catch
the meaning is problematic, affecting the proceedings and inconsistent with several judicial principles,
such as the need to pause testimony from time to time to summarize it. As a result, trial proceedings
become discontinuous and time-consuming for each witness to be examined, violating the principle of
a speedy trial. Intermittent proceedings may cause judges to lose concentration and lack opportunities
to observe witness behavior in support of oral testimony. The main problem is that this form of
testimonial record is often highly subjective, in part dependent on varying individual judicial ability for
notation and exercising discretion in recording testimony. It has been observed that such an approach
may distort witness accounts, not recording actual witness testimony, but instead presenting testimony
from judges themselves.
This article not only focuses on patterns, methods, and practical problems arising from this
format of testimonial record. But also studied the problems and obstacles arising from the adoption of
high technology used for record of testimony especially the Electronic Hearing Recording System (e Hearing) and the Electronic Court Room (e - Court Room). An international comparative legal study was
made of systems for recording testimony in courts of France, Japan, the United States of America, and
New Zealand. The goal is to suggest approaches to contextualize Thai court judicial processes. In
addition, draft regulations by the President of the Supreme Court on digital recording of testimony were
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evaluated to determine criteria and methods for recording testimony in audio and video versions, useful
for weighing evidence in support of fair trials.
Keywords
Record of testimony, Summarized testimony, Digital recording of testimony.
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1.บทน า
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น กับ การสื บพยานบุ คคลในชั้นพิจ ารณาคดี ข องศาลไทย โดยเฉพาะการสื บ พยานบุ คคล
ในคดีอาญาทั่วไป1ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายในการอานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ตามหลักการค้ น หา
ความจริงในคดีอาญา หลักการพิจารณาคดีอาญาด้ว ยความเปิดเผย โปร่งใส และหลักการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ ว
ต่อเนื่อง และเป็นธรรม ประการหนึ่งคือ ปัญหาอันเกิดจากการบันทึกคาเบิกความพยานของศาล ที่ในความเป็นจริ ง แล้ ว
ศาลไม่ควรจากัดบทบาทของตนเฉพาะการรับฟังข้อเท็จจริงตามที่ คู่ความนาเสนอเท่านั้น ศาลควรต้องมีส่วนร่ ว มในการ
ค้นหาความจริงในคดีให้เกิดความกระจ่างชัดเท่าที่จะสามารถทาได้2 การสืบพยานบุคคลและการบันทึกคาเบิกความพยาน
ของศาลไทย ในทางปฏิบัติจะเริ่มต้นด้วยการซักถามพยาน คือการให้ทนายความฝ่ายที่อ้างพยานมาซักถามพยานฝ่ า ยตน
เพื่อให้เบิกความถึงข้อเท็จจริง ที่เป็น ประโยชน์แ ก่คดี จากนั้นจะให้ทนายความฝ่า ยตรงข้ามถามค้า นพยานเพื่ อหั ก ล้ า ง
ถ้อยคาที่พยานได้เบิกความไป ต่อมา ทนายความฝ่ายที่อ้างพยานมาจะมีสิทธิถามติงพยานฝ่ายตนอีกครั้งหนึ่งเพือ่ ให้เบิกความ
อธิบายถึงข้อที่ได้ตอบคาถามค้านไปแล้ว ทาให้ฝ่า ยที่อ้ างพยานเสีย ประโยชน์ ผู้พิพากษาที่นั่งพิจ ารณาคดี ใ นศาลชั้ น ต้ น
ก็จะบันทึกคาพยานไว้ด้วยวิธี การสรุปถ้ อยคาที่พยานได้เ บิก ความต่อ ศาล เรียบเรียงเป็นถ้อยคาสานวนของ ผู้ พิ พ ากษา
หรือที่เรียกว่า “การอมความ” แล้วพูดลงในเครื่องบันทึกเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศาลพิมพ์ถอดความออกมาเป็นลายลัก ษณ์
อักษรตามที่ผู้พิพากษาได้บันทึกไว้3
การบันทึกคาเบิกความพยานด้ว ยวิ ธีการอมความ แม้จะมีข้อดีคือ คาพยานได้ผ่านการกลั่นกรองเนื้อหา ท าให้
เกิดความกระชับ ไม่วกวนหรือฟุ่มเฟือยจนกระทบสาระสาคัญของข้อเท็จจริง ผู้พิพากษาสามารถชั่งน้าหนักพยานหลักฐาน
จากการอ่านข้อเท็จจริงในสานวนได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาสาหรับการคัดกรองพยานหลักฐานใหม่ แต่ด้วยลักษณะวิธี ก าร
ดังกล่าวส่งผลให้ผู้พิพากษาต้องเปิดปิดสวิ ตช์ไมโครโฟนตลอดเวลาเพื่อบัน ทึก คาพยานที่รั บฟังไปก่อนหน้าแล้ ว อมความ
หรือเพื่อให้พยานเบิกความในเรื่องที่มีการถามตอบกันต่อไป พยานจึงต้องหยุดเบิกความเป็นระยะเพื่อให้ผู้พิพากษาถามซ้า
และอมความ การพิจารณาคดีและการสืบพยานในศาลชั้น ต้นจึงมัก ดาเนินไปอย่างไม่ ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยั งปรากฏว่ า
รูปแบบการบั นทึ กคาพยานแบบอมความที่ เปิ ดโอกาสให้ ผู้พิพากษาบันทึ กถ้ อยคาพยานด้ วยความเข้ าใจของผู้ พิ พ า กษาเ อง
จะส่งผลให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจในการเลือกบันทึกคาเบิกความพยานได้อย่างเต็มที่หรือไม่ ปัญหาผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดี
1

เป็นการศึกษาสภาพปัญหาอันเนือ่ งมาจากการบันทึกคาพยานในคดีอาญาทั่วไป ไม่รวมถึงการบันทึกคาพยานในศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เนื่องจากข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธกี ารดาเนินคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 ข้อ 18/1 กาหนดให้ศาลสามารถให้คคู่ วามเสนอบันทึกถ้อยคายันยันข้อเท็จจริง หรือความเห็นตามประเด็นที่กาหนด
แล้วส่ง ต่อศาลพร้อมคู่ค วามอีกฝ่ายหนึ่ง ทราบล่วงหน้าก่อนวันสืบพยานได้ รูปแบบการบันทึกค าพยานในศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงมีลักษณะแตกต่างจากคดีอาญาทั่วไป
2
คณิต ณ นคร, ‘บทบาทของศาลในคดีอาญา’ (2544) 1 วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ 49, 53-54.
3
กิต ติพงษ์ เชิดชูจติ , ‘ระบบบันทึกคาพยานในคดีอาญา’ (วิทยานิพนธ์ นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2554) 30.
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ไม่ยอมบันทึกคาพยานที่ได้ตอบทนายความในการซักถาม ถามค้าน หรือถามติง เนื่องจากเห็นว่า คาถามที่ใช้ถามพยาน ไม่
เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี หรือผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีไม่เข้าใจว่า คาถามนั้นเกี่ยวข้องกับประเด็นข้ อ พิ พ าทอย่ า งไร
เนื่องจากยังไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดในคดี เพราะโดยทั่วไปแล้วในการสื บพยาน ทนายความมักจะถามพยานในข้อที่ห่าง
ต่อประเด็นเสียก่อนเพื่อนาทางเข้าสู่ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นแห่งคดี การที่ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจในการเลือกบันทึกเฉพาะ
คาถามและคาตอบที่ตนเห็นว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีอาจส่งผลให้การวินิจฉัยคดีของศาลคลาดเคลื่อน เพราะบางครั้ง
การตอบคาถามเพียงคาตอบเดียวของพยานอาจมีผลให้คาวินิจฉัย ในคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้4
2. เนื้อหาของบทความ
การบันทึกคาเบิ ก ความพยานบุ คคลที่ได้ม าให้ การต่ อ ศาลในชั้นพิจารณาคดี มีรูปแบบที่ แ ตกต่ างกั น ออกไป
ตามระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บุคคลทาหน้าที่ในการบันทึก หรือใช้อุ ป กรณ์
เครื่องมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่นใด ซึ่งปรากฏให้เห็นว่า มีความพยายามในการพัฒนารูปแบบและวิธีการมาตั้งแต่ อ ดี ต
จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ หากจะจาแนกรู ปแบบของการบันทึ กคาเบิ กความของพยานแล้ ว จะสามารถจาแนกได้เป็ นสามรู ป แบบหลั ก
ได้แก่
(1) การบันทึกแบบทุกถ้อยคาทุกอย่าง (Verbatim record)
เป็นวิธีการบันทึกที่ไม่เพียงแต่ถอดข้อความเสียงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรแบบคาต่อคาหรือประโยคต่อประโยค
แต่ยังมีการบันทึก รวมไปตลอดถึง วิธี การพูด ลักษณะท่าทางและสถานการณ์ แ วดล้ อมขณะพยานให้ กา รต่ อ ศา ลด้ ว ย
การบันทึกคาพยานแบบทุกถ้อยคาทุกอย่างใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา จนอาจเรียกได้ว่า ศาลสหรัฐอเมริกา
เป็นสัญลักษณ์หรือต้ นแบบของระบบบั นทึ กคาพยานดังกล่า ว ตัวอย่างเช่น ในกฎข้อ 30 ตามข้อบังคั บ ของศาลสู ง สุ ด
แห่งมลรัฐแอริโซนา ว่าด้วยการบันทึกแบบทุก ถ้อยคาทุ กอย่าง ได้กาหนดมาตรฐานสาหรับเอกสารที่เป็นพยานหลั ก ฐาน
การพิจารณาคดีของศาลว่า ต้องเป็นการบันทึกแบบทุก ถ้อ ยคาทุก อย่างจากกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งจัดท าขึ้ น โดย
ผู้บันทึกรายงานศาลที่ผ่านการรับรองหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ได้รับการอนุญาตแล้ว5
(2) การบันทึกด้วยถ้อยคาสานวนของผู้ทาหน้าที่ในการบันทึกคาพยาน
เป็นวิธีการที่ใช้บุคคลซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ศาล เช่น เสมียนศาล นักจดบันทึกรายงานศาล หรือนักจดชวเลขของศาล
หรือแม้แต่การให้ผู้พิพากษาทาหน้าที่ใ นการบั นทึ กคาเบิ ก ความด้ วยตนเองเช่น ศาลไทย ทาหน้าที่ รั บ ฟั ง คาเบิ ก ความ
ของพยานที่ได้ให้การต่อศาลในชั้นพิจารณาคดี จับใจความ สรุปถ้อยคาสาคัญ เรียบเรียงแล้วลาดับเหตุการณ์ใหม่ ตลอดจน
ตัดถ้อยคาฟุ่มเฟือยที่ไม่จาเป็นออกให้เกิดความกระชับ จากนั้นจึงบันทึกคาเบิกความพยานนั้นไว้ด้วยใจความของตนเ อง
ซึ่งศาลไทยเรียกการบัน ทึก คาพยานรูป แบบดังกล่า วว่า “การอมความ”6 แต่สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น คื อ โดยหลั ก แล้ ว
การบันทึกคาพยานจะต้องเป็นการบันทึ กถ้ อยคาที่แ ท้จริงของพยานที่ไ ด้เบิ ก ความต่ อศาล มิใช่การฟั ง แล้ ว สรุ ป ความ
4

จิต ติ ติงศภัทยิ ์, ข้อสังเกตในการชัง่ นา้ หนักพยานหลักฐานและการเขียนคาพิพากษา (สานักพิมพ์วญิ ญูชน 2549) 45-47.
Rules of the Supreme Court of Arizona Rule 30.
6
กิต ติพงศ์ เชิดชูจติ (เชิงอรรถ 3) 30.
5
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ด้วยความเข้าใจของผู้พิพากษา7 เพราะมีโอกาสที่ถ้อยคาพยานอาจถูกปรุงแต่งหรือเกิ ดความผิ ดพลาด ซึ่งบางครั้งพยาน
หรือคู่ความก็ไม่กล้าโต้แย้งศาลถึงความถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งหรืออยากให้คดีเสร็จไปโดยเร็ว และ
(3) การเสนอบันทึกถ้อยคาพยานล่วงหน้า (Deposition)
การเสนอบันทึกถ้อ ยคาพยานล่วงหน้า หรือบันทึกยืนยันข้อ เท็จจริง มีลักษณะเป็นทางเลือกหนึ่ ง ของวิ ธี ก า ร
สืบพยานในชั้นซักถามพยาน8 คล้ายกับการเตรียมซักถามพยานที่ ตนอ้างอิง ว่าจะซักถามอย่างไร ต้องการรายละเอี ย ด
ข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างจากพยานดังกล่าว แล้วบันทึกข้อเท็จจริงที่ได้จัดทาเป็นบันทึกถ้อยคาพยาน โดยไม่มีรูปแบบลักษณะ
ตายตัว กฎหมายเพียงแต่บังคับเฉพาะรายการสาคัญบางรายการที่ต้องมีในบันทึกถ้อ ยคา แต่สาหรับการนาเสนอเนื้ อ หา
ข้อเท็จจริง ผู้จัดทาอาจเลือกว่าจะให้มีรูปแบบลักษณะใด เช่น รูปแบบของการบอกเล่าเรื่องราวข้ อเท็จจริง รูปแบบของ
การบันทึกความเห็น การนาเสนอให้เห็นความน่าเชื่อถือในข้อเท็จจริง หรืออาจมีลักษณะคล้ายกับบันทึก คาพยาน ของ
ศาลกรณีมีการสืบพยานรูปแบบปกติ เป็นต้น พยานมีหน้าที่ต้องสาบานตนรับรองยืนยันข้อเท็จจริงตามบันทึกถ้อยคา และ
ต้องตอบคาถามค้านต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับกันในทางปฏิบัติว่า การเสนอบันทึกถ้อ ยคาพยาน
ล่วงหน้า มีส่วนทาให้การดาเนินกระบวนพิจารณาคดีเ ป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะช่วยแยกแยะให้เห็นประเด็ น ข้ อ พิ พ าท
ที่แท้จริง คู่ความสามารถพิสูจน์เ ฉพาะประเด็น ที่โ ต้แย้ง และขจั ดประเด็น ที่ไม่จาเป็น ออกไป ทั้ง ยั ง เป็ น การปรั บ ปรุ ง
ระบบการถามค้ านพยานบุ คคล เนื ่ อ งจากช่ ว ยลดขั้ นตอนและเปลี่ ย นแปลงรูป แบบการเบิก ความของพยานบุ คคล
ให้มีความรวบรัดขึ้น9
เมื่อศาลไทยใช้ระบบบันทึกคาเบิกความพยานแบบให้ผู้พิพากษาบันทึกด้วยถ้อยคาสานวนของตนเอง การรับฟั ง
ข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลในชั้นพิจารณาคดีจึงมีความส าคัญ โดยศาลจะรับฟังถ้อยคาตามที่พยานบุคคลไ ด้ เ บิ กความ
ต่อศาลเพราะศาลสามารถสังเกตอากัปกิริยาของพยาน มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องด้วยการถามค้านหรือถามติ ง
ของโจทก์จาเลย และการตั้งคาถามจากศาลเอง ดังนั้น แม้พยานจะได้เคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนหรือชั้นไต่ส วนมู ล ฟ้ อ ง
แต่ถ้ามิได้มาเบิกความในชั้นพิจารณา ศาลก็จะรับฟังคาให้ การแต่ อาจให้น้ าหนั กความน่าเชื่ อถื อน้ อยกว่าพยานที่ ได้มาเบิ กความ
ต่อหน้าศาล ทั้งนี้ คาเบิกความพยานบุ คคลจะมีน้ าหนั ก ความน่าเชื่ อถื อ สามารถรับฟังได้เพี ยงใ ด ย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า
พยานสามารถถ่ายทอดข้อเท็จจริงที่ตนรับรู้ได้ดีเพียงใด เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ หรือสามารถเบิกความด้วยความมั่นใจ
ชัดเจนและสมเหตุสมผลหรือไม่ หลักจิตวิทยาก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยยะสาคัญสาหรับการวินิจฉัยถ้อยคาของพยานบุคคล
ในทางกฎหมาย โดยเฉพาะหลักจิตวิทยาของผู้พิพากษา ได้แก่ การใช้ความระมัดระวัง ไม่นาความรู้สึกของตนเข้าไปผูกพัน
เมื่อจะรับฟังคาพยาน การเก็บความรู้สึก ของผู้พิพากษามีความส าคัญไม่ ยิ่งหย่ อนไปกว่ าการเก็บ ความรู้ สึ กของพยาน
7

สุ ร ศักดิ์ ลิ ขสิทธิ์ วัฒนกุ ล และคณะ, ‘การพัฒ นาแนวทางในการจัด ทาค าพยานของศาลยุต ิธ รรมเพื ่ อให้ สอดคล้ อง
กับกฎหมายพยานหลักฐานทีแ่ ก้ไขใหม่’ (รายงานผลการวิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพฒั นศักดิ์ สานักงานศาลยุตธิ รรม
2559) 138.
8
สุพิศ ปราณีต พลกรัง, ‘การจัดทาบันทึกถ้อยค ายืนยันข้อเท็จจริง หรือความเห็นของพยาน’ (2546) วารสารกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 369, 371-374.
9
เวทย์ พัฒ นชัยวงษ์คู ณ, ‘การพัฒนาระบบการสื บพยานในศาล : การเสนอบั นทึกถ้ อยค าพยานล่วงหน้ าต่ อศาล
ในคดีแพ่ง’ (วิทยานิพนธ์ นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2544) 40-41.
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เมื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้ประสบมา ผู้พิพากษาจะต้องไม่พลั้งพลาดใช้อารมณ์ความรู้สึกร่วมที่ปราศจากเหตุผล การบันทึกคาพยาน
ก็ควรจดจ่อและเลือกจับใจความอันเป็นสาระสาคัญของเรื่องเท่านั้น10 ขณะเดียวกัน การที่ศาลจะวินิจฉัยคดีหรือมีคาพิพากษา
ว่าคู่ความฝ่ายใดถู กหรือ ผิ ด ฝ่ายใดมีสิทธิหน้าที่ ความรั บผิ ดชอบต่ อ กัน อย่ างไร ศาลจะต้องชี้ข า ดข้ อเ ท็ จ จ ริ ง พื้ น ฐาน
บางอย่าง ที่ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่หรือความรับ ผิดดังกล่า วเสี ยก่อ น ซึ่งก่อนที่ศาลจะชี้ขาดข้อเท็จจริงดัง กล่า วได้ คู่ ความ
มีหน้าที่ต้องนาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามข้ออ้างข้อเถียงของตน เพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าควรรับฟังข้อเท็จจริง
เป็นอย่างใด หากคู่ความไม่นาสืบพยานหลักฐานหรือนาสืบไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย พยานหลักฐานดังกล่า ว
ก็จะต้องห้ามมิให้รับฟัง 11 จากนั้นศาลก็จะนาพยานหลักฐานทุกประเภทที่คู่ความได้นาสืบมาแล้วและเป็นพยานหลั กฐาน
ที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง มาชั่งน้าหนักพยานหลักฐานเพื่อวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในประเด็นพิพาทให้เป็นที่ยุติ การชั่งน้าหนัก
พยานหลักฐานหรือการชี้ขาดข้อเท็จจริงในคดี จึงเป็นหน้าที่ที่มีความสาคัญของผู้พิพากษาไม่น้อ ยไปกว่ า หน้ า ที่ ใ น การ
วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมาย เพราะการจะปรับบทกฎหมายให้ผลของคดีเป็นไปในทิศทางใดย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่รับฟัง เป็น
ที่ยุติแล้วนั้น ซึ่งในคดีอาญา ศาลจะพิพากษาลงโทษจาเลยหรือไม่ จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์เ ป็ น ส าคั ญ 12
เนื่องจากภาระการพิสูจน์ความผิดของจาเลยในคดีอาญาเป็นของโจทก์ มิใช่ของจาเลย โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องนาสืบ พิ สู จ น์
ความผิดของจาเลยให้ได้ดังฟ้อง จากนั้นเป็นเรื่องของศาลที่ต้องชั่งน้าหนักพยานหลักฐานของโจทก์ให้ปราศจากข้ อสงสั ย
ในการลงโทษจาเลย โดยอาจไม่ได้นาพยานหลักฐานของจาเลยมาชั่งน้าหนักเลยก็ได้
นอกจากตระหนักถึงความสาคัญของการชั่งน้าหนักพยานหลักฐานที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับรูปแบบการบันทึกคาเบิกความ
พยานแล้ว กระบวนการพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาลก็เป็นขั้นตอนสาคัญที่จะทาให้ศาลสามารถตรวจสอบและวินิจฉัยได้ ว่ า
การกระทาของจาเลยเป็นความผิ ดตามที่โจทก์ฟ้องหรื อจาเลยจะต้ องมีความรับผิ ดทางอาญาหรื อไม่ ปัจจุบัน กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามีบทบัญญัติรองรับหลักประกันสิทธิของจาเลยในคดีอาญาและเพื่อตรวจสอบการพิจารณาคดีอาญา
ให้เกิดความเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนระดั บสากล ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights - UDHR) ที ่ ก าหนดให้ บุ คคลมี ส ิท ธิ ได้ รั บ การพิ จารณาคดี อ ย่า งเป็ น ธรรมโดยศาล
หรือผู้พิพากษาซึ่งเป็นอิสระและมีความเป็นกลาง 13 กาหนดให้จาเลยมีสิทธิต่อสู้ คดีได้ อย่างเต็มที่ และการพิ จ ารณาคดี
ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่ความมากที่ สุ ด
ซึ่งหากพิจารณารูปแบบการบันทึกคาเบิกความพยานด้ว ยวิธี การอมความในแง่ของความสอดคล้องกั บหลัก การพิ จ ารณา
คดีอาญาแล้ว ปรากฏว่า การบันทึกคาพยานแบบอมความ มีความไม่สอดคล้องกับหลัก การพิจารณาคดี หลายประ การ
ได้แก่ ตามหลักการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ วและต่อเนื่ อง ศาลจะต้องดาเนินกระบวนพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ ว
10
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(สานักพิมพ์วิญ ญูชน 2561) 81-84.
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เพราะการใช้ระยะเวลานานสาหรับการพิจารณาคดีในชั้นศาลเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยได้กระทาความผิ ดจริ ง
หรือไม่ ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิแ ละเสรีภาพของจาเลย และขัดกับวัตถุประสงค์ของหลัก การดังกล่าวที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ ให้
เกิดการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายอย่างทันท่วงที14 เช่นเดียวกับการพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่องที่มีลักษณะเป็น การ
สืบพยานในคดีใดคดีหนึ่งแบบต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อประโยชน์ สาหรับศาลในการประมวลผลข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
สืบพยานและใช้ดุลพินิจชั่งน้ าหนั กความน่าเชื่ อถื อของพยานหลั กฐานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้ น15 แต่การบันทึกคาเบิ ก ความ
พยานแบบอมความจะต้องหยุดการพิจารณาคดีเ ป็นระยะเพื่ อให้ศาลสรุปเรี ยบเรี ยงถ้อ ยคา การสืบพยานจึง หยุ ดชะงั ก
เป็นครั้งคราว ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างลื่นไหล ขัดกับหลักการพิจารณาคดีต่อเนื่อง เมื่อระยะเวลาสาหรับใช้ ใ นการ
ถามความพยานปากหนึ่งขยายออกไป ก็ย่อมกระทบต่อเวลาที่ใช้สาหรับการสืบพยานปากอื่นด้วย อีกทั้งการที่ผู้พิพากษา
หรือพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีอาจต้องมีการโยกย้ายประจาปี ผู้มารับหน้าที่แทนจึงต้องมาศึกษารายละเอียดสานวน
คดีใหม่ทั้งหมด และบางครั้งไม่ได้มีโอกาสเห็นอากัปกิริยาของพยานที่ได้เบิกความไว้ก่อนหน้า ก็อาจส่งผลต่อการพิจารณา
พิพากษาคดีได้
หรือหากพิจารณาตามหลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย ที่ไม่เพียงแต่กาหนดให้การพิจารณาคดีและการสืบพยาน
ในศาลจะต้องกระทาโดยเปิดเผยในสถานที่ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับฟังได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ทาให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบและควบคุมการทางานของศาลในฐานะที่ประชาชนเป็นเจ้า ของอ านาจอธิปไตย อันเป็นคุ ณ ลั ก ษณะ
ของวิธีพิจารณาความอาญาที่ดีและแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยตามหลักนิ ติรัฐ 16 แต่ยังรวมไปถึงการให้คู่ความในคดี
สามารถเข้า ถึ งข้อ มูล และเอกสารที่ เกี ่ย วข้ องกั บกระบวนพิจารณา ซึ ่ งหมายความรวมถึง บั นทึก คาเบิก ความพยาน
ที่ได้ให้การต่อศาล เพื่อเกิดการตรวจสอบถึงความถูก ต้องแท้จ ริงของเอกสารดังกล่าวด้ว ย ดังนั้น เพื่อพิจารณาแนวทาง
การแก้ปัญหา และศึกษารูปแบบการบันทึกคาพยานที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กับบริบทที่เหมาะสมกับกระบวนพิจารณาคดี
ของศาลไทย บทความนี้ จึงได้วิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากระบบบันทึกคาพยานของศาลไทยในปัจจุบัน โดยจาแนกออกเป็น
ประเด็นดังนี้
2.1 ปัญ หาการใช ้ดุลพินจิ ของผูพ้ พิ ากษาในการบันทึกคาเบิกความพยาน
เมื่อบันทึกคาเบิกความพยานเป็นหัวใจสาคัญสาหรับ การรวบรวมข้อเท็จจริงในคดีไปสู่ การพิจารณาและจั ดท า
คาพิพากษา บันทึกคาพยานที่ดีจึงต้องเป็นการบันทึกในสิ่งที่เป็นคาเบิกความของพยานโดยแท้ ไม่ใช่การสรุปให้ ใกล้เ คี ย ง
กับสิ่งที่พยานเบิกความหรือสรุปเป็นถ้อยคาส านวนของผู้พิพากษาเอง เพราะอาจไม่ตรงตามถ้อยคาที่พยานได้เ บิ ก ความ
ซึ่งอาจทาให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปได้ ประกอบกับศาลชั้นต้น เป็นศาลชั้นแรกที่รับฟ้องและทาหน้าที่สืบพยานบุ คคล
(Trial Court) จึงมีโอกาสสัมผัสข้อเท็จจริงโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานหรือการสืบพยานบุคคล ประเด็น ปั ญ หา
ที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการบันทึ กคาเบิ กความพยาน เบื้องต้นจึงต้องพิจารณาถึง อ านาจ
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ของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 11817 ที่ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสืบพยา นในชั้ น
พิจารณาคดีไว้โดยเฉพาะ ว่าเมื่อคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานจะซักถามหรือถามติงพยาน ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายนั้นใช้คาถามน า
หมายถึง คาถามที่ผู้ถามแนะนาคาตอบแก่พยานอยู่ในตั ว18 หรือการให้พยานตอบว่ า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ซึ่ ง คาถาม
ดังกล่าวเป็นคาถามที่ท าให้พยานทราบว่า ผู้ถามต้องการจะให้ตอบคาถามอย่ างไร เหตุที่กฎหมายกาหนดห้ า มมิ ใ ห้ ใ ช้
คาถามนากับพยาน เพราะเมื่อบุคคลมาเบิกความเป็นพยานให้กับคู่ความฝ่ายใดก็ย่อมต้องเบิกความเป็นประโยชน์กับฝ่ายที่
อ้างพยานมานั้น การเปิดโอกาสให้มีการถามนา ย่อมเป็นการเอาเปรียบคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งในการสืบพยานและไม่ ท าให้
ศาลได้รับความจริงเพิ่มมากขึ้น ศาลจึงมีอานาจห้ามมิให้ใช้คาถามนานั้นได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสาหรับการใช้คาถาม
นาสองกรณีได้แก่ (1) เมื่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากศาล เนื่องจากเห็นว่าการใช้คาถามนาดังกล่ า ว
ไม่ได้ส่งผลต่อการสืบพยานหรื อคู่ ความอาจยอมรับ กัน แล้ว หรือเป็นคาถามที่ไม่สาคัญและไม่ทาให้ คู่ค วามอี กฝ่ า ยหนึ่ ง
เสียเปรียบ และ (2) เมื่อพยานของคู่ความฝ่ายที่อ้างมาเบิกความเป็นปรปักษ์ คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานมาอาจขออนุญาตศาล
ใช้คาถามนาเพื่อทาลายน้าหนักพยานปากนั้นได้ นอกจากนี้ มาตรา 118 วรรคสอง ยังได้วางหลักเกี่ยวกับการถามติงพยานว่า
ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายที่ถามติงพยานใช้คาถามอื่นใด นอกจากคาถามที่เกี่ยวกับพยานเบิกความตอบคาถามค้านและหมายความ
รวมไปถึงการให้เหตุผลเกี่ยวกับคาพยานที่ได้เบิกความตอบคาถามค้านไปแล้วด้วย แสดงให้เห็นว่า กฎหมายให้อานาจศาล
ควบคุมการถามพยานของคู่ ความผ่านการอนุญาตหรือไม่ อนุญาตให้ใช้ คาถามรูป แบบต่าง ๆ ซึ่งหากคู่ความใช้ คาถาม
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการถามพยานแล้ ว พยานก็มีหน้าที่ต้องตอบคาถามนั้น เว้ น แต่
เข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายให้สิทธิแก่พยานที่จะไม่ตอบคาถามดังกล่าว
การที ่ ร ะบบพิ จารณาคดี ข องศาลไทย เปิ ดโอกาสให้ผ ู ้ พิพากษาสามารถใช้ ดุ ล พิน ิ จทั ้ งในทางข้ อเท็ จจริง
และข้ อ กฎหมาย ซึ ่ ง ในทางปฏิ บั ติ การบั นทึก คาพยานของผู ้พิ พากษามิ ได้ใช้ การบัน ทึ ก แบบค าต่ อค าหรื อประโยค
ต่อประโยคเสมอไป ผู้พิพากษาอาจข้ามข้อความบางส่วนหรือเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาที่พยานได้เบิ กความไว้เพื่อ ให้ ส ามารถ
สรุปเป็นสานวนความได้ เมื่อผู้พิพากษาบันทึกคาพยานเสร็ จแล้ ว ก็จะอ่ านให้พยานและคู่ ความในห้ อ งพิ จ ารณา คดี ฟั ง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วลงลายมือชื่อ รับรอง แต่การบันทึกคาพยานแบบอมความ หากผู้พิพากษาบันทึกโดยข้ า ม
ใจความหรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคาอันเป็นสาระสาคัญ ย่อมส่งผลต่อความหมายหรือน้าหนักของเนื้อความที่พยานให้การต่ อศาล
อันอาจส่งผลต่อการวินิจ ฉัยคดีในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคาบางประโยค มีความเชื่อมโยง เป็นเหตุเ ป็ น ผลกั น
หรือขัดแย้งกับประโยคอื่นที่เป็นใจความสาคัญในภาพรวมของการบันทึกคาพยานครั้งนั้น ก็อาจเป็นข้อสาคัญที่เกี่ยวเนื่ อ ง
ไปถึงการชี้ขาดข้อเท็จจริงในคดีได้ โดยทั่วไปแล้ว ทนายความจะเป็นผู้ทาหน้าที่ถามพยานแทนคู่ความ ซึ่งทนายความส่วนหนึง่
มีความเห็นว่า มาตรา 118 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้ให้อานาจผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีใช้ ดุล พิ นิ จ
ในการเลือกบันทึกคาเบิก ความของพยานแต่อย่ างใด ดังนั้น ผู้พิพากษาจะเลือกบันทึกหรือไม่บันทึก หรือบัน ทึ ก เฉพาะ
คาตอบใดคาตอบหนึ่งไม่ได้ ผู้พิพากษามี “หน้าที่” ต้องบันทึกคาเบิกความของพยานในทุกคาตอบที่พยานได้ตอบหรือเบิกความ
17
18

ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง มาตรา 118.
สุร ชัย สุวรรณปรีชา, การว่าความ LAWYER PRACTICE LW423 (สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2545) 381.
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หมายความว่า พยานเบิกความว่าอย่างไร ศาลมีหน้าที่ต้องบันทึกไปตามที่พยานได้เบิกความนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ตั ดทอน หรื อ สรุ ป ความให้เ ป็ น อย่ างอื ่น ได้ เพื่ อ ให้บ ัน ทึก ค าพยานดังกล่ าวมี ความครบถ้ ว นสมบู รณ์ และใกล้ เคี ยง
กับสิ่งที่พยานได้ให้การต่อศาลมากที่สุด
2.2 ปัญ หาผูพ้ ิพากษาไม่บันทึกคาเบิกความของพยานเนื่องจากเห็นว่า เป็น เรือ่ งไม่สาค ญ
ั หรือไม่เ กี่ย วกับ
ประเด็นแห่งคดี
ปัญหาศาลไม่บันทึกคาเบิกความของพยาน เป็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นในขั้นตอนการถามค้าน โดยผู้พิพากษามักมองว่า
คาถามค้านนั้น เป็นคาถามที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี19 ซึ่งการจะพิจารณาว่าคาถามใดเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี ห รื อ ไม่
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่นอกจากจะต้ องเข้าใจบทบัญญัติของกฎหมายอย่างถี่ถ้ วนแล้ว ยังเป็นปัญหาคาบเกี่ย วกั บ ปั ญ หา
ข้อเท็จจริง เพราะขณะที่กาลังสืบพยานในชั้นพิจารณาคดีนั้น ย่อมไม่อยู่ในวิสัยที่ศาลจะสามารถเข้าใจข้อเท็จจริง ทั้ง หมด
ในคดีได้อย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่คู่ความยังไม่ได้นาเสนอต่อศาลในการสืบพยาน ดังนั้น ผู้พิพากษาบางท่ า น
จึงใช้วิธีการไม่บันทึกคาพยานดังกล่าวไว้ในสานวนเลย หรือบางท่านเลือกใช้วิธีการห้ามมิให้มีการใช้คาถามนั้น หรือแม้ แ ต่
การสอบถามผู้ใช้คาถามนั้นว่า คาถามดังกล่าวเกี่ยวข้องกั บประเด็นแห่ง คดี อย่างไร เพื่อให้ผู้ใช้คาถามนั้ น ชี้ แ จงเหตุ ผ ล
ประกอบและศาลได้ ข ้อ พิ จารณาที่ ก ว้า งขวางโดยมิ ต้อ งตั ดข้อ เท็ จ จริงอั นเป็น สาระส าคั ญทิ้ งไปด้ วยความผิ ดหลง
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์20 กรณีที่ต้องพิจารณาต่ อไปคื อ คาถามใดเป็นคาถามที่เ กี่ ยวกับ ประเด็ นแห่ ง คดี และ คา ถามใด
เป็นคาถามที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี เพราะตามมาตรา 118 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กาหนดให้
ศาลมีอานาจห้ามมิให้มีการใช้คาถามที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีได้
2.2.1 คาถามที่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี
ประเด็นแห่งคดี หมายถึง ประเด็นข้อพิพาทที่ยังเป็นปัญหาข้อเท็จจริง หรือยังมีการโต้เถียงกันระหว่ า งคู่ ความ
เพราะประเด็นที่คู่ความรับกันแล้ว ศาลสามารถรับฟังได้โดยไม่ต้องมีการสืบพยานกัน อีก ทั้งยังเป็นกรอบในการรั บ ฟั ง
พยานหลักฐานที่ศาลสามารถยึดเป็นหลักในการพิจารณาคดี21 ประเด็นแห่งคดีมีทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นข้อกฎหมาย
สาหรับประเด็นที่เป็นข้อกฎหมาย ศาลจะวินิจฉัยชี้ขาดได้ก็ ด้ว ยมีข้อเท็จจริงรองรั บ ข้อเท็จจริงมีอยู่อย่างไร ศาลก็ ต้อ ง
พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายให้สอดคล้องกัน
2.2.2 คาถามที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี
ตามมาตรา 118 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งกาหนดให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ห้ามมิใ ห้
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถามพยานด้วยคาถามอันไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี แสดงให้เห็นว่า นอกจากพยานหลั ก ฐานใด
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดี จะเป็นพยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิใ ห้รั บฟังและศาลจะไม่อนุ ญา ตให้ คู่ ความน า สื บ
พยานหลักฐานเหล่านั้นแล้ว ศาลยังมีอานาจไม่อนุญาตให้ใช้คาถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีได้ด้วย การที่ทนายความ
19

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7083/2537 <https://deka.supremecourt.or.th> สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2563.
20
อธิป ชุมจินดา, ‘การซักถาม’ (สถาบันติวกฎหมายติวเตอร์เจน-ไพศิษฐ์, 27 เมษายน 2561) <https://www.facebook.
com/tuitor.jane/posts/1702322406518130/> สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2563.
21
อุด ม รัฐอมฤต, คาอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (พิมพ์ครัง้ ที่ 6, โครงการตาราและเอกสารประกอบการสอน
คณะนิต ิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558) 86-88.
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ถามพยานในเรื่องที่ห่างกับประเด็นแห่งคดี มักทาให้ผู้พิพากษามองว่า คาถามนั้นไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี แม้ในทางปฏิบัติ
อาจจะไม่ถึงกับหยิบยกบทบัญญัติมาตรา 118 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขึ้นมาถกเถียงกัน เพราะผู้พิพากษา
มักจะผ่อนปรนให้คู่ความเรื่องการใช้คาถามที่อยู่ในประเด็นหรือนอกประเด็นพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถามค้าน
หากผู้พิพากษาพิจารณาทุกคาถามของคู่ความว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีแล้วหรือไม่ อาจไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายถามค้า น
ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยเทคนิคในการถามหรื อถามแบบเลี ยบเคี ยงประเด็นแวดล้อม เพื่อนาเข้าสู่ประเด็นหรือ วางพื้ น ฐาน
เรื่องราวให้เข้าใจประเด็นแห่งคดีก็ได้22 แต่ส่วนใหญ่ เมื่อใดที่ผู้พิพากษาเห็นว่า คาถามดังกล่าวไม่เกี่ยวข้อ งกั บ ประเด็ น
แห่งคดีแล้ว ผู้พิพากษาก็จะไม่บันทึกคาเบิกความของพยานที่ได้ตอบคาถามนั้น หรือปรามผู้ถามตรง ๆ ว่าคาถามดังกล่ า ว
ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็น ดังนั้น ผู้ถามพยานจึงไม่ควรถามห่างต่อประเด็นจนเกินไป เช่น เมื่อถามต่อไปอีกเพียงประมาณ
สองสามคาถามก็จะทาให้ผู้พิพากษาเข้าใจได้ว่า คาถามดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นอย่างไร ผู้พิพากษาส่วนใหญ่มักจะรอ
ฟังการถามพยานต่อเนื่องกันไปเป็นระยะเวลาหนึ่งอยู่แล้ว หรือไม่ปฏิบัติเสธหากจะต้องรอฟัง หากผู้ถามแถลงขอต่ อ ศาล
เว้นแต่ผู้ถามพยานจะใช้คาถามที่ไม่เป็นระบบ ทาให้เกิดความสับสน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการถามพยานครั้งนั้นและอาจส่งผล
เสียหายต่อคดีได้
2.3 ผลของการทีผ่ พู้ พิ ากษาใช ้วิธ ีไม่บนั ทึกคาตอบของพยานในการตอบคาถามทีศาลเห็
่
นว่า ไม่เกีย่ วกับประเด็น
แห่งคดี
กรณีเกิดปัญหาที่ผู้พิพากษาเห็นว่า คาถามที่ทนายความใช้ถามพยานเป็นคาถามที่ไม่เกี่ย วกั บประเ ด็ น แห่ ง คดี
จึงเลือกใช้วิธีไม่บันทึกคาตอบของพยานที่ได้ตอบคาถามนั้น วิธีการดังกล่าวจะส่งผลสาคัญสองประการคือ
2.3.1 ค าเบิกความของพยานจะไม่ถูกบันทึกไว้ในสานวน
การไม่ปรากฏคาพยานที่ได้เบิกความต่อศาลบัน ทึกไว้ในสานวนย่อมส่งผลต่อ การพิจารณาคดี หรือ การสื บ พยาน
ในชั้นศาลสูง เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยลั กษณะพยานหลักฐานหลายมาตรา ได้ให้ความสาคัญกับความถู ก ต้ อ ง สมบู ร ณ์
ของบันทึกคาเบิกความพยานเป็ นอย่างมาก เพราะถือเป็นพยานหลักฐานประกอบการวิ นิจฉั ยคดีข องศาล หากบั น ทึ ก
คาเบิกความของพยานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ศาลก็อาจจาต้องวินิจฉัยคดีจากพยานหลักฐานที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์นั้น อาจส่งผล
ให้คาพิพ ากษาคลาดเคลื่อนและคู่ความไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้น นอกจากเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาโดยตรงในการ
กากับดูแลให้บันทึกคาเบิกความของพยานมีความถูกต้ องสมบูรณ์แล้ ว คู่ความแต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ต้องรักษาผลประโยชน์
ของตนด้วยการตรวจสอบบันทึกคาพยานด้วย เพราะหากคู่ความปล่อยปละละเลยให้บันทึกคาเบิกความของพยานไม่ ตรง
กับคาเบิกความที่แท้จริงของพยานก็อาจส่งผลต่อคดีของตนได้ พยานบุคคลที่มาเบิกความเอง ยิ่งต้องระมัดระวังมิให้บันทึก
คาเบิกความไม่ตรงกับถ้อยคาที่ตนเบิก ความ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พยานที่เบิกความด้ว ยความสั ตย์จริง ทนายความเอง
ก็มีหน้าที่ต้องรักษาผลประโยชน์ให้ลูกความฝ่ายตน ด้วยการให้ความสาคัญกับการดูแลบันทึกคาเบิกความพยานให้เ ป็ น ไป
อย่างถูกต้อง บางครั้งปรากฏในห้องพิจารณาคดีว่ า ขณะที่ผู้พิพากษาอ่านบันทึกคาเบิก ความให้พยานฟัง ทนายความ
ไม่ ไ ด้ส นใจหรือ ไม่มี ส มาธิในการฟั ง กลั บ มั วท าอย่ างอื่ น ท าให้ไ ม่ท ัน สั งเกตเห็ นข้อ ผิดพลาดที่ เกิดขึ้ น เมื ่อทราบถึง
ความผิดพลาดดังกล่าวในภายหลังก็อาจไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว
22

ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ศาลกับพยานบุคคล (นาอักษรการพิมพ์ 2521) 52-53.
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2.3.2 ผลต่อการพิจารณาคดีในชั้นศาลสูง
เมื่อไม่ปรากฏคาพยานในสานวนของศาลชั้น ต้น ย่อมส่งผลต่อการพิจารณาคดี ดังกล่า วในชั้น ศาลสูง เพราะคดี
ที่มีการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา ผู้พิพากษาจะถูกจากัดข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสานวนที่ศาลชั้นต้น ได้จัดทา
และรวบรวมไว้แ ล้ว โดยจะต้อ งเป็ นข้อ เท็ จจริ งเฉพาะที่ ปรากฏในส านวนคดี เท่ านั ้ น จะน าข้ อ เท็จ จริงนอกสานวน
มาพิจารณาวินิจฉัยไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้รับการตรวจสอบจากคู่ ความในคดี หรือแม้แต่กรณีที่มีการอุทธรณ์เ ฉพาะปั ญ หา
ข้อกฎหมาย ศาลอุทธรณ์ก็ต้องรับฟังข้อเท็จจริงที่ ศาลชั้น ต้น ได้ วินิจฉั ยมาแล้ ว ตามมาตรา 194 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง 23 ขณะที่ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดจากระบบบันทึกคาพยานด้วยการอมความของศาลไทย คือ บันทึ ก
คาเบิกความที่ได้จากการสืบพยานในชั้นพิจารณา จะเป็นการเรียบเรียง ผูกประโยค และการคัดเลือกสิ่งที่ต้องการบันทึก ไว้
ของศาลชั้นต้น ศาลสูงจึงทราบและเข้าถึงข้อมูลเพียงเท่าที่ปรากฏในสานวนเท่านั้น คาเบิกความของพยานที่ปรากฏในชั้ น
ศาลสูงอาจถูกตัดทอนหรือเปลี่ ยนแปลงแก้ไขโดยศาลชั้ นต้น ประกอบกับศาลสูงไม่มีโอกาสเห็น อากัปกิ ริ ย า ของพยาน
ขณะเบิกความซึ่งเป็นส่วนสาคัญสาหรับ การพิจารณาปัญหาข้อเท็จจริง 24 ศาลยุติธรรมจึงได้พยายามปรับเปลี่ ย นระ บบ
บันทึกคาพยานให้สามารถรวบรวมถ้อยคาเบิกความของพยานได้ทั้งหมด โดยเฉพาะการบันทึกคาพยานด้วยระบบดิ จิ ทั ล
ซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถคุ้ม ครองข้อ เท็จจริงในคดีแ ละทาให้ การตรวจสอบข้ อเท็จจริงในชั้น ศาลสู ง เป็ น ไ ปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น25 อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นที่ยอมรับกันว่า ศาลอุทธรณ์ไม่ควรแก้ไขข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบพยาน
ของศาลชั้นต้น หรือไม่ควรเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นได้รับฟังมา เพราะศาลชั้นต้นได้เห็นอากัปกิริยาของพยาน
ขณะเบิกความจึงน่าจะวินิจฉัยข้อเท็จจริงได้ดีกว่า แต่ก็มีผู้พิพากษาบางส่วนเห็นว่า การได้ยินหรือได้เห็นพยานขณะเบิกความ
หากจะมีผลในการช่วยศาลวินิจฉัยข้อเท็จจริงได้ถูกต้องบ้างก็อาจมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะบางครั้ง ลัก ษณะท่าทางของ
พยานขณะเบิกความก็ไม่ได้ส่งผลต่อน้าหนักของคาพยานดังกล่าวมากนัก26
2.4 ปัญ หาความล่าช า้ และความไม่ตอ่ เนือ่ งของการพิจารณาคดีทเี่ กิดจากรูปแบบการบัน ทึกคาพยาน
ปัจจุบัน ศาลยุติธรรมทั่วทั้งประเทศใช้ วิธี การบันทึ กคาพยานด้ วยการให้ผู้พิพากษาพูดอั ดเสี ยงผ่า นไมโคร โฟน
ที่มีสวิตช์เปิดปิดเครื่อง ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีจะพูดตามที่พยานเบิกความผ่านไมโครโฟนเมื่อต้องการจะบันทึกเท่านัน้
เทปบันทึกเสียงแต่ละม้วนจะสามารถบันทึกได้เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยใช้สลับกันสองถึงสามม้วน จากนั้ น
จึ ง ให้เ จ้ าหน้ าที่ ศาลถอดเทปออกมาเป็น บั นทึก ค าเบิ กความพยานที่ เป็น ลายลั กษณ์อ ั ก ษรและผู ้พิ พากษาก็ จะอ่ าน
คาเบิกความให้พยานฟัง ปัญหาจากวิธีการบันทึกคาพยานวิธีดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อความต่ อเนื่องและความรวดเร็ว
23

ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง มาตรา 194.
24
กิต ติพงษ์ เชิดชูจิต (เชิงอรรถ 3) 28.
25
คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ,
ข้อเสนอการใช้ระบบบันทึกภาพและเสียงในการพิจารณาคดีในชั้นศาล 2560 <http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id
=677312&file=> สืบค้นเมื่อ 12 สิง หาคม 2562.
26
ณรงค์ พรหมอยู่, ‘การชั่ง น้าหนักพยานหลักฐาน ศึกษาเฉพาะกิร ิยาท่าทางของพยานเพื่อใช้ประกอบค าพยาน ’
(รายงานส่วนบุค คล หลักสูต รผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 14 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุต ิธ รรม
สานักงานศาลยุตธิ รรม 2558) 4.

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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ในการพิจารณาคดี เช่น ปัญหาที่เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาเอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาบางนายยังไม่คุ้นเคยกั บ เครื่ อ งบั น ทึ ก เ ทป
บางครั้งปรากฏว่าเมื่อบันทึกเทปแล้วเวลาถอดเทปออกมาไม่สามารถพิมพ์ได้เพราะบันทึกไม่ติด ทาให้ต้องมีการเบิกความซ้า
การพิจารณาคดี จึงต้ องล่า ช้า ออกไป ปัญหาเกี่ยวกับเจ้า หน้า ที่ ศาลหน้ าบั ล ลังก์ ที่ท าหน้ า ที่ พิ ม พ์ บั นทึ กคา เบิ กความ
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์สูง จะพิมพ์คาเบิกความได้อ ย่างถูก ต้องและรวดเร็ ว ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ที่เพิ่ง ปฏิ บั ติง าน
ได้ ไม่นานหรือยังไม่มีความชานาญ ก็อาจต้องใช้เวลาในการฝึ กฝน ศาลจึงต้องใช้เวลาในการสืบพยานมากขึ้น เป็ น ต้ น
แม้การบันทึกคาพยานด้ วยการให้ ผู้พิพากษาพู ดผ่านไมโครโฟนลงในเครื่ องบัน ทึ กเสี ยง แล้วให้เ จ้ า หน้ า ที่ ถ อดความ
จะสะดวกรวดเร็วกว่าการให้ผู้พิพ ากษาบันทึก ด้วยลายมือของตนเองทั้งหมด แต่การที่พยานต้องหยุดเบิกความเป็ น ระยะ
เพื่อให้ผู้พิพากษาอมความ ส่งผลให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น ขาดความต่อเนื่อง และต้องใช้เวลานาน
สาหรับการสืบพยานแต่ละปาก27
นอกจากนี้ ความไม่ต่อเนื่องของการพิจารณาอั นเกิ ดจากการที่พยานต้องหยุ ดเบิ ก ความเป็ นระยะ จะท าให้
ผู้พิพากษาขาดสมาธิ ไม่มีโอกาสสังเกตกริยาท่าทางของพยานขณะเบิกความว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด การที่ผู้พิพากษา
ต้องพะวงอยู่กับการสรุ ปคาเบิ กความของพยานให้ได้ใจความ เพื่อไม่ให้บันทึกคาพยานฟุ่มเฟือยเกินไป เป็นข้อขัดข้องอย่ างหนึ่ ง
ที ่ ท าให้ การพิ จารณาคดีเ กิ ดความล่า ช้า ขั ดกั บหลัก การพิจ ารณาคดีอ ย่า งรวดเร็ ว ต่ อ เนื ่อ ง และเป็น ธรรม ซึ ่ งเป็น
หลักประกันความโปร่งใสในการพิจารณาคดี เมื่อการพิจารณาคดีหรือ การสืบพยานเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ย่ อ มส่ ง ผล
ต่อประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของพยาน การวินิจฉัยข้อเท็จจริงอื่นประกอบคดีก็อาจไม่ครอบคลุมเพียงพอ
ปัญหาประการสาคัญคือ การที่ผู้พิพากษาต้องทาหน้าที่ในการบันทึกคาพยานด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ ถือเป็นการลดบทบาท
ของผู้พิพากษาลง เพราะแทนที่จะได้ทาหน้าที่ในการค้นหาความจริ งในคดีอาญาได้อย่างเต็มที่ กลับต้องมาทาหน้าที่บันทึ ก
คาพยานด้วยการควบคุมใช้งานอุปกรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ ด้ว ยตนเอง ในขณะที่ระบบการบันทึกคาพยานแบบดิจิ ทั ล จะช่ ว ย
อานวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของผู้พิพากษาให้มีความรวดเร็ว ขึ้น เพราะการสืบพยานสามารถดาเนินไปได้อ ย่ า ง
ต่อเนื่องและพยานไม่ต้องหยุดเบิกความเป็นระยะ หรือหากมีการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาระหว่างการพิจารณาคดี ผู้พิพากษา
ที่เข้ามารับผิดชอบสานวนคดีต่อย่อมสามารถรับฟังและตรวจสอบคาเบิกความของพยานทั้งหมดได้ เพราะข้อมูลถูกจัดเก็บ
ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีความคงทน สะดวกต่อการค้นหา ผู้พิพากษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเลือกเปิดฟังซ้าเฉพาะ
ตาแหน่งที่ต้องการได้ทันที
2.5 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัน ทึกคาพยานของศาลให้สอดคล้องกับหลักการพิจารณาคดีโดย
รวดเร็ว ต่อเนือ่ ง และเป็นธรรม
ช่วงระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้พยายามพัฒนาและปรั บปรุงระบบบันทึ กคาพยานอย่ างต่ อเนื่ อง
ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าวิจัย ทดลองปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ ตลอดจนการนาเทคโนโลยี ที่ก้า วหน้ าเข้ า มา ช่ ว ยเ หลื อ
และจากผลการศึกษา รูปแบบการบันทึกคาพยานที่หลายฝ่ายเห็นว่า สมควรนามาปรับใช้กับการพิจารณาคดีของศาลไทย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และลดระยะเวลาขั้นตอนให้สอดคล้องกับหลักการพิจารณาคดี
อย่ า งรวดเร็ ว ต่ อ เนื่ อ ง และเป็น ธรรม ได้ แ ก่ ระบบบั นทึก คาพยานแบบดิ จิ ทั ล นั ่ นคือ การบัน ทึ ก ทั ้งภาพและเสี ยง
27

สุร ศักดิ์ ลิขสิทธิว์ ฒั นกุล และคณะ (เชิง อรรถ 7) 157.
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ระหว่างการพิจารณาคดี ด้ว ยอุ ปกรณ์ อิเล็ กทรอนิก ส์ ปรากฏข้อมูลตามรายงานของสภาขับเคลื่ อนการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรม เรื่อง ข้อเสนอการใช้ระบบบั นทึ กภาพและเสี ยงในการพิจารณา คดี ใ นชั้ น ศาล
ว่า ศาลยุติธรรมได้มีการทดลองบันทึกภาพและเสียงขณะพิจารณาคดี ด้วยการติดตั้งกล้ องในระบบการประชุมทางจอภาพ
เป็นสัญญาณภาพส่งเข้ามาสู่ระบบบันทึกภาพพร้อมทั้งระบบไมโครโฟนที่สามารถรองรับเสียงรอบห้องพิจารณา ส่วนกล้อง
บันทึกภาพก็สามารถย่อขยายให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น28 ซึ่งจากการศึกษารูปแบบการบันทึกคาพยานด้วยระบบดิจิทัล
ของศาลล้มละลาย ที่มีการติดตั้งกล้อง IP Camera บนผนัง และไมโครโฟนความไวสูงบนเพดาน จานวน 1 ชุด บันทึก
แบบ Centralization จากทุกห้องเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยกดบันทึก/หยุดบันทึก ภาพและเสียงหลั ก ลงบน
แผ่น DVD - R มีการสารองเฉพาะเสียงบันทึกลง Tape Cases แต่วิธีการดังกล่าวทาให้ไม่สามารถ Mark ช่วงเวลาส าคั ญ
ของคาให้การได้ การติดตั้งไมโครโฟนความไวสูงไว้จุดเดียว ส่งผลให้รับเสียงได้ทุกอย่าง จึงมีการบันทึกเสียงในส่วน ที่ ไ ม่
ต้องการระหว่างการพิจารณาคดีไว้ ด้วย ทาให้จับใจความและถอดเสียงยากขึ้น 29 นอกจากนี้ ยังพบอุปสรรคในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีของสานักอานวยการประจาศาลล้มละลายกลาง เช่น ปัญหาการเข้าถึงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตยังขาดความเสถียรหรือความมั่นคงในการใช้งาน บุคลากรบางส่วนยังขาดความชานาญในการใช้ เ ทคโ นโลยี
อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากทัศนคติที่ยังยึดติดอยู่กับการทางานรูปแบบเดิมและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ทั้งยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยช่วยชี้แนะแนวทาง เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้มีความยุ่งยากและสลั บซั บ ซ้ อ นมา กขึ้ น
และปัญหาการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ข้อมูลบางอย่างยังไม่มกี ารจัดเก็บเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งศาลที่อยู่ในระดั บเดียวกั นและต่ างชั้ นศาล ส่งผลให้ไม่สามารถน าข้ อมูลมาใช้ เชื่ อมโยงหรือแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลกั นได้ 30
หรือระบบบันทึกคาพยานของศาลฎี กาแผนกคดี อาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมื องที่เ ป็นการบั น ทึ กด้ วยอุ ป กรณ์
จากกล้องประมาณ 6 ชุด ลักษณะเหมือนเครื่องตั ดต่ อสัญ ญาณภาพ พบว่า ประสบปัญหาเทปบันทึกมี ความ ยา วมาก
การเลื่อนภาพไปยังจุดที่ต้องการในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน เพราะไม่สามารถทาสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายในจุดสาคัญได้
และไม่ส ามารถเข้ ารหั ส ชั ้น ความลับ ไฟล์ว ี ดิโอที่ บั นทึก 31 ส านัก งานศาลยุติ ธ รรมจึ งได้พยายามพัฒ นาระบบบั นทึก
การพิจารณาคดีที่สามารถเชื่อมข้อความที่ถอดความจากผู้พิพากษาให้ตรงกับช่วงเวลาในภาพบันทึก เมื่อต้องการชมภาพ
ด้วยการเลือกกลุ่มคาให้การที่สนใจ ก็จะสามารถเลื่อนภาพไปยังช่วงเวลาที่ถอดคาให้การได้ทันที ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
ทั้งนี้ ในปี 2560 ศาลยุติธรรมได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 126 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบบันทึกภาพและเสียง
ศาลละ 1 บัลลังก์ จานวน 262 ศาล รวมไปถึงการจัดทาระบบการดาเนินคดีและการพิจารณาคดีโดยใช้สื่ออิเล็ก ทรอนิ ก ส์
แบบบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบอื่น เช่น
1) ระบบการยื่นและส่งคาคู่ความหรือคาสั่งศาลและเอกสารอื่นโดยสื่ ออิเล็ อทรอนิกส์ (Electronic Filling System หรื อ
“e - Filling”)
28

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม (เชิง อรรถ 25) 9.
29
เพิ่ง อ้าง 13.
30
นาตยา บูรพา, ‘การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดีของสานักอานวยการประจาศาลล้มละลายกลาง’
<http://www3.ru.ac.th/mpa-abstract/files/2563_1614239238_6214830008.pdf> สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2564.
31
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม (เชิง อรรถ 25) 14.

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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เป็นระบบที่ผู้ใช้บริการสามารถยื่นเอกสารคาฟ้องในรูปแบบไฟล์อิเ ล็กทรอนิ กส์ผ่านเว็บไซต์ข องศาลได้ โ ดยตรง
และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้ากับระบบบริหารจัดการคดีได้โดยอั ตโนมัติ32 สานักงานศาลยุติธรรมได้เปิดใช้ระบบดั ง กล่ าว
ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบและผู้รับ บริ การ พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับดีถึงดีมาก เนื่องจากระบบดังกล่าวช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้ าที่ ลดปริมาณการใช้กระดาษ และประหยั ดเวลา
ในการเดินทางของผู้รับบริการทาให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้รับบริการได้เสนอให้มกี ารปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบางประการ เช่น ปรับปรุงระบบหน้าจอกรอกข้อมูลแบบฟอร์มคดีจัดการมรดกเป็นรูปแบบ e - Form การปรับปรุง
การเชื่อมโยงข้อมูลคดีลงในโปรแกรมสารสนเทศสานวนคดีของศาลชั้นต้น พัฒนาระบบให้สามารถรองรับรูปแบบการชาระเงิน
แบบใหม่โดยให้มีช่องทางหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนปรับปรุงระเบี ยบกฎหมายเพื่อ รองรับ การใช้งานให้ ครอบคลุ ม
ประเภทคดีที่ขยายตามการพัฒนา เป็นต้น33
2) ระบบบันทึกการพิจารณาคดี (Electronic Hearing Recording System หรือ “e - Hearing”)
เป็นการดาเนิน การตามโครงการพัฒ นาระบบห้ องพิจ ารณาอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ต้นแบบ ด้วยการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์
บันทึกภาพและเสียงระหว่างการสืบพยาน เช่น กล้องวีดิโอสาหรับการบันทึกภาพ ไมโครโฟนชนิดที่มีความคมชัดสูงสาหรับ
เก็บเสียงภาพรวมทั้งหมดภายในห้องพิจารณาคดี และเก็บเสียงเฉพาะบุคคล โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการบันทึกภาพ
และเสียง ตลอดจนอุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องบันทึก (Recorder) หน่วยความจา (Hard disk)
เป็นต้น ระบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดเก็บข้อมูลสาหรับนาไปใช้ประกอบการพิจารณาคดีในชั้นศาลสูง ซึ่งที่ผ่านมา
เกิดปัญหาผู้ใช้งานระบบมีความกังวลเกี่ย วกับ ระบบรัก ษาความปลอดภัยของข้ อมูล จากการสัมภาษณ์เ ชิ ง ลึ ก บุ คลากร
ภายในศาลปรากฏว่ า ความปลอดภั ยและการเข้ า ถึ งข้ อมูล ถูก จัดเป็น ปั ญหา หลั ก ที ่ มีผ ลต่ อ ความเชื ่ อ มั่ น ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สานักงานศาลยุติธรรมจึงควรจัดทาระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้อง
ข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จากการบั นทึ ก ภาพและเสี ยงในห้ อ งพิ จ ารณาจากผู้ ไม่ม ีส ิ ท ธิ์ ในการเข้ าถึ ง โดยออกแบบระบบรั กษา
ความปลอดภัยที่แบ่งเป็นชั้นความลับและกาหนดระบบความสามารถในการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ เช่น ชั้นรักษาความลั บ
(Confidentiality) ชั้นความพร้อมที่จะให้บริการ (Availability) หรือชั้นห้ามปฏิเสธความเกี่ยวข้อง (Non - repudiation)
เป็นต้น34
3) ระบบการจัดเก็บสานวนและข้อมูลคดีโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Case File หรือ “e - Case File”)
ระบบการจัดเก็บ ส านวนและข้ อ มูล คดี โดยสื ่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Case File หรื อ e - Case File)
เป็นการดาเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการจั ดท าสารบบและสานวนความอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื่อจั ดการเอกสาร
32

ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคาคูค่ วามและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.

2560.
33

ศาลยุต ิธรรมและสานักงานศาลยุตธิ รรม, รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2561 <https://oppb.coj.go.th/
th/file/get/file/2019052135c62966b26ece7e5248a8f1b781acff135902.pdf> สืบค้นเมื่อ17 กรกฎาคม 2564.
34
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี ‘การศึกษาระบบศาล
อิ เ ล็กทรอนิกส์ ของศาลในต่างประเทศ เพื่ อพัฒนาระบบศาลอิเล็กทรอนิ กส์ ของศาลยุติธ รรม ’ (รายงานผลการวิ จัยเสนอต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ สานักงานศาลยุตธิ รรม 2559) 128-129.
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และเปลี่ยนสานวนกระดาษทั้งหมดเป็น รูปแบบสานวนอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้ ม า ตรฐาน 35
ทาให้การจัดทาสารบบและสานวนความอิเล็กทรอนิกส์สามารถทางานได้ทุกศาลทั่วประเทศ และเชื่อมโยงข้อมูลสานวนคดี
รวมทั้งคาพิพากษาของแต่ละศาลไว้ ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการสื บค้น และการดาเนิ นคดี ทาให้การใช้ ห รื อ อ้ า งอิ ง
มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อมีระบบดังกล่าวจะช่วยลดงบประมาณในการขยายห้องเก็บสานวนและพื้น ที่
ในการจัดเก็บเอกสาร ลดทรัพยากร ทาให้การบริหารจั ดการเอกสารมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ในปี พ.ศ. 2562 มี ก าร
ประกาศใช้ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้ วยการจัดทาสารบความ สารบบคาพิพากษา และการรวบรวมเก็ บ รั ก ษา
เอกสารในสานวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 ปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติระยะแรก คือ อาจต้องใช้
ระยะเวลาในการเปลี่ ยนแปลงรูป แบบเอกสารจากกระดาษสานวนเป็น ไฟล์ อิเล็ ก ทรอนิ กส์ แล้ วน าเข้ า สู่ ระ บบจั ดเ ก็ บ
ซึ่งต้องใช้กาลังคนและระยะเวลาดาเนินงาน เจ้าหน้าที่ ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ศึกษาข้อมูลคู่มือการใช้งานระบบอย่าง
ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดเก็บหรือรวบรวมเอกสาร ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมควรมีการฝึกอบรม การใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ให้เกิดความคุ้นชินกับระบบการทางานอย่างสม่าเสมอ
4) ระบบห้องพิจารณาคดีอิเ ล็กทรอนิก ส์และการจัดทาฐานข้ อมูลเพื่ อสืบ ค้น ข้อมูล คดี (Electronic Court Room and
Researchable Database หรือ “e - Court Room and Database”)
เป็นระบบสากลที่ห้องพิจารณาคดีมีการนาเทคโนโลยีมาใช้แ สดงข้อมู ลเอกสารพยานหลั กฐานประ กอบกา ร
พิจารณา ประกอบด้วยอุปกรณ์สนับสนุนการดาเนินคดีโดยคู่ความและการพิจารณาคดีโดยศาล และมีฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น
ข้อมูลคดีและกฎหมายที่ติดตั้งไว้ในห้องพิจารณา ให้สามารถใช้งานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที จากการศึกษาระบบห้อ ง
พิจารณาคดีอิเล็กทรอนิก ส์ ต้นแบบของหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ หรือมาเลเซีย ภายในห้ อ ง
พิจารณาจะประกอบด้วยอุป กรณ์ สาหรั บนาเสนอสื่อมัล ติมีเดี ย เช่น เครื่องฉายภาพและกล้องแสดงภาพก าลั ง ขยายสู ง
(Visualizer and Evidence camera) ใช้ในการนาเสนอวัตถุพยานที่เป็นภาพถ่ายหรือเอกสารผ่ านทางจอภาพโทรทั ศ น์
โดยผู้ใช้งานสามารถขยายภาพได้ในอัตรากาลังขยายสูง ทาให้กล้องสามารถจับภาพพยานหลักฐานและแสดงขึ้ น สู่ ฉ า ก
ขนาดใหญ่ได้อย่างคมชัด จอภาพแอลซีดี (LCD Monitor) ใช้เพื่อนาเสนอภาพหลักฐานของคู่ความระหว่างการพิจารณาคดี
กรณีที่ห้องพิจารณาคดีมีขนาดใหญ่ก็จะมี การติ ดตั้งจอภาพหลายจุดเพื่ อให้แ สดงภาพภายในห้องพิจารณา อย่ า ง ทั่ ว ถึ ง
หน้าจอสาหรับพยาน (Witnesses Monitor) เป็นระบบหน้าจอสัมผัสติดตั้งบริเ วณคอกพยาน เพื่ออานวยความสะดวก
ในการพิจารณาพยานหลักฐาน ฯลฯ36 ระบบบันทึกเสียงในห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นระบบที่มีความสาคั ญ
ต่อการบันทึกคาพยานไม่น้ อยไปกว่าระบบบันทึ กภาพ ไมโครโฟนและล าโพงที่ติดตั้งไว้จะต้ องท าหน้ าที่ หลั กในการกระจายเสี ยง
ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีไ ด้ยิ นเนื้ อความของคาพยานอย่างชั ดเจนและทั่ วถึง แล้ ว การบัน ทึ ก และถอดความ
การพิจารณาคดี (Audio Recording and Transcribing) จะมีอุปกรณ์บันทึกเสียงหลักสาหรับบันทึก คาเบิ กความพยาน
ระหว่างการพิจารณาคดี ประกอบด้วยเครื่องบันทึกเสียง โปรแกรม อุปกรณ์ควบคุมการเล่นเสียง ชุดหูฟัง และคอมพิวเตอร์
35

ข้อกาหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการจัดทาสารบบความ สารบบคาพิพากษา และการรวบรวมเก็บรักษาเอกสาร
ในสานวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562.
36
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี (เชิงอรรถ 34) 30-31.
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เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้โปรแกรมควบคุมและเลื่อ นไปฟังเสียงบันทึ กในช่วงที่ ต้องการได้ แล้วให้เจ้าหน้า ที่ ห น้ า บั ล ลั ง ก์
สามารถถอดความจากเสียงที่บันทึกไว้ โดยไฟล์ข้อมูลบันทึกเสียงจะถูกจัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์หรือระบบฐานข้อมูลกลาง
เพื่ออานวยความสะดวกในการเรียกใช้งานต่อไป ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า หากการพิจารณาคดีของศาลไทยนาระบบห้องพิจารณา
คดีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์สาหรับแสดงภาพการบันทึกคาให้การ
พยานแบบเรียลไทม์ จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบันทึกคาพยานรูปแบบเดิม เพราะผู้พิพากษาไม่ต้องบันทึกคาพยาน
ด้วยการอมความเป็นรูปแบบหลัก ส่งผลให้กระบวนพิจารณาเกิดความโปร่งใสมากขึ้น
5) ระบบบริหารจัดการข้อมูลคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Case Management System)
เป็นระบบอานวยความสะดวกด้ านการบริ หารจัดการคดี ทาหน้าที่จัดการเอกสารที่เ กี่ ยวข้องกับ คดี เพื่ อให้
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงเอกสารและข้อมูลคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เอกสารต่าง ๆ ในคดีที่มีความ
เกี่ยวข้องกันจะถูก รวบรวมไว้เ ป็น หมวดหมู่ เพื่ออานวยความสะดวกกรณี ผู้ใช้งานมีการยื่น คาฟ้อ งหลายคดี ที่ มี ความ
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งระบบสามารถกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเอกสารเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถจัดตารางวันนัด
พิจารณา ตลอดจนมีระบบการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ หรือข้อความทางโทรศัพท์มือถือ แม้ระบบดังกล่าวจะมีข้อดี คือ ทาให้
การค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลทาได้โดยง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งการจัดเก็บข้ อ มู ล
ด้วยเทคโนโลยีมีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ จะทาให้ข้อมูลมีความปลอดภัยกว่าการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารที่ อ าจเสี่ ย ง
ต่อการสูญหาย โดยเฉพาะการจัดตารางกาหนดวันนัดพิจารณาโดยใช้โปรแกรมจัดการตารางวันเวลา จะทาให้ประหยัดเวลา
และลดขั้นตอน แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อเสียคือ ระยะแรกช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่าน อาจเกิดความยุ่งยากในการแปลงเอกสาร
กระดาษไปเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือบางครั้ง การจากัดประเภทของไฟล์เอกสารหรือ รูปแบบการแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล
ที่มีความหลากหลาย อาจเกิดปัญหาการอ่านแฟ้มข้อมูลบางกรณีไม่สามารถทาได้ ซึ่งต้องอาศัยการยอมรับและการสร้ า ง
ความเชื่อมั่นจากกลุ่มผู้ใช้งานระบบเดิม และอาจประสบปัญหางบประมาณค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงค่าใช้ จ่ า ย
ด้านการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ37
ปัจจุบัน ศาลแขวงดอนเมืองได้นาระบบบริห ารจั ดการข้อมูล คดี อิเล็ กทรอนิก ส์ โดยการนาระบบบาร์ โ ค้ ดมาใช้
ในการบันทึกติดตามสานวนคดี บาร์โค้ดสาหรับอ้างอิงเอกสารจะถู กติ ดไว้บนสานวนคดี และเมื่อเอกสารส านวนคดี นั้ น
ถูกโยกย้ายไปในกลุ่มงานต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถติดตามสานวนได้ นอกจากนี้ ศาลแขวงดอนเมืองยังมีการพั ฒ นา
ระบบการเซ็นชื่อบนไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้พิพากษาสามารถอนุมัติคาสั่งโดยการเซ็ น ชื่ อ
ลงบนไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาค้นหาเอกสารสานวนในรูปแบบกระดาษ ลดการเคลื่ อ นย้ า ย
ของเอกสารภายในศาล ผู้เขียนเห็นว่า หากนาระบบบริหารจัดการข้อมูลคดีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การนาคิวอาร์โค้ดมาใช้กั บ
การตรวจสอบติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับคดีนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกคาให้การของพยาน เอกสารอื่นใดที่ เกี่ยวข้ อ งกั บ
การพิจารณาคดี โดยการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่แต่ละระดับ จะทาให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเอกสาร
และข้อมูลคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าการค้นหาหรือติดตามเอกสารสานวนคดีในรูปแบบเดิม

37

เพิ่ง อ้าง 46 - 47.
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ผู้เขียนเห็นว่า ทั้งระบบห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์และการจั ดทาฐานข้ อมูลเพื่อสืบ ค้นข้อมูล คดี และระบบ
บริหารจัดการข้อมูลคดีอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะช่วยให้
ผู้เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาสามารถเข้าใจกระบวนการได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น เพราะมีการใช้ภาพและเสียงประกอบ แต่
ขณะเดียวกัน สานักงานศาลยุติธรรมควรจัดทาแผนงานรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น กรณีระบบคอมพิวเตอร์
เกิ ด
ความขัดข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา หรือไฟล์เอกสารเสียหายทาให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้มีราคาค่ อนข้ างสูง อาจเกิดข้อจากัดเรื่องงบประมาณรายจ่า ยและไม่สามารถติ ดตั้งในศาล ทั้ ง
ประเทศได้อย่างทั่วถึง ประการสาคัญคือ ข้อจากัดด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีของคู่ความ เช่น รูปแบบในการนาเสนอข้อมู ล
พยานหลักฐานอาจส่งผลกระทบต่อน้าหนักความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น ฝ่ายหนึ่งอาจนาเสนอข้อมูล
ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมนาเสนอข้อมูล แต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจมีเพียงกระดาษและปากกา ซึ่งจาเป็นต้องใช้ระยะเวลา ใน
การเปลี่ยนแปลงระบบและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรควบคู่กันไป
2.6 ปัญ หาการบันทึกคาพยานของศาลต่างประเทศ
จากการศึกษาปัญหาอันเกิดจากรูปแบบการบันทึกคาพยานของศาลไทย ทาให้ผู้เขียนตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของปัญหาที่ควรต้องได้รับการแก้ไข จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ย วกั บระบบบัน ทึก คาพยานของศาลต่างประเทศ ได้ แ ก่
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทาง
ที่สามารถนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาลไทย ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
2.6.1 ประเทศฝรั่งเศส
ปั จ จุ บ ั น ผู ้ ท าหน้ า ที ่ ใ นการบั น ทึก ค าพยานของศาลฝรั่ ง เศส คื อ จ่ า ศาล/เสมี ย นศาล/พนั ก งานบั นทึก
(Greffier/Record clerk) ทาหน้าที่บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในการพิจารณาคดีร วมตลอดไปจนถึงการบันทึก คาพยาน ซึ่ ง จะถู ก
รวมไว้ในสานวนคดี ด้ว ย ทั้งนี้ ศาลฝรั่งเศสไม่ได้ใช้ระบบการบัน ทึก แบบคาต่ อ คา38 แต่เป็นการบันทึ ก แบบสรุ ปความ
ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 45339 ที่กาหนดให้มีเสมียนศาล ทาหน้าที่บัน ทึ ก
กระบวนพิจารณาคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบั นทึ ก คาให้ การของพยานบุ คคลและคาให้ การของจ าเลย ภ ายใต้ คาสั่ ง
และการควบคุมดูแลของผู้พิพากษาหั วหน้า องค์คณะ ผู้พิพากษาจะทาหน้าที่หลักในการดาเนินกระบวนพิจารณา โดยมี
เสมียนศาลทาหน้าที่บันทึกคาให้การของพยานและต้องลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวด้วย และอย่างช้าที่สุดภายในสามวัน
นับจากวันที่มีการพิจารณาคดี ครั้ง สุดท้า ย ผู้พิพากษาหัวหน้าองค์ คณะก็จะต้องลงนามในบันทึ ก คาพยา นด้ วยเ ช่ น กั น
เพราะฉะนั้น หน้าที่หลักของจ่าศาล จึงได้แก่ การลงทะเบียนคดี แจ้งคู่ความถึงวันนัดพิจารณาและวันนัดต่าง ๆ การเตรียม
เอกสารให้ผู้พิพากษา จดบันทึกกระบวนพิจารณา และจดบันทึกคาเบิกความของพยานแบบสรุปย่อเพื่อรวมไว้ในสานวนคดี
รูปแบบการบันทึกคาพยานดังกล่าวมี ความคล้ายคลึงกั บของศาลไทย เนื่องจากใช้วิธีการให้บุคคลทาหน้า ที่ เ ป็ น ผู้ บั น ทึ ก
คาพยานแบบสรุปย่อเป็นถ้อยคาสานวนของผู้บันทึกเอง แต่การที่กฎหมายฝรั่งเศสกาหนดให้มีจ่าศาลทาหน้า ที่ บั นทึ ก ย่ อ
38

Bron Mckillop, ‘Readings and Hearings in French Criminal Justice: Five Cases in the Tribunal
Correctionne’ (1998) 46 The American Journal of Comparative Law 757, 780-783.
39
French Code of Criminal Procedure Article 453.
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คาเบิกความของพยาน โดยผู้พิพากษาไม่ต้องจดหรือบันทึกคาพยานเอง ก่อให้เกิดผลดีคือ นอกจากผู้พิพากษาจะสามารถ
ทาหน้าที่ควบคุมการดาเนินกระบวนพิจารณาได้อ ย่างเต็มที่แ ล้ว การสืบพยานก็จะดาเนินไปแบบต่อเนื่ องและไม่ ส ะดุ ด
เป็นครั้งคราวด้วย40
2.6.2 ประเทศญี่ปุ่น
รูปแบบการบันทึก คาพยานของศาลญี่ ปุ่น มีลักษณะเป็นการให้บุ คคลทาหน้าที่ จดบัน ทึก คาเ บิ ก ความพยาน
เป็นการเฉพาะ นั่นคือ นักจดชวเลขของศาล (Court Stenographers) มีหน้าที่หลักในการจดบัน ทึก ชวเ ลขกระ บวน
พิจารณาคดีของศาลและรับผิ ดชอบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 41 ซึ่งมาตรา 60 - 2 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมของญี่ ปุ่ น
กาหนดให้ทุกศาลต้องมีนักจดชวเลขประจาศาล โดยให้มีหน้าที่ในการจดบันทึกย่อสั้นเกี่ยวกับการพิจารณาคดี และมีหน้า ที่
ต้องปฏิบัติตามคาสั่งอื่นของผู้พิพากษาที่ได้ สั่งในการปฏิ บัติห น้าที่ ด้ว ย กรณีที่นักจดชวเลขของศาลได้ ท าหน้ าที่ บั น ทึ ก
คาเบิกความของพยานแล้ ว จะต้องถอดบัน ทึก ย่อ คาเบิ ก ความทันที หลัง ปฏิ บั ติหน้ าที่ เสร็จเพื่ อแนบไ ว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของสานวน และในการสืบพยาน คู่ความหรือพยานผู้เชี่ยวชาญอาจอ้างบันทึกคาเบิกคามของพยานที่จัดทาขึ้นโดยนักจดชวเลข
ของศาลเป็นส่วนหนึ่งของการอุ ทธรณ์ คาสั่งด้ วยวาจาโดยแนบไว้ในส านวนก็ไ ด้ หากได้รับอนุญาตจากศาลและคู่ ความ
ได้ให้ความยินยอมแล้ว การอ้างอิงและแนบบันทึกย่อคาพยานของนักจดชวเลขศาลจะกระทาได้เมื่อมีบุคคลร้องขอให้มีการ
ตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้อง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษา หรือเมื่อมีการอุทธรณ์คาพิพากษา หรือกรณีอื่ น ใด
ที่เห็นว่าจาเป็น42
ด้วยรูปแบบการบันทึกคาพยานของศาลญี่ปุ่นที่มีความคล้ายคลึงกับ ศาลฝรั่งเศส และศาลไทย ในแง่ที่มีก ารใช้
บุคคลทาหน้าที่ในการบันทึก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบันทึกคาพยานของศาลญี่ปุ่นหากจะเปรี ยบเทียบกับศาลไทยแล้ ว
ส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาการออกเสียงสูงต่า (สัทศาสตร์) ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งการออกเสียงคาในภาษาไทยอาจไม่ค่อยเป็นปัญหา
แต่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้คาและภาษาในการสื่อสารระหว่างศาลกับพยานที่มาเบิกความ เช่น การใช้ภาษาไทยกลาง
กับภาษาไทยท้องถิ่น หรือภาษาพูดกับภาษาทางการ เป็นต้น
2.6.3 ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศนิวซีแลนด์
การบั น ทึ ก ค าพยานของศาลสหรั ฐอเมริ ก าใช้ ว ิ ธ ีก ารบั น ทึก แบบทุ ก ถ้อ ยค าทุ ก อย่ า ง (Verbatim record)
เป็นรูปแบบหลัก เพื่อให้สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลหรือคาเบิก ความของพยานได้อย่างครบถ้ วนสมบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด
และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีในชั้น ศาลสูง 43 แม้จะใช้วิธีการบันทึกคาพยานแบบทุ ก ถ้ อยคา
ทุกอย่างเป็นรูปแบบหลัก แต่ในบางมลรัฐอาจมีกระบวนการขั้น ตอนแตกต่างกันออกไป เช่น บางศาลอาจใช้ ผู้ บั น ทึ ก
รายงานศาล (Court Report) บางศาลใช้วิธีการบันทึกคาพยานแบบดิจิทั ลทั้งหมด หรือบางศาลอาจใช้วิธีการจ ดชวเ ลข
40

สุร ศักดิ์ ลิขสิทธิว์ ฒั นกุล และคณะ (เชิง อรรถ 7) 72.
The Secretariat of the Judicial Reform Council, ‘The Japanese Judicial System’ (July 1999)
<http://japan.kantei.go.jp/judiciary/0620system.html> accessed 5 October 2020.
42
Japan Rules of Civil Procedure Article 73-74.
43
Fredric I. Lederer, ‘The Effect of Courtroom Technologies on and in Appellate Proceedings and
Courtrooms’ (2000) 2 The journal of appellate practice and process 251, 251-252.
41
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(Court Stenographer) เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมักแสดงความกังวลเกี่ยวกับประสิ ท ธิ ภ าพ
ของการบันทึกคาพยานแบบดิจิทัล เนื่องจากเคยประสบปัญหาความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึก ส่งผลให้บันทึก
คาพยานไม่ถูกต้องสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างพื้ น ฐาน
ทางเทคโนโลยีอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องพิจารณาคดีเป็นไปตามมาตรฐาน และมีการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาด้วย
ส าหรั บ ประเทศนิว ซี แ ลนด์ ใช้ ร ะบบการบั นทึ ก ค าพยานแบบทุ ก ถ้อ ยค าทุ ก อย่ างเช่ นเดี ย วกับ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยการใช้ผู้บันทึกรายงานศาล (Court Reporter) ถอดความคาพยานผ่านระบบบันทึกคาพยานแบบดิจิทัล
และมีหน่วยงานกลางทาหน้าที่ให้ บริ การถอดข้ อ ความเสียงและจั ดเก็ บข้ อ ความเสียงแก่ ศาลยุติธรรมทั่ ว ทั้ ง นิ ว ซี แ ลน ด์
(The National Transcription Service: NTS) 44 ซึ ่ ง โดยทั ่ ว ไปแล้ ว ศาลนิ ว ซี แลนด์ม ัก จะมี ก ารถ่ า ยทอดสดระหว่ าง
การพิจารณาคดีด้วย จุดเด่นของระบบบันทึกคาพยานแบบดิจิทัลของนิวซีแลนด์มีข้อดีคือ สามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียง
ขณะเดียวกันก็มีการกาหนดข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก เช่น การถ่ายภาพระยะใกล้เกิน
กว่าที่กาหนดไว้อาจมีโทษปรับ หรือการถ่ายภาพจาเลยต้องเป็นไปภายในข้อกาหนดเฉพาะบางประการ (Courts of New
Zealand, 2016: Schedule 1) แม้ข้อกาหนดดังกล่าวจะแตกต่างกันออกไปสาหรับ กระบวนพิจารณาคดีแ ต่ละประเภท
ในแต่ละชั้นศาล แต่คู่ความก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อห้ามในการเผยแพร่ภาพ
และเสียงในห้องพิจารณาคดีที่ อาจเป็น การละเมิ ดสิท ธิความเป็น ส่วนตั วของคู่ ความ 45 เพราะอาจกระทบกั บ หลั กการ
พิจารณาคดีอย่างเป็นโปร่งใสและเป็นธรรมได้
บทสรุปและ/หรือข อ้ เสนอแนะ
จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับรูปแบบการบันทึ ก คาพยานด้วยวิ ธีการอมความของศาลไทย ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้ น ในทาง
ปฏิบัติ ได้แก่ ปัญหาการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการบันทึ กคาเบิ กความพยาน ปัญหาผู้พิพากษาไม่บันทึกคาตอบของพยาน
ที่ผู้พิพากษาเห็นว่าไม่เกี่ ยวกับ ประเด็ นแห่ง คดี รูปแบบหรือวิธี การบั นทึ กที่ ทาให้พ ยานต้ องหยุ ดเ บิ ก ความเ ป็ น ระยะ
ส่งผลให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยล่ าช้าและขาดความต่ อเนื่ อง และปัญหาความไม่สอดคล้องกับหลัก การพิ จ ารณา คดี
ด้วยความโปร่งใส เป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม ทั้งยังไม่เกื้อหนุนกับหลักการค้นหาความจริงในคดี อ าญา
อย่างเต็มที่ ผู้เขียนจึงเห็นว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บ รวบรวมข้ อเท็จ จริงที่ จะเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ
การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาล ให้ศาลสามารถอานวยความยุติธรรมได้ตามเจตนารมณ์ของการสืบพยานบุคคลในคดีอาญา
ศาลยุติธรรมทั่วประเทศจึงควรเปลี่ ยนไปใช้ระบบบันทึ กคาพยานแบบดิจิทัลเป็น รูปแบบหลัก สาหรับ การบันทึ กค าพยาน

44

Merilyn Sanchez, ‘Court reporters Down Under’ (National Court Reporters Association, theJCR.com,
30 June 2015) <https://www.thejcr.com/2015/06/30/court-reporters-down-under/> accessed 1 November 2020.
45
Sarah Moore, Alex Clayton and Hector Murphy, ‘Seeing justice done: Courtroom filming and the
deceptions of transparency’ (24 January 2017) <https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2017/02/> accessed 9
October 2020.
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เพื่อให้สามารถบันทึกได้ทั้งภาพและเสียงในห้องพิจารณาคดี การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์อย่ า งยิ่ ง
ต่อการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาคดี
แม้ปัจจุบัน จะได้มีการพัฒนาห้องพิจารณาคดีอิเล็ก ทรอนิกส์ ต้นแบบเพื่อให้มีก ารใช้ระบบบันทึ ก ค าเบิ ก ความ
พยานแบบดิจิทัลในศาลนาร่อง แต่ก็ยังเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ศาลยุติธรรมยังไม่ได้มีการกาหนดระเบียบข้อบังคับที่เ ป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการวางแนวทางการปฏิบัติงาน
สาหรับทุกฝ่ายที่เกี่ย วข้ องให้มีความเหมาะสม ผู้เขียนจึงได้เสนอร่างข้อบังคั บของประธานศาลฎีก าว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์
และวิ ธ ี ก ารส าหรับ การบั นทึก ค าเบิก ความพยานด้ว ยระบบดิ จิ ทั ล อั น มี เนื ้อ หาเกี ่ย วกับ การบั นทึ กการพิ จารณาคดี
และการบันทึก คาเบิก ความพยานลงในวัส ดุ ที่ส ามารถถ่ ายทอดออกมาเป็ นภาพและเสี ยง โดยสามารถท าสั ญ ลั กษณ์
หรือเครื่องหมายบนช่วงเวลาของคาให้ การแต่ละจุดที่เ ห็นว่ าเป็นจุ ดสาคัญของการพิจารณาคดี การกาหนดคาล่ ว งหน้ า
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นไปยังจุดที่ต้องการ ตลอดจนการรักษาความปลอดภั ยของภาพและเสียงของข้อมูล ที่ บั น ทึ กไว้
การแนบเอกสารหรือวัตถุพยานที่ต้องสืบประกอบคาเบิกความของพยานบุคคลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ฯลฯ เป็นต้น
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