
น าพยานหลักฐานเข้าสบืในแต่ละช้ันตั้งแต่ช้ันสอบสวน ช้ันอยัการและในช้ันศาล และลดอุปสรรค

ต่างๆ ที่เกดิข้ึนในการน าพยานหลักฐานเข้าสบืในศาล  

 

4.ระเบียบวิธวิีจัย  

วิเคราะห์จากข้อมูลทั้งจากเอกสาร งานวิจัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้จาก

ภาคสนาม ซ่ึงมาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ค าบรรยาย

ในการเรียนการสอนกระบวนวิชากฎหมาย วิธพิีจารณาความอาญา เปรียบเทยีบ   ค าพิพากษาศาล

ฎีกา แนวความคิดของการร้ือฟ้ืนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่  เง่ือนไขที่จะมีการร้องขอให้มีการร้ือ

ฟ้ืนคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ บุคคลผู้มีสทิธย่ืินค าร้องขอให้ร้ือฟ้ืน วิธพิีจารณาคดีของศาลตาม

กฎหมายไทยเปรียบเทยีบกบักฎหมายในประเทศอื่นๆ  ค้นคว้าจากกฎหมาย  เอกสารทางวิชาการ  

การสมัมนาทางวิชาการ  รายงาน  หนังสอื  วิทยานิพนธ ์ รายงานการวิจัย  วารสาร  บทความ  

หนังสอืพิมพ์  และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ  รวมถึง  ข้อมูล

จากระบบเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ 

 

5.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัย  

ทราบแนวทางหรือ รูปแบบ กลไก ขององค์กรในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญา

ใหม่  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง วิธปีฏบัิติ  แก่ จ าเลย และพนักงานในกระบวนการยุติธรรม หรือบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 

 

ความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในทางปฏบัิติย่อมอาจเกดิขึ้นได้  ซ่ึง

อาจเกดิจากความผิดพลาดในการรวบรวมพยานหลักฐาน การพิสจูน์พยาน การรับฟัง

พยานหลักฐานเทจ็ หรือจ าเลยไม่รู้ว่ามีพยานหลักฐานที่แสดงว่าจ าเลยไม่ได้กระท าความผิด ดังน้ัน 

จ าเลยที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษอาจจะไม่ใช่คนร้ายที่แท้จริงกไ็ด้ กรณีจึงเป็นเร่ืองของกระบวนการ

ยุติธรรมที่ไม่สามารถให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนได้ ย่อมส่งผลให้จ าเลยผู้บริสทุธิ์อาจถูกลงโทษ

ได้และจ าเลยจ าต้องยอมรับตราบาปหรือรอยมลทนิแห่งโทษน้ันไว้ ส่วนมาตรการที่น ามาแก้ไข

ข้อผิดพลาดมีอยู่ด้วยกนัหลายวิธ ีเช่น การอภัยโทษ การนิรโทษกรรม และการล้างมลทนิ ซ่ึงแต่ละ

มาตรการต่างมีแนวความคิด และวัตถุประสงค์วิธกีารที่แตกต่างกนัไป จึงไม่อาจน ามาใช้แก้ไข

ความผิดพลาดหรือความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมได้อย่างตรงเป้าหมาย และมาตรการที่

กล่าวมาน้ีเป็นมาตรการที่เยียวยาหรือชดใช้ความผิดที่เกดิข้ึนในภายหลัง แต่ทั้งสามกรณี มิได้มี



กรณีใดเป็นการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดที่เกดิข้ึนจากกระบวนการพิจารณาคดีหากมี

พยานหลักฐานใหม่หรือพยานหลักฐานที่มิได้อยู่ในกระบวนการต้ังแต่เร่ิมต้นน ามาใช้บังคับได้เลย 

ดังน้ันทั้งสามมาตรการจึงถือได้ว่าเป็นกระบวนการช่วยเหลือจ าเลยภายหลังที่ศาลได้มีค าพิพากษา

ตัดสนิว่าจ าเลยมีความผิดแล้วทั้งสิ้น  

 

ค าส าคญั: การน าสบืพยานหลักฐานในคดีอาญา ,ภาระการพิสจูน์ ,พิจารณาคดีอาญาใหม่ ,การร้ือ

ฟ้ืนคดีอาญา 

 

 

Abstract 
 

The failure of the criminal justice system in practice will occur. This may be 

caused by errors in evidence gathering. Witnesses to prove Hearing false testimony 

The defendant did not know that there was evidence to show that the defendant did 

not commit the defendant to the court judgment may not be the real villain. If it is a 

matter of justice that can’t provide justice to the people. Would result in an innocent 

defendant may be punished, and the defendant must admit guilt or blame a flaw in it. 

The measures taken to correct the errors in several ways, such as forgiveness and 

pardon. And Monaghan Each of which measures a different concept. And objective 

methods vary. It can’t be used to correct the mistakes or shortcomings of the justice 

system is targeted. And these measures are measures that remedy or redress a wrong 

that happened later. All but three cases Nor has any case to fix the mistake that arises 

from the judicial process, if there is new evidence or evidence that is not in the 

process from start to apply it. Thus, all three measures, it can be considered as a 

process aid the defendant after the Supreme Court had ruled that a defendant is guilty 

of all. 

 

 

 

 



Keywords: Adduction criminal evidence ,Burden of proof , Reconsider, new trial, 

retrial,Criminal retrial,Retrial: A new trial of an action which has already been once 

tried, see also rehearing; Trial (New trial; trial de novo)      

 


