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บทคัดยอ 

 
 การมีสวนรวมของผูเสียหายในคดีอาญานั้น  ไมวาจะอยูในขั้นตอนของการฟองรอง  
การขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ  หรือการที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีเอง รวมตลอดถึง
การฟองดังกลาว  ยังเปนสิ่งที่เปนปญหาในกระบวนการยุติธรรมของไทย  การที่กระบวนการ
ยุติธรรมของไทยใหความสําคัญตอผูเสียหายโดยเปดโอกาสใหผูเสียหายฟองคดีได  เมื่อเปรียบเทียบ
กับบางประเทศซึ่งการดําเนินคดีอาญาเปนเรื่องรัฐเทานั้น  เอกชนคนใดคนหนึ่งไมอาจฟองคดีอาญา
ไดเลย  การที่ในกฎหมายไทยใหความสําคัญกับผูเสียหายมากเกินสมควร  จนบางครั้งมีผลกระทบ
ตอการใชอํานาจรัฐในการอํานวยความยุติธรรมได  จึงสงผลใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินคดี
อาญา  ทั้งในคดีความผิดตอแผนดิน  หรือคดีความผิดตอสวนตัว  โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเสียหายเปน
โจทกฟองคดีกอน  หรือผูเสียหายเปนโจทกรวมในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกอยู  ผูเสียหายอาจ
ใชอํานาจตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหไวดําเนินคดีไปในทางที่มิชอบ  หรือ
เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัว  ซ่ึงจะกอใหเกิดความเสียหายตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
ดังนั้น  จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  ใหมีบทบัญญัติที่ชัดเจนในเรื่องดังกลาว 
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ABSTRACT 
 
 The participation of the injured persons in criminal cases, either in the litigation, the 
application to associate themselves as a joint prosecutor, or the lawsuit filing by themselves as the 
prosecutor, as well as the withdrawal of a prosecution, is still a problem in the Thai justice 
administration. The Thai justice administration recognizes the importance of the injured persons 
by offering them an opportunity to file a lawsuit by themselves. In some countries, on the 
contrary, criminal proceedings must be taken solely by the state, not a private person. The fact 
that the Thai law has placed too much importance on the injured persons to the extent that the 
execution of the state power is prejudiced is then detrimental to criminal proceedings, both in 
offences against the state and offences against a person, particularly in the event of the injured 
persons being a sole prosecutor themselves or being a joint prosecutor in the litigation already 
taken by the public prosecutor. In this regard, the injured persons may abuse the power given by 
the Criminal Procedure Code or may exercise such power for their own benefits, which will be 
seriously damaging to the criminal administration. For that reason, there is a need to amend the 
provisions of the Criminal Procedure Code for a clearer concept in this respect. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ตามระบบกฎหมายของประเทศไทย  การดําเนินคดีอาญาจะเปนการดําเนินคดีโดยรัฐ  
ซ่ึงการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Offizialklage  หรือ public  prosecution) เปนหลักการดําเนินคดี 
ที่เกิดขึ้นใหม  โดยถือวารัฐเปนผูเสียหายและเจาพนักงานของรัฐผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินคดีอาญา  
การดําเนินคดีอาญาของเจาพนักงานของรัฐ  อาจเปนการดําเนินคดีอาญาตามหลักกฎหมาย หรือตาม
ดุลพินิจแลวแตความเหมาะสม  ความแตกตางกันของระบบกฎหมายการปกครองของแตละ
ประเทศ  แตประเทศไทยนั้น  การดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนใชหลักการดําเนินคดี
อาญาตามกฎหมาย  และการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการใชหลักการดําเนินคดีตามดุลพินิจ
แตทั้งนี้มิไดหมายความวา  รัฐจะผูกขาดการดําเนินคดีอาญาไวแตผูเดียวโดยเด็ดขาด  ดังเห็นไดวา  
ประเทศไทยใหผูเสียหายฟองคดีอาญาไดอยางกวางขวาง  และนอกจากผูเสียหายจะฟองคดีไดแลว
ยังมีความผิดอันยอมความไดหรือความผิดตอสวนตัวอยูมากมาย  และในคดีความผิดอันยอมความ
ไดหรือความผิดตอสวนตัวดังกลาวนี้  คํารองทุกขเปนเงื่อนไขสําคัญหรือเปนเงื่อนไขใหอํานาจ
ดําเนินคดี  สําหรับพนักงานเจาหนาที่ของรัฐและศาลในอันที่จะดําเนินคดีอาญาที่กระทําตอ
ผูเสียหาย  
 ฉะนั้น  ผูเสียหายจึงมีความสําคัญในคดีอาญาในระบบกฎหมายของไทยเปนอยางมาก  
และปญหาเรื่องผูเสียหายเปนปญหาที่ขึ้นสูศาลฎีกาบอยครั้งมากดวย 1  เนื่องจากแตเดิม  การลงโทษ
มีลักษณะเปนการทดแทนผูกระทําความผิด  เพียงเพื่อสนองตอบความตองการของผูเสียหายจากการ
ที่ผูเสียหายไดรับผลความเสียหายมาจากการกระทําความผิดในลักษณะตาตอตา  ฟนตอฟน  แตใน
ปจจุบัน  การลงโทษไดเปลี่ยนแปลงไปไดมีการเลิกใชการลงโทษแบบแกแคนทดแทนผูกระทํา
ความผิด  และเห็นวาสังคมสวนรวมจะไมนิ่งดูดายกับการกระทําเชนนั้น  และเพื่อเตือนบุคคลทั่วไป
ในจุดมุงหมายเพื่อปองกันพิเศษ  กลาวคือ  การลงโทษนั้นตองใหเหมาะสมกับความผิด  และความ
ช่ัวของผูกระทําความผิด  เพื่อใหเขาไดมีโอกาสแกไขปรับปรุงตนเองไมกระทําความผิดเชนนั้นอีก 2 

                                                 
1  คณิต   ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 117 – 118. 
2  แหลงเดิม.  หนา 116 - 117. 
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 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติใหผูเสียหายมีสิทธิในการ
กลาวหา  ฟองรอง  ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดไดเนื่องจากเปนผูที่ไดรับความเสียหายโดยตรง  
แตการใหผูเสียหายมีสิทธิดําเนินคดีอาญาโดยไมจํากัดนั้น  อาจเปนโทษตอกระบวนการยุติธรรม
มากกวาประโยชนที่จะไดรับจากผูเสียหาย  ซ่ึงผูเสียหายไมเอาใจใสในการดําเนินคดีเทาที่ควรหรือ
เพื่อชวยเหลือผูกระทําความผิดใหพนโทษ  เปนตน  ในทางกลับกันคงลืมมองไปวา  การดําเนิน
คดีอาญาเปนภารกิจของรัฐ  โดยมากผูกขาดการดําเนินคดีอาญาไวแตเพียงผูเดียว  บางรัฐเปดโอกาส
ใหผูเสียหายฟองคดีอาญาไดเฉพาะความผิดบางฐาน3   เพราะการฟองคดีอาญาโดยผูเสียหายอาจ
กอใหเกิดผลเสียหายตอกระบวนการยุติธรรมได  ตามมาตรา  32  ใหผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญา
ไดดวย  ซ่ึงบัญญัติวา  “ เมื่อพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน  ถาพนักงานอัยการเห็น
วาผูเสียหายจะกระทําใหคดีของอัยการเสียหาย  โดยกระทําหรือละเวนกระทําการใดๆ ในกระบวน
พิจารณา  พนักงานอัยการมีอํานาจรองตอศาลใหส่ังใหผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทําการ 
นั้นๆ ได ” 
 จากหลักดังกลาว  แสดงใหเห็นวา  ในการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยนั้นรัฐเปน
ใหญ  ถึงแมผูเสียหายจะมีอํานาจดําเนินคดีไดก็ตาม  ตลอดจนขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงาน
อัยการได 4 ผูเสียหายจะทําใหคดีเสียหายไมได ไมวาจะเปนความผิดอันยอมความไดหรือเปนความ 
ผิดตอสวนตัวก็เชนกัน  ที่กฎหมายหามทําการสอบสวนเวนแตจะมีคํารองทุกขในคดีความผิด 
ตอสวนตัวเสียกอน 5  ซ่ึงถือวาผูเสียหายมีสวนที่จะตรวจสอบการทํางานของอัยการ  หรือในกรณีที่
อัยการไมดําเนินคดีตามความประสงคของผูเสียหาย  ดังเชนกรณีของแพทยหญิงผัสพร  บุญเกษม
สันติ  ที่อัยการมีคําส่ังไมฟอง  นายโชติ  วัฒนเชษฐ  บิดาของผูเสียหายจึงฟองคดีเองและศาลมีคําสั่ง
ประทับฟอง 6 ทั้งๆ ที่คดีดังกลาวยังอยูระหวางการวินิจฉัยช้ีขาดของอัยการสูงสุดตามมาตรา 145  
ซ่ึงหากอัยการยื่นคํารองเขาไปในคดีที่โชติ  วัฒนเชษฐ  ฟองคดีเองดังกลาว  เพื่อขอใหศาลมีคําสั่ง
ใหรอการวินิจฉัยไวกอนในชั้นไตสวนมูลฟอง  เพื่อรอคําสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุดเสียกอนโดย
อาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  31  ประกอบมาตรา  32  เพื่อปองกันมิใหคดี
ของอัยการเสียหาย  ซ่ึงหากศาลในคดีดังกลาวมีคําพิพากษายกฟองกอนอัยการสูงสุดมีคําสั่งชี้ขาด
ใหฟองคดี  ก็จะทําใหอัยการฟองคดีตอไปไมได  เนื่องจากเปนการฟองซ้ํา  และตอมาปรากฏวา  
อัยการสูงสุดมีคําสั่งชี้ขาดใหฟองคดีดังกลาว  อัยการจึงยื่นฟองคดีดังกลาวตอศาลอาญากรุงเทพใต   
 
                                                 

3  แหลงเดิม.  หนา  420. 
4  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 30. 
5  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 121.  

 6  คําพิพากษาฎีกาที่ 2236 – 2237/2550. 
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ตอมาศาลมีคําสั่งใหนําคดีดังกลาวไปรวมกับคดีที่นายโชติ  วัฒนเชษฐ  ฟองคดีในฐานะบิดาของ
แพทยหญิงผัสพร  บุญเกษมสันติ  ศาลอาญากรุงเทพใตพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนายแพทย
วิสุทธิ์  บุญเกษมสันติ  จําเลย  ตอมาศาลอุทธรณและศาลฎีกาพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชั้นตน  
คดีของอัยการจึงไมเสียหายเพราะเหตุที่อัยการไดยื่นฟองดังกลาวภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด  และสามารถนําคดีดังกลาวไปรวมการพิจารณาพิพากษาลงโทษจําเลยในคดีดังกลาว  และ
เนื่องจาก  มาตรา 31 บัญญัติวา “คดีอาญาที่มิใชความผิดตอสวนตัว  ซ่ึงผูเสียหายยื่นฟองแลว  
พนักงานอัยการจะยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทกในระยะใดกอนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได”  กลาวคือ  
เมื่อผูเสียหายฟองคดีความผิดอาญาตอแผนดิน  แมกฎหมายจะมิไดบัญญัติไวโดยตรง  แตโดย
เหตุผลของเรื่องตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ  ศาลที่รับฟองไวตองแจงใหพนักงานอัยการ
ทราบเสมอ7 
 การที่พนักงานอัยการจะมีโอกาสพิจารณาวาสมควรจะเขารวมเปนโจทกหรือไม 
ในเบื้องตน พนักงานอัยการจะตองทราบกอนวาผูเสียหายไดยื่นฟองคดีความผิดอาญาแผนดินไว 
จริงอยู  แมกฎหมายจะมิไดบัญญัติไวโดยตรงวา  เมื่อผูเสียหายไดยื่นฟองคดีความผิดอาญาแผนดิน  
ใหศาลแจงใหพนักงานอัยการทราบ  แตโดยเหตุผลของเรื่อง  ศาลที่รับฟองคดีความผิดอาญา
แผนดินโดยผูเสียหายมีหนาที่ตองแจงเรื่องใหพนักงานอัยการทราบ  แตในทางปฏิบัติศาลไมเคยแจง
เร่ืองใหพนักงานอัยการทราบ8 ทําใหพนักงานอัยการไมไดกระทําหนาที่ตามที่ตองกระทํา เนื่องจาก 
ศาลไมไดแจง  ความเสียหายตอสวนรวมจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะในคดีที่ผูเสียหายไดยื่นฟองคดี
ความผิดอาญาแผนดินเอง  เปนตน  หรืออาจจะเปนกรณีที่มีการฟองเท็จตอผูอ่ืน  กลาวคือ  นําเอา
ความอันเปนเท็จฟองผูอ่ืนตอศาลวากระทําผิดอาญา  ถึงแมจะมีบทบัญญัติกฎหมายลงโทษไวแลวก็
ตาม  ในปจจุบันยังมีปรากฏใหเห็นเสมอ  ซ่ึงถาไมสามารถพิสูจนการฟองเท็จไดภายในเวลาอัน
สมควรก็ยอมเกิดความเสียหายตอกระบวนการยุติธรรม 
  การที่กฎหมายใหความสําคัญตอผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญา  เทากับวาเปนการเปด
โอกาสใหผูเสียหายมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม  มิใชเขามามีบทบาทในการจํากัดอํานาจ
หนาที่ของเจาหนาที่รัฐในทางที่เปนประโยชนตอตน  กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ  หรือเหน็ไดจาก
ความผิดตอแผนดินบางประเภทที่ใหผูเสียหายดําเนินคดีไดในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟอง  
ผูเสียหายมีสิทธินําคดีขึ้นสูศาลดวยการฟองคดีอาญาดวยตนเองไดอีก โดยมิตองผูกพันกับคําสั่ง 
 
                                                 

7  คณิต  ณ  นคร  ก (2552).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  :  หลักกฎหมายและพื้นฐานการ
เขาใจ.  หนา  42. 

8  คณิต  ณ  นคร ข (2544, มกราคม – มิถุนายน,).  “บทบาทของศาลในคดีอาญา.”  วารสารกฎหมาย
ธุรกิจบัณฑิตย.  1, 1.  หนา 55. 
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ไมฟองคดีอาญานั้นโดยเด็ดขาด  ทําใหกระบวนการยุติธรรมขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอผูเสียหายมีสิทธิอยางกวางขวาง ซ่ึงในตางประเทศไดบัญญัติถึง
หนาที่ของผูเสียหายใหมีสวนรวมในคดีไดเฉพาะบางฐานความผิดเทานั้นอยางชัดเจน  จากหนาที่ที่
ชัดเจนนี้เองทําใหตางประเทศไมประสบพบปญหาดั่งเชนประเทศไทย   
  ผลกระทบจากสภาพปญหาดังกลาว  สืบเนื่องมาจากการที่กฎหมายเปดโอกาสให
ผูเสียหายเขามามีสวนรวมในคดีอาญาอยางกวางขวางโดยเฉพาะประเทศไทย  มิอาจปฏิเสธไดเลยวา  
การที่ใหผูเสียหายเขามามีสวนรวมในคดีอาญาสามารถทําใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น  
แตในทางตรงกันขาม  การใหผูเสียหายมีอํานาจมากเกินไปก็อาจจะสงผลเสียตอกระบวนการ
ยุติธรรมเชนกัน  โดยเฉพาะการคํานึงถึงแตประโยชนของตนแตเพียงอยางเดียวโดยไมคํานึงถึง
ผลประโยชนตอสวนรวม  ดังนั้น  เพื่อความยุติธรรมควรที่จะมีการจํากัดสิทธิของผูเสียหายให
ชัดเจนถูกตองและเหมาะสมวา  มีอยูมากนอยเพียงใดตอการมีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญา   
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและวิวัฒนาการในการมีสวนรวมของผูเสียหาย  ในระบบการดําเนิน
คดีอาญา หรือสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของรัฐในการเขามา
ควบคุมดูแลการใชสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับ
ตางประเทศ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงระบบการดําเนินคดีอาญา  ในการทราบถึงขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย  และดําเนินการแกไขใหถูกตอง และศึกษาถึง
วัตถุประสงคในการลงโทษเปรียบเทียบกับของตางประเทศ  
 1.2.3 เพื่อศึกษาถึงขอกฎหมายและทางปฏิบัติของผูเสียหายที่มีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญา
ของประเทศไทย  โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับตางประเทศ  เพื่อทราบถึงความแตกตางในการให
ความสําคัญแกผูเสียหาย  เพื่อหาความเหมาะสมแกระบบกฎหมายในประเทศไทย 
 1.2.4 เพื่อวิเคราะหถึงผลกกระทบที่มีตอหลักการดําเนินคดีอาญา  ในการที่กฎหมายใหสิทธิ
ผูเสียหายเขามามีสวนรวมในคดีอาญาไดอยางกวางขวาง  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของไทย  โดยเฉพาะมาตรา  31  และมาตรา  32  เพื่อเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนตอไป  
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 การที่กระบวนการยุติธรรมของไทยใหความสําคัญตอผูเสียหายโดยเปดโอกาสให
ผูเสียหายฟองคดีได  เมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศซึ่งการดําเนินคดีอาญาเปนเรื่องของรัฐเทานั้น  
เอกชนคนใดคนหนึ่งไมอาจฟองคดีอาญาไดเลย  การที่กฎหมายใหความสําคัญกับผูเสียหายมากเกิน
สมควรจนบางครั้งมีผลกระทบตอการใชอํานาจรัฐในการอํานวยความยุติธรรมได  จึงสงผลใหเกิด
ความเสียหายแกการดําเนินคดีอาญาที่รัฐ  ไมวาจะเปนคดีความผิดตอแผนดิน  หรือคดีความผิดตอ
สวนตัว โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีกอน หรือผูเสียหายเปนโจทกรวมในคดีที่
พนักงานอัยการเปนโจทกอยู  ผูเสียหายอาจใชอํานาจตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ใหไวดําเนินคดีไปในทางที่มิชอบ หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัว ซ่ึงจะกอใหเกิดความ
เสียหายตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงแกไข 
บทบัญญัติของกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหมีบทบัญญัติที่ชัดเจนในเรื่อง
ดังกลาว   
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษานี้  มุงศึกษาถึงการมีสวนรวมของผูเสียหายในคดีอาญาวา  การใหสิทธิและ
อํานาจแกผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญาควรจะมีการกําหนดขอบเขตเพียงใดที่จะไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินคดีอาญาของรัฐ  โดยจะทําการศึกษาถึงอํานาจ  หนาที่  และการมีสวนรวม
ของผูเสียหายในคดีอาญาเปรียบเทียบกับการมีสวนรวมของผูเสียหายตามหลักกฎหมายตางประเทศ  
โดยเฉพาะในสวนที่ผูเสียหายฟองคดีเองหรือเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ  ทั้งในคดี
ความผิดตอแผนดิน  และคดีความผิดตอสวนตัว  โดยนําสิ่งที่ไดศึกษามาทําการวิเคราะหถึง
ผลกระทบ  เพื่อแกไขปรับปรุงกฎหมายไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษานี้ เปนการศึกษารวบรวมขอมูล และคนควาแบบวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษา
คนควาขอมูลจากบทความ วารสาร วิทยานิพนธ ตัวบทกฎหมาย ส่ิงพิมพตางๆ งานวิจัย และ
หนังสือ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา และวิเคราะหเปรียบเทียบใหเกิด
ความเขาใจอยางถองแทและเปนระบบ 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงแนวคิดและวิวัฒนาการในการมีสวนรวมของผูเสียหาย  ในระบบการ
ดําเนินคดีอาญา  หรือสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา  ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของรัฐในการเขามา
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ควบคุมดูแลการใชสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับ
ตางประเทศ 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงระบบการดําเนินคดีอาญา  ในการทราบถึงขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย   และดําเนินการแกไขใหถูกตอง และศึกษาถึง
วัตถุประสงคในการลงโทษเปรียบเทียบกับของตางประเทศ  
 1.6.3 ทําใหทราบถึงขอกฎหมายและทางปฏิบัติของผูเสียหายที่มีสวนรวมในการดําเนินคดี
อาญาของประเทศไทย  โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับตางประเทศ  เพื่อทราบถึงความแตกตางในการ
ใหความสําคัญแกผูเสียหาย  เพื่อหาความเหมาะสมแกระบบกฎหมายในประเทศไทย 
 1.6.4 ทําใหทราบถึงผลกกระทบที่มีตอหลักการดําเนินคดีอาญา  ในการที่กฎหมายใหสิทธิ
ผูเสียหายเขามามีสวนรวมในคดีอาญาไดอยางกวางขวาง  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของไทย  โดยเฉพาะมาตรา  31  และมาตรา  32  เพื่อเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนตอไป  
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แนวคิดของระบบการดําเนินคดีอาญาและการมีสวนรวม 
ของผูเสียหายในคดีอาญา 

                    
                   วิวัฒนาการของหลักการดําเนินคดีอาญาในแตละสังคมมีลักษณะที่แตกตางกันไป 
ในสมัยกอน  มีความคิดเริ่มตนที่การแกแคนตอบแทนแกผูกระทําความผิด (ลักษณะตาตอตาฟน 
ตอฟน) ตอมาแนวความคิดดังกลาวไดเปลี่ยนไป โดยเห็นวาการกระทําความผิดบางกรณี  นอกจาก
กอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอผูเสียหายนั้นแลว ยังมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคม
หรือรัฐนั้นดวยเชนกัน  จึงมีหลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชนเกิดขึ้นมา  และนอกจากนี้ใน
ปจจุบันหลายๆ ประเทศก็ไดพัฒนามาใชหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ ซ่ึงเปนหลักการดําเนิน
คดีอาญาที่เกิดขึ้นใหม 
 
2.1 แนวคิดของระบบการดําเนินคดีอาญา 
                   หลักการดําเนินคดีอาญามาจากแนวความคิดในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม
หรือรัฐ  แตโดยที่ประเทศตางๆ  ในโลกตางมีประวัติ ความเปนมาของชนในชาติที่แตกตางกันไป  
แบงออกไดดังนี้คือ ประชาชนเปนผูรักษาความสงบเรียบรอย กับรัฐเปนผูรักษาความสงบเรียบรอย 1 
                   รูปแบบของการดําเนินคดีอาญาจึงสัมพันธกับแนวความคิดในการรักษาความสงบ 
เรียบรอยซ่ึงสามารถแบงหลักการดําเนินคดีอาญาออกเปน 3 หลัก  คือหลักการดําเนินคดีอาญา  โดย
ผูเสียหาย หลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน และหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ 

 2.1.1 หลักการดําเนินคดีอาญาโดยผูเสียหาย 
  จากการศึกษาประวัติศาสตรแตเดิม  การควบคุมอาชญากรรมเปนเรื่องของผูเสียหาย
กลาวคือ ผูเสียหาย หรือเครือญาติของผูนั้นเปนผูนําเรื่องราวมาฟองรองแลวนําพยานหลักฐาน 
ที่สามารถพิสูจนไดมาเสนอตอศาลดวยตนเอง เพื่อใหศาลพิจารณาและพิพากษาคดีลงโทษรวมทั้ง

                                                 
1  คณิต ณ นคร  ค (2528, กันยายน).  “วิธีพิจารณาความอาญาไทย  :  หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไม

ตรงกัน”.  วารสารนิติศาสตร,  3, 15.  หนา 2. 
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การบังคับใหผูกระทําความผิด  รับผิดตามขอเรียกรองของผูเสียหายหรือเครือญาติของผูนั้น อันเปน
แนวความคิดของระบบปจเจกชนนิยม (Individualism) 2  
                   การดําเนินคดีอาญาโดยผูเสียหายจึงเปนเรื่องของการตอสูระหวางเอกชนกับเอกชน 
โดยมีศาลวางตนเปนกลางชี้ขาดตัดสินคดีจึงเปนการดําเนินคดีที่มีลักษณะไมแตกตางจากการดาํเนนิ
คดีอาญาดังกลาว จึงคํานึงถึงแตเฉพาะสวนไดเสียของผูเสียหายหรือเครือญาติของผูนั้น โดยมิได
คํานึงถึงผลกระทบตอความสงบสุขของสังคมหรือรัฐแตอยางใด นอกจากผูเสียหายแลวบุคคลอื่นจึง
ไมมีสิทธิฟองรอง 3  ดังนั้นจะเห็นวาหลักการดําเนินคดีอาญาโดยผูเสียหายมาจากแนวความคิดใน
การรักษาความสงบเรียบรอยโดยประชาชน ซ่ึงพิจารณาถึงความรับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญา
อันเปนหนาที่ของผูไดรับความเสียหาย  แตทั้งนี้ก็ไมอาจปฏิเสธไดวาผูเสียหายผูนั้นก็คือ  ประชาชน
ที่อยูรวมกันในสังคมหรือรัฐนั้น หลักการดังกลาวเปนแนวความคิดใหผูเสียหายเทานั้น  มีอํานาจ
ฟองผูกระทําผิดตอศาลโดยมีศาล  เปนผูตัดสินและบังคับใหมีการลงโทษผูกระทําความผิด  และให
ชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไมมีเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวของกับคดีแตอยางใด   
 ขอดอยบกพรองของแนวความคิดดังกลาวนี้ คือ ผูเสียหาย มักจะคํานึงแตความเสียหาย
ในสวนของตนเองเทานั้น โดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบของอาชญากรรมที่มีตอสังคม ดังนั้น  เมื่อ
ผูเสียหายไดรับชดใชความเสียหายในสวนของตนเองแลวยอมจะไมติดใจดําเนินการกับผูกระทํา
ความผิดอีก  ซ่ึงเห็นไดวาเมื่อรัฐไมสามารถรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมไดครบถวน  และ
เอกชนเปนผูเสียหาย  อันเนื่องจากการกระทําผิดอาญาก็ควรจะไดรับความคุมครอง ผูเสียหายจึงตอง
มีอํานาจดําเนินคดีอาญา ไดดวยตนเอง เพื่อเรียกรองสิทธิที่ตนมีอยู 

 2.1.2 หลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน  
                 หลักการดําเนินคดีนี้ถือวาประชาชนทุกคนเปนผูเสียหาย มีอํานาจฟองคดีอาญาโดย 
ไมตองคํานึงวาบุคคลนั้นจะเปนผูเสียหายที่แทจริงหรือไม  แนวความคิดตามระบบนี้มาจาก
แนวความคิดที่วา  การควบคุมอาชญากรรมเปนหนาที่ของประชาชนเพราะทุกคนเปนสวนหนึ่งของ
สังคม  สวนรัฐมีหนาที่  ในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม  ตลอดจนมีหนาที่ปองกัน
อาชญากรรม  นอกจากนี้ประชาชนในสังคมหรือรัฐนั้นใหความสําคัญกับเรื่องเสรีภาพสูงมาก  
เนื่องจากมีแนวความคิดในการรักษาความสงบเรียบรอยโดยประชาชน  หรือแนวความคิดของ
ระบบปจเจกชนนิยม (Individualism) ซ่ึงคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะละเมิดไมได เปน
ผลใหรัฐตองบัญญัติกฎหมายรับรองใหประชาชนมีอํานาจฟองรองคดีอาญาได เมื่อมีความผิดอาญา 
 

                                                 
2  อรรถพล  ใหญสวาง.  (2520).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา  6-7. 
3  อุดม  รัฐอมฤต.  (2535, มิถุนายน).  “การฟองคดีอาญา”.  วารสารนิติศาสตร.  22, 2.  หนา  243. 

DPU



 9 

เกิดขึ้น เพราะประชาชนไมไววางใจอํานาจรัฐ และตอตานอยางรุนแรงเพื่อใหไดมาซึ่งเสรีภาพของ
ประชาชนทําใหมีแนวโนมไปในทางปฏิเสธอํานาจรัฐ เชน  ประเทศอังกฤษไดเกิดการสถาปนา
อํานาจรัฐขึ้นมาคานอํานาจกษัตริย ซ่ึงรัฐสภาในฐานะที่เปนผูแทน ของประชาชน จึงไดรับการ
ยอมรับวาอํานาจรัฐสภาเปนอํานาจสูงสุด เมื่อคร้ังที่อังกฤษจะสถาปนาระบบตํารวจขึ้นมาทําหนาที่
รักษาความสงบเรียบรอยในรัฐ ประชาชนไดตอตานอยางรุนแรง 4   เพราะประชาชนมีความตองการ
ทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในสังคมหรือรัฐดวยตนเอง  อยางไรก็ตาม  การดําเนินคดีอาญา
โดยเจาหนาที่ตํารวจของอังกฤษนั้น  ถือวาเปนการทําหนาที่ในนามของประชาชน  ดังนั้นจึงยังคง
ถือวาประชาชนเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการที่จะรวมกันรับผิดชอบและดําเนินการแกไขปญหา
ตางๆ เพื่อใหเกิดความสงบสุข ผูที่จะฟองคดีอาญาตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชนนี้
อาจจะไดแกผูที่ทําหนาที่เปนอัยการ (Public Prosecutor) ตํารวจ หรือเจาหนาที่อ่ืนๆ ของรัฐ รวมทั้ง
ผูเสียหายดวย 

 2.1.3   หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ  
  หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเปนหลักการดําเนินคดีอาญาที่เกิดขึ้นใหม เดิมทีเดียว การ
ดําเนินคดีอาญาเปนเรื่องของเอกชน ที่ตกเปนผูเสียหาย การดําเนินคดีอาญาเดิมปะปนกับการ
ดําเนินคดีแพง 5  หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐถือวาการคุมครอง การรักษาความสงบเรียบรอย 
ของสังคม หรือเปนของรัฐ ไมใชของผูเสียหาย  เมื่อมีคดีความผิดทางอาญาเกิดขึ้น รัฐมีหนาที่ ตอง
ปองกันปราบปรามการกระทําความผิดอาญานั้น เพราะวาความผิดอาญาเปนความผิดตอสังคมหรือ
รัฐผูเสียหาย  เนื่องจากการกระทําความผิดนั้น ไมมีอํานาจในการฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดนั้น ไมมีอํานาจในการฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดไดดวยตนเอง  
  ดังคํากลาวของ ซีซาร เบ็คคาเรีย (Cesar Beccaria) เปนนักเศรษฐศาสตร และนักกฎหมาย
ชาวอิตาเลียน ไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงทฤษฎีอาชญาวิทยาดั้งเดิม (The Theory of Classic)  
ไดกลาวถึงบทบาทของรัฐและผูเสียหายไวในเรื่อง “ความผิดและโทษ”  (Des de’ et des peines) 
ไววา  
  “บางครั้งเราสามารถยกเวนไมลงโทษสําหรับความผิดเล็กนอยไดเมื่อผูที่ถูกลวงละเมิดให
อภัยแกการกระทํานั้น การใหอภัยเปนสิ่งที่ดี แตเปนการกระทําที่ตรงกันขามกับประโยชน
สาธารณะ เอกชนอาจใหอภัยโดยไมเรียกรองคาสินไหมทดแทนสําหรับการกระทําที่กอใหเกดิความ 
 

                                                 
4  อัญชัญศิริ  บรรณานุรักษ  และศิลปะอรัญ  ชูเวช.  (2523), กุมภาพันธ).  “ภาระและหนาที่ของ  Director  

of  Public  Prosecution”.  วารสารอัยการ,  3,  26.  หนา  39-41. 
5  คณิต  ณ  นคร ง (2546).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา  46. 
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เสียหายขึ้นแกตนได แตการใหอภัยของเขาเชนวานั้นไมอาจทําลายความจําเปนในการลงโทษเพื่อ
ไมใหเปนแบบอยาง สิทธิในการลงโทษไปไดเปนของผูใดผูหนึ่งแตเพียงผูเดียว แตเปนของ
กฎหมายทั้งหลายซ่ึงเปนองคกรที่มาจากเจตนารมณของทุกคน ผูถูกลวงละเมิดคนใดคนหนึ่งอาจ
สละสิทธ์ิในสวนของตนได แตไมมีอํานาจใดๆ เหนือสิทธิ เชนวานั้นของผูอ่ืน”6 
 จะเห็นไดวา เมื่อเกิดการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น รัฐเปนผูที่ไดรับความเสียหาย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดนั้นกระทบถึงผลประโยชนของสังคมสวนรวมรัฐจึง
จําเปนตองเขามาดําเนินการในสวนนี้ ถึงแมผูเสียหายโดยตรงจะไมดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 
ไมวาจะเปนการไดรับชดใชคาเสียหายจนเปนที่พอใจแลว หรือไมวาดวยเหตุประการอื่นใดก็ตาม 
ก็มิอาจเปนเหตุหามรัฐในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 
 เนื่องจากแนวความคิดหลักนี้เห็นวา  ผูเสียหายไมมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของ
สังคม หรือ รัฐ แตเปนหนาที่ของรัฐ  ดั้งนั้นเจาหนาที่ของรัฐ  ไดแก ศาล อัยการและตํารวจก็จะตอง
มีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องที่กลาวหา  ตลอดจนมีอํานาจหนาที่คนหาความจริงแทของ
เร่ือง ซ่ึงเปนหลักในคดีอาญา ที่เรียกวา “หลักการตรวจสอบ” (Untersuchungsgrundsatz) โดย
เจาหนาที่ของรัฐคือ อัยการทําหนาที่เปนผูดําเนินคดีในฐานะตัวแทนของรัฐ มีอํานาจรับผิดชอบใน
การดําเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนฟองรอง   

หลักการดํ า เนินคดีโดยรัฐจึ งมี ลักษณะเชน เดียวกับทฤษฎีอรรถประโยชน 
(Utilitarianism)7 อยางไรก็ตาม  แมแตในประเทศใชหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐอยางเครงครัดก็
อาจจะมีการอนุญาตใหเอกชนผูเสียหายสามารถฟองคดีอาญาไดบางเชนกัน แตจะจํากัดไวเฉพาะ
ความผิดบางประเภทที่กฎหมายบัญญัติ ใหเอกชนหรือผูเสียหายฟองคดีได ทําใหเห็นวารัฐก็ไมได
ผูกขาดการดําเนินคดีอาญาไวแตผูเดียวโดยเด็ดขาด   ปจจุบันประเทศที่นําหลักการการดําเนินคดี
อาญาโดยรัฐมาใชไดแก ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศญี่ปุน และกลุมประเทศคอมมอนลอว (Common 
Law ) ไดแกสหรัฐอเมริกา    
 สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาแตเดิมก็ไดรับอิทธิพลหลักการดําเนินคดีอาญาโดย
ประชาชนจากอังกฤษ  แตเนื่องจากหลักการคอมมอนลอว (Common Law) ดังกลาวมีความซับซอน
ตลอดจนรูปแบบการปกครองแบบสหรัฐอเมริกาเปนแบบรัฐบาลคูอํานาจการปกครองจะถูกแบง
ออกเปนรัฐบาลกลาง หรือหรือชาติกับรัฐบาลทองถ่ิน หรือมลรัฐ (State)  และในแตมลรัฐมีอํานาจ
บริหารกิการภายในมลรัฐมีระบบกฎหมายและระบบศาลของตนเอง อันเปนผลใหเกิดความแตกตาง

                                                 
6  อุทัย  อาทิเวช ก (2548, มีนาคม).  “สิทธิของผูเสียหายในกฎหมายฝรั่งเศส”.  บทบัณฑิตย,  61,1.   

หนา  1-2. 
7  อรรถพล  ใหญสวาง.  (2524).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา  7-8. 
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กันในแตละมลรัฐ   ดังนั้น วัฒนธรรมตามระบบประมวลกฎหมายฝรั่งเศส (Civil  Law) ไดเขามามี
อิทธิพลในบางมลรัฐตางๆของสหรัฐอเมริกาไดแก รัฐหลุยสเซียนา จึงทําใหปจจุบันผูเสียหายไมมี
อํานาจฟองรองคดีอาญาโดยตรงเหมือนเชนกอน แตผูเสียหายยังคงมีสิทธิรองทุกข (Complaint) 
ตอตํารวจใหดําเนินคดีอาญาหรือยื่นคํารองทุกขตอศาล Magistrates (ศาลแขวง) สําหรับโทษปาน
กลางและยื่นคํารองทุกขตอคณะลูกขุนในความผิดรายแรง (Felony) เพื่อใหทําการ ไตสวนมูลฟอง
และดําเนินการฟองรองตอศาลที่มีเขตอํานาจตอไป8 

 
2.2 ความหมายของผูเสียหาย 
 จากความคิดในการปกครองแบบรัฐสมัยใหม การอยูรวมกันเปนสังคมและความมั่นคง
ของรัฐเปนหัวใจสําคัญ การปกครองแบบรวมศูนย และกิจกรรมตางๆ อยูในความควบคุมดูแลของรัฐ
โดยเฉพาะภาระหนาที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม ดังนั้นการกระทําความผิด
อาญาซึ่งแตละเร่ืองเกี่ยวพันกับกฎเกณฑทางศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามจึงเปนความผิดตอ
รัฐ  ความเขมแข็งของอํานาจรัฐที่คอยๆ เพิ่มมากขึ้นไดลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการของเอกชน 
การใหนิยามเกี่ยวกับผูเสียหายและสิทธิของผูเสียหายกลายเปนปญหาที่ตองวินิจฉัย  ในหลายประเทศ
ผูเสียหายซ่ึงเปนเอกชนไมมีสิทธิฟองคดีอาญา การดําเนินคดีรวมถึงการลงโทษผูกระทําความผิดเปน
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐเทานั้น จนปรากฏวาการดําเนินคดีอาญาของกระบวนการยุติธรรมได
ละเลยตอความรูสึกของผูเสียหายอยางสิ้นเชิง การดําเนินคดีจึงเปนไปตามตัวบทกฎหมายและ
แนวนโยบายของรัฐเทานั้น 
 อยางไรก็ตามในความเปนจริงเราไมอาจปฏิเสธวา การกระทําความผิดอาญาหลายครั้ง
เอกชนเปนผูไดรับผลกระทบและไดรับความเสียหายตามความเปนจริง หรือที่เรียกวาเปน “ผูเสียหาย
โดยพฤตินัย” ซ่ึงอาจเปนผูเสียหายตามกฎหมายหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับแนวความคิดทัศนคติและ
บทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆ แตดวยการรูเห็นพฤติการณแหงการกระทําความผิดจึงทําใหเหยื่อ
อาชญากรรมหรือผูเสียหายเปนผูรองทุกขกลาวโทษอันเปนจุดเริ่มตอนของการสืบสวนและสอบสวน
ของเจาหนาที่เพื่อนําไปสูการจับกุม ฟองรองและดําเนินคดีกับผูกระทําผิด 9  หรือเปนเพียงพยาน 
ผูกลาวโทษจําเลยเทานั้น 
 การยอมรับสิทธิของผูเสียหายที่เปนเอกชนในการฟองคดีอาญานั้นพบไดบาง แตอยู
ภายใตขอจํากัดบางประการ ซ่ึงสําหรับประเทศที่ใชหลักการฟองคดีอาญาโดยรัฐไมถือวาเปนหลัก

                                                 
8  วิสาร  พันธุนะ.  (2521, (กันยายน-ตุลาคม).  “วิธีพิจารณาความอาญาในศาลสหรัฐอเมริกา”.   

ดุลพาห, 25.  หนา 39-69. 
9  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4). 
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ทั่วไป 10   สิทธิของผูเสียหายที่เปนเอกชนในการกําหนดแนวทางของคดีจะเดนชัดขึ้นเมื่อเปนความผิด
อาญาตอสวนตัว ตั้งแตการเริ่มตนคดีจนถึงการสละสิทธิฟองคดีเพื่อทําใหการกระทําอันเปนความผิด 
กลายเปนความไมตองรับผิดดวยการยอมความ หรือการถอนฟอง 11  อยางไรก็ตามสําหรับการกระทํา
ความผิดที่ผูเสียหายและผูกระทําความผิดมีความสัมพันธทางสายเลือดหรือการสมรส กฎหมายได
เล็งเห็นถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงบัญญัติใหเปนเหตุยกเวนความรับผิด โดยเฉพาะความผิด
เกี่ยวกับทรัพย อันเปนแนวความคิดที่ไดมาจากสภาพชุมชนดั้งเดิมซึ่งทรัพยสมบัติของหมูคณะหรือ
ครอบครัวถือวาเปนของทุกคน และสมาชิกในครอบครัวหรือหมูคณะเปนเจาของดวยกัน โดยอาจ
เปนเจาของในปจจุบันหรือเปนเจาของในภายหนา ดังนั้นการเอาทรัพยเหลานั้นไปจึงไมเปนการ 
ลักทรัพย ในประเทศฝรั่งเศส การพิพาทระหวางบุคคลซึ่งสันนิษฐานวาอยูรวมหลังคาเรือนและมี
ความรักใครตอกันมีเหตุยกเวนความรับผิดเพราะกฎหมายไมประสงคใหเปนการอับอายขายหนา
ดวยญาติสนิทรองขอใหลงโทษญาติดวยกัน แสดงใหเห็นวากฎหมายพยายามกําหนดขอบเขตแหง
การควบคุมพฤติกรรมของเอกชนเชนกัน และสถาบันครอบครัวซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการอยูรวมกัน
เปนสังคมก็เปนเขตแดนที่กฎหมายจะไมกาวลวงโดยเฉพาะเมื่อเปนความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
                   นอกจากนี้ ความผิดอาญาเกี่ยวกับเพศบางกรณีกฎหมายก็ถือเปนสิทธิสวนตัวของ
ผูเสียหายที่อาจตกลงยอมความกับผูกระทําความผิดอันเปนผลใหคดีอาญาเลิกกันได เชน ความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําเรา และอาจรวมถึงความผิดฐานลักพาหรือพรากผูเยาวซ่ึงผูกระทําผิดไดสมรส
กับผูเสียหายในภายหลัง หรือกรณีการลอบเปนชูกับผูอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดนั้นก็อาจ
ยอมความไดหากคูสมรสซึ่งเปนผูเสียหายโดยพฤตินัยไมติดใจเอาความ เปนตน และสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหเชื่อวาผูเสียหายสมัครใจไมเอาความจําเลยก็เนื่องจากเหตุที่จําเลยลุแกโทษยอม
ชดใชคาเสียหายใหจนเปนที่พอใจ ดวยเหตุนี้เองสิทธิในการไดรับการชดเชยคาเสียหายของเหยื่อ
อาชญากรรมจึงไดรับการหยิบยกขึ้นพิจารณาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดแนวทางการดําเนินคดี 

 2.2.1 ผูเสียหายในทางอาชญาวิทยา 
  ผูเสียหาย  หมายถึง  บุคคลที่ประทุษรายในทางชีวิต รางกาย และทรัพยสิน โดยปราศจาก
ความยินยอมของผูนั้น  ผูเสียหายอาจเปนบุคคลธรรมดา  หรือบริษัทหางรานธุรกิจที่ถูกประทุษราย
ในทางทรัพยสิน และหมายความถึงเฉพาะบุคคลที่ถูกประทุษรายโดยตรงเทานั้น 12 

                                                 
10  เชนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป เปนตน. 
11  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตร 39(2) และ 121 วรรค 2. 
12  อัญชลี  ฉายสุวรรณ.  (2534).  การทดแทนคาเสียหายแกผูเสียหายในคดีอาญาหรือเหย่ืออาชญากรรม

โดยรัฐ.  หนา  23 – 24. 
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 ผู เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม  หมายถึง บุคคลที่ได รับความเสียหายจากการ 
กออาชญากรรมของผูกระทําผิด  หรืออาชญากรโดยปราศจากความยินยอมของผูนั้น ผูเสียหายอาจ
ไดรับความเสียหายทางรางกาย  การประทุษรายแกรางกาย  และไดรับความเสียหายทางทรัพยสิน  
ในความเปนจริงผูเสียหายในการกออาชญากรรมมิไดหมายถึงเฉพาะตัวผูถูกทํารายเทานั้น 
ยังหมายรวมถึงผูเกี่ยวของใกลชิดของตัวผูถูกทํารายอีกดวย  ซ่ึงบุคคลนี้ก็จะพลอยไดรับผลเสียหาย
จากเหตุการณรายนั้นดวยและความหมายของผูเสียหาย  ยังหมายความคลุมถึง บริษัท หางราน 
แหลงหรือธุรกิจอ่ืนๆ ที่ถูกประทุษรายในทางทรัพยสินดวย  ในบางกรณีผูเสียหายกับผูกระทําผิด
อาจเปนบุคคลคนเดียวกันก็ได เชนในกรณีขับรถในขณะมึนเมาจนเกิดอุบัติเหตุ  ความเสียหาย
เกิดขึ้นเพราะการกระทําของตนเองแลวตนเองก็ตกเปนผูเสียหายเพราะไดรับบาดเจ็บหรือรถพัง 
บุคคลที่ติดยาเสพติดก็จัดอยูในประเภทผูเสียหายและผูกระทําผิดเปนบุคคลคนเดียวกัน13 
 ความแตกตางของความหมายในทางอาชญาวิทยาและในทางกฎหมายตางกันตรงที่วา
ในทางอาชญาวิทยา  ผูที่ไดรับความเสียหายแมจะมีสวนรวมในการกระทําความผิด ถือวาเปน
ผูเสียหาย  สําหรับในทางกฎหมาย  ผูที่มีสวนรวมในการกระทําความผิดไมถือวาเปนผูเสียหาย  
บางครั้งปญหาเกี่ยวกับผูเสียหายก็อยากที่จะชี้ลงไปวา  ใครเปนผูเสียหาย เชน ในคดีคอรรัปชันซึ่ง
รัฐเปนผูเสียหาย  เปนตน 

 2.2.2 ผูเสียหายในทางกฎหมาย 
  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2(4) ไดใหนิยามคําวา “ผูเสียหาย”  
ความวา  “ผูเสียหาย”  หมายความถึงบุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐาน
หนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได  ดังบัญญัติไวในมาตรา 4,5 และ 614  ดังนั้น โดย
หลักเกณฑของผูเสียหายจึงมีกรอบที่แคบกวาความหมายของผูเสียหายในทางอาชญาวิทยา  มีดังนี้ 15 
    1) ตองมีการกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่ง  คือ  ตองมีขั้นตอนของการกระทํา
ความผิดอาญา  โดยเริ่มตั้งแตการคิดที่จะกระทําการตกลงใจที่จะกระทํา  การตระเตรียมการที่จะ
กระทําและการลงมือกระทํา 
  2) ผูเสียหายตองเปนบุคคล  คือ  บุคคลตามกฎหมายไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล  ถาเปนบุคคลธรรมดา  ตองมีสภาพบุคคลคือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  
15  บัญญัติวา  “สภาพบุคคลยอมเริ่มแตเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารกสิ้นสุดลงเมื่อตาย”  สวนนิติ

                                                 
13 ประเทือง  ชนิยผล.  อาชญาวิทยา  และทัณฑวิทยา.  หนา  24 
14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  2(4). 
15 ธานิศ  เกศพิทักษ.  (2547).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค  1-2 

(มาตรา  2-157)  เลม  1.  หนา  5-6. 
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บุคคลอาจเปนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  65  เชน  สมาคม  มูลนิธิ  หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นซึ่งขึ้นอยูกับวา
จะมีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะกําหนดใหองคกร  หรือคณะบุคคลใดๆ เปนนิติบุคคล เชน  
กระทรวง  ทบวง  กรมตางๆ   
   3) บุคคลนั้นตองไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาฐานนั้น  คือ  
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปนความผิดกดหมายอาญาฐานใดบางและความผิดอาญานั้น  คุณธรรมทาง
กฎหมายมุงที่จะคุมครองบุคคลใด หรือเหตุผลและเจตนารมณของกฎหมายมุงที่บัญญัติขึ้นเพื่อ
ปกปองหรือคุมครองบุคคลใด  บุคคลนั้นยอมเปนผูเสียหายในความผิดฐานนั้น  
   4) บุคคลนั้นเปนผูเสียหายโดยนิตินัย 
    การที่บุคคลใดจะเปนผูเสียหายโดยนิตินัยไดนั้น เปนการพิจารณาวาบุคคลนั้น
สมควรไดรับการคุมครองตามกฎหมายในฐานะผูเสียหายหรือไม  
    เมื่อบุคคลอยูในฐานะผูเสียหายก็เทากับวาบุคคลนั้นเปนผูที่ไดรับความเสียหาย แต
จะเปนความเสียหายที่กฎหมายมุงที่จะคุมครองหรือไมนั้น สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท กลาวคือ  
    (1) ความเสียหายตามความเปนจริง  หมายความวา  เปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
ๆ โดยไมจําเปนตองพิจารณาวา  ความเสียหายดังกลาวจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายหรือไม 
หรือที่เรียกกันวา  ความเสียหายโดยพฤตินัย  
    (2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไดรับการรับรอง  และคุมครองตามกฎหมายเพราะ
ถือวาเปนการละเมิดสิทธิของบุคคล  ความเสียหายนั้นเรียกวา  ความเสียหายโดยนิตินัยจะเห็นไดวา
ความเสียหายโดยนิตินัยอาจจะมีความเสียหายโดยนิตินัยรวมอยูดวยหรือไมก็ได 16 
     ดังนั้น เมื่อความเสียหายแบงออกเปน 2 ประเภทดังกลาว   ทําใหสามารถแยก
ผูเสียหายไดเปนผูเสียหายโดยพฤตินัย (ผูเสียหายตามความเปนจริง)  และผูเสียหายโดยนิตินัย 
(ผูเสียหายตามกฎหมาย)  
     บุคคลจะเปนผูเสียหายโดยนิตินัย จะตองประกอบดวยหลักเกณฑดังตอไปนี้  
     1. บุคคลนั้นตองมีอํานาจตามกฎหมาย 
      กฎหมายใหสิทธิเอกชนฟองรองดําเนินคดีอาญาตอผูอ่ืนได  ผูเสียหายจึงมี
สิทธิฟองรองดําเนินคดีอาญา17 แตเนื่องจากบทบัญญัติความผิดอาญาทุกฐานมิไดใหสิทธิตอ 
เอกชนในการฟองรองดําเนินคดีอาญาเสมอไป เพราะในบทบัญญัติความผิดอาญาแตละฐานนั้น

                                                 
16  ชาติชาย  ชอบทางศิลป.  (2542).  สิทธิของผูเสียหายที่จะไดรับการเยียวยาจากรัฐอันเนื่องมาจากการ

กระทําความผิดทางอาญา.  หนา 24. 
17  กิตติ  บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา  70. 
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ประกอบดวย วัตถุประสงคที่กฎหมายประสงคจะคุมครอง  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่แฝงอยูในบทบัญญัติ
ความผิดอาญา18 และส่ิงเดียวกันนี้  ถาพิจารณาจากตัวผูกระทําผิดก็จะเปนสิ่งที่ลวงละเมิด  ส่ิงที่วานี้
ไมใชวัตถุหรือบุคคลหรือส่ิงที่มีรูปรางมีตัวตน  แตเปนสภาวะในความคิด19  เชน ในความผิดฐานฆา
ผูอ่ืน ส่ิงที่กฎหมายประสงคจะคุมครองไมใชตัวบุคคลแตเปนชีวิตมนุษย  ความผิดฐานทําใหแทงลูก  
ส่ิงที่กฎหมายประสงคจะคุมครองคือชีวิตในครรภมารดา  และความผิดฐานทํารายรางกาย ส่ิงที่
กฎหมายประสงคจะคุมครอง คือ ความปลอดภัยของรางกาย เปนตน ส่ิงเหลานี้ คือ คุณธรรมทาง
กฎหมาย20 ซ่ึงจะกลาวตอไป  
     2. บุคคลนั้นตองไมมีสวนรวมในการกระทําความผิด หรือมีสวนรวมในการ
กระทําการใดๆ ที่มีวัตถุประสงคไมชอบดวยกฎหมาย  
      การที่บุคคลใดมีสวนรวมในการกระทําผิด  หรือกระทําการใดที่มี
วัตถุประสงคที่ไมชอบดวยกฎหมายนั่นยอมไมถือวาผูนั้นเปนผูเสียหายโดยนิตินัย หลักกฎหมาย
ทั่วไปมีอยูวาผูที่จะมาขอพึ่งบารมีแหงความยุติธรรมตองมาดวยมืออันบริสุทธ์ิ เปนการแสดงให 
เห็นวาวัตถุประสงคของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ไมประสงคใหความคุมครอง
ผูมีสวนรวมในการกระทําผิด หรือกระทําการใดที่มีวัตถุประสงคที่ไมชอบดวยกฎหมายในการที่จะ
มีสิทธิฟองรองดําเนินคดีอาญากับบุคคลอื่น21  ดังเชนตัวอยางนี้  โจทกตางสมัครใจเขาวิวาททําราย
กันและกัน โจทกจึงไมใชผูเสียหายตามกฎหมายไมมีอํานาจเปนโจทกฟองรองขอใหลงโทษจําเลย
ได22 หรือโจทกจําเลยตางขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหมีรถชนกันและโจทกไดรับบาดเจ็บนั้น เมื่อ
โจทกเปนผูกระทําการโดยประมาท โจทกจึงมีสวนในการกระทําผิดทางอาญาดวย โดยนิตินัยถือ
ไมไดวาโจทกเปนผูเสียหาย23 
      ศาสตราจารย  ดร . คณิต  ณ  นคร ไดใหความหมายไววา “ผู เสียหาย”  
หมายความถึง  บุคคลที่คุณธรรมทางกฎหมาย (คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคล) ของเขาถูก
ลวงละเมิดโดยตรงจากการกระทําความผิดอาญา  คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคล เปน
คุณธรรมทางกฎหมายที่บุคคลอางความเปนเจาของได  โดยทั่วไปบุคคลอาจจะสละเสียได และเมื่อ 
 

                                                 
18  คณิต ณ นคร จ (2521, มกราคม).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  1, 1.  หนา  49. 
19  คณิต ณ นคร  ฉ (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา  120.   
20  แหลงเดิม  หนา  120.  
21  ชาติชาย  ชอบทางศิลป.  (2542).  สิทธิของผูเสียหายที่จะไดรับการเยียวยาจากรัฐอันเนื่องมาจากการ

กระทําความผิดทางอาญา.  หนา  25. 
22  คําพิพากษาฎีกาที่ 223-224/2513. 
23  คําพิพากษาฎีกาที่ 1604/2508. 

DPU



 16 

ไดมีการสละคุณธรรมทางกฎหมายโดยชอบแลว  กรณีก็ตองถือวาปราศจากความเสียหายที่ศาลฎีกา
วินิจฉัยวาผูสมัครใจเขาวิวาทตอสูทํารายกับเขาไมเปนผูเสียหาย24  จึงถูกตองเพราะคุณธรรมทาง
กฎหมายในกรณีนี้  คือ  ความปลอดภัยของรางกาย  ซ่ึงเปนคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคล  
ผูเปนเจาของจึงสามารถสละได 25 
      สวนคุณธรรมอีกประเภทหนึ่ง ก็คือ คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวม26  
บุคคลไมอาจอางความเปนเจาของได เชน กติกาของรัฐธรรมนูญ ความบริสุทธิ์สะอาดแหงอํานาจ
รัฐในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  ความปลอดภัยบนทองถนนในความผิดตามพระราช 
บัญญัติจราจรทางบก เปนตน  
      การพิจารณาเรื่องผูเสียหายตองพิจารณาตามลําดับ  ดังนี้ 
      1.  ความผิดที่จะพิจารณานั้นเปนความผิดฐานใด 
      2.   คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนั้นคืออะไร 
      3. คุณธรรมทางกฎหมายนั้นเปนคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวมหรือ
เปนคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคล  หากคุณธรรมทางกฎหมายนั้นเปนคุณธรรมทาง
กฎหมายที่เปนสวนรวม 27  “สังคมเปนผูเสียหายไมใชใครคนใดคนหนึ่ง”  แตหากคุณธรรมทาง
กฎหมายนั้นเปนคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคลก็ใหพิจารณาตอไปวา  ใครเปนเจาของ
คุณธรรมทางกฎหมายนั้น  และผูที่เปนเจาของคุณธรรมทางกฎหมายนั้นก็คือ  “ผูเสียหาย”  และ 
      4. ผูเสียหายนั้นไดสละความคุมครองหรือไม  ถาผูเสียหายนั้นไมสละความ
คุมครอง  ผูเสียหายนั้นก็ยอมเปน  “ผูเสียหายตามกฎหมาย”  แตถาผูเสียหายนั้นสละความคุมครอง  
ผูเสียหายนั้นก็ไมเปนผูเสียหายตามกฎหมาย 28 
       ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผูเสียหายที่แทจริงตางจาก
ผูเสียหายตามความเปนจริงมาก29  เนื่องจากการตีความคําวาผูเสียหายมีลักษณะจํากัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศไทยมีบัญญัติความผิดอันยอมความไดมากมาย หากผูเสียหายตายลงไปโดยยัง 

                                                 
24  คําพิพากษาฎีกาที่  1390/2479. 
25  คณิต  ณ  นคร  ฉ  เลมเดิม.  หนา 121. 
26  แหลงเดิม.  หนา 120 -121. 
27  คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวม  เชน  กติกาของรัฐธรรมนูญ  ความเปนเอกภาคของดินแดนใน

ความผิดฐานกบฏ  ความบริสุทธิ์สะอาดแหงอํานาจรัฐในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  ความปลอดภัยบน
ทองถนนในความผิดตาม  พรบ. จราจรทางบก. 

28  คณิต  ณ  นคร  ฉ  เลมเดิม.  หนา  122. 
29  กิตติ  บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา  75. 
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มิไดรองทุกข หรือดําเนินการฟองรองผูกระทําผิดภายในอายุความ หรือผูไดรับความเสียหายไมใช
ผูเสียหาย ซ่ึงทําใหผูกระทําผิดไมตองรับโทษตามกฎหมาย  
       ดังนั้น  เห็นไดวาการที่บุคคลใดจะเปนผูเสียหายหรือไม ตองพิจารณา
จากความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเสียหายที่วานั่นก็คือ การที่คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคล
ถูกลวงละเมิดโดยตรงจากการกระทําความผิดอาญาเพื่อมีการลวงละเมิดแกบุคคลใดแลวก็ถือวา  
บุคคลที่ถูกลวงละเมิดนั้นเปนผูเสียหาย และการที่บุคคลใดจะเปนผูเสียหายโดยนิตินัยหรือไมนั้น 
ก็ตองพิจารณาเปนอันดับแรกเลยวา ความเสียหายที่บุคคลนั้นไดรับเปนความเสียหายที่ไดรับการ
รับรอง และคุมครองตามกฎหมาย ถาเปนความเสียหายเชนวานั้นยอมถือวาเปนผูเสียหายโดยนิตินัย 
เพราะมีการลวงละเมิดสิทธิของบุคคลเกิดขึ้นแลว แตมีขอท่ีนาสังเกตอยูอยางหนึ่งก็คือ ไมวาจะเปน
ผูเสียหายโดยพฤตินัย หรือผูเสียหายโดยนิตินัยก็จะเปนการลวงละเมิดสิทธิของบุคคลเชนกัน  

 
2.3 ประเภทของผูเสียหายแบงตามความผดิ 
  การแบงประเภทของผูเสียหายในคดีอาญา เปนการแบงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของไทย โดยสามารถแบงไดดังนี้ คือ 

 2.3.1 ความผิดท่ีเอกชนเปนผูเสียหาย 
  กฎหมายที่มีโทษทางอาญานั้นมีภารกิจเพื่อที่จะคุมครองดูแล ความสงบสุขและความ
เรียบรอยของสังคมโดยสวนรวม ซ่ึงถามีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้น รัฐมีภารกิจที่จะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อที่จะนําตัวผูกระทําความผิดมารับโทษ 30  
  อยางไรก็ตาม มีความผิดบางลักษณะที่เจาหนาที่ของรัฐไมสามารถที่จะดําเนินการนําตัว
ผูกระทําความผิดมารับโทษตามกฎหมายได ถาผูเสียหายไมมีความประสงคที่จะดําเนินคดีตอ
ผูกระทําความผิดนั้น ๆ ซ่ึงมีความผิดในลักษณะนี้ ไดแก ความผิดที่กฎหมายกําหนดใหสามารถยอม
ความกันได หรือที่เรียกวา  ความผิดตอสวนตัว  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
121 วรรค 2 ไดกําหนดวา  “แตถาเปนความผิดตอสวนตัว หามมิใหทําการสอบสวน เวนแตจะมีการ
รองทุกขตามระเบียบ”  ประกอบกับ มาตรา 120 ซ่ึงกําหนดวา  “หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดี
ใดตอศาล โดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน”   
  ถาเอกชนหรือราษฎรที่เปนผูเสียหายนั้นไมดําเนินการรองทุกขตอเจาพนักงานสอบสวน
หรือไมรองทุกขตามกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไวแลว เจาพนักงานสอบสวนก็ไมอํานาจที่
จะดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด รวมถึงพนักงานอัยการซึ่งเปนทนายแผนดิน ก็ไมสามารถ 
 

                                                 
30  อุเทน  หัตตโสภา.  (2547).  ปญหาผูเสียหายโดยนิตินัย.  หนา 20 – 23. 
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ดําเนินการฟองรองผูกระทําความผิดตอศาลไดเลยแมจะรูตัวผูกระทําความผิดก็ตาม ดังนั้นใน
ความผิดที่กฎหมายสามารถยอมความกันได หรือ ความผิดสวนตัวนั้น การรองทุกขโดยผูเสียหายจึง
เปนเงื่อนไขใหอํานาจตอเจาหนาที่ของรัฐในการที่จะดําเนินการนําตัวผูกระทําความผิดมารับโทษ 
 จะเห็นไดวาในความผิดตอสวนตัวนั้น  ถาปราศจากความประสงคของผูเสียหายที่จะ
รองทุกขหรือดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําความผิดแลว  เจาหนาที่ของรัฐก็ไมมีอํานาจที่จะดําเนินการ
สอบสวนฟองรองผูกระทําความผิดไดเลย ในความผิดที่สามารถยอมความกันได  หรือความผิดตอ
สวนตัวนี้ แมจะไดมีการรองทุกขหรือฟองรองคดีกันแลว กฎหมายยังเปดชองใหผูเสียหายสามารถ 
ที่ถอนฟองหรือยอมความกันไดกอนที่คดีจะถึงที่สุด เวนแตในกรณีที่จําเลยคัดคานการฟอง โดยการ
ที่กฎหมายกําหนดไวเชนนั้น  เทากับวารัฐประสงคที่จะใหเอกชนหรือราษฎรผูเสียหาย เปนผูที่
เสียหายที่แทจริง  เพราะแมวาจะไดดําเนินการลวงเลยผานขั้นตอนการสอบสวนฟองรองของ 
เจาพนักงานของรัฐแลวก็ตาม  แตผูเสียหายยังสามารถเปลี่ยนใจที่จะไมเอาผิดตอผูกระทําผิดได ซ่ึง
พื้นฐานในการที่จะกําหนดวาความผิดใดสามารถที่จะยอมความกันไดหรือไมนั้น  พิจารณาจาก
ปจจัยดังตอไปนี้ 31 
 1) เปนความผิดที่มีความเปนอาชญากรรมนอย 
 2) เปนความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายเปนเรื่องสวนตัวอยางมาก ที่พึงเคารพ
เจตจํานงของผูเสียหาย และ 
 3) เปนความผิดที่มุงจะคุมครองผูเสียหายอยางแทจริง 
  ความผิดที่สามารถยอมความกันไดนั้น ไดแก ความผิดเกี่ยวกับการคา เสรีภาพใน
รางกาย ความลับ ช่ือเสียง เสรีภาพในรางกาย ความเปนญาติ การบุกรุก ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
ที่กฎหมายสามารถใหยอมความตามกฎหมายได 
  แมกฎหมายอาญาจะเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบสุขของสังคม ซ่ึง
เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดูแลในการนําตัวผูกระทําความผิดมารับโทษ แตในความผิดที่สามารถ 
ตกลงยอมความกันได หรือที่เรียกวาเปนความผิดตอสวนตัวนั้น กฎหมายไทยถือวาเปนเรื่องของ
ผลประโยชนของเอกชน  สิทธิในการเรียกรองที่จะนําตัวผูกระทําความผิดมารับโทษนั้น จึงเปน
สิทธิของเอกชนหรือราษฎรอยางแทจริง 
  
 
 

                                                 
   31  คณิต ณ นคร ช (2543).  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 98 – 99. 
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 2.3.2 ความผิดท่ีรัฐและเอกชนตางเปนผูเสียหาย 
  ความผิดที่สรางความเสียหายและสงผลกระทบตอประชาชนหรือเอกชนโดยตรง แตใน
ขณะเดียวกันก็สงผลตอรัฐ ในฐานะที่รัฐเปนผูดูแลกําหนดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ เพื่อประสงค
ที่จะใหเกิดความผาสุกของสาธารณชนโดยสวนรวม ซ่ึงความผิดดังกลาวนั้น เปนความผิดที่รัฐถือวา
มีความรายแรงหรือสงผลกระทบตอความผาสุกหรือความสงบสุขของสังคมจนไมสามารถที่จะใหมี
การตกลงยอมความกันระหวางเอกชนฝายที่ไดรับความเสียหายกับผูกระทําความผิด รัฐมีภารกิจที่
จะตองเขามาดูแลดําเนินการนําตัวผูกระทําความผิดมาฟองรองตอศาล แมจะไมมีคํารองทุกขจาก
ผูเสียหายตอเจาหนาที่ของรัฐเลยก็ตาม เมื่อพิจารณาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยเรา
นั้นจะพบวา ผูเสียหายในฐานะเอกชนและพนักงานอัยการในฐานะตัวแทนของรัฐตางก็มีอํานาจใน
การฟองความผิดดังกลาวในลักษณะที่แยกตางหากออกจากกัน ในกรณีที่อัยการมีคําสั่งไมฟองใน
ความผิดดังกลาว คําสั่งไมฟองของอัยการก็หาตัดสิทธิการฟองคดีโดยผูเสียหายเองไม 32 รวมทั้ง
กรณีที่มีการฟองคดีโดยผูเสียหายเองในความผิดที่มิใชความผิดตอสวนตัว พนักงานอัยการสามารถ
ที่จะยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทกรวมกอนคดีเสร็จเด็ดขาดได 33  
 จากเงื่อนไขการดําเนินคดีดังกลาว ในฐานะเอกชนผูไดรับผลกระทบโดยตรงกับอัยการ
ตัวแทนอํานาจรัฐตางมีอํานาจในการดําเนินการฟองรองตอศาลเพื่อที่จะนําตัวผูกระทําความผิดมา
รับโทษ ตางก็เปนผูเสียหายในความผิดดังกลาว แตเพียงอยูในสถานะที่ตางกันและมีวัตถุประสงคที่
ตางกัน กลาวคือ ฝายผูเสียหายฟองผูกระทําความผิดเพื่อตองการใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ เพื่อ
เปนการแกแคนการที่ตนหรือฝายของตนไดรับผลรายกับอีกฝายหนึ่งคือพนักงานอัยการเปนตัวแทน
รัฐในการทําหนาที่ดําเนินคดีอาญา เพื่อเปนการคุมครองและดูแลผลประโยชนใหแกมหาชน เปนทั้ง
การปองปรามไมใหผูอ่ืนกระทําความผิด และเปนทั้งการนําตัวผูกระทําความผิดไปแกไขฟนฟู 
 ถาพิจารณาในทางคดีแลว พนักงานอัยการในฐานะตัวแทนของรัฐมีอํานาจเหนือกวา
เอกชนผูเสียหาย เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32 ไดบัญญัติไววา “เมื่อ
พนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน ถาพนักงานอัยการเห็นวาผูเสียหายจะกระทําใหคดี
ของอัยการเสียหายโดยการกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ ในกระบวนพิจารณา พนักงานอัยการ
มีอํานาจรองตอศาลใหส่ังผูเสียหายกระทําหรือละเวนการกระทํานั้น ๆ ได” เปนการแสดงออกถึงวา
ประเทศไทยใชหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ34  ซ่ึงรัฐจะตองเขามาควบคุมมิใหเกิดความเสียหาย
ใดๆ ในการรักษาความยุติธรรม 

                                                 
32  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 34. 
33  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 31. 
34  คณิต ณ นคร.  เร่ืองเดียวกัน.  หนา  48. 
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 2.3.3 ความผิดท่ีรัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย 
  เปนความผิดที่สงผลกระทบโดยตรงตอรัฐ  เปนเรื่องที่กฎหมายประสงคที่จะคุมครอง
สาธารณชนเปนสวนรวม  เอกชนจึงไมใชผูเสียหายโดยตรง การฟองคดีดังกลาวทําไดโดยพนักงาน
อัยการเทานั้น  อยางไรก็ดี  แมเอกชนจะไมไดเปนผูเสียหายในความผิดดังกลาว  แตเอกชนก็มี
บทบาทในฐานะเปนผูกลาวโทษตามกฎหมายได ซ่ึงผูกลาวโทษนั้นอาจจะเปนเอกชน หรือเปน 
เจาพนักงานของรัฐก็ได 
  ความผิดประเภทนี้ ไดแก ความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม  ความผิดฐาน
ขัดขวางตอสูเจาพนักงาน  ความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล ความผิดฐานทําแทง ความผิดฐานยาย
ทําลายศพ และในความผิดตามพระราชบัญญัติอ่ืนๆ อยางเชน  ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปน  พระราชบัญญัติจราจร พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี  พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และอ่ืนๆ  
 
2.4 สถานะและการมีสวนรวมของผูเสียหายในคดีอาญา 
                   การดําเนินการในกระบวนยุติธรรมทางอาญากระแสหลัก  จุดสนใจหลักอยูที่การพิสูจน
ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจําเลยเปนสําคัญ  ความเกี่ยวของของผูเสียหายในกระบวนการพิสูจน
ความผิด  หรือความบริสุทธิ์ของจําเลยนี้เปนพยานในคดีเพื่อสนับสนุนขอกลาวหาของโจทกและ
แสดงใหเห็นวามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นจริง และจําเลยเปนผูกระทําความผิดดังกลาว 
 การกระทําความผิดอาญาไมวาจะเปนความผิดฐานใดหรือขอหาใดก็ตาม ยอมจะ
กอใหเกิดผลกระทบอันมีสาเหตุจากการกระทําความผิดนั้นไมมากก็นอย โดยเฉพาะผลกระทบตอ
บุคคลที่เปนผูเสียหาย ในการกระทําความผิดอาญาเหลานั้นผลกระทบหรือความเสียหายที่ผูเสียหาย
ไดรับเปนสวนหนึ่งของการพิสูจนใหเห็นวา  การกระทําความผิดอาญาของจําเลยเปนความผดิสําเรจ็
แลวโดยมีผลเกิดขึ้นแกตัวผูเสียหายจริงไมไดเปนเพียงการพยายามกระทําความผิด  สถานะและ
บทบาทของผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกวาแต
กอนที่เปดโอกาสใหผูเสียหายสามารถยื่นคํารองขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนในคดีอาญา 
ที่พนักงานอัยการเปนโจทกอยูได  แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเพียงการทําใหกระบวนการที่มี
อยูเดิมมีความกระชับและสะดวกมากขึ้นเทานั้น  เนื่องจากเดิมผูเสียหายมีสิทธิที่จะฟองรองใหจาํเลย
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไดอยูแลว เพียงแตอาจจะมี
ขั้นตอนที่ไมสะดวกนัก การเปดโอกาสใหผูเสียหายมายื่นคํารองคาเสียหายดังกลาวในคดีอาญาได 
จึงทําใหการใชสิทธิของผูเสียหายทําไดงายขึ้นอันจะเปนการชวยแกไข เยียวยา หรือบรรเทาความ
เสียหาย ใหแกผูเสียหายไดดีขึ้นดวย อยางไรก็ตาม การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมดงักลาวนี ้กย็งั
ไมไดแกไขจุดออนของกระบวนการในอีกหลายสวน และความเสียหายนั้นก็ไมไดจํากัดแตเฉพาะ
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สวนที่เปนตัวเงินที่อาจจะชดใชกันเปนคาสินไหมทดแทนได  ผูเสียหายอาจจะมีความตองการอีก
หลายสวนที่อยูนอกเหนือจากตัวเงิน  โดยเฉพาะการลงโทษผูกระทําความผิด 
 ความพยายามที่จะทําใหกระบวนการตรวจสอบคําสั่งไมฟองโดยผูเสียหายงายขึ้น 
จะเห็นไดจากการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 146/1 ที่ใหสิทธิ
การดําเนินคดีของผูเสียหายใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยบัญญัติใหความคุมครองผูเสียหาย  
ดังนี้ 
 “มาตรา 146/1 ภายใตบังคับบทบัญญัติอายุความคดีอาญา  กรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง
คดี  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งไมฟองคดีของพนักงานอัยการตาม 
มาตรากอน  ผูเสียหายมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหทําการไตสวน  หากความ
ปรากฏตามทางไตสวน  ศาลเห็นวาสํานวนการสอบสวนคดีนั้น  มีมูลสมควรประทับรับฟองไว
พิจารณาก็ใหศาลมีคําส่ังใหพนักงานอัยการดําเนินการฟองคดีตอศาลตอไป 
 กรณีศาลมีคําส่ังใหฟองคดีตามวรรคแรก ใหนําความตามที่บัญญัติไวในมาตรา 143 
วรรคสอง  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 การไตสวนตามวรรคแรก  ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังผูตองหาใหศาลสง 
คํารองของผูเสียหายใหผูตองหาทราบเปนรายตัวไปพรอมกับแจงวันนัดไตสวนใหผูตองหาทราบ 
ผูตองหาจะเขาฟงการไตสวนหรือไมก็ได  และใหศาลมีศาลเรียกพยานบุคคล  พยานเอกสาร  พยาน
วัตถุ  ตามที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวน  ซ่ึงศาลเห็นวานาจะเปนประโยชนในการไตสวน  และ
ใหนําบทบัญญัติตามาตรา 165 วรรคสาม มาใชโดยอนุโลม 
 คําสั่งศาลวรรคแรกใหเปนที่สุด  และการดําเนินการตามมาตรานี้ไมตัดสิทธิผูเสียหาย 
ที่จะฟองคดีตามมาตรา 28 
 บทบัญญัติในมาตรานี้  ใหนํามาบังคับใชในการที่พนักงานอัยการไมอุทธรณฎีกา หรือ
ถอนฟอง ถอนอุทธรณและถอนฎีกาดวย ” 35 
 มาตรา 146/1 ดังกลาวขางตน  เปนการคุมครองสิทธิการดําเนินคดีของผูเสียหายให
สามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด36 เพื่อเปนการลดภาระ
และลดคาใชจายในกรณีผูเสียหายฟองคดีตอศาลดวยตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 40(1)  ซ่ึงบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไดโดยงายสะดวก  รวดเร็ว  และทั่วถึง” 37 

                                                 
35  กุลพล  พลวัน.  (2550, มีนาคม).  “การกลั่นกรองดุลพินิจอัยการ”  บทบัณฑิตย,  63, 1.  หนา  1-2. 
36  แหลงเดิม.  หนา  2. 
37  แหลงเดิม. 

DPU



 22 

 จะเห็นไดวา  ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี  กฎหมายเปดโอกาส
ใหผูเสียหายยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอทําการไตสวน  แตตองปรากฏไดวาสํานวนการ
สอบสวนคดีนั้นมีมูลสมควรประทับรับฟองไวพิจารณา  ซ่ึงแสดงใหเห็นสิทธิของผูเสียหายอยาง
ชัดเจน  ถาหากผูเสียหายไมเห็นดวยกับคําส่ังของพนักงานอัยการ 
 การที่มีความพยายามแกไขกฎหมายเพื่อใหผู เสียหายไดมีโอกาสในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมไดงายขึ้น คือ เปนการชวยแบงเบาภาระใหแกกระบวนการยุติธรรมไดอีกทาง
หนึ่ง แตทั้งนี้ก็มิอาจปฏิเสธไดวา  อาจจะเปนการสรางผลกระทบบางอยางอีกหลายประการ เชน 
มาตรา 146/1 กําหนดใหศาลทําหนาที่ไตสวนสํานวนการสอบสวนแลวมีคําสั่งใหพนักงานอัยการ
ดําเนินการฟองคดีตอศาลตอไป  จึงเปนการขัดกับหลักการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางโจทกกับ
ศาลในประเทศไทย38  เนื่องจากกฎหมายใหศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟอง  ทั้งคดีที่พนักงานอัยการ
เปนโจทกและที่ผูเสียหายเปนโจทก   เพื่อพิจารณาวาคดีมีมูลเพียงพอที่จะรับฟองไวพิจารณา
พิพากษาหรือไม  ตามหลักการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางโจทกกับศาล  โดยศาลที่ทําหนาที่ไต
สวนและวางตัวเปนกลาง  สวนโจทกมีหนาที่นําพยานหลักฐานมาพิสูจนความจริงใหประจักษ  ให
ศาลเชื่อโดยปราศจากขอสงสัยวาจําเลยกระทําผิดจริง เปนวิธีการตอสูคดีกันระหวางโจทกจําเลยใน
ระบบการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยที่ใชอยูในปจจุบัน  และหากโจทกไมประสงคจะ
ดําเนินคดีตอไปก็อาจถอนฟองไดเสมอ  แตตองกอนศาลมีคําส่ังรับคดีไวพิจารณา  ซ่ึงศาลไมมี
อํานาจสั่งใหโจทกดําเนินคดีตอไป  มิฉะนั้น เปนการขัดกับหลักการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวาง
โจทกกับศาลดังกลาว 
 ประเทศไทยเปนระบบการฟองคดีโดยรัฐ  จะเห็นไดจากการใหสิทธิประชาชนฟองคดี
ไดเอง  ตามมาตรา 34  ซ่ึงบัญญัติวา  “คําส่ังไมฟองคดี  หาตัดสิทธิผูเสียหายฟองคดีโดยตนเองไม”39  
และในขณะเดียวกันกฎหมายยังใหสิทธิผูเสียหายฟองคดีอาญาเองไดเชนเดียวกับพนักงานอัยการ  
ไมจําเปนตองรอใหอัยการมีคําสั่งไมฟองเสียกอน40 และยังสามารถเขาเปนโจทกรวมกับพนักงาน
อัยการไดอีกดวย41  กลาวคือ กฎหมายเปดโอกาสใหผูเสียหายฟองคดีอาญาไดอยางกวางขวาง  
ถึงแมระบบการฟองคดีจะเปนการฟองคดีโดยรัฐก็ตาม  ก็มิไดผูกขาดอํานาจรัฐแตผูเดียวตามระบบ 
 เจตนารมณของการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 146/1 นั้น 
ก็เพื่อการสงเสริมใหผูเสียหายไดมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรรมไดงายยิ่งขึ้น และเทากับเปน
การการสงเสริมใหคุมครองสิทธิผูเสียหายใหมากยิ่งขึ้นไปดวยในตัว  แตการใหประชาชนฟองคดี
                                                 

38  แหลงเดิม.  หนา  6. 
39  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 34. 
40  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 28. 
41  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 30. 
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กันเองโดยไมผานตัวแทนของรัฐคือ   พนักงานอัยการ  เชนนี้  หรือใหผู เสียหายมีสิทธิยื่น 
คํารองตอศาลใหทําการไตสวนไดโดยตรงมิตองผานพนักงานอัยการใหทบทวนคําสั่งไมฟองคดี
ใหมอีกครั้ง  ถึงแมจะเปนการประหยัด  สะดวก รวดเร็วก็ตาม ในทางตรงกันขามมีขอโตแยงวาจะ
เปนการใหอํานาจผูเสียหายมีสิทธิฟองคดีไดตามอําเภอใจ โดยมิไดมีการตรวจสอบจากรัฐเทาที่ควร
หรือไม 

 2.4.1 สิทธิของผูเสียหายตามมาตรฐานของสหประชาชาติ 
  ตามมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ ที่  40 /34  ของการประชุมใหญสหประชาชาติวาดวย
การปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด  คร้ังที่ 7 ในป ค.ศ. 1985 ไดรับรองปฏิญญา
วาดวยหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอาชญากรรม
และการใชอํานาจโดยไมถูกตอง (Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of  
Crime  and  Abuse  of  Power  1985)  ขอ  1-9  ,11-17  ซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 42  
  “ผูเสียหายจากอาชญากรรมหมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับความเสียหายไมวาจะ
ในดานการบาดเจ็บทางรางกายหรือสภาพจิตใจ  ความเจ็บปวดทางอารมณ  ความรูสึกนึกคิด  ความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจหรือสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเปนผลจากกระทําหรือละเวนการกระทําซ่ึงเปนการ
ละเมิดตอกฎหมายอาญา รวมถึงกฎหมายที่บัญญัติใหการใชอํานาจหนาที่โดยไมถูกตองเปน
ความผิดทางอาญาอันเปนกฎหมายของประเทศสมาชิกนั้น ๆ”  
  การพิจารณาวาบุคคลใดเปนผูเสียหายตามความหมายของปฏิญญาฉบับนี้  จะไมคํานึงถึง
วาไดมีการพบหรือจับกุม  ฟองรอง  หรือลงโทษผูกระทําความผิดหรือไม  และไมคํานึงถึงวา
ผูกระทําความผิดกับผูเสียหายมีความสัมพันธกันอยางไร  นอกจากนี้ในบางกรณีคําวาผูเสียหายยัง
อาจหมายรวมถึงครอบครัวหรือทายาทของผูเสียหายตลอดจนบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการ
เขาไปชวยเหลือผูเสียหายใหพนจากภยันตรายหรือเขาปองกันการกระทํารายนั้น  ผูเสียหายพึงไดรับ
การปฏิบัติดวยความเห็นอกเห็นใจและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ผูเสียหายมีสิทธิเรียกรอง
ผานกระบวนการยุติธรรม  มีสิทธิการไดรับการชดใชเยียวยาตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ  
สําหรับความเสียหายที่ตนไดรับ  องคกรศาลและองคกรของฝายบริหารจะตองจัดวางมาตรการที่
จําเปนเพื่อเอื้ออํานวยใหผูเสียหายสามารถไดรับการชดใชเยียวยา  โดยผานวิธีพิจารณาที่รวดเร็ว  
เปนธรรม  ประหยัด  และเขาถึงกระบวนการนั้นไดงาย  ผูเสียหายยังพึงไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับ
สิทธิในการเรียกรองการชดใชเยียวยาดังกลาวดวย 

                                                 
42  ชาติ  ชัยเดชสุริยะ.  (2549).  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา.  หนา 168. 
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 ความรับผิดชอบขององคกรศาลและองคกรของฝายบริหารในการคุมครองสิทธิของ
ผูเสียหาย 43 ไดแก 
 (1)  ใหคําแนะนําแกผูเสียหายเพื่อทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาตั้งแต
บทบาทหนาที่ขอบเขต  ระยะเวลา ความคืบหนาของการดําเนินคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่
เกี่ยวพันกับอาชญากรรมรายแรงและกรณีที่ผูเสียหายตองการทราบขอมูลเหลานั้น 
 (2)  จัดการใหผูเสียหายแสดงความคิดเห็นและความรูสึกและใหขอเท็จจริง ซึ่งจะตองมี
กระบวนการที่รับฟงผูเสียหายนั้นเกี่ยวกับความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ โดยเปนไปตามระบบ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศนั้นๆ และโดยไมเปนการลวงเกินสิทธิของผูถูกกลาวหา 
 (3)  จัดใหมีความชวยเหลือแกผูเสียหายตามสมควรโดยผานกระบวนการทางกฎหมาย 
 (4)  จัดมาตรการที่จะอํานวยความสะดวกใหแกผูเสียหาย  คุมครองความเปนสวนตัว
ของผูเสียหายตามความจําเปนตลอดจนใหความคุมครองแกผูเสียหายรวมทั้งครอบครัวและพยาน
ของฝายผูเสียหายนั้นใหปลอดภัยจากการขมขูหรือการแกแคน 
 (5)  จัดการทางคดีและบังคับตามคําสั่งหรือคําพิพากษาเพื่อใหผูเสียหายไดรับการชดใช
เยียวยาตามกฎหมายโดยไมชักชาและจะตองหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความชักชาที่ไมมีเหตุจําเปนนั้น 
  มาตรการที่ไมเปนทางการสําหรับการแกปญหาขอพิพาทซึ่งรวมถึงการไกลเกลี่ย  
การเจรจาปรองดองและการใหความยุติธรรมโดยรูปแบบของวัฒนธรรมหรือประเพณีปฏิบัติของ
ทองถ่ิน  พึงมีการนํามาใชใหเปนประโยชนตามสมควรเพื่อใหมีการเยียวยาและชดใชแกผูเสียหาย
ผูกระทําความผิดรวมทั้งบุคคลที่สามที่ตองรับผิดชอบตอการกระทําของผูกระทําความผิดนั้นจะตอง
ชดใชเยียวยาแกผูเสียหาย  ครอบครัวหรือทายาทของผูเสียหายอยางเปนธรรมและเหมาะสม  การ
ชดใชเยียวยาดังกลาวรวมถึงการจัดคืนทรัพยสินหรือใชราคาสําหรับการสูญหายหรือเสียหายของ
ทรัพยสินนั้นตลอดจนการชดใชคืนใหแกผูเสียหายสําหรับคาใชจายที่ผูเสียหายไดทดลองจายไป
กอนจากการนั้น  รวมทั้งคาใชจายอ่ืนๆ  และการชดเชยสิทธิของผูเสียหายที่ตองเสียไปนั้น 
  รัฐบาลพึงพิจารณาปรับปรุงขอปฏิบัติตางๆ  ตลอดจนกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการชดใชเยียวยาเพ่ือใหมาตรการการชดใชเยียวยานั้นเปนทางเลือกเกี่ยวกับ
การลงโทษที่มีใหเพิ่มเติมในคดีอาญาอีกดวย 
  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่ทําหนาที่หรือกึ่งเจาหนาที่ไดกระทํา
ความผิดตอกฎหมายอาญาเกี่ยวดวยหนาที่นั้น  ผูเสียหายพึงมีสิทธิไดรับการชดใชเยียวยาจากรัฐ
สําหรับการกอความเสียหายของเจาหนาที่หรือบุคคลดังกลาวนั้น 

                                                 
43  แหลงเดิม.  หนา  168-169. 
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  ในกรณีที่คาเสียหายที่ไดรับจากผูกระทําผิดหรือโดยทางอื่นๆ  ยังไมเพียงพอแกการ
ชดใชเยียวยาผูเสียหาย  รัฐพึงใชความพยายามในการจัดใหมีมาตรการชดใชความเสียหายแก
ผูเสียหายโดยเฉพาะผูที่ไดรับบาดเจ็บถึงขั้นพิการหรือเสียโฉมติดตัว  หรือกรณีผูเสียหายที่ตองฟนฟู
รักษาไมวาดานรางกายหรือสภาพจิตใจจากอาชญากรรมที่รายแรง  และครอบครัวของผูเสียหาย
โดยเฉพาะทายาทของผูเสียหายที่ถึงแกความตายหรือพิการไมวาดานรางกายหรือสภาพจิตใจจาก
การกระทําของผูกระทําความผิดนั้น 
  การจัดใหมีหรือสงเสริมหรือขยายกองทุนแหงชาติเพื่อการชดใชคาทรัพยสินไหม
ทดแทนแกผูเสียหายนั้นพึงไดรับการสนับสนุน  นองจากนี้กองทุนอ่ืนๆ  ที่มีวัตถุประสงคอยาง
เดียวกันดังกลาวก็ควรไดรับการสนับสนุนตามสมควรเพื่อใหมีการจัดตั้งขึ้น 
  ผูเสียหายพึงไดรับความชวยเหลือที่จําเปนทั้งในดานวัตถุ  การบําบัดรักษาทาง
การแพทย  ตลอดจนความชวยเหลือในดานจิตวิทยาและสังคม  ทั้งจากรัฐบาล  อาสาสมัคร  และ
ชุมชนทองถ่ิน 
        ผูเสียหายพึงไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับหนทางที่จะไดรับบริการดานสุขภาพและ
เจาหนาที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของพึงไดรับการฝกอบรมใหเกิดความตระหนักถึงความตองการของผูเสียหาย
และเพื่อใหไดทราบแนวทางของการจัดความชวยเหลือที่พรอมและเหมาะสมแกผูเสียหาย 
  ในการจัดการบริการและใหความชวยเหลือแกผูเสียหายนั้น  พึงมีความใสใจเปน
พิเศษแกผู เสียหายที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษที่ สืบเนื่องมาจากโดยสภาพของการ 
บาดเจ็บฯ ” 
  จากปฏิญญาสหประชาชาติดังกลาวจะเห็นไดวา ไดใหสิทธิแกผูเสียหายในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  กลาวคือ  ผูเสียหายเปนศูนยกลางของคดีอีกทั้งยังให
องคกรตุลาการและฝายบริหารของรัฐสมาชิกใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเสียหาย
ที่ผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมไดรับจากการกระทําความผิดทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและ 
ไมเปนทางการ  รวมทั้งการแจงสิทธิใหผูเสียหายไดรับทราบในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมปฏิญญาสหประชาชาตินี้ไดใหความสําคัญแกผูเสียหายอยางมากถึงขนาดเนนใหรับสมาชิก
จะตองหาวิธีการใดๆ  ก็ตามที่ทําใหผูเสียหายไดรับการชดใชและไดรับความพึงพอใจสูงสุด  ทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ  โดยใหผูเสียหายเปนศูนยกลางของคดี กลาวคือ ใหผูเสียหายได
แสดงทัศนคติของเขาอยางเต็มที่และการเขามามีสวนรวมในกระบวนการทุกขั้นตอนอีกดวย 44 

                                                 
44  พิษณุ โหระกุล.  (2547).  สิทธิของผูเสียหายกับการมีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ : ศึกษา

เปรียบเทียบกรณีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท.  หนา  76. 
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  เนื่องจากปญหาของสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแตเดิมมา
มุงเนนไปที่การระมัดระวังไมใหรัฐและผูใชอํานาจรัฐใชอํานาจโดยมิชอบตอผูตองสงสัยหรือผูถูก
กลาวหาดังกลาว  ประกอบกับฝายผูเสียหายโดยสภาพแมจะถูกกระทํารายจากผูกระทําผิดก็เปนเรื่อง
ของมนุษยในสังคมกระทํารายตอกันเหมือนอยางอาชญากรรมทั่วๆ  ไป  ซ่ึงมิใชปญหาเรื่องการกดขี่
ขมเหงจากรัฐที่มีตอสิทธิมนุษยชนโดยตรง  การที่ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนกลาวถึงผูเสียหาย
คอนขางนอยจึงไมไดหมายความวาไมเห็นความสําคัญของผูเสียหาย  หากแตมูลฐานของเรื่องแต
เดิมเปนคนละประเด็นกันเทานั้น  อยางไรก็ดี  การที่รัฐมีหนาที่คุมครองความปลอดภัยใหแกสังคม
ยอมมีผลตอเนื่องใหตองมีสวนรับผิดชอบตอการเกิดอาชญากรรมและความเสียหายที่มีตอคนใน
สังคมนั้นดวย  การปลอยใหผูที่ไดรับความเสียหายตองดิ้นรนแสวงหาความเปนธรรมกับมีหนาที่
เพียงมาเปนพยานใหแกรัฐในการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดนั้น  อาจเปนการไมดูแลเอาใจใส
ผูเสียหายเทาที่ควรจนอาจดูเหมือนเปนการปลอยใหผูเสียหายตองรับสภาพไปตามยถากรรม ซ่ึงอาจ
เทากับเปนการไมเปนธรรมกับผูเสียหาย  องคกรสหประชาชาติโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ประเทศสมาชิกจึงไดออกปฏิญญาฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อใหแตละประเทศมีมาตรฐานขั้นต่ําในการ
คุมครองสิทธิของผูเสียหายในแนวทางเดียวกัน 
  แนวทางปฏิบัติของนานาชาติเห็นวา สิทธิประการสําคัญที่ผูเสียหายควรจะไดรับมี
ดังตอไปนี้ 
  (1) สิทธิในการไดรับแจงสิทธิและขอมูลคดี 
   เร่ืองที่ผูเสียหายควรไดรับแจง มีตั้งแตเรื่องสิทธิในกระบวนการตางๆ รวมทั้ง
การแจงเรื่องบทบาทของเขาเองในคดี เรื่องกําหนดเวลาตาง ๆ และเรื่องความกาวหนาในแตละ
ระดับของคดี 
  (2) สิทธิท่ีจะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย 
   สิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย มีความสําคัญมากเพื่อใหเขา
สามารถบังคับสิทธิของเขาไดอยางแทจริง 
  (3) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
   ผูเสียหายควรไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความหวงใยเกี่ยวกับเรื่องคดี
ของเขาตอเจาหนาที่ในชวงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นใหศาลทราบ 
  (4) สิทธิท่ีจะเขาถึงความยุติธรรมและสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาคดีท่ีเปนธรรม 
   สิทธิที่จะเขาถึงความยุติธรรมและสิทธิที่ไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม เปน
เรื่องที่มีความสําคัญเพื่อที่จะทําใหผูเสียหายไดรับการคุมครองดูแลเยียวยาอยางแทจริง สิทธิที่จะ
ไดรับการพิจารณาคดีที่เหมาะสม ยังหมายความรวมถึง การไดรับการประกันมิใหคดีลาชานานเกิน
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สมควร การลดความไมสะดวก การใหความคุมครองความเปนสวนตัวของผูเสียหาย รวมทั้งการ
คุมครองความปลอดภัยและการไมถูกทํารายในระหวางกระบวนพิจารณา 
  (5) สิทธิท่ีจะไดรับการชดเชย 
   สิทธิที่จะไดรับการชดเชยอยางเปนธรรมมีทั้งการชดเชยจากผูกระทําความผิด 
รวมทั้งจากรัฐ หากเจาหนาที่ของรัฐเปนผูกอความเสียหายใหเกิดขึ้น การชดเชยนอกจากจะชดเชย
ตอผูเสียหายแลว ยังอาจตองชดเชยใหแกสมาชิกในครอบครัวของเขาดวย 
   ในกรณีที่ผูกระทําความผิดอาญาไมสามารถชดเชยความเสียหายใหผูเสียหายได
หมด รัฐอาจจะตองเขามาดูแลในสวนที่ขาดนี้ดวย โดยรัฐอาจทําจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาความ
เสียหายขึ้น นอกจากนี้ การคุมครองความเสียหาย นอกจากจะคุมครองผูเสียหายในลักษณะปจเจก
แลว ยังอาจตองใหความคุมครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแกชุมชนและสิ่งแวดลอมอีกดวย โดยการ
ฟนฟูส่ิงแวดลอม ซอมแซมโครงสรางขั้นพื้นฐานรวมทั้งการเคลื่อนยายชุมชน เปนตน 
   นอกจากนี้ ปฏิญญาวาดวยหลักการพื้นฐานในการสรางความยุติธรรมใหแก
เหยื่อจากอาชญากรรมและเหยื่อจากการใชอํานาจโดยมิชอบ ไดมีการกําหนดวารัฐบาลจักตอง
ทบทวนแนวปฏิบัติ กฎหรือกฎหมายเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหาย ใหศาลสามารถใชดุลพินิจสั่ง
การเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคดีอาญา นอกเหนือจากการลงโทษอยางอื่นได ซ่ึงขอกําหนดดังกลาวเปน
แนวทางที่สําคัญในการรับรองสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายทางแพงในขั้นตอนกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 
  (6) สิทธิท่ีจะไดรับการแกไขขอขัดแยงแบบไมเปนทางการ 
   สิทธิที่จะไดรับการแกไขขอขัดแยงแบบไมเปนทางการ เปนทางเลือกใหม 
เพื่อใหคดีของผูเสียหายสามารถจบลงไดโดยงายขึ้น หากมีชองทางที่ทําใหเขาสามารถยุติคดีแบบไม
เปนทางการได 
   ในปจจุบัน กระบวนการไกลเกลี่ยระงับความขัดแยงระหวางผูเสียหายกับผูกอ
อาชญากรรม นับเปนกระบวนการสําคัญในแนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงเยียวยาแกไข ซ่ึงเปด
โอกาสใหผูเสียหายไดมีบทบาทในการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูเลือกแนวทางในการระงับขอ
พิพาทในทิศทางที่เขาเห็นวาเหมาะสม อันเปนการพัฒนาสิทธิและบทบาทของผูเสียหายในคดีอาญา
ใหมากขึ้นดวย 
   นอกจากนี้การนําหลักความยุติธรรมแบบจารีตประเพณี หรือแนวปฏิบัติของ
กลุมชนทองถ่ิน มาใชในกระบวนการระงับความขัดแยงก็เปนเรื่องที่ตองใหการสนับสนุน 
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  (7) สิทธิในความจําเปนขั้นพื้นฐานอื่นๆ 
   ในกรณีที่ผูเสียหายมีความจําเปนขั้นพื้นฐานอื่นๆ โดยเฉพาะความตองการการ
ชวยเหลือในดานวัตถุ จิตใจ และความชวยเหลือทางสังคม รัฐหรือหนวยงานอาสาสมัครสังคม
สงเคราะหอาจตองเตรียมการชวยเหลือในสวนนี้ดวย 
   ในป ค.ศ. 1996 คณะกรรมาธิการของสหประชาชาติในดานการปองกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ก็ไดมีมติใหมีการจัดทําคูมือการบังคับใชปฏิญญา
วาดวยหลักการพื้นฐานในการสรางความยุติธรรมใหแกเหยื่อจากอาชญากรรมและเหยื่อจากการใช
อํานาจโดยมิชอบ (Manual or manuals on the use and application of the Declaration on Basic 
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) เชนเดียวกัน โดยมีเนื้อหา ไดแก 
เร่ืองผลกระทบที่เกิดแกผูเสียหาย เรื่อง กิจกรรมใหความชวยเหลือผูเสียหายแบบตาง ๆ เร่ืองบทบาท
และความรับผิดชอบของวิชาชีพที่เกี่ยวของโดยตรง เร่ืองการพัฒนาการทํางานของทนายความ การ
พัฒนานโยบาย กฎหมายและบทบาทประชาสังคม รวมทั้งเรื่องการทํางานรวมกันในระดับ
นานาชาติ 
   นอกเหนือจากรัฐและองคกรประชาสังคมตางๆ แลว ในระดับโลกมีองคกร
หลายองคกรที่ตื่นตัวในเรื่องการคุมครองดูแลผูเสียหายมากมายหลายองคกร เชน องคกรสังคมโลก
เพื่อเหยื่อ (World Society of Victimology) ที่มีกิจกรรมในการสนับสนุนการดูแลเหยื่อไมวาจะดวย
การใหการบริการ การชวยเหลือดานกฎหมายเพื่อใหเกิดการคุมครองสิทธิการทําวิจัย การสราง
ผูเชี่ยวชาญเรื่องเหยื่อวิทยา (vietimologist) การจัดการอบรมใหความรู การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทั้งในระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการผลักดันใหมีการแกไขกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติใหเปนประโยชนแกผูเสียหายอยางแทจริง 

 2.4.2 สิทธิของผูเสียหายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550         
  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติถึงสิทธิของผูเสียหายไว ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  
  มาตรา 40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้  
  (1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
  (2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง
ไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การเสนอ
ขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การไดรับการ
พิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ และการไดรับทราบเหตุผล
ประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําส่ัง  
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  (3) บุคคลยอมมีสิทธิจะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็วและเปน
ธรรม 
  (4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิไดรับ
การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดรับการ
สอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง  
  (5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครองและ
ความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปน 
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ45 

   2.4.3 สิทธิของผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
        สิทธิของผูเสียหายในที่นี้มีความหมายวาเปนอํานาจหนาที่46 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  4  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา 
  “ในคดีอาญาซึ่งผูเสียหายที่เปนหญิงมีสามี  หญิงนั้นมีสิทธิฟองคดีอาญาไดเอง โดยตอง
ไดรับอนุญาตของสามีกอน ” 
  โดยที่การฟองคดีอาญาเปนการดําเนิน “กระบวนพิจารณา” การดําเนินกระบวนพิจารณา
จึงไมขึ้นอยูกับความรูและความเขาใจเรื่องราวของบุคคล  ฉะนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึง
ไดบัญญัติเพื่อใหเกิดความชัดเจนของเรื่องผูเสียหายไมมีหนาที่ติดตามดําเนินคดีอาญา  แตการ
ดําเนินคดีอาญาเปนสิทธิหรืออํานาจหนาที่ของผูเสียหายดวย 
  สิทธิหรืออํานาจหนาที่ดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายถูกจํากัดในกรณีดังตอไปนี้  คือ 
  1. การหามฟองบุพการีตน 
  2.   การกําจัดอํานาจฟองเด็กและเยาวชน 
  3.   การหามฟองขอใหกักกัน 
  4.   การจํากัดอํานาจกระทําในคดีของอัยการ 
  5.   การจํากัดอํานาจเมื่อมีการเลิกคดีอาญา 
 
 
 
 
 

                                                 
45  กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา  40. 
46  คณิต  ณ  นคร.  ฉ หนา  123-126.  
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   1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  156247  ซ่ึงบัญญัติวา 
    “มาตรา  1562  ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิไดแตเมื่อผูนั้น
หรือญาติสนิทของผูนั้นรองขอ  อัยการจะยกคดีขึ้นกลาวก็ได ” 
    คดีฟองบุพการีเรียกกันวา  “ คดีอุทลุม ”  การฟองบุพการีเปนการผิดประเพณีนิยมที่
สืบเนื่องกันมาแตโบราณ  อันมีแนวความคิดที่มาจากอิทธิพลของศาสนาและลัทธินิยมของทาง
ตะวันออก 
   2) ขอจํากัดอํานาจฟองของผู เสียหายในกรณีนี้คือบทบัญญัติมาตรา  64  แหง 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
253448 ซ่ึงบัญญัติวา 

“ มาตรา  64  ผูเสียหายจะฟองคดีอาญาซึ่งมีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําการอัน
กฎหมายบัญญัติเปนความผิดตอศาลเยาวชนและครอบครัวไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
ผูอํานวยการสถานพินิจ ” 
    การฟองคดีของผูเสียหายยอมเปนที่เขาใจไดในตัววาเปนการมุงที่การลงโทษผูถูก
ฟอง  กรณีไมสอดคลองกับปรัชญาในการดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนดังกลาว  เหตุนี้  กฎหมาย
จึงไดวางเปนขอจํากัดไววาผูเสียหายจะกระทําไดก็แตโดยไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสถานพินิจ 
   3) ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  43 49  ซ่ึงบัญญัติวา 
    “มาตรา  43  การฟองขอใหกักกันเปนอํานาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ ” 
    “กักกัน”  เปนวิธีการเพื่อความปลอดภัยอยางหนึ่ง  ซ่ึงวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้น
เปนเรื่องของสวนรวมโดยเฉพาะ  กฎหมายจึงบัญญัติตองหามผูเสียหายในการฟองคดีขอใหกักกัน 
   4)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  32 50 ซ่ึงบัญญัติวา 
    “มาตรา  32  เมื่อพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน  ถาพนักงานอัยการ
เห็นวาผูเสียหายจะทําใหคดีของอัยการเสียหาย  โดยกระทําหรือละเวนกระทําการใดๆ ในกระบวน
พิจารณาพนักงานอัยการมีอํานาจรองตอศาลใหส่ังใหผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทําการ 
นั้นๆ  ได ” 

                                                 
47  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  1562. 
48  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  

หนา 64.   
49  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 43. 
50

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32. 
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    ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาผูเสียหายจะดําเนินคดีอาญาไดดวยก็ตาม  แต
ผูเสียหายมิไดเปนองคกรหลักในการดําเนินคดีอาญา  การดูแลความสงบเรียบรอยเปนภาระหนาที่
และความรับผิดชอบของรัฐ  กฎหมายจึงตองกําหนดขอหามสําหรับผูเสียหายไว  มิฉะนั้นคดีของรัฐ
อาจเสียหายได 
   5)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  37  (1) 51  ซ่ึงบัญญัติวา 
    “คดีอาญาเลิกกันได  ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว  เมื่อผูกระทําผิดยินยอมเสีย
คาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาที่กอนศาลพิจารณา ” 
    ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  79 52  บัญญัติวา 
    “ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว  ถาผูที่ตองหาวากระทําความผิดนําคาปรับในอัตรา
อยางสูงสําหรับความผิดนั้นมาชําระกอนที่ศาลเริ่มตนสืบพยาน  ใหคดีนั้นเปนอันระงับไป” 
   เมื่อคดีเลิกกันโดยการเสียคาปรับอยางสูงแลว  ผูเสียหายยอมฟองคดีอีกไมได 

 2.4.4 การดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรม 
  2.4.4.1 สิทธิในการเริ่มคดีอาญา 
    1) การรองทุกข 
     ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา 2(4)53 “ผูเสียหาย” 
หมายความถึง บุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้ง
บุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได ดังบัญญัติไวในมาตรา 4, 5 และ  6  กลาวคือ  ประมวลกฎหมาย
วิธพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติถึงสิทธิของผูเสียหายไวโดยตรง แตบัญญัติถึงอํานาจในการ
จัดการแทนผูเสียหายไวในมาตรา 3 ในเมื่อผูที่มีอํานาจจัดการแทนผูเสียหายที่แทจริงมีอํานาจดังที่
กฎหมายกําหนด ผูเสียหายที่แทจริงยอมมีอํานาจดังกลาวดวย สรุปไดวา ผูเสียหายมี 2 กรณี คือ 
ผูเสียหายที่แทจริงและผูที่มีอํานาจจัดการแทนเปนผูเสียหายโดยปริยาย เมื่อเปนผูเสียหายตามนัย
กฎหมายแลว ยอมใชอํานาจหนาที่ของผูเสียหายอยางแทจริงไดทันทีโดยไมตองรับมอบอํานาจ 
     มาตรา 3 54 “บุคคลดั่งที่ระบุในมาตรา 4, 5 และ 6 มีอํานาจจัดการตอไปนี้
แทนผูเสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 
 
 

                                                 
51  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 37 (1). 
52  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 79. 
53  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2(4). 
54  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 3. 
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     (1)  รองทุกข 
     (2)  เปนโจทกฟองคดีอาญา หรือเขารวมเปนโจทยกับพนักงานอัยการ 
     (3)  เปนโจทกฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
     (4)  ถอนฟองคดีอาญาหรือคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
     (5)  ยอมความในคดีความผิดตอสวนตัว” 
      ดังนั้น อํานาจและบทบาทของผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญา มีดังนี้ 
      1. การรองทุกข หมายถึง การที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนวามีผูกระทําผิดเกิดขึ้น จะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไม
ก็ตาม ซ่ึงกระทําใหเกิดความเสียหายแกตน และการกลาวนี้มีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับ
โทษ  55 
       การรองทุกข เปนวิธีการสําคัญในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ 
เนื่องจากความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนั้นเจาพนักงานของรัฐไมอาจทราบไดทุกครั้ง ในตางประเทศ
หนาที่ในการดําเนินคดีอาญาเปนหนาที่ของรัฐ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส ผูเสียหายไมมี
อํานาจในการดําเนินคดีอาญาดวยตนเอง  ดังนั้น ถาผูเสียหายประสงคจะดําเนินคดีอาญากับผูกระทํา
ผิด จะตองรองทุกขตอเจาพนักงาน 56ยิ่งกวานั้นความผิดอาญาบางประเภทซึ่งมีลักษณะคลายกับ
ความผิดอันยอมความได   การรองทุกขของผูเสียหายเปนเงื่อนไขใหดําเนินคดีอาญา กลาวคือ 
พนักงานอัยการจะสอบสวนฟองรองคดีอาญาไดตอเมื่อผูเสียหายไดรองทุกขแลว 
       สําหรับการรองทุกขของผูเสียหายในคดีอาญาความผิดอันยอมความ
ได มีความสําคัญตอการดําเนินคดีอาญาโดยองคกรของรัฐ กลาวคือ ในการสอบสวนเพื่อรวบรวม
พยานหลักฐานการดําเนินการทั้งหลายนั้น ถาเปนความผิดอันยอมความได กฎหมายหามมิให
พนักงานสอบสวนทําการสอบสวน เวนแตจะมีคํารองทุกขตามระเบียบ 57  และการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนมีผลสําคัญตออํานาจการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการดวย เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย บัญญัติหามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา
ใดตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน58 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว หาก
ไมมีการรองทุกขของผูเสียหายแลว อํานาจการดําเนินคดีอาญาของรัฐในความผิดอันยอมความได 
ก็ยอมจะมีขึ้นไมได อาจกลาวไดวาการรองทุกขในคดีอาญาความผิดอันยอมความได เปนเงื่อนไข
ใหอํานาจดําเนินคดีอาญาแกรัฐ 
                                                 

55  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2(7). 
56  กิตติ  บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา  103. 
57  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 121. 
58  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 120. 

DPU



 33 

       การรองทุกขอาจจําแนกเปนหลักเกณฑได  ดังนี้ 
                       (1) ผูมี อํานาจรองทุกข  คือผู เสียหายในคดีนั้น ตามมาตรา  2(4) 
บัญญัติไววา “ผูเสียหาย”หมายถึงบุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดฐานใด
ฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได ดังบัญญัติไวในมาตรา 4, 5 และ 6 
                        นอกจากผูเสียหายที่แทจริงแลวที่เปนผูมีอํานาจรองทุกข ยังรวม
ไปถึงผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย และผูรับมอบอํานาจใหรองทุกขยอมยื่นคํารองทุกขตอ 
เจาพนักงานได แตไมไดรวมถึงบุคคลอื่นซ่ึงไมใชผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่วามีบุคคลรูตัว
หรือไมก็ไดกระทําความผิดอยางหนึ่งขึ้น  กลาวคือ คํารองกลาวหานั้นไมอาจเปนคํารองทุกขได แต
อาจเปนคํากลาวโทษ 59 การรองทุกขเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูเสียหาย ในกรณีที่ผูเสียหายตายกอนมี
การรองทุกข พนักงานสอบสวนจะทําการสอบสวนโดยไมรองทุกขไมได และพนักงานอัยการไมมี
อํานาจฟอง60  และไมมีกฎหมายใหอํานาจทายาทดําเนินการตอในสวนของกรณีความผิดที่ผูเสียหาย
สามารถใหความยินยอมได ถือวาคดีนั้นสิ้นสุดลงดวยความตายของผูเสียหาย เวนแตถาผูเสียหายใน
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูเสียหายรอง
ทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย   
                       (2) ผูรับคํารองทุกข คือพนักงานสอบสวน 61  และพนักงานฝาย
ปกครอง หรือตํารวจ ซ่ึงมีตําแหนงหนาที่รองหรือเหนือพนักงานสอบสวน  และเปนผูซ่ึงมีหนาที่
รักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมาย  62  กลาวไดวา พนักงานสอบสวนผูรับคํารองทุกขไม
จําเปนตองเปนพนักงานซึ่งมีอํานาจทําการสอบสวน 
                        (3) เจตนาของผูรองทุกข ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 2(7) บัญญัติไววา “การกลาวหาของผูเสียหายเชนนั้น ไดกลาวโดยมีเจตนาจะให
ผูกระทําความผิดไดรับโทษ” คํากลาวหาของผูเสียหายที่จะเปนคํารองทุกขไดจะตองเปนคํากลาวหา
ซ่ึงแสดงใหเปนเจตนาของผูเสียหายที่ประสงคใหผูกระทําผิดไดรับโทษทางอาญา ถาคํากลาวโทษ
ของผูเสียหายไมไดประสงคใหผูกระทําผิดไดรับโทษทางอาญา คํากลาวหานั้นก็ไมใชคํารองทุกข 
ถอยคําที่วา “และการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําผิดไดรับโทษ” นั้นเปน 
คํากวางๆ ซ่ึงผูเสียหายไมตองใชถอยคําเชนนั้นโดยชัดแจง หากพิจารณาขอความทั้งหมดเปน 
ไดวา  ผูเสียหายประสงคจะเอาโทษ คําแจงความนั้นก็เปนคํารองทุกข เชน ผูเสียหายรองทุกขตอ 

                                                 
59  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2(8). 
60  นพรัตน  อักษร.  (2532).  ความผิดอันยอมความไดกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.  หนา 41.  
61  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 123  วรรคแรก. 
62  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 124.   
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เจาพนักงานตํารวจขอใหเจาหนาที่ดําเนินคดีจนถึงที่สุด 63 แตการรองทุกขจะตองกระทําโดยชัดแจง 
โดยผูเสียหายในฐานะที่ตนไดรับความเสียหายในเรื่องนั้น การไปใหถอยคําตอเจาพนักงานในเรื่อง
อ่ืน แมจะมีขอความไปถึงเรื่องที่ตนเสียหาย ก็ไมเปนการรองทุกขในเรื่องที่ตนเสียหาย 
                       (4) ลักษณะและวิธีการรองทุกข   คํารองทุกขนั้นตองปรากฏชื่อและ
ที่อยูของผูรองทุกข ลักษณะแหงความผิด พฤติการณตางๆ ที่ความผิดนั้นไดกระทําลง ความเสียหาย
ที่ไดรับและชื่อหรือรูปพรรณของผูกระทําผิดเทาที่จะบอกได 64   
                        คํารองทุกขของผูเสียหายไมจําตองระบุฐานความผิดของการ
กระทําตามที่กลาวหา การบอกกลาวเลาขอเท็จจริงของการกระทําก็เปนการเพียงพอแลว เพราะการ
กระทําจะเปนความผิดฐานใดนั้นเปนขอกฎหมาย ซ่ึงเปนหนาที่ของเจาพนักงานที่จะดําเนินการ
ฟองรองเอง แตอยางไรก็ตาม ถาขอเท็จจริงของการกระทําที่ผูรองทุกขไดรับความเสียหายนั้น เปน
ความผิดหลายฐาน ผูรองทุกขควรแจงขอเท็จจริงใหกับเจาพนักงานใหทราบทั้งหมด ถาผูรองทุกข
ไดกลาวหาแจงขอเท็จจริงของลักษณะพฤติการณของการกระทําและความเสียหายที่ไดรับเฉพาะ
บางกรณี การกระทําผิดในสวนที่ผูรองทุกขไมไดกลาวถึงลักษณะพฤติการณและความเสียหาย ถือ
ไมไดวามีการรองทุกขในความผิดนั้นดวย 
                        คํารองทุกขนี้จะทําเปนหนังสือหรือรองดวยปากเปลาก็ได ถาเปน
หนังสือตองมีวัน เดือน ป และลายมือช่ือของผูรองทุกข ถารองดวยปากเปลาใหพนักงานสอบสวน
บันทึกไวลงวัน เดือน ป และลงลายมือช่ือผูบันทึกกับผูรองทุกขในบันทึกนั้น65  ในกรณีที่มิไดรอง
ทุกขตอพนักงานสอบสวน แตรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ซ่ึงมีตําแหนงรองหรือ
เหนือพนักงานสอบสวนและเปนผูซ่ึงมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อมี
การรองทุกขเปนหนังสือตอเจาพนักงานดังกลาวแลว จะตองจัดการรีบสงหนังสือรองทุกขไปยัง
พนักงานสอบสวนและจะจดหมายเหตุอะไรไปบางเพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได66 แต
ถาเปนการรองทุกขดวยปาก พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะตองรีบจัดการใหผูเสียหายไปพบ
กับพนักงานสอบสวนเพื่อจดบันทึกคํารองทุกขนั้น ในกรณีเรงรอนเจาพนักงานฝายปกครอง หรือ
ตํารวจนั้นจะจดบันทึกเองก็ได แตแลวใหรีบสงไปยังพนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไร
ไปบางเพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได  67  

 

                                                 
63  คําพิพากษาฎีกาที่ 186/2503. 
64  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 123  วรรคสอง.  
65  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 123  วรรคสาม. 
66  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 124  วรรคสอง. 
67  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 124  วรรคสาม. 
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 2.4.4.2 สิทธิในการฟองคดีอาญา 
    1) ผูเสียหายจะเปนโจทกฟองคดีอาญา หรือเขารวมเปนโจทกกับพนักงาน
อัยการ  หรือเปนโจทกรวมกัน   

                                (1) พนักงานอัยการ 
                    (2)  ผูเสียหาย 
                      ผูเสียหายมีอํานาจที่จะยื่นฟองผูกระทําผิดไดดวยตนเอง การที่กฎหมาย
บัญญัติใหอํานาจผูเสียหายในการฟองคดีอาญาตอศาลดวยตนเอง เพราะถือวาเปนผูไดรับความ
เสียหายจากการกระทําความผิดโดยตรงจึงควรมีสวนในการที่จะกลาวหาผูกระทําความผิดตอศาล 
และผูเสียหายเปนผูทราบขอเท็จจริงการกระทําความผิดพยานหลักฐานที่อาจพิสูจนความผิดเพื่อ
เสนอตอศาลอันเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมในการปราบปรามผูกระทําผิด ประกอบกับ
ผูเสียหายจะเปนผูคานอํานาจของเจาพนักงานของรัฐในการดําเนินคดีอาญาโดยไมชอบ 
                      กฎหมายใหอํานาจพนักงานอัยการและผูเสียหายในการฟองคดีอาญา
เทาเทียมกัน แตละฝายมีสิทธิที่จะดําเนินคดีของตนไปไดตามลําพัง แตอยางไรก็ตามเพื่อความ
สะดวก กฎหมายอนุญาตใหทั้งสองฝายขอเขาเปนโจทกรวมกันไดโดยไมตองแยกเปนสองคดี ตาม
มาตรา 30 คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแลว ผูเสียหายจะยื่นคํารองขอเขารวมเปน
โจทกในระยะใดระหวางพิจารณากอนศาลชั้นตนพิพากษาคดีนั้นก็ได 68  ในการที่ผูเสียหายจะขอเขา
ไปเปนโจทกรวมนั้น ผูเสียหายตองถือเอาคําฟองของพนักงานอัยการเปนหลัก จะมาขอแกไข
เพิ่มเติมคําฟองไมได ซ่ึงหากคําฟองนั้นบกพรอง ผูเสียหายก็ตองรับผลของคําฟองที่บกพรองดวย   
     นอกจากนี้ในการขอเขาเปนโจทกรวมของผูเสียหายดังกลาว หาก
พนักงานอัยการเห็นวาผูเสียหายจะกระทําใหคดีของอัยการเสียหาย โดยกระทําหรือละเวนกระทํา
การใดๆ ในกระบวนพิจารณา พนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอศาลใหส่ังผูเสียหายกระทําหรือละ
เวนกระทําการนั้นๆได 69 ซ่ึงจะเห็นไดวากฎหมายไดใหความสําคัญแกการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ
มากกวา การเขารวมของผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญาของรัฐนั้น ผูเสียหายมีสวนรวมในการ
ดําเนินคดีภายใตกรอบของกฎหมายอยางจํากัด  กลาวคือ รัฐจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่รัฐสรางขึ้นโดยผูเสียหายไดเขามีสวนรวมในบางสวนของ
กระบวนการยุติธรรมเทานั้น ผูเสียหายไมไดมีสวนรวมทั้งหมดในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
ของรัฐ  ความเปนโจทกรวมเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแลว ฉะนั้นแมผูเสียหายจะยื่นคํารองขอ

                                                 
68  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 30. 
69  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 32.   
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ไวแลว แตศาลยังไมไดส่ังอนุญาต ผูเสียหายยังไมมีฐานะเปนโจทก นอกจากจะมีพฤติการณแสดง
ใหศาลเห็นวา ศาลอนุญาตแลว 

     การฟองคดีอาญาโดยผูเสียหาย จะตองเปนการใชสิทธิโดยสุจริต การใช
สิทธิโดยสุจริตในที่นี้หมายความวา  การฟองรองดําเนินคดีของผูเสียหายจะตองไมเปนการสมยอม
กัน เพื่อชวยเหลือจําเลย  มิฉะนั้นสิทธินําคดีอาญามาฟองของโจทกระงับ   
     ตามหลักการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 
(4) ที่บัญญัติใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไปเมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง 
อันเปนหลักการหามดําเนินคดีซํ้าสองแกจําเลยนั้น จะตองปรากฏวาคดีกอนเปนกรณีที่จําเลยถูกฟอง
ดําเนินคดีอยางแทจริง หากปรากฏวาคดีกอนเปนการฟองรองดําเนินคดีอยางสมยอมกัน แมวาจะ
เปนการกระทํากรรมเดียวกันก็ถือไมไดวาการกระทํากรรมนั้นจําเลยเคยถูกฟองและศาลไดมีคํา
พิพากษาเสร็จเด็ดขาดอันจะมีผลทําใหสิทธินําคดีมาฟองในความผิดนั้นระงับไปไม  
     คดีนี้หลักเกณฑดังกลาวนี้ ไดมีการวางไวในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
6446/2547  ขอเท็จจริงไดความวาคดีกอนคือคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3239/2543 ของศาลชั้นตน ซ่ึง
นางเพชรเปนโจทกฟองจําเลยในความผิดฐานฆาผูอ่ืนกรรมเดียวกันกับคดีนี้มีพฤติกรรมบงชี้วานาง
เพชรโจทกในคดีนั้นจะดําเนินคดีโดยสมยอมโดยไมสุจริต เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีผูพบเห็นจําเลย
เปนคนรายที่ใชอาวุธปนยิงผูตายจนไดมีการระบุช่ือจําเลยเปนผูทําใหตายไวในรายงานชันสูตรพลิก
ศพทายฟอง หลังเกิดเหตุนางเพชรผูเสียหายซึ่งเปนมารดาของผูตายไดแจงความรองทุกขตอ
พนักงานสอบสวนและไดมีการออกหมายจับจําเลยไวแตจําเลยหลบหนีการจับกุม คดีอยูระหวาง
การดําเนินการของเจาพนักงานตํารวจ นางเพชรผูเสียหายไดฟองจําเลยในขอหาฆาผูอ่ืนโดยเจตนา
ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3239/2543 ของศาลชั้นตน และยังปรากฏดวยวาในการดําเนินคดี
ดังกลาวทนายโจทกเพียงแตนํานางเพชรมารดาผูเสียหายซ่ึงไมเห็นเหตุการณในขณะเกิดเหตุ  และ
นายศรีเมือง  สุจินพรหม ผูซ่ึงอางวาเห็นเหตุการณแตกลับเบิกความเปนปฏิปกษตอคดีเขาเบิกความ
ตอศาลในชั้นไตสวนมูลฟองอันเปนเหตุใหศาลพิพากษายกฟองคดีนั้นเพราะเห็นวาคดีไมมีมูล และ
นางเพชรโจทกคดีนั้นก็ไมยื่นอุทธรณเชนนี้ ยอมสอแสดงวาคดีกอนนางเพชรผูเสียหายซึ่งเปนโจทก
ในคดีนั้นไดฟองรองดําเนินคดีแกจําเลยในลักษณะยอมกัน เปนการดําเนินคดีโดยไมสุจริตเพื่อหวัง
ผลเพียงตองการตัดสิทธิพนักงานอัยการโจทกคดีนี้มิใหมีสิทธิฟองรองดําเนินคดีแกจําเลยซ้ําสองได
อีกเทานั้น ยอมถือไมไดวาคดีกอนไดมีการฟองรองดําเนินคดีแกจําเลยอยางแทจริง สิทธินําคดีอาญา
มาฟองของโจทกในคดีนี้หาไดระงับไปไมดังนั้น พนักงานอัยการโจทกจึงมีสิทธิฟองจําเลยเปนคดี
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นี้ได ที่ศาลอุทธรณภาค 3 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพองดวย ฎีกาของจําเลยฟงไมขึ้น”  พิพากษา
ยืน70  
     จะเห็นไดวา เปนการดําเนินคดีโดยไมสุจริต เพราะผูเสียหายซึ่งเปน
โจทกฟองรองดําเนินคดีแกจําเลยในลักษณะสมยอมกันเพื่อหวังผลตัดสิทธิพนักงานอัยการโจทกมี
ใหสิทธิฟองรองดําเนินคดีแกจําเลยไดอีกในความผิดฐานฆาคนตาย  
     ความผิดฐานฆาคนตายเปนความผิดตอแผนดิน ไมสามารถยอมความ
กันไดเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้มิไดมีแตเพียงเอกชนที่กระทบสิทธิ แตความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นยังไปกระทบตอรัฐโดยตรง ทําใหรัฐเสียหาย จึงเปนหนาที่ของรัฐในการที่จะเขามาจัดการ
กับความเสียหายนี้ ผูที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของรัฐก็คือ พนักงานอัยการแตในคดีนี้ผูเสียหายซ่ึงเปน
โจทกไดดําเนินคดีในลักษณะสมยอมกัน เพื่อตองการที่จะตัดสิทธิพนักงานอัยการไมใหดําเนินคดีนี้
ไดอีก เปนการดําเนินคดีโดยไมสุจริตสรางความเสียหายใหแกรัฐ คือ พนักงานอัยการ/ทําใหคดีของ
พนักงานอัยการเสียหายเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินคดีไดอีก 
                      ในคดีที่มีผูเสียหายหลายคน การที่ผูเสียหายคนหนึ่งขอเขารวมเปน
โจทกกับพนักงานอัยการแลว ยอมไมตัดสิทธิผูเสียหายคนอื่น ๆ ที่จะขอเขารวมเปนโจทกกับ
พนักงานอัยการอีกไดในระหวางพิจารณากอนศาลขั้นตนพิพากษา แตในกรณีที่ผูเสียหายคนหนึ่ง
ฟองคดีไวแลว ผูเสียหายคนอื่น ๆ จะยื่นคํารองขอเขาเปนโจทกรวมไดหรือไมนั้น  เมื่อพิจารณา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30, 31 ซ่ึงไดบัญญัติเกี่ยวกับการรองขอเขารวมเปน
โจทกเฉพาะกรณีที่ผูเสียหายรองขอเขารวมเปนโจทกกับพนักงานอัยการ และกรณีที่พนักงาน
อัยการขอเขารวมเปนโจทกกับผูเสียหายสําหรับคดีที่มิใชความผิดตอสวนตัวเทานั้น สวนกรณีที่
ผูเสียหายยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทกกับผูเสียหายดวยกัน ไมมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว สิทธิ
การเขารวมเปนโจทกในคดีอาญานอกจากสองกรณีดังกลาวนี้แลวยอมไมอาจมีได ดังนั้น ใน
คดีอาญาที่ผูเสียหายคนหนึ่งไดยื่นฟองคดีไวกอนแลวผูเสียหายคนอื่นไมอาจยื่นคํารองขอเขารวม
เปนโจทกได 
   (2) ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีแพงท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
                     การฟองรองทางแพงที่เกี่ยวเนื่องมาจากคดีอาญา  หมายความถึง ในกรณีที่มี
ความผิดอาญาเกิดขึ้น ไดกอใหเกิดสิทธิเรียกรองทางแพง กลาวอีกนัยหนึ่งหมายถึงคดีแพงที่มีมูลมา
จากการกระทําความผิดอาญา 71 ซ่ึงโดยปกติเปนการกระทําที่กอใหเกิดความรับผิดทางแพงและทาง
อาญา โดยอาศัยกฎเกณฑความรับผิดในสาระสําคัญเปนทํานองเดียวกัน ในขอนี้มีความสําคัญใน

                                                 
70  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6446/2547. 
71  กิตติ บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา 118. 
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การพิจารณาวาคดีแพงนั้นเกี่ยวเนื่องกันคดีอาญาหรือไม หากเกี่ยวเนื่องกันแลวถาผูเสียหายฟอง
คดีอาญาแลวผูเสียหายก็ยอมมีสิทธิที่จะฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไดแมจะเกินอายุความใน
คดีแพงตามมาตรา 51 
                     ถาไมเปนคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาแลว  กลาวคือการกระทําซ่ึง
กอใหเกิดความรับผิดทางแพงและทางอาญา  ไดอาศัยกฎเกณฑความรับผิดแตกตางกันใน
สาระสําคัญแลว ผูเสียหายจะอาศัยสิทธิฟองเกินอายุความทางแพงตามที่กลาวในมาตรา 51 ไมได 
ผูที่จะอาศัยสิทธิฟองคดีแพงเชนนี้ได ตองเปนผูเสียหายในทางอาญา เพราะกฎหมายใชคําวา
ผูเสียหาย จึงควรตีความจํากัดสิทธิใหเฉพาะผูเสียหายในทางอาญาเทานั้น สวนคดีอาญานั้นอาจเปน
ผูเสียหายหรืออัยการฟองก็ได ดังนั้น ถาเปนผูเสียหายทางแพงอยางเดียว ไมเปนผูเสียหายทางอาญา
แลวจะอางสิทธิไมได การที่กลาวถึงผูเสียหายทางแพงดังกลาวเพราะวาเมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้น หากมี
มูลทางแพงเกิดจากคดีอาญานั้นดวย ผูที่ไดรับความเสียหายทางแพงดังกลาวมีความหมายกวางกวา
ผูเสียหายในทางอาญา โดยหมายถึงบุคคลที่ถูกโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายแพง อัน
อาจเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และรวมถึง
บุคคลอื่น ผูสืบสิทธิของบุคคลนั้น เชน ทายาทหรือผูจัดการมรดกดวย แมบุคคลเหลานี้จะไมเปน
ผูเสียหายในทางอาญาไมมีสิทธิฟองคดีอาญา แตก็มีสิทธิฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาได คง
เสียสิทธิบางประการเกี่ยวกับอายุความฟองรองทางแพงตางกับผูเสียหายทางอาญาเทานั้น  เหตุผลที่
กฎหมายใหอํานาจเชนนั้น เพราะการฟองคดีแพงสวนใหญยอมหมายที่จะกอบกูสถานะเดิมของ
ผูเสียหายใหกลับคืนสูสภาพที่เปนอยูหรือมีอยูกอนเกิดการกระทําผิด การฟองคดีอาญาอาจจะใช
เวลาเนิ่นนานกวาคดีจะเสร็จเด็ดขาดจึงไดยอมขยายเวลาในการฟองทางแพงใหแกผูเสียหายเพื่อรอ
ฟงผลทางอาญาใหแนนอนจะไดเสียคาใชจายนอยสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาคดีแพง 
 2.4.4.3  สิทธิในการระงับคดีอาญา 
   1) การถอนฟองคดีอาญาหรือคดีแพงท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
                     อํานาจในการถอนฟองเปนอํานาจของผูเสียหายโดยเฉพาะ หากเดิมเปน
ผูเสียหายและตอมามิไดเปนสิทธิการเปนผูเสียหายยอมสิ้นสุดลง จะใชสิทธิในการถอนฟองไมได 
การที่ผูเสียหายเปนโจทกยื่นฟองเพราะประสงคจะใหศาลพิพากษาลงโทษจําเลยตามที่กลาวหา 
อยางไรก็ดี ภายหลังที่โจทกยื่นฟองแลวอาจมีพฤติการณบางอยางเกิดขึ้นแกคดีของโจทก หรือ
เหตุผลบางประการทําใหโจทกไมตองการดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป อาจเปนเหตุผลสวนตัว
หรือเหตุผลความจําเปนอื่นก็ได เชน มีการชดใชคาเสียหาย ปรับความเขาใจหรือตกลงกันได โจทก
อาจถอนฟองก็ได  เมื่อกฎหมายใหสิทธิเต็มที่ในการฟองคดีแลว ผูเสียหายยอมใชสิทธิในการถอน
ฟองนั้นไดเต็มที่โดยเชนกัน เปนอํานาจอิสระของผูเสียหายที่จะถอนฟองได 
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                     กรณีที่ผูเสียหายไมไดเปนโจทกฟองเอง ผูเสียหายยอมไมมีอํานาจถอนฟอง 
เชน พนักงานอัยการยื่นฟองเนื่องจากผูเสียหายยื่นคํารองทุกขแลว และผูเสียหายไมไดขอเขาเปน
โจทกรวมกับพนักงานอัยการ ผูเสียหายจะถอนฟองไมได แตผูเสียหายอาจใหความยินยอมเปน
หนังสือเพื่อใหพนักงานอัยการถอนฟองได ซ่ึงการถอนฟองคดีอาญาความผิดอันยอมความไดของ
พนักงานอัยการ  ถาไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเสียหาย การถอนฟองของพนักงาน
อัยการไมมีผลทําใหคดีอาญาระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) 
เพราะผูเสียหายยังมีสิทธิที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหมได 
                     กรณีที่ผูเสียหายเปนโจทกรวมอยูดวย ผูเสียหายยอมมีสิทธิถอนฟองได และ
การขอถอนคํารองขอเขาเปนโจทกรวมก็มีผลเทากับเปนการขอถอนฟองเชนกัน  การขอถอนฟอง
คดีอาญานั้น สามารถทําไดโดยยื่นคํารองและถอนไดทั้งคดีความผิดตอแผนดิน หรือความผิดอัน
ยอมความไดถาเปนความผิดตอแผนดินจะยื่นเวลาใดกอนมีคําพิพากษาของศาลชั้นตนก็ได ศาลจะมี
คําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหถอนก็ไดแลวแตศาลจะเห็นสมควรประการใด72 ดังนั้น หากศาล
ช้ันตนพิพากษาแลวจะถอนฟองไมได สําหรับคดีความผิดตอสวนตัวก็เชนกันจะถอนฟองในเวลาใด
กอนคดีถึงที่สุดก็ได 73 ในกรณีที่ผูเสียหายไดยื่นฟองไวแลวไดถอนฟองคดีอาญานั้น ผูเสียหายจะนํา
คดีมาฟองอีกไมได  แตการถอนเชนนี้ไมตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม เวนแตคดี
ซ่ึงเปนความผิดตอสวนตัว  คดีอาญาที่ไดถอนฟองแลวจะนําคดีมาฟองใหมอีกไมได มาตรา 3674  
บัญญัติวา  “คดีอาญาซึ่งไดถอนฟองไปจากศาลแลว จะนํามาฟองอีกหาไดไม  เวนแตจะเขาอยูใน
ขอยกเวนตอไปนี้ 
                     (1) ถาพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีอาญาซึ่งไมใชความผิดตอสวนตัวไว
แลวไดถอนฟองคดีนั้นไป การถอนนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม 
                     (2) ถาพนักงานอัยการถอนคดีซ่ึงเปนความผิดตอสวนตัวไป โดยมิไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูเสียหาย การถอนนั้นไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม   
                     (3) ถาผูเสียหายไดยื่นฟองคดีอาญาไวแลวไดถอนฟองคดีนั้นเสีย การถอน
นี้ไมตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม เวนแตคดีซ่ึงเปนความผิดตอสวนตัว” 
    2) ยอมความในคดีความผิดตอสวนตัว 
                     การยอมความในทางอาญานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มิไดบัญญัติบังคับไวใหทําเปนหนังสือ ดังนั้น ทําไดดวยวาจาตอหนาศาลหรือศาลอาจอนุมานเอา

                                                 
72  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 35 วรรคแรก. 
73  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 35 วรรคสอง. 
74  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 36. 
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จากพฤติการณตางๆ ในคดีวามีการยอมความระหวางกันแลวก็ได แตพฤติการณจะตองมีความ
ชัดเจนพอที่จะถือไดเทานั้น การยอมความในคดีอาญา เปนการที่ผูเสียหายหรือโจทกซ่ึงเปน
ผูเสียหายตกลงระงับขอพิพาทหรือความผิดที่เกิดขึ้นกับผูกระทําความผิดหรือจําเลยโดยไมติดใจวา
กลาวเอาความอีก มีผลทําใหคดีอาญาเปนอันระงับไป   

                     เมื่อพิจารณาบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
39(2)75 ซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกขถอนฟองหรือยอมความกัน
โดยถูกตองตามกฎหมาย” คําวา “ยอมความกัน” นี้ยอมตองเขาใจวาตองเปนการกระทําของทั้ง
ผูเสียหายและผูกระทําผิด ทั้งสองฝายตกลงยอมความกันเพื่อเลิกคดีถาไมมีความตกลงของทั้งสอง 
ฝายเพื่อเลิกคดีก็เรียกวายอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมายไมไดอยูเอง ถาผูเสียหายจะเลิกคดีฝาย
เดียวโดยไมตองอาศัยความตกลงกับผูตองหาหรือจําเลยก็ชอบที่จะกระทําไดโดยการถอนคํารอง
ทุกขหรือถอนฟองได   
    ความผิดอันยอมความไดนั้นเปนความผิดทั้งทางแพงและทางอาญา การตก
ลงประนีประนอมยอมความกันในทางแพงบางกรณีเปนเรื่องผูเสียหายกับจําเลยตกลงยอมความกัน
ในคดีอาญาดวย โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเสียหายกับจําเลยตกลงเปลี่ยนแปลงมูลหนี้กันใหม ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงมูลที่มาแหงหนี้ในทางแพงแสดงถึงเจตนาของผูเสียหายวาประสงคใหขอหาทางอาญา
ในเรื่องฉอโกงระงับไปดวย หรือผูเสียหายและจําเลยไดทําสัญญาเปนหนังสือโดยจําเลยเอารถยนต 
1 คัน มาจํานําผูเสียหายและนําขาวสารไปไถถอนการจํานําเปนรายเดือนจนกวาจะครบ ถึงแมใน
สัญญาจะมิไดระบุโดยชัดแจงวาใหคดีอาญาระงับไปก็ตาม แตตามรูปคดีพอถือไดวาผูเสียหายและ
จําเลยทําสัญญาโดยมุงประสงคใหขอหาทางอาญาระงับไป   
    การที่กฎหมายกําหนดใหสามารถยอมความในคดีความผิดตอสวนตัวไดนั้น 
เพราะเห็นวาเปนความผิดที่เกี่ยวของตอเอกชน โดยเฉพาะเปนเรื่องเกี่ยวแกทรัพยสิน เกียรติยศ 
ช่ือเสียงของเอกชน ผูเสียหายบางคนอาจจะไมตองการใหไดรับความอับอาย สูทนนิ่งเสีย ดีกวาที่จะ
ใหเรื่องสูเจาพนักงาน หรือศาล ทําใหอ้ือฉาว แตหลักกฎหมายทั่วไปมีอยูวาความผิดอาญานั้น 
ไมอาจใหมีการยอมความกันได ทั้งนี้ เพราะความผิดอาญาเปนความผิดตอสังคมหรือมหาชน ซ่ึง
สังคมหรือมหาชนเทานั้นที่เปนผูเสียหาย ซ่ึงไมอาจมีการยอมความเลิกหรือระงับคดีกัน ผูเสียหาย
จะมีสิทธิยอมความในคดีความผิดตอสวนตัวได จะตองไดรองทุกขเสียกอน หากมิไดรองทุกข
ภายในสามเดือนนับแตวันที่รูเร่ืองความผิดและรูตัวผูกระทําผิดเปนอันขาดอายุความตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 96 ซ่ึงเทากับสิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดวย เมื่อไมไดรองทุกข

                                                 
75  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 39 (2). 
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แลว ยอมไมมีอํานาจที่จะยอมความคดีนั้นผูที่มีอํานาจยอมความกันไดจะตองเปนผูเสียหายตาม
กฎหมาย  
    ในกรณีที่ผูจัดการแทนผูเสียหายตามมาตรา 4,5 และ 6 ไดหลายคน ผูที่รอง
ทุกขไวแทนเทานั้นจึงจะมีสิทธิยอมความ ผูจัดการแทนคนอื่นที่ไมไดรองทุกขจะใชสิทธิยอมความ
ไมได ในกรณีที่ผูจัดการแทนไดรองทุกขแทนไว เมื่อผูเสียหายที่แทจริงมีความสามารถหรือเกิด
อํานาจขึ้นแลว ยอมจะใชสิทธิยอมความได ผูใชสิทธิจัดการแทนผูเสียหายที่แทจริงดังกลาวจะใช
สิทธิยอมความโดยฝนความประสงคของผูเสียหายที่แทจริง รวมท้ังมีผลประโยชนขัดกันดวยไมได 
อยางไรก็ตามหากผูจัดการแทนคนเกาไดส้ินอํานาจไปแลว ผูจัดการแทนคนใหมยอมเขาใชสิทธิ
ยอมความได 
                     การยอมความในทางอาญาจะตองไดกระทําภายหลังที่ความผิดไดเกิดขึ้น
แลว มิใชการที่จะกระทํากันไวลวงหนากอนการกระทําความผิดขอตกลงลวงหนากอนมีการกระทํา
ความผิดจะถือเปนการยอมความตามบทกฎหมาย มาตรา 35 วรรคสอง และ 39(2) ทั้งนี้เพราะหาก
ยอมใหมีการตกลงเชนนั้น ก็จะกอใหเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมือง และผิดหลักการฟองคดีอาญา
ที่ถือวาเปนความผิดตอสังคมซึ่งรัฐจะตองจัดใหมีการฟองรองขึ้น แตถาความผิดอาญานั้นไดเกิดขึ้น
แลว หากผูที่ตกลงยอมความนั้นยังไมรูถึงความผิดที่เกิดขึ้นนั้น ถือไดวามีการยอมความกันหลัง
ความผิดเกิดขึ้น 
 2.4.4.4  สิทธิของผูเสียหายที่จะไดรับทรัพยหรือราคาทรัพยคืน 
   เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแลว หากเปนคดีลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิง
ทรัพย ปลนทรัพย รีดเอาทรัพย กรรโชกทรัพย ฉอโกง ยักยอกหรือรับของโจร ถาผูเสียหายมีสิทธิจะ
เรียกรองทรัพยหรือราคาทรัพยที่สูญหายไปเนื่องจากกระทําผิดคืน เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟอง
คดีอาญาก็จะขอใหศาลเรียกทรัพยสินหรือราคาจากจําเลยแทนผูเสียหายนั้นดวย (ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 43) การเรียกทรัพยสินหรือราคาคืนดังกลาวนี้ พนักงาน
อัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญาหรือจะยื่นคํารองในระยะใดในระหวางที่คดีอาญากําลังอยูในการ
พิจารณาของศาลชั้นตนก็ได หากในชั้นพิจารณาศาลเห็นวาผูเสียหายมีสิทธิดังกลาว ศาลจะพิพากษา
ใหเรียกทรัพยสินหรือราคารวมในคําพิพากษาในคดีอาญาเลยทีเดียว 
   ตอมาไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซ่ึงมีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 24) ป พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมใหสิทธิแกผูเสียหายมากขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ถาผูเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาทรัพย จะเรียก
เอาคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือไดรับความเสื่อมเสียตอ
เสรีภาพในรางกาย  ช่ือเสียง ไดรับความเสียหายในทางทรัพยสินอัน เนื่องมาจากการกระทํา
ความผิดของจําเลย ผูเสียหายจะยื่นคํารองตอศาลที่จะพิจารณาคดีอาญาขอใหบังคับจําเลยชดใช
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คาเสียหายแกตนก็ได โดยผูเสียหายจะตองยื่นคํารองกอนเริ่มสืบพยานโจทก ในกรณีที่ไมมีการ
สืบพยานตองยื่นคํารองกอนศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดี เพื่อใหถือวาคําฟองดังกลาวเปนคําฟองที่สมบูรณ
ในสวนแพงดวย (ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 และ 44/2) 
   ความเสียหายดังกลาว เปนความเสียหายพิเศษที่ในชั้นเดิมพนักงานอัยการโจทก
ไมสามารถจะเรียกรองแทนผูเสียหายไดในคดีอาญา ผูเสียหายจําเปนจะตองไปฟองเปนคดีแพงเรียก
คาเสียหายในภายหลัง ซ่ึงจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามกฎหมายสวนแพง แตเมื่อกฎหมายไดเปด
โอกาสใหยื่นคํารองในคดีอาญาไดเชนนี้ เพื่อเปนการแบงเบาภาระแกผูเสียหายที่ไมตองเสีย
คาธรรมเนียมศาลแตประการใด 
 2.4.4.5   สิทธิท่ีจะไดรับคาตอบแทนจากรัฐ 
   ไดมีพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของทั้งผูเสียหายและฝายจําเลย เพราะไดมี
ขอเท็จจริงปรากฏอยูเสมอวา ในบางกรณีนั้นผูเสียหายไดรับความเสียหายจากการกระทําของบุคคล
อ่ืนในทางอาญา โดยที่ตนเองมิไดมีสวนเกี่ยวของดวย 
   สําหรับคาตอบแทนนั้น กฎหมายไดอธิบายวาหมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืนใดที่ผูเสียหายมีสิทธิไดรับเพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก หรือเนื่องจากมีการ
กระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน 
   ความผิดที่ไดกระทําตอผูเสียหายอันอาจทําใหผูเสียหายมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
ไดตองเปนความผิดที่ระบุไวในกฎหมาย ไดแก ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดตอชีวิต ความผิดตอ
รางกาย ความผิดฐานทําใหแทงลูก ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บ หรือคนชรา 
   การยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ และการอุทธรณในปญหาคาตอบแทน กฎหมาย
กําหนดใหผูเสียหายยื่นคําขอตอคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายที่ไดรับการแตงตัง้ตาม
กฎหมายเปนผูพิจารณา 
   ตามกฎกระทรวงยุติธรรมฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ไดกําหนดให
คณะกรรมการพิจารณาจายคาตอบแทนใหแกผูเสียหายในคดีอาญา โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
   1) คาใชจายที่จําเปนในการรักษาพยาบาล ใหจายเทาที่จายจริงแตไมเกินสาม
หมื่นบาท 
   2) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ ใหจายเทาที่จายจริงแตไมเกินสอง
หมื่นบาท 
   3) คาขาดประโยชนทําหามาไดระหวางที่ไมสามารถประกอบการงานไดตาม 
ปกติ ใหจายในอัตราวันละไมเกินสองรอยบาท เปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ไมสามารถ
ประกอบการงานไดตามปกติ 
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   4) คาตอบแทนความเสียหายอ่ืนนอกจากสามประการที่กลาวแลว ใหคณะ 
กรรมการพิจารณาจายเปนเงินตามจํานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แตไมเกินสามหมื่นบาท 
    คาตอบแทนตาม 1) และ 2) ใหรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับคาหองและคาอาหาร
ในอัตราวันละไมเกินหกรอยบาท 
    ในกรณีที่ผูเสียหายในคดีอาญาถึงแกความตาย ใหคณะกรรมการพิจารณา
จายคาตอบแทนใหแกผูเสียหายนั้น ดังตอไปนี้ 
    (1) คาตอบแทนใหจายเปนเงินจํานวนตั้งแตสามหมื่นบาท แตไมเกินหนึ่ง
แสนบาท 
    (2) คาจัดการศพ ใหจายเปนเงินจํานวนสองหมื่นบาท 
    (3) คาขาดอุปการะเลี้ยงดู ใหจายเปนเงินจํานวนไมเกินสามหมื่นบาท 
    (4) คาเสียหายอื่นนอกจาก (1) (2) และ (3) ใหจายเปนเงินตามจํานวนที่
คณะกรรมการเห็นสมควรแตไมเกินสามหมื่นบาท 
     การยื่นคําขอนั้น กฎหมายกําหนดใหผูเสียหายหรือทายาทซึ่งไดรับ
ความเสียหายที่มีสิทธิจะรับคาตอบแทน  ยื่นคําขอตอคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย 
ที่สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย กระทรวงยุติธรรม โดยยื่นตามแบบพิมพที่สํานักงาน
ไดกําหนดไวภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูเสียหายไดรูถึงการกระทําความผิด หรือวันที่ศาลมีคําสั่ง
อนุญาตใหถอนฟองเพราะปรากฏหลักฐานชัดเจนวาจําเลยมิไดกระทําความผิด หรือวันที่มี 
คําพิพากษาถึงที่สุดในคดีนั้นวา ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวา จําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือการ
กระทําของจําเลยไมเปนความผิดแลวแตกรณี 
     ในกรณีที่ผูยื่นคําขอ ไมวาจะเปนฝายผูเสียหายไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ ยอมมีสิทธิอุทธรณตอศาลอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับแจงคํา
วินิจฉัย คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณใหเปนถึงที่สุด ซ่ึงหมายความวาจะยื่นฎีกาตอศาลฎีกาอีกไมได 
     ผูยื่นคําขอเพื่อรับคาตอบแทนโดยแสดงขอความอันเปนเท็จก็ดี หรือ
ผูใดใหถอยคําหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จเกี่ยวกับการขอรับคาตอบแทนตามกฎหมายตอ
คณะกรรมการ หรือตอคณะอนุกรรมการ หรือตอพนักงานเจาหนาที่ก็ดี หรือผูใดไมใหถอยคํา
หรือไมสงหนังสือตอบ หนังสือสอบถามเอกสารหลักฐานหรือขอมูล หรือส่ิงอื่นที่จําเปนตามคําส่ัง
ของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควรก็ดี ถือ
วาเปนความผิดทางอาญาซึ่งมีทั้งโทษจําคุกและโทษปรับ 
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 2.4.5 บทบาทผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรม 
  แนวทางการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สวนที่เกี่ยวของกับผูเสียหาย 
จุดสนใจหลักอยูที่การพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจําเลยเปนสําคัญ ความเกี่ยวของของ
ผูเสียหายในกระบวนการพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจําเลยนี้ เปนเพียงการเปนพยานใน
คดีเพื่อสนับสนุนขอกลาวหาของโจทก และแสดงใหเห็นวามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นจริง 
และจําเลยเปนผูกระทําการดังกลาว 
  การกระทําความผิดอาญาไมวาจะเปนความผิดฐานใดหรือขอหาใดก็ตาม ยอมจะ
กอใหเกิดผลกระทบอันมีสาเหตุจากการกระทําความผิดนั้นไมมากก็นอย โดยเฉพาะผลกระทบตอ
บุคคลที่เปน “ผูเสียหาย” ในการกระทําความผิดอาญาเหลานั้น ในอดีตที่ผานมาอาจกลาวไดวา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไดใหความสําคัญกับผลกระทบหรือความเสียหายที่การกระทํา
ความผิดอาญาแตละครั้งแตละคราวไดเกิดขึ้นแกผูเสียหายนอยมาก จนแทบจะไมไดใหความสําคัญ
อะไรเลย บางครั้งการใหความสนใจแกผลกระทบหรือความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ อาจจะเปน
เพียงแคสวนหนึ่งของการพิสูจนใหเห็นวา การกระทําความผิดอาญาของจําเลยเปน “ความผิด
สําเร็จ” แลว โดยมีผลเกิดขึ้นแกตัวผูเสียหายจริง ไมไดเปนเพียงการพยายามกระทําความผิดในสวน
ของการแกไขเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวผูเสียหายนั้น แทบจะไมไดเปน
ประเด็นที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหความสําคัญแตอยางใด 
   ในปจจุบันอาจจะกลาวไดวา สถานะและบทบาทของผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกวาแตกอน ดังเชนที่เห็นไดจากพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2548 ที่เปดโอกาสใหผูเสียหาย
สามารถยื่นคํารองขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทกอยู
ได แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็เปนเพียงการทําใหกระบวนการที่มีอยูแตเดิม มีความกระชับและ
สะดวกมากขึ้นเทานั้น เนื่องจากเดิมผูเสียหายมีสิทธิที่จะฟองรองใหจําเลยรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนเปนคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไดอยูแลว เพียงแตอาจจะมีขั้นตอนที่ไมสะดวกนัก การ
เปดโอกาสใหผูเสียหายมายื่นคํารองเรียกคาเสียหายดังกลาวในคดีอาญาได จึงทําใหการใชสิทธิของ
ผูเสียหายทําไดงายขึ้นอันจะเปนการชวยแกไข เยียวยา หรือบรรเทาความเสียหาย ใหแกผูเสียหายได
ดีขึ้นดวย 
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บทคัดยอ 

 
 การมีสวนรวมของผูเสียหายในคดีอาญานั้น  ไมวาจะอยูในขั้นตอนของการฟองรอง  
การขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ  หรือการที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีเอง รวมตลอดถึง
การฟองดังกลาว  ยังเปนสิ่งที่เปนปญหาในกระบวนการยุติธรรมของไทย  การที่กระบวนการ
ยุติธรรมของไทยใหความสําคัญตอผูเสียหายโดยเปดโอกาสใหผูเสียหายฟองคดีได  เมื่อเปรียบเทียบ
กับบางประเทศซึ่งการดําเนินคดีอาญาเปนเรื่องรัฐเทานั้น  เอกชนคนใดคนหนึ่งไมอาจฟองคดีอาญา
ไดเลย  การที่ในกฎหมายไทยใหความสําคัญกับผูเสียหายมากเกินสมควร  จนบางครั้งมีผลกระทบ
ตอการใชอํานาจรัฐในการอํานวยความยุติธรรมได  จึงสงผลใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินคดี
อาญา  ทั้งในคดีความผิดตอแผนดิน  หรือคดีความผิดตอสวนตัว  โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเสียหายเปน
โจทกฟองคดีกอน  หรือผูเสียหายเปนโจทกรวมในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทกอยู  ผูเสียหายอาจ
ใชอํานาจตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหไวดําเนินคดีไปในทางที่มิชอบ  หรือ
เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัว  ซ่ึงจะกอใหเกิดความเสียหายตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
ดังนั้น  จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  ใหมีบทบัญญัติที่ชัดเจนในเรื่องดังกลาว 
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ABSTRACT 
 
 The participation of the injured persons in criminal cases, either in the litigation, the 
application to associate themselves as a joint prosecutor, or the lawsuit filing by themselves as the 
prosecutor, as well as the withdrawal of a prosecution, is still a problem in the Thai justice 
administration. The Thai justice administration recognizes the importance of the injured persons 
by offering them an opportunity to file a lawsuit by themselves. In some countries, on the 
contrary, criminal proceedings must be taken solely by the state, not a private person. The fact 
that the Thai law has placed too much importance on the injured persons to the extent that the 
execution of the state power is prejudiced is then detrimental to criminal proceedings, both in 
offences against the state and offences against a person, particularly in the event of the injured 
persons being a sole prosecutor themselves or being a joint prosecutor in the litigation already 
taken by the public prosecutor. In this regard, the injured persons may abuse the power given by 
the Criminal Procedure Code or may exercise such power for their own benefits, which will be 
seriously damaging to the criminal administration. For that reason, there is a need to amend the 
provisions of the Criminal Procedure Code for a clearer concept in this respect. 
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 การทําวิทยานิพนธฉบับนี้  ประสบความสําเร็จจากทานคณาจารยทั้งหลาย  และ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดใหความรู  คําแนะนําแกผูเขียนทั้งในดานการศึกษา  การวิจัย  และการคนควา  
รวมตลอดถึงขอมูลตางๆ โดยเฉพาะทานอาจารย  ดร. อุทัย  อาทิเวช  ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ
อยางสูง  อาจารยที่ปรึกษาที่ไดสละเวลาอันมีคา  เพื่อใหคําแนะนําตาง ๆอยางใกลชิด  และเอาใจใส
ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได  ตั้งแตการเสนอหัวขอวิทยานิพนธ  การสอบเคาโครง  การ
คนควารวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหปญหาตางๆ รวมทั้งการตรวจแกไขความเรียบรอยของ
วิทยานิพนธจนสําเร็จลงไดดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณอยางสูง ทานศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร  ที่กรุณามาเปน
ประธานสอบวิทยานิพนธ ทานรองศาสตราจารย ดร. อุดม  รัฐอมฤต และทานอาจารย ดร. สุรสิทธ์ิ  
แสงวิโรจนพัฒน  ที่กรุณารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ  รวมท้ังคําแนะนําตางๆ ในการแกไข  
และปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้  ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้  ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยางสูงจากทุกคนในครอบครัวของผูเขยีนทีค่อย
เปนกําลังใจ  เปนแรงสนับสนุนจนประสบความสําเร็จดังตั้งใจ หากวิทยานิพนธฉบับนี้จะกอใหเกิด
คุณคา  และมีประโยชนไมวาในดานใดก็ตาม  ผูเขียนขอมอบบูชาใหเปนกตเวทิตาแกบิดามารดา  
ครูบาอาจารย  ผูประสิทธิ์ประสาทความรู  ตลอดจนผูมีพระคุณที่เคารพรักทุกทาน และบรรดาผูแตง
ตํารา  บทความตางๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาทุกแหงที่ผูเขียนใชคนควา  หากมีขอบกพรอง
ประการใด  ผูเขียนขอรับไวเพื่อนําไปเปนความรูและปรับปรุงแกไขใหถูกตองยิ่งขึ้น 
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บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ตามระบบกฎหมายของประเทศไทย  การดําเนินคดีอาญาจะเปนการดําเนินคดีโดยรัฐ  
ซ่ึงการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Offizialklage  หรือ public  prosecution) เปนหลักการดําเนินคดี 
ที่เกิดขึ้นใหม  โดยถือวารัฐเปนผูเสียหายและเจาพนักงานของรัฐผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินคดีอาญา  
การดําเนินคดีอาญาของเจาพนักงานของรัฐ  อาจเปนการดําเนินคดีอาญาตามหลักกฎหมาย หรือตาม
ดุลพินิจแลวแตความเหมาะสม  ความแตกตางกันของระบบกฎหมายการปกครองของแตละ
ประเทศ  แตประเทศไทยนั้น  การดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนใชหลักการดําเนินคดี
อาญาตามกฎหมาย  และการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการใชหลักการดําเนินคดีตามดุลพินิจ
แตทั้งนี้มิไดหมายความวา  รัฐจะผูกขาดการดําเนินคดีอาญาไวแตผูเดียวโดยเด็ดขาด  ดังเห็นไดวา  
ประเทศไทยใหผูเสียหายฟองคดีอาญาไดอยางกวางขวาง  และนอกจากผูเสียหายจะฟองคดีไดแลว
ยังมีความผิดอันยอมความไดหรือความผิดตอสวนตัวอยูมากมาย  และในคดีความผิดอันยอมความ
ไดหรือความผิดตอสวนตัวดังกลาวนี้  คํารองทุกขเปนเงื่อนไขสําคัญหรือเปนเงื่อนไขใหอํานาจ
ดําเนินคดี  สําหรับพนักงานเจาหนาที่ของรัฐและศาลในอันที่จะดําเนินคดีอาญาที่กระทําตอ
ผูเสียหาย  
 ฉะนั้น  ผูเสียหายจึงมีความสําคัญในคดีอาญาในระบบกฎหมายของไทยเปนอยางมาก  
และปญหาเรื่องผูเสียหายเปนปญหาที่ขึ้นสูศาลฎีกาบอยครั้งมากดวย 1  เนื่องจากแตเดิม  การลงโทษ
มีลักษณะเปนการทดแทนผูกระทําความผิด  เพียงเพื่อสนองตอบความตองการของผูเสียหายจากการ
ที่ผูเสียหายไดรับผลความเสียหายมาจากการกระทําความผิดในลักษณะตาตอตา  ฟนตอฟน  แตใน
ปจจุบัน  การลงโทษไดเปลี่ยนแปลงไปไดมีการเลิกใชการลงโทษแบบแกแคนทดแทนผูกระทํา
ความผิด  และเห็นวาสังคมสวนรวมจะไมนิ่งดูดายกับการกระทําเชนนั้น  และเพื่อเตือนบุคคลทั่วไป
ในจุดมุงหมายเพื่อปองกันพิเศษ  กลาวคือ  การลงโทษนั้นตองใหเหมาะสมกับความผิด  และความ
ช่ัวของผูกระทําความผิด  เพื่อใหเขาไดมีโอกาสแกไขปรับปรุงตนเองไมกระทําความผิดเชนนั้นอีก 2 

                                                 
1  คณิต   ณ นคร.  (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 117 – 118. 
2  แหลงเดิม.  หนา 116 - 117. 
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 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติใหผูเสียหายมีสิทธิในการ
กลาวหา  ฟองรอง  ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดไดเนื่องจากเปนผูที่ไดรับความเสียหายโดยตรง  
แตการใหผูเสียหายมีสิทธิดําเนินคดีอาญาโดยไมจํากัดนั้น  อาจเปนโทษตอกระบวนการยุติธรรม
มากกวาประโยชนที่จะไดรับจากผูเสียหาย  ซ่ึงผูเสียหายไมเอาใจใสในการดําเนินคดีเทาที่ควรหรือ
เพื่อชวยเหลือผูกระทําความผิดใหพนโทษ  เปนตน  ในทางกลับกันคงลืมมองไปวา  การดําเนิน
คดีอาญาเปนภารกิจของรัฐ  โดยมากผูกขาดการดําเนินคดีอาญาไวแตเพียงผูเดียว  บางรัฐเปดโอกาส
ใหผูเสียหายฟองคดีอาญาไดเฉพาะความผิดบางฐาน3   เพราะการฟองคดีอาญาโดยผูเสียหายอาจ
กอใหเกิดผลเสียหายตอกระบวนการยุติธรรมได  ตามมาตรา  32  ใหผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญา
ไดดวย  ซ่ึงบัญญัติวา  “ เมื่อพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน  ถาพนักงานอัยการเห็น
วาผูเสียหายจะกระทําใหคดีของอัยการเสียหาย  โดยกระทําหรือละเวนกระทําการใดๆ ในกระบวน
พิจารณา  พนักงานอัยการมีอํานาจรองตอศาลใหส่ังใหผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทําการ 
นั้นๆ ได ” 
 จากหลักดังกลาว  แสดงใหเห็นวา  ในการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยนั้นรัฐเปน
ใหญ  ถึงแมผูเสียหายจะมีอํานาจดําเนินคดีไดก็ตาม  ตลอดจนขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงาน
อัยการได 4 ผูเสียหายจะทําใหคดีเสียหายไมได ไมวาจะเปนความผิดอันยอมความไดหรือเปนความ 
ผิดตอสวนตัวก็เชนกัน  ที่กฎหมายหามทําการสอบสวนเวนแตจะมีคํารองทุกขในคดีความผิด 
ตอสวนตัวเสียกอน 5  ซ่ึงถือวาผูเสียหายมีสวนที่จะตรวจสอบการทํางานของอัยการ  หรือในกรณีที่
อัยการไมดําเนินคดีตามความประสงคของผูเสียหาย  ดังเชนกรณีของแพทยหญิงผัสพร  บุญเกษม
สันติ  ที่อัยการมีคําส่ังไมฟอง  นายโชติ  วัฒนเชษฐ  บิดาของผูเสียหายจึงฟองคดีเองและศาลมีคําสั่ง
ประทับฟอง 6 ทั้งๆ ที่คดีดังกลาวยังอยูระหวางการวินิจฉัยช้ีขาดของอัยการสูงสุดตามมาตรา 145  
ซ่ึงหากอัยการยื่นคํารองเขาไปในคดีที่โชติ  วัฒนเชษฐ  ฟองคดีเองดังกลาว  เพื่อขอใหศาลมีคําสั่ง
ใหรอการวินิจฉัยไวกอนในชั้นไตสวนมูลฟอง  เพื่อรอคําสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุดเสียกอนโดย
อาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  31  ประกอบมาตรา  32  เพื่อปองกันมิใหคดี
ของอัยการเสียหาย  ซ่ึงหากศาลในคดีดังกลาวมีคําพิพากษายกฟองกอนอัยการสูงสุดมีคําสั่งชี้ขาด
ใหฟองคดี  ก็จะทําใหอัยการฟองคดีตอไปไมได  เนื่องจากเปนการฟองซ้ํา  และตอมาปรากฏวา  
อัยการสูงสุดมีคําสั่งชี้ขาดใหฟองคดีดังกลาว  อัยการจึงยื่นฟองคดีดังกลาวตอศาลอาญากรุงเทพใต   
 
                                                 

3  แหลงเดิม.  หนา  420. 
4  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 30. 
5  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 121.  

 6  คําพิพากษาฎีกาที่ 2236 – 2237/2550. 
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ตอมาศาลมีคําสั่งใหนําคดีดังกลาวไปรวมกับคดีที่นายโชติ  วัฒนเชษฐ  ฟองคดีในฐานะบิดาของ
แพทยหญิงผัสพร  บุญเกษมสันติ  ศาลอาญากรุงเทพใตพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนายแพทย
วิสุทธิ์  บุญเกษมสันติ  จําเลย  ตอมาศาลอุทธรณและศาลฎีกาพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชั้นตน  
คดีของอัยการจึงไมเสียหายเพราะเหตุที่อัยการไดยื่นฟองดังกลาวภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด  และสามารถนําคดีดังกลาวไปรวมการพิจารณาพิพากษาลงโทษจําเลยในคดีดังกลาว  และ
เนื่องจาก  มาตรา 31 บัญญัติวา “คดีอาญาที่มิใชความผิดตอสวนตัว  ซ่ึงผูเสียหายยื่นฟองแลว  
พนักงานอัยการจะยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทกในระยะใดกอนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได”  กลาวคือ  
เมื่อผูเสียหายฟองคดีความผิดอาญาตอแผนดิน  แมกฎหมายจะมิไดบัญญัติไวโดยตรง  แตโดย
เหตุผลของเรื่องตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ  ศาลที่รับฟองไวตองแจงใหพนักงานอัยการ
ทราบเสมอ7 
 การที่พนักงานอัยการจะมีโอกาสพิจารณาวาสมควรจะเขารวมเปนโจทกหรือไม 
ในเบื้องตน พนักงานอัยการจะตองทราบกอนวาผูเสียหายไดยื่นฟองคดีความผิดอาญาแผนดินไว 
จริงอยู  แมกฎหมายจะมิไดบัญญัติไวโดยตรงวา  เมื่อผูเสียหายไดยื่นฟองคดีความผิดอาญาแผนดิน  
ใหศาลแจงใหพนักงานอัยการทราบ  แตโดยเหตุผลของเรื่อง  ศาลที่รับฟองคดีความผิดอาญา
แผนดินโดยผูเสียหายมีหนาที่ตองแจงเรื่องใหพนักงานอัยการทราบ  แตในทางปฏิบัติศาลไมเคยแจง
เร่ืองใหพนักงานอัยการทราบ8 ทําใหพนักงานอัยการไมไดกระทําหนาที่ตามที่ตองกระทํา เนื่องจาก 
ศาลไมไดแจง  ความเสียหายตอสวนรวมจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะในคดีที่ผูเสียหายไดยื่นฟองคดี
ความผิดอาญาแผนดินเอง  เปนตน  หรืออาจจะเปนกรณีที่มีการฟองเท็จตอผูอ่ืน  กลาวคือ  นําเอา
ความอันเปนเท็จฟองผูอ่ืนตอศาลวากระทําผิดอาญา  ถึงแมจะมีบทบัญญัติกฎหมายลงโทษไวแลวก็
ตาม  ในปจจุบันยังมีปรากฏใหเห็นเสมอ  ซ่ึงถาไมสามารถพิสูจนการฟองเท็จไดภายในเวลาอัน
สมควรก็ยอมเกิดความเสียหายตอกระบวนการยุติธรรม 
  การที่กฎหมายใหความสําคัญตอผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญา  เทากับวาเปนการเปด
โอกาสใหผูเสียหายมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม  มิใชเขามามีบทบาทในการจํากัดอํานาจ
หนาที่ของเจาหนาที่รัฐในทางที่เปนประโยชนตอตน  กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ  หรือเหน็ไดจาก
ความผิดตอแผนดินบางประเภทที่ใหผูเสียหายดําเนินคดีไดในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟอง  
ผูเสียหายมีสิทธินําคดีขึ้นสูศาลดวยการฟองคดีอาญาดวยตนเองไดอีก โดยมิตองผูกพันกับคําสั่ง 
 
                                                 

7  คณิต  ณ  นคร  ก (2552).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  :  หลักกฎหมายและพื้นฐานการ
เขาใจ.  หนา  42. 

8  คณิต  ณ  นคร ข (2544, มกราคม – มิถุนายน,).  “บทบาทของศาลในคดีอาญา.”  วารสารกฎหมาย
ธุรกิจบัณฑิตย.  1, 1.  หนา 55. 
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ไมฟองคดีอาญานั้นโดยเด็ดขาด  ทําใหกระบวนการยุติธรรมขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอผูเสียหายมีสิทธิอยางกวางขวาง ซ่ึงในตางประเทศไดบัญญัติถึง
หนาที่ของผูเสียหายใหมีสวนรวมในคดีไดเฉพาะบางฐานความผิดเทานั้นอยางชัดเจน  จากหนาที่ที่
ชัดเจนนี้เองทําใหตางประเทศไมประสบพบปญหาดั่งเชนประเทศไทย   
  ผลกระทบจากสภาพปญหาดังกลาว  สืบเนื่องมาจากการที่กฎหมายเปดโอกาสให
ผูเสียหายเขามามีสวนรวมในคดีอาญาอยางกวางขวางโดยเฉพาะประเทศไทย  มิอาจปฏิเสธไดเลยวา  
การที่ใหผูเสียหายเขามามีสวนรวมในคดีอาญาสามารถทําใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น  
แตในทางตรงกันขาม  การใหผูเสียหายมีอํานาจมากเกินไปก็อาจจะสงผลเสียตอกระบวนการ
ยุติธรรมเชนกัน  โดยเฉพาะการคํานึงถึงแตประโยชนของตนแตเพียงอยางเดียวโดยไมคํานึงถึง
ผลประโยชนตอสวนรวม  ดังนั้น  เพื่อความยุติธรรมควรที่จะมีการจํากัดสิทธิของผูเสียหายให
ชัดเจนถูกตองและเหมาะสมวา  มีอยูมากนอยเพียงใดตอการมีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญา   
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและวิวัฒนาการในการมีสวนรวมของผูเสียหาย  ในระบบการดําเนิน
คดีอาญา หรือสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของรัฐในการเขามา
ควบคุมดูแลการใชสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับ
ตางประเทศ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงระบบการดําเนินคดีอาญา  ในการทราบถึงขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย  และดําเนินการแกไขใหถูกตอง และศึกษาถึง
วัตถุประสงคในการลงโทษเปรียบเทียบกับของตางประเทศ  
 1.2.3 เพื่อศึกษาถึงขอกฎหมายและทางปฏิบัติของผูเสียหายที่มีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญา
ของประเทศไทย  โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับตางประเทศ  เพื่อทราบถึงความแตกตางในการให
ความสําคัญแกผูเสียหาย  เพื่อหาความเหมาะสมแกระบบกฎหมายในประเทศไทย 
 1.2.4 เพื่อวิเคราะหถึงผลกกระทบที่มีตอหลักการดําเนินคดีอาญา  ในการที่กฎหมายใหสิทธิ
ผูเสียหายเขามามีสวนรวมในคดีอาญาไดอยางกวางขวาง  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของไทย  โดยเฉพาะมาตรา  31  และมาตรา  32  เพื่อเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนตอไป  
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 การที่กระบวนการยุติธรรมของไทยใหความสําคัญตอผูเสียหายโดยเปดโอกาสให
ผูเสียหายฟองคดีได  เมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศซึ่งการดําเนินคดีอาญาเปนเรื่องของรัฐเทานั้น  
เอกชนคนใดคนหนึ่งไมอาจฟองคดีอาญาไดเลย  การที่กฎหมายใหความสําคัญกับผูเสียหายมากเกิน
สมควรจนบางครั้งมีผลกระทบตอการใชอํานาจรัฐในการอํานวยความยุติธรรมได  จึงสงผลใหเกิด
ความเสียหายแกการดําเนินคดีอาญาที่รัฐ  ไมวาจะเปนคดีความผิดตอแผนดิน  หรือคดีความผิดตอ
สวนตัว โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีกอน หรือผูเสียหายเปนโจทกรวมในคดีที่
พนักงานอัยการเปนโจทกอยู  ผูเสียหายอาจใชอํานาจตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ใหไวดําเนินคดีไปในทางที่มิชอบ หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัว ซ่ึงจะกอใหเกิดความ
เสียหายตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงแกไข 
บทบัญญัติของกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหมีบทบัญญัติที่ชัดเจนในเรื่อง
ดังกลาว   
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษานี้  มุงศึกษาถึงการมีสวนรวมของผูเสียหายในคดีอาญาวา  การใหสิทธิและ
อํานาจแกผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญาควรจะมีการกําหนดขอบเขตเพียงใดที่จะไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินคดีอาญาของรัฐ  โดยจะทําการศึกษาถึงอํานาจ  หนาที่  และการมีสวนรวม
ของผูเสียหายในคดีอาญาเปรียบเทียบกับการมีสวนรวมของผูเสียหายตามหลักกฎหมายตางประเทศ  
โดยเฉพาะในสวนที่ผูเสียหายฟองคดีเองหรือเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ  ทั้งในคดี
ความผิดตอแผนดิน  และคดีความผิดตอสวนตัว  โดยนําสิ่งที่ไดศึกษามาทําการวิเคราะหถึง
ผลกระทบ  เพื่อแกไขปรับปรุงกฎหมายไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษานี้ เปนการศึกษารวบรวมขอมูล และคนควาแบบวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษา
คนควาขอมูลจากบทความ วารสาร วิทยานิพนธ ตัวบทกฎหมาย ส่ิงพิมพตางๆ งานวิจัย และ
หนังสือ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา และวิเคราะหเปรียบเทียบใหเกิด
ความเขาใจอยางถองแทและเปนระบบ 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงแนวคิดและวิวัฒนาการในการมีสวนรวมของผูเสียหาย  ในระบบการ
ดําเนินคดีอาญา  หรือสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา  ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของรัฐในการเขามา
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ควบคุมดูแลการใชสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับ
ตางประเทศ 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงระบบการดําเนินคดีอาญา  ในการทราบถึงขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย   และดําเนินการแกไขใหถูกตอง และศึกษาถึง
วัตถุประสงคในการลงโทษเปรียบเทียบกับของตางประเทศ  
 1.6.3 ทําใหทราบถึงขอกฎหมายและทางปฏิบัติของผูเสียหายที่มีสวนรวมในการดําเนินคดี
อาญาของประเทศไทย  โดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับตางประเทศ  เพื่อทราบถึงความแตกตางในการ
ใหความสําคัญแกผูเสียหาย  เพื่อหาความเหมาะสมแกระบบกฎหมายในประเทศไทย 
 1.6.4 ทําใหทราบถึงผลกกระทบที่มีตอหลักการดําเนินคดีอาญา  ในการที่กฎหมายใหสิทธิ
ผูเสียหายเขามามีสวนรวมในคดีอาญาไดอยางกวางขวาง  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของไทย  โดยเฉพาะมาตรา  31  และมาตรา  32  เพื่อเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนตอไป  
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บทที่ 2 

แนวคิดของระบบการดําเนินคดีอาญาและการมีสวนรวม 
ของผูเสียหายในคดีอาญา 

                    
                   วิวัฒนาการของหลักการดําเนินคดีอาญาในแตละสังคมมีลักษณะที่แตกตางกันไป 
ในสมัยกอน  มีความคิดเริ่มตนที่การแกแคนตอบแทนแกผูกระทําความผิด (ลักษณะตาตอตาฟน 
ตอฟน) ตอมาแนวความคิดดังกลาวไดเปลี่ยนไป โดยเห็นวาการกระทําความผิดบางกรณี  นอกจาก
กอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอผูเสียหายนั้นแลว ยังมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคม
หรือรัฐนั้นดวยเชนกัน  จึงมีหลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชนเกิดขึ้นมา  และนอกจากนี้ใน
ปจจุบันหลายๆ ประเทศก็ไดพัฒนามาใชหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ ซ่ึงเปนหลักการดําเนิน
คดีอาญาที่เกิดขึ้นใหม 
 
2.1 แนวคิดของระบบการดําเนินคดีอาญา 
                   หลักการดําเนินคดีอาญามาจากแนวความคิดในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม
หรือรัฐ  แตโดยที่ประเทศตางๆ  ในโลกตางมีประวัติ ความเปนมาของชนในชาติที่แตกตางกันไป  
แบงออกไดดังนี้คือ ประชาชนเปนผูรักษาความสงบเรียบรอย กับรัฐเปนผูรักษาความสงบเรียบรอย 1 
                   รูปแบบของการดําเนินคดีอาญาจึงสัมพันธกับแนวความคิดในการรักษาความสงบ 
เรียบรอยซ่ึงสามารถแบงหลักการดําเนินคดีอาญาออกเปน 3 หลัก  คือหลักการดําเนินคดีอาญา  โดย
ผูเสียหาย หลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน และหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ 

 2.1.1 หลักการดําเนินคดีอาญาโดยผูเสียหาย 
  จากการศึกษาประวัติศาสตรแตเดิม  การควบคุมอาชญากรรมเปนเรื่องของผูเสียหาย
กลาวคือ ผูเสียหาย หรือเครือญาติของผูนั้นเปนผูนําเรื่องราวมาฟองรองแลวนําพยานหลักฐาน 
ที่สามารถพิสูจนไดมาเสนอตอศาลดวยตนเอง เพื่อใหศาลพิจารณาและพิพากษาคดีลงโทษรวมทั้ง

                                                 
1  คณิต ณ นคร  ค (2528, กันยายน).  “วิธีพิจารณาความอาญาไทย  :  หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไม

ตรงกัน”.  วารสารนิติศาสตร,  3, 15.  หนา 2. 

DPU



 8 

การบังคับใหผูกระทําความผิด  รับผิดตามขอเรียกรองของผูเสียหายหรือเครือญาติของผูนั้น อันเปน
แนวความคิดของระบบปจเจกชนนิยม (Individualism) 2  
                   การดําเนินคดีอาญาโดยผูเสียหายจึงเปนเรื่องของการตอสูระหวางเอกชนกับเอกชน 
โดยมีศาลวางตนเปนกลางชี้ขาดตัดสินคดีจึงเปนการดําเนินคดีที่มีลักษณะไมแตกตางจากการดาํเนนิ
คดีอาญาดังกลาว จึงคํานึงถึงแตเฉพาะสวนไดเสียของผูเสียหายหรือเครือญาติของผูนั้น โดยมิได
คํานึงถึงผลกระทบตอความสงบสุขของสังคมหรือรัฐแตอยางใด นอกจากผูเสียหายแลวบุคคลอื่นจึง
ไมมีสิทธิฟองรอง 3  ดังนั้นจะเห็นวาหลักการดําเนินคดีอาญาโดยผูเสียหายมาจากแนวความคิดใน
การรักษาความสงบเรียบรอยโดยประชาชน ซ่ึงพิจารณาถึงความรับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญา
อันเปนหนาที่ของผูไดรับความเสียหาย  แตทั้งนี้ก็ไมอาจปฏิเสธไดวาผูเสียหายผูนั้นก็คือ  ประชาชน
ที่อยูรวมกันในสังคมหรือรัฐนั้น หลักการดังกลาวเปนแนวความคิดใหผูเสียหายเทานั้น  มีอํานาจ
ฟองผูกระทําผิดตอศาลโดยมีศาล  เปนผูตัดสินและบังคับใหมีการลงโทษผูกระทําความผิด  และให
ชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไมมีเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวของกับคดีแตอยางใด   
 ขอดอยบกพรองของแนวความคิดดังกลาวนี้ คือ ผูเสียหาย มักจะคํานึงแตความเสียหาย
ในสวนของตนเองเทานั้น โดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบของอาชญากรรมที่มีตอสังคม ดังนั้น  เมื่อ
ผูเสียหายไดรับชดใชความเสียหายในสวนของตนเองแลวยอมจะไมติดใจดําเนินการกับผูกระทํา
ความผิดอีก  ซ่ึงเห็นไดวาเมื่อรัฐไมสามารถรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมไดครบถวน  และ
เอกชนเปนผูเสียหาย  อันเนื่องจากการกระทําผิดอาญาก็ควรจะไดรับความคุมครอง ผูเสียหายจึงตอง
มีอํานาจดําเนินคดีอาญา ไดดวยตนเอง เพื่อเรียกรองสิทธิที่ตนมีอยู 

 2.1.2 หลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน  
                 หลักการดําเนินคดีนี้ถือวาประชาชนทุกคนเปนผูเสียหาย มีอํานาจฟองคดีอาญาโดย 
ไมตองคํานึงวาบุคคลนั้นจะเปนผูเสียหายที่แทจริงหรือไม  แนวความคิดตามระบบนี้มาจาก
แนวความคิดที่วา  การควบคุมอาชญากรรมเปนหนาที่ของประชาชนเพราะทุกคนเปนสวนหนึ่งของ
สังคม  สวนรัฐมีหนาที่  ในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม  ตลอดจนมีหนาที่ปองกัน
อาชญากรรม  นอกจากนี้ประชาชนในสังคมหรือรัฐนั้นใหความสําคัญกับเรื่องเสรีภาพสูงมาก  
เนื่องจากมีแนวความคิดในการรักษาความสงบเรียบรอยโดยประชาชน  หรือแนวความคิดของ
ระบบปจเจกชนนิยม (Individualism) ซ่ึงคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะละเมิดไมได เปน
ผลใหรัฐตองบัญญัติกฎหมายรับรองใหประชาชนมีอํานาจฟองรองคดีอาญาได เมื่อมีความผิดอาญา 
 

                                                 
2  อรรถพล  ใหญสวาง.  (2520).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา  6-7. 
3  อุดม  รัฐอมฤต.  (2535, มิถุนายน).  “การฟองคดีอาญา”.  วารสารนิติศาสตร.  22, 2.  หนา  243. 
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เกิดขึ้น เพราะประชาชนไมไววางใจอํานาจรัฐ และตอตานอยางรุนแรงเพื่อใหไดมาซึ่งเสรีภาพของ
ประชาชนทําใหมีแนวโนมไปในทางปฏิเสธอํานาจรัฐ เชน  ประเทศอังกฤษไดเกิดการสถาปนา
อํานาจรัฐขึ้นมาคานอํานาจกษัตริย ซ่ึงรัฐสภาในฐานะที่เปนผูแทน ของประชาชน จึงไดรับการ
ยอมรับวาอํานาจรัฐสภาเปนอํานาจสูงสุด เมื่อคร้ังที่อังกฤษจะสถาปนาระบบตํารวจขึ้นมาทําหนาที่
รักษาความสงบเรียบรอยในรัฐ ประชาชนไดตอตานอยางรุนแรง 4   เพราะประชาชนมีความตองการ
ทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยในสังคมหรือรัฐดวยตนเอง  อยางไรก็ตาม  การดําเนินคดีอาญา
โดยเจาหนาที่ตํารวจของอังกฤษนั้น  ถือวาเปนการทําหนาที่ในนามของประชาชน  ดังนั้นจึงยังคง
ถือวาประชาชนเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการที่จะรวมกันรับผิดชอบและดําเนินการแกไขปญหา
ตางๆ เพื่อใหเกิดความสงบสุข ผูที่จะฟองคดีอาญาตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชนนี้
อาจจะไดแกผูที่ทําหนาที่เปนอัยการ (Public Prosecutor) ตํารวจ หรือเจาหนาที่อ่ืนๆ ของรัฐ รวมทั้ง
ผูเสียหายดวย 

 2.1.3   หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ  
  หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเปนหลักการดําเนินคดีอาญาที่เกิดขึ้นใหม เดิมทีเดียว การ
ดําเนินคดีอาญาเปนเรื่องของเอกชน ที่ตกเปนผูเสียหาย การดําเนินคดีอาญาเดิมปะปนกับการ
ดําเนินคดีแพง 5  หลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐถือวาการคุมครอง การรักษาความสงบเรียบรอย 
ของสังคม หรือเปนของรัฐ ไมใชของผูเสียหาย  เมื่อมีคดีความผิดทางอาญาเกิดขึ้น รัฐมีหนาที่ ตอง
ปองกันปราบปรามการกระทําความผิดอาญานั้น เพราะวาความผิดอาญาเปนความผิดตอสังคมหรือ
รัฐผูเสียหาย  เนื่องจากการกระทําความผิดนั้น ไมมีอํานาจในการฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดนั้น ไมมีอํานาจในการฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดไดดวยตนเอง  
  ดังคํากลาวของ ซีซาร เบ็คคาเรีย (Cesar Beccaria) เปนนักเศรษฐศาสตร และนักกฎหมาย
ชาวอิตาเลียน ไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงทฤษฎีอาชญาวิทยาดั้งเดิม (The Theory of Classic)  
ไดกลาวถึงบทบาทของรัฐและผูเสียหายไวในเรื่อง “ความผิดและโทษ”  (Des de’ et des peines) 
ไววา  
  “บางครั้งเราสามารถยกเวนไมลงโทษสําหรับความผิดเล็กนอยไดเมื่อผูที่ถูกลวงละเมิดให
อภัยแกการกระทํานั้น การใหอภัยเปนสิ่งที่ดี แตเปนการกระทําที่ตรงกันขามกับประโยชน
สาธารณะ เอกชนอาจใหอภัยโดยไมเรียกรองคาสินไหมทดแทนสําหรับการกระทําที่กอใหเกดิความ 
 

                                                 
4  อัญชัญศิริ  บรรณานุรักษ  และศิลปะอรัญ  ชูเวช.  (2523), กุมภาพันธ).  “ภาระและหนาที่ของ  Director  

of  Public  Prosecution”.  วารสารอัยการ,  3,  26.  หนา  39-41. 
5  คณิต  ณ  นคร ง (2546).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา  46. 
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เสียหายขึ้นแกตนได แตการใหอภัยของเขาเชนวานั้นไมอาจทําลายความจําเปนในการลงโทษเพื่อ
ไมใหเปนแบบอยาง สิทธิในการลงโทษไปไดเปนของผูใดผูหนึ่งแตเพียงผูเดียว แตเปนของ
กฎหมายทั้งหลายซ่ึงเปนองคกรที่มาจากเจตนารมณของทุกคน ผูถูกลวงละเมิดคนใดคนหนึ่งอาจ
สละสิทธ์ิในสวนของตนได แตไมมีอํานาจใดๆ เหนือสิทธิ เชนวานั้นของผูอ่ืน”6 
 จะเห็นไดวา เมื่อเกิดการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น รัฐเปนผูที่ไดรับความเสียหาย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดนั้นกระทบถึงผลประโยชนของสังคมสวนรวมรัฐจึง
จําเปนตองเขามาดําเนินการในสวนนี้ ถึงแมผูเสียหายโดยตรงจะไมดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 
ไมวาจะเปนการไดรับชดใชคาเสียหายจนเปนที่พอใจแลว หรือไมวาดวยเหตุประการอื่นใดก็ตาม 
ก็มิอาจเปนเหตุหามรัฐในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 
 เนื่องจากแนวความคิดหลักนี้เห็นวา  ผูเสียหายไมมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของ
สังคม หรือ รัฐ แตเปนหนาที่ของรัฐ  ดั้งนั้นเจาหนาที่ของรัฐ  ไดแก ศาล อัยการและตํารวจก็จะตอง
มีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องที่กลาวหา  ตลอดจนมีอํานาจหนาที่คนหาความจริงแทของ
เร่ือง ซ่ึงเปนหลักในคดีอาญา ที่เรียกวา “หลักการตรวจสอบ” (Untersuchungsgrundsatz) โดย
เจาหนาที่ของรัฐคือ อัยการทําหนาที่เปนผูดําเนินคดีในฐานะตัวแทนของรัฐ มีอํานาจรับผิดชอบใน
การดําเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนฟองรอง   

หลักการดํ า เนินคดีโดยรัฐจึ งมี ลักษณะเชน เดียวกับทฤษฎีอรรถประโยชน 
(Utilitarianism)7 อยางไรก็ตาม  แมแตในประเทศใชหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐอยางเครงครัดก็
อาจจะมีการอนุญาตใหเอกชนผูเสียหายสามารถฟองคดีอาญาไดบางเชนกัน แตจะจํากัดไวเฉพาะ
ความผิดบางประเภทที่กฎหมายบัญญัติ ใหเอกชนหรือผูเสียหายฟองคดีได ทําใหเห็นวารัฐก็ไมได
ผูกขาดการดําเนินคดีอาญาไวแตผูเดียวโดยเด็ดขาด   ปจจุบันประเทศที่นําหลักการการดําเนินคดี
อาญาโดยรัฐมาใชไดแก ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศญี่ปุน และกลุมประเทศคอมมอนลอว (Common 
Law ) ไดแกสหรัฐอเมริกา    
 สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาแตเดิมก็ไดรับอิทธิพลหลักการดําเนินคดีอาญาโดย
ประชาชนจากอังกฤษ  แตเนื่องจากหลักการคอมมอนลอว (Common Law) ดังกลาวมีความซับซอน
ตลอดจนรูปแบบการปกครองแบบสหรัฐอเมริกาเปนแบบรัฐบาลคูอํานาจการปกครองจะถูกแบง
ออกเปนรัฐบาลกลาง หรือหรือชาติกับรัฐบาลทองถ่ิน หรือมลรัฐ (State)  และในแตมลรัฐมีอํานาจ
บริหารกิการภายในมลรัฐมีระบบกฎหมายและระบบศาลของตนเอง อันเปนผลใหเกิดความแตกตาง

                                                 
6  อุทัย  อาทิเวช ก (2548, มีนาคม).  “สิทธิของผูเสียหายในกฎหมายฝรั่งเศส”.  บทบัณฑิตย,  61,1.   

หนา  1-2. 
7  อรรถพล  ใหญสวาง.  (2524).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา  7-8. 
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กันในแตละมลรัฐ   ดังนั้น วัฒนธรรมตามระบบประมวลกฎหมายฝรั่งเศส (Civil  Law) ไดเขามามี
อิทธิพลในบางมลรัฐตางๆของสหรัฐอเมริกาไดแก รัฐหลุยสเซียนา จึงทําใหปจจุบันผูเสียหายไมมี
อํานาจฟองรองคดีอาญาโดยตรงเหมือนเชนกอน แตผูเสียหายยังคงมีสิทธิรองทุกข (Complaint) 
ตอตํารวจใหดําเนินคดีอาญาหรือยื่นคํารองทุกขตอศาล Magistrates (ศาลแขวง) สําหรับโทษปาน
กลางและยื่นคํารองทุกขตอคณะลูกขุนในความผิดรายแรง (Felony) เพื่อใหทําการ ไตสวนมูลฟอง
และดําเนินการฟองรองตอศาลที่มีเขตอํานาจตอไป8 

 
2.2 ความหมายของผูเสียหาย 
 จากความคิดในการปกครองแบบรัฐสมัยใหม การอยูรวมกันเปนสังคมและความมั่นคง
ของรัฐเปนหัวใจสําคัญ การปกครองแบบรวมศูนย และกิจกรรมตางๆ อยูในความควบคุมดูแลของรัฐ
โดยเฉพาะภาระหนาที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม ดังนั้นการกระทําความผิด
อาญาซึ่งแตละเร่ืองเกี่ยวพันกับกฎเกณฑทางศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามจึงเปนความผิดตอ
รัฐ  ความเขมแข็งของอํานาจรัฐที่คอยๆ เพิ่มมากขึ้นไดลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการของเอกชน 
การใหนิยามเกี่ยวกับผูเสียหายและสิทธิของผูเสียหายกลายเปนปญหาที่ตองวินิจฉัย  ในหลายประเทศ
ผูเสียหายซ่ึงเปนเอกชนไมมีสิทธิฟองคดีอาญา การดําเนินคดีรวมถึงการลงโทษผูกระทําความผิดเปน
อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐเทานั้น จนปรากฏวาการดําเนินคดีอาญาของกระบวนการยุติธรรมได
ละเลยตอความรูสึกของผูเสียหายอยางสิ้นเชิง การดําเนินคดีจึงเปนไปตามตัวบทกฎหมายและ
แนวนโยบายของรัฐเทานั้น 
 อยางไรก็ตามในความเปนจริงเราไมอาจปฏิเสธวา การกระทําความผิดอาญาหลายครั้ง
เอกชนเปนผูไดรับผลกระทบและไดรับความเสียหายตามความเปนจริง หรือที่เรียกวาเปน “ผูเสียหาย
โดยพฤตินัย” ซ่ึงอาจเปนผูเสียหายตามกฎหมายหรือไมก็ไดขึ้นอยูกับแนวความคิดทัศนคติและ
บทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆ แตดวยการรูเห็นพฤติการณแหงการกระทําความผิดจึงทําใหเหยื่อ
อาชญากรรมหรือผูเสียหายเปนผูรองทุกขกลาวโทษอันเปนจุดเริ่มตอนของการสืบสวนและสอบสวน
ของเจาหนาที่เพื่อนําไปสูการจับกุม ฟองรองและดําเนินคดีกับผูกระทําผิด 9  หรือเปนเพียงพยาน 
ผูกลาวโทษจําเลยเทานั้น 
 การยอมรับสิทธิของผูเสียหายที่เปนเอกชนในการฟองคดีอาญานั้นพบไดบาง แตอยู
ภายใตขอจํากัดบางประการ ซ่ึงสําหรับประเทศที่ใชหลักการฟองคดีอาญาโดยรัฐไมถือวาเปนหลัก

                                                 
8  วิสาร  พันธุนะ.  (2521, (กันยายน-ตุลาคม).  “วิธีพิจารณาความอาญาในศาลสหรัฐอเมริกา”.   

ดุลพาห, 25.  หนา 39-69. 
9  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4). 
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ทั่วไป 10   สิทธิของผูเสียหายที่เปนเอกชนในการกําหนดแนวทางของคดีจะเดนชัดขึ้นเมื่อเปนความผิด
อาญาตอสวนตัว ตั้งแตการเริ่มตนคดีจนถึงการสละสิทธิฟองคดีเพื่อทําใหการกระทําอันเปนความผิด 
กลายเปนความไมตองรับผิดดวยการยอมความ หรือการถอนฟอง 11  อยางไรก็ตามสําหรับการกระทํา
ความผิดที่ผูเสียหายและผูกระทําความผิดมีความสัมพันธทางสายเลือดหรือการสมรส กฎหมายได
เล็งเห็นถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงบัญญัติใหเปนเหตุยกเวนความรับผิด โดยเฉพาะความผิด
เกี่ยวกับทรัพย อันเปนแนวความคิดที่ไดมาจากสภาพชุมชนดั้งเดิมซึ่งทรัพยสมบัติของหมูคณะหรือ
ครอบครัวถือวาเปนของทุกคน และสมาชิกในครอบครัวหรือหมูคณะเปนเจาของดวยกัน โดยอาจ
เปนเจาของในปจจุบันหรือเปนเจาของในภายหนา ดังนั้นการเอาทรัพยเหลานั้นไปจึงไมเปนการ 
ลักทรัพย ในประเทศฝรั่งเศส การพิพาทระหวางบุคคลซึ่งสันนิษฐานวาอยูรวมหลังคาเรือนและมี
ความรักใครตอกันมีเหตุยกเวนความรับผิดเพราะกฎหมายไมประสงคใหเปนการอับอายขายหนา
ดวยญาติสนิทรองขอใหลงโทษญาติดวยกัน แสดงใหเห็นวากฎหมายพยายามกําหนดขอบเขตแหง
การควบคุมพฤติกรรมของเอกชนเชนกัน และสถาบันครอบครัวซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการอยูรวมกัน
เปนสังคมก็เปนเขตแดนที่กฎหมายจะไมกาวลวงโดยเฉพาะเมื่อเปนความผิดเกี่ยวกับทรัพย 
                   นอกจากนี้ ความผิดอาญาเกี่ยวกับเพศบางกรณีกฎหมายก็ถือเปนสิทธิสวนตัวของ
ผูเสียหายที่อาจตกลงยอมความกับผูกระทําความผิดอันเปนผลใหคดีอาญาเลิกกันได เชน ความผิด
ฐานขมขืนกระทําชําเรา และอาจรวมถึงความผิดฐานลักพาหรือพรากผูเยาวซ่ึงผูกระทําผิดไดสมรส
กับผูเสียหายในภายหลัง หรือกรณีการลอบเปนชูกับผูอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดนั้นก็อาจ
ยอมความไดหากคูสมรสซึ่งเปนผูเสียหายโดยพฤตินัยไมติดใจเอาความ เปนตน และสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหเชื่อวาผูเสียหายสมัครใจไมเอาความจําเลยก็เนื่องจากเหตุที่จําเลยลุแกโทษยอม
ชดใชคาเสียหายใหจนเปนที่พอใจ ดวยเหตุนี้เองสิทธิในการไดรับการชดเชยคาเสียหายของเหยื่อ
อาชญากรรมจึงไดรับการหยิบยกขึ้นพิจารณาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดแนวทางการดําเนินคดี 

 2.2.1 ผูเสียหายในทางอาชญาวิทยา 
  ผูเสียหาย  หมายถึง  บุคคลที่ประทุษรายในทางชีวิต รางกาย และทรัพยสิน โดยปราศจาก
ความยินยอมของผูนั้น  ผูเสียหายอาจเปนบุคคลธรรมดา  หรือบริษัทหางรานธุรกิจที่ถูกประทุษราย
ในทางทรัพยสิน และหมายความถึงเฉพาะบุคคลที่ถูกประทุษรายโดยตรงเทานั้น 12 

                                                 
10  เชนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป เปนตน. 
11  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตร 39(2) และ 121 วรรค 2. 
12  อัญชลี  ฉายสุวรรณ.  (2534).  การทดแทนคาเสียหายแกผูเสียหายในคดีอาญาหรือเหย่ืออาชญากรรม

โดยรัฐ.  หนา  23 – 24. 
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 ผู เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม  หมายถึง บุคคลที่ได รับความเสียหายจากการ 
กออาชญากรรมของผูกระทําผิด  หรืออาชญากรโดยปราศจากความยินยอมของผูนั้น ผูเสียหายอาจ
ไดรับความเสียหายทางรางกาย  การประทุษรายแกรางกาย  และไดรับความเสียหายทางทรัพยสิน  
ในความเปนจริงผูเสียหายในการกออาชญากรรมมิไดหมายถึงเฉพาะตัวผูถูกทํารายเทานั้น 
ยังหมายรวมถึงผูเกี่ยวของใกลชิดของตัวผูถูกทํารายอีกดวย  ซ่ึงบุคคลนี้ก็จะพลอยไดรับผลเสียหาย
จากเหตุการณรายนั้นดวยและความหมายของผูเสียหาย  ยังหมายความคลุมถึง บริษัท หางราน 
แหลงหรือธุรกิจอ่ืนๆ ที่ถูกประทุษรายในทางทรัพยสินดวย  ในบางกรณีผูเสียหายกับผูกระทําผิด
อาจเปนบุคคลคนเดียวกันก็ได เชนในกรณีขับรถในขณะมึนเมาจนเกิดอุบัติเหตุ  ความเสียหาย
เกิดขึ้นเพราะการกระทําของตนเองแลวตนเองก็ตกเปนผูเสียหายเพราะไดรับบาดเจ็บหรือรถพัง 
บุคคลที่ติดยาเสพติดก็จัดอยูในประเภทผูเสียหายและผูกระทําผิดเปนบุคคลคนเดียวกัน13 
 ความแตกตางของความหมายในทางอาชญาวิทยาและในทางกฎหมายตางกันตรงที่วา
ในทางอาชญาวิทยา  ผูที่ไดรับความเสียหายแมจะมีสวนรวมในการกระทําความผิด ถือวาเปน
ผูเสียหาย  สําหรับในทางกฎหมาย  ผูที่มีสวนรวมในการกระทําความผิดไมถือวาเปนผูเสียหาย  
บางครั้งปญหาเกี่ยวกับผูเสียหายก็อยากที่จะชี้ลงไปวา  ใครเปนผูเสียหาย เชน ในคดีคอรรัปชันซึ่ง
รัฐเปนผูเสียหาย  เปนตน 

 2.2.2 ผูเสียหายในทางกฎหมาย 
  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2(4) ไดใหนิยามคําวา “ผูเสียหาย”  
ความวา  “ผูเสียหาย”  หมายความถึงบุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐาน
หนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได  ดังบัญญัติไวในมาตรา 4,5 และ 614  ดังนั้น โดย
หลักเกณฑของผูเสียหายจึงมีกรอบที่แคบกวาความหมายของผูเสียหายในทางอาชญาวิทยา  มีดังนี้ 15 
    1) ตองมีการกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่ง  คือ  ตองมีขั้นตอนของการกระทํา
ความผิดอาญา  โดยเริ่มตั้งแตการคิดที่จะกระทําการตกลงใจที่จะกระทํา  การตระเตรียมการที่จะ
กระทําและการลงมือกระทํา 
  2) ผูเสียหายตองเปนบุคคล  คือ  บุคคลตามกฎหมายไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล  ถาเปนบุคคลธรรมดา  ตองมีสภาพบุคคลคือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  
15  บัญญัติวา  “สภาพบุคคลยอมเริ่มแตเมื่อคลอดแลวอยูรอดเปนทารกสิ้นสุดลงเมื่อตาย”  สวนนิติ

                                                 
13 ประเทือง  ชนิยผล.  อาชญาวิทยา  และทัณฑวิทยา.  หนา  24 
14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  2(4). 
15 ธานิศ  เกศพิทักษ.  (2547).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค  1-2 

(มาตรา  2-157)  เลม  1.  หนา  5-6. 
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บุคคลอาจเปนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  65  เชน  สมาคม  มูลนิธิ  หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัด  หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นซึ่งขึ้นอยูกับวา
จะมีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะกําหนดใหองคกร  หรือคณะบุคคลใดๆ เปนนิติบุคคล เชน  
กระทรวง  ทบวง  กรมตางๆ   
   3) บุคคลนั้นตองไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาฐานนั้น  คือ  
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปนความผิดกดหมายอาญาฐานใดบางและความผิดอาญานั้น  คุณธรรมทาง
กฎหมายมุงที่จะคุมครองบุคคลใด หรือเหตุผลและเจตนารมณของกฎหมายมุงที่บัญญัติขึ้นเพื่อ
ปกปองหรือคุมครองบุคคลใด  บุคคลนั้นยอมเปนผูเสียหายในความผิดฐานนั้น  
   4) บุคคลนั้นเปนผูเสียหายโดยนิตินัย 
    การที่บุคคลใดจะเปนผูเสียหายโดยนิตินัยไดนั้น เปนการพิจารณาวาบุคคลนั้น
สมควรไดรับการคุมครองตามกฎหมายในฐานะผูเสียหายหรือไม  
    เมื่อบุคคลอยูในฐานะผูเสียหายก็เทากับวาบุคคลนั้นเปนผูที่ไดรับความเสียหาย แต
จะเปนความเสียหายที่กฎหมายมุงที่จะคุมครองหรือไมนั้น สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท กลาวคือ  
    (1) ความเสียหายตามความเปนจริง  หมายความวา  เปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
ๆ โดยไมจําเปนตองพิจารณาวา  ความเสียหายดังกลาวจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายหรือไม 
หรือที่เรียกกันวา  ความเสียหายโดยพฤตินัย  
    (2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไดรับการรับรอง  และคุมครองตามกฎหมายเพราะ
ถือวาเปนการละเมิดสิทธิของบุคคล  ความเสียหายนั้นเรียกวา  ความเสียหายโดยนิตินัยจะเห็นไดวา
ความเสียหายโดยนิตินัยอาจจะมีความเสียหายโดยนิตินัยรวมอยูดวยหรือไมก็ได 16 
     ดังนั้น เมื่อความเสียหายแบงออกเปน 2 ประเภทดังกลาว   ทําใหสามารถแยก
ผูเสียหายไดเปนผูเสียหายโดยพฤตินัย (ผูเสียหายตามความเปนจริง)  และผูเสียหายโดยนิตินัย 
(ผูเสียหายตามกฎหมาย)  
     บุคคลจะเปนผูเสียหายโดยนิตินัย จะตองประกอบดวยหลักเกณฑดังตอไปนี้  
     1. บุคคลนั้นตองมีอํานาจตามกฎหมาย 
      กฎหมายใหสิทธิเอกชนฟองรองดําเนินคดีอาญาตอผูอ่ืนได  ผูเสียหายจึงมี
สิทธิฟองรองดําเนินคดีอาญา17 แตเนื่องจากบทบัญญัติความผิดอาญาทุกฐานมิไดใหสิทธิตอ 
เอกชนในการฟองรองดําเนินคดีอาญาเสมอไป เพราะในบทบัญญัติความผิดอาญาแตละฐานนั้น

                                                 
16  ชาติชาย  ชอบทางศิลป.  (2542).  สิทธิของผูเสียหายที่จะไดรับการเยียวยาจากรัฐอันเนื่องมาจากการ

กระทําความผิดทางอาญา.  หนา 24. 
17  กิตติ  บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา  70. 
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ประกอบดวย วัตถุประสงคที่กฎหมายประสงคจะคุมครอง  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่แฝงอยูในบทบัญญัติ
ความผิดอาญา18 และส่ิงเดียวกันนี้  ถาพิจารณาจากตัวผูกระทําผิดก็จะเปนสิ่งที่ลวงละเมิด  ส่ิงที่วานี้
ไมใชวัตถุหรือบุคคลหรือส่ิงที่มีรูปรางมีตัวตน  แตเปนสภาวะในความคิด19  เชน ในความผิดฐานฆา
ผูอ่ืน ส่ิงที่กฎหมายประสงคจะคุมครองไมใชตัวบุคคลแตเปนชีวิตมนุษย  ความผิดฐานทําใหแทงลูก  
ส่ิงที่กฎหมายประสงคจะคุมครองคือชีวิตในครรภมารดา  และความผิดฐานทํารายรางกาย ส่ิงที่
กฎหมายประสงคจะคุมครอง คือ ความปลอดภัยของรางกาย เปนตน ส่ิงเหลานี้ คือ คุณธรรมทาง
กฎหมาย20 ซ่ึงจะกลาวตอไป  
     2. บุคคลนั้นตองไมมีสวนรวมในการกระทําความผิด หรือมีสวนรวมในการ
กระทําการใดๆ ที่มีวัตถุประสงคไมชอบดวยกฎหมาย  
      การที่บุคคลใดมีสวนรวมในการกระทําผิด  หรือกระทําการใดที่มี
วัตถุประสงคที่ไมชอบดวยกฎหมายนั่นยอมไมถือวาผูนั้นเปนผูเสียหายโดยนิตินัย หลักกฎหมาย
ทั่วไปมีอยูวาผูที่จะมาขอพึ่งบารมีแหงความยุติธรรมตองมาดวยมืออันบริสุทธ์ิ เปนการแสดงให 
เห็นวาวัตถุประสงคของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ไมประสงคใหความคุมครอง
ผูมีสวนรวมในการกระทําผิด หรือกระทําการใดที่มีวัตถุประสงคที่ไมชอบดวยกฎหมายในการที่จะ
มีสิทธิฟองรองดําเนินคดีอาญากับบุคคลอื่น21  ดังเชนตัวอยางนี้  โจทกตางสมัครใจเขาวิวาททําราย
กันและกัน โจทกจึงไมใชผูเสียหายตามกฎหมายไมมีอํานาจเปนโจทกฟองรองขอใหลงโทษจําเลย
ได22 หรือโจทกจําเลยตางขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหมีรถชนกันและโจทกไดรับบาดเจ็บนั้น เมื่อ
โจทกเปนผูกระทําการโดยประมาท โจทกจึงมีสวนในการกระทําผิดทางอาญาดวย โดยนิตินัยถือ
ไมไดวาโจทกเปนผูเสียหาย23 
      ศาสตราจารย  ดร . คณิต  ณ  นคร ไดใหความหมายไววา “ผู เสียหาย”  
หมายความถึง  บุคคลที่คุณธรรมทางกฎหมาย (คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคล) ของเขาถูก
ลวงละเมิดโดยตรงจากการกระทําความผิดอาญา  คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคล เปน
คุณธรรมทางกฎหมายที่บุคคลอางความเปนเจาของได  โดยทั่วไปบุคคลอาจจะสละเสียได และเมื่อ 
 

                                                 
18  คณิต ณ นคร จ (2521, มกราคม).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  1, 1.  หนา  49. 
19  คณิต ณ นคร  ฉ (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา  120.   
20  แหลงเดิม  หนา  120.  
21  ชาติชาย  ชอบทางศิลป.  (2542).  สิทธิของผูเสียหายที่จะไดรับการเยียวยาจากรัฐอันเนื่องมาจากการ

กระทําความผิดทางอาญา.  หนา  25. 
22  คําพิพากษาฎีกาที่ 223-224/2513. 
23  คําพิพากษาฎีกาที่ 1604/2508. 
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ไดมีการสละคุณธรรมทางกฎหมายโดยชอบแลว  กรณีก็ตองถือวาปราศจากความเสียหายที่ศาลฎีกา
วินิจฉัยวาผูสมัครใจเขาวิวาทตอสูทํารายกับเขาไมเปนผูเสียหาย24  จึงถูกตองเพราะคุณธรรมทาง
กฎหมายในกรณีนี้  คือ  ความปลอดภัยของรางกาย  ซ่ึงเปนคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคล  
ผูเปนเจาของจึงสามารถสละได 25 
      สวนคุณธรรมอีกประเภทหนึ่ง ก็คือ คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวม26  
บุคคลไมอาจอางความเปนเจาของได เชน กติกาของรัฐธรรมนูญ ความบริสุทธิ์สะอาดแหงอํานาจ
รัฐในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  ความปลอดภัยบนทองถนนในความผิดตามพระราช 
บัญญัติจราจรทางบก เปนตน  
      การพิจารณาเรื่องผูเสียหายตองพิจารณาตามลําดับ  ดังนี้ 
      1.  ความผิดที่จะพิจารณานั้นเปนความผิดฐานใด 
      2.   คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนั้นคืออะไร 
      3. คุณธรรมทางกฎหมายนั้นเปนคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวมหรือ
เปนคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคล  หากคุณธรรมทางกฎหมายนั้นเปนคุณธรรมทาง
กฎหมายที่เปนสวนรวม 27  “สังคมเปนผูเสียหายไมใชใครคนใดคนหนึ่ง”  แตหากคุณธรรมทาง
กฎหมายนั้นเปนคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคลก็ใหพิจารณาตอไปวา  ใครเปนเจาของ
คุณธรรมทางกฎหมายนั้น  และผูที่เปนเจาของคุณธรรมทางกฎหมายนั้นก็คือ  “ผูเสียหาย”  และ 
      4. ผูเสียหายนั้นไดสละความคุมครองหรือไม  ถาผูเสียหายนั้นไมสละความ
คุมครอง  ผูเสียหายนั้นก็ยอมเปน  “ผูเสียหายตามกฎหมาย”  แตถาผูเสียหายนั้นสละความคุมครอง  
ผูเสียหายนั้นก็ไมเปนผูเสียหายตามกฎหมาย 28 
       ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผูเสียหายที่แทจริงตางจาก
ผูเสียหายตามความเปนจริงมาก29  เนื่องจากการตีความคําวาผูเสียหายมีลักษณะจํากัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศไทยมีบัญญัติความผิดอันยอมความไดมากมาย หากผูเสียหายตายลงไปโดยยัง 

                                                 
24  คําพิพากษาฎีกาที่  1390/2479. 
25  คณิต  ณ  นคร  ฉ  เลมเดิม.  หนา 121. 
26  แหลงเดิม.  หนา 120 -121. 
27  คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวม  เชน  กติกาของรัฐธรรมนูญ  ความเปนเอกภาคของดินแดนใน

ความผิดฐานกบฏ  ความบริสุทธิ์สะอาดแหงอํานาจรัฐในความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  ความปลอดภัยบน
ทองถนนในความผิดตาม  พรบ. จราจรทางบก. 

28  คณิต  ณ  นคร  ฉ  เลมเดิม.  หนา  122. 
29  กิตติ  บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา  75. 
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มิไดรองทุกข หรือดําเนินการฟองรองผูกระทําผิดภายในอายุความ หรือผูไดรับความเสียหายไมใช
ผูเสียหาย ซ่ึงทําใหผูกระทําผิดไมตองรับโทษตามกฎหมาย  
       ดังนั้น  เห็นไดวาการที่บุคคลใดจะเปนผูเสียหายหรือไม ตองพิจารณา
จากความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเสียหายที่วานั่นก็คือ การที่คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคล
ถูกลวงละเมิดโดยตรงจากการกระทําความผิดอาญาเพื่อมีการลวงละเมิดแกบุคคลใดแลวก็ถือวา  
บุคคลที่ถูกลวงละเมิดนั้นเปนผูเสียหาย และการที่บุคคลใดจะเปนผูเสียหายโดยนิตินัยหรือไมนั้น 
ก็ตองพิจารณาเปนอันดับแรกเลยวา ความเสียหายที่บุคคลนั้นไดรับเปนความเสียหายที่ไดรับการ
รับรอง และคุมครองตามกฎหมาย ถาเปนความเสียหายเชนวานั้นยอมถือวาเปนผูเสียหายโดยนิตินัย 
เพราะมีการลวงละเมิดสิทธิของบุคคลเกิดขึ้นแลว แตมีขอท่ีนาสังเกตอยูอยางหนึ่งก็คือ ไมวาจะเปน
ผูเสียหายโดยพฤตินัย หรือผูเสียหายโดยนิตินัยก็จะเปนการลวงละเมิดสิทธิของบุคคลเชนกัน  

 
2.3 ประเภทของผูเสียหายแบงตามความผดิ 
  การแบงประเภทของผูเสียหายในคดีอาญา เปนการแบงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของไทย โดยสามารถแบงไดดังนี้ คือ 

 2.3.1 ความผิดท่ีเอกชนเปนผูเสียหาย 
  กฎหมายที่มีโทษทางอาญานั้นมีภารกิจเพื่อที่จะคุมครองดูแล ความสงบสุขและความ
เรียบรอยของสังคมโดยสวนรวม ซ่ึงถามีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้น รัฐมีภารกิจที่จะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อที่จะนําตัวผูกระทําความผิดมารับโทษ 30  
  อยางไรก็ตาม มีความผิดบางลักษณะที่เจาหนาที่ของรัฐไมสามารถที่จะดําเนินการนําตัว
ผูกระทําความผิดมารับโทษตามกฎหมายได ถาผูเสียหายไมมีความประสงคที่จะดําเนินคดีตอ
ผูกระทําความผิดนั้น ๆ ซ่ึงมีความผิดในลักษณะนี้ ไดแก ความผิดที่กฎหมายกําหนดใหสามารถยอม
ความกันได หรือที่เรียกวา  ความผิดตอสวนตัว  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
121 วรรค 2 ไดกําหนดวา  “แตถาเปนความผิดตอสวนตัว หามมิใหทําการสอบสวน เวนแตจะมีการ
รองทุกขตามระเบียบ”  ประกอบกับ มาตรา 120 ซ่ึงกําหนดวา  “หามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดี
ใดตอศาล โดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน”   
  ถาเอกชนหรือราษฎรที่เปนผูเสียหายนั้นไมดําเนินการรองทุกขตอเจาพนักงานสอบสวน
หรือไมรองทุกขตามกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไวแลว เจาพนักงานสอบสวนก็ไมอํานาจที่
จะดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด รวมถึงพนักงานอัยการซึ่งเปนทนายแผนดิน ก็ไมสามารถ 
 

                                                 
30  อุเทน  หัตตโสภา.  (2547).  ปญหาผูเสียหายโดยนิตินัย.  หนา 20 – 23. 
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ดําเนินการฟองรองผูกระทําความผิดตอศาลไดเลยแมจะรูตัวผูกระทําความผิดก็ตาม ดังนั้นใน
ความผิดที่กฎหมายสามารถยอมความกันได หรือ ความผิดสวนตัวนั้น การรองทุกขโดยผูเสียหายจึง
เปนเงื่อนไขใหอํานาจตอเจาหนาที่ของรัฐในการที่จะดําเนินการนําตัวผูกระทําความผิดมารับโทษ 
 จะเห็นไดวาในความผิดตอสวนตัวนั้น  ถาปราศจากความประสงคของผูเสียหายที่จะ
รองทุกขหรือดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําความผิดแลว  เจาหนาที่ของรัฐก็ไมมีอํานาจที่จะดําเนินการ
สอบสวนฟองรองผูกระทําความผิดไดเลย ในความผิดที่สามารถยอมความกันได  หรือความผิดตอ
สวนตัวนี้ แมจะไดมีการรองทุกขหรือฟองรองคดีกันแลว กฎหมายยังเปดชองใหผูเสียหายสามารถ 
ที่ถอนฟองหรือยอมความกันไดกอนที่คดีจะถึงที่สุด เวนแตในกรณีที่จําเลยคัดคานการฟอง โดยการ
ที่กฎหมายกําหนดไวเชนนั้น  เทากับวารัฐประสงคที่จะใหเอกชนหรือราษฎรผูเสียหาย เปนผูที่
เสียหายที่แทจริง  เพราะแมวาจะไดดําเนินการลวงเลยผานขั้นตอนการสอบสวนฟองรองของ 
เจาพนักงานของรัฐแลวก็ตาม  แตผูเสียหายยังสามารถเปลี่ยนใจที่จะไมเอาผิดตอผูกระทําผิดได ซ่ึง
พื้นฐานในการที่จะกําหนดวาความผิดใดสามารถที่จะยอมความกันไดหรือไมนั้น  พิจารณาจาก
ปจจัยดังตอไปนี้ 31 
 1) เปนความผิดที่มีความเปนอาชญากรรมนอย 
 2) เปนความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายเปนเรื่องสวนตัวอยางมาก ที่พึงเคารพ
เจตจํานงของผูเสียหาย และ 
 3) เปนความผิดที่มุงจะคุมครองผูเสียหายอยางแทจริง 
  ความผิดที่สามารถยอมความกันไดนั้น ไดแก ความผิดเกี่ยวกับการคา เสรีภาพใน
รางกาย ความลับ ช่ือเสียง เสรีภาพในรางกาย ความเปนญาติ การบุกรุก ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
ที่กฎหมายสามารถใหยอมความตามกฎหมายได 
  แมกฎหมายอาญาจะเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบสุขของสังคม ซ่ึง
เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดูแลในการนําตัวผูกระทําความผิดมารับโทษ แตในความผิดที่สามารถ 
ตกลงยอมความกันได หรือที่เรียกวาเปนความผิดตอสวนตัวนั้น กฎหมายไทยถือวาเปนเรื่องของ
ผลประโยชนของเอกชน  สิทธิในการเรียกรองที่จะนําตัวผูกระทําความผิดมารับโทษนั้น จึงเปน
สิทธิของเอกชนหรือราษฎรอยางแทจริง 
  
 
 

                                                 
   31  คณิต ณ นคร ช (2543).  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 98 – 99. 
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 2.3.2 ความผิดท่ีรัฐและเอกชนตางเปนผูเสียหาย 
  ความผิดที่สรางความเสียหายและสงผลกระทบตอประชาชนหรือเอกชนโดยตรง แตใน
ขณะเดียวกันก็สงผลตอรัฐ ในฐานะที่รัฐเปนผูดูแลกําหนดกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ เพื่อประสงค
ที่จะใหเกิดความผาสุกของสาธารณชนโดยสวนรวม ซ่ึงความผิดดังกลาวนั้น เปนความผิดที่รัฐถือวา
มีความรายแรงหรือสงผลกระทบตอความผาสุกหรือความสงบสุขของสังคมจนไมสามารถที่จะใหมี
การตกลงยอมความกันระหวางเอกชนฝายที่ไดรับความเสียหายกับผูกระทําความผิด รัฐมีภารกิจที่
จะตองเขามาดูแลดําเนินการนําตัวผูกระทําความผิดมาฟองรองตอศาล แมจะไมมีคํารองทุกขจาก
ผูเสียหายตอเจาหนาที่ของรัฐเลยก็ตาม เมื่อพิจารณาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยเรา
นั้นจะพบวา ผูเสียหายในฐานะเอกชนและพนักงานอัยการในฐานะตัวแทนของรัฐตางก็มีอํานาจใน
การฟองความผิดดังกลาวในลักษณะที่แยกตางหากออกจากกัน ในกรณีที่อัยการมีคําสั่งไมฟองใน
ความผิดดังกลาว คําสั่งไมฟองของอัยการก็หาตัดสิทธิการฟองคดีโดยผูเสียหายเองไม 32 รวมทั้ง
กรณีที่มีการฟองคดีโดยผูเสียหายเองในความผิดที่มิใชความผิดตอสวนตัว พนักงานอัยการสามารถ
ที่จะยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทกรวมกอนคดีเสร็จเด็ดขาดได 33  
 จากเงื่อนไขการดําเนินคดีดังกลาว ในฐานะเอกชนผูไดรับผลกระทบโดยตรงกับอัยการ
ตัวแทนอํานาจรัฐตางมีอํานาจในการดําเนินการฟองรองตอศาลเพื่อที่จะนําตัวผูกระทําความผิดมา
รับโทษ ตางก็เปนผูเสียหายในความผิดดังกลาว แตเพียงอยูในสถานะที่ตางกันและมีวัตถุประสงคที่
ตางกัน กลาวคือ ฝายผูเสียหายฟองผูกระทําความผิดเพื่อตองการใหผูกระทําความผิดไดรับโทษ เพื่อ
เปนการแกแคนการที่ตนหรือฝายของตนไดรับผลรายกับอีกฝายหนึ่งคือพนักงานอัยการเปนตัวแทน
รัฐในการทําหนาที่ดําเนินคดีอาญา เพื่อเปนการคุมครองและดูแลผลประโยชนใหแกมหาชน เปนทั้ง
การปองปรามไมใหผูอ่ืนกระทําความผิด และเปนทั้งการนําตัวผูกระทําความผิดไปแกไขฟนฟู 
 ถาพิจารณาในทางคดีแลว พนักงานอัยการในฐานะตัวแทนของรัฐมีอํานาจเหนือกวา
เอกชนผูเสียหาย เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32 ไดบัญญัติไววา “เมื่อ
พนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน ถาพนักงานอัยการเห็นวาผูเสียหายจะกระทําใหคดี
ของอัยการเสียหายโดยการกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ ในกระบวนพิจารณา พนักงานอัยการ
มีอํานาจรองตอศาลใหส่ังผูเสียหายกระทําหรือละเวนการกระทํานั้น ๆ ได” เปนการแสดงออกถึงวา
ประเทศไทยใชหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ34  ซ่ึงรัฐจะตองเขามาควบคุมมิใหเกิดความเสียหาย
ใดๆ ในการรักษาความยุติธรรม 

                                                 
32  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 34. 
33  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 31. 
34  คณิต ณ นคร.  เร่ืองเดียวกัน.  หนา  48. 
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 2.3.3 ความผิดท่ีรัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย 
  เปนความผิดที่สงผลกระทบโดยตรงตอรัฐ  เปนเรื่องที่กฎหมายประสงคที่จะคุมครอง
สาธารณชนเปนสวนรวม  เอกชนจึงไมใชผูเสียหายโดยตรง การฟองคดีดังกลาวทําไดโดยพนักงาน
อัยการเทานั้น  อยางไรก็ดี  แมเอกชนจะไมไดเปนผูเสียหายในความผิดดังกลาว  แตเอกชนก็มี
บทบาทในฐานะเปนผูกลาวโทษตามกฎหมายได ซ่ึงผูกลาวโทษนั้นอาจจะเปนเอกชน หรือเปน 
เจาพนักงานของรัฐก็ได 
  ความผิดประเภทนี้ ไดแก ความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม  ความผิดฐาน
ขัดขวางตอสูเจาพนักงาน  ความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล ความผิดฐานทําแทง ความผิดฐานยาย
ทําลายศพ และในความผิดตามพระราชบัญญัติอ่ืนๆ อยางเชน  ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปน  พระราชบัญญัติจราจร พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี  พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และอ่ืนๆ  
 
2.4 สถานะและการมีสวนรวมของผูเสียหายในคดีอาญา 
                   การดําเนินการในกระบวนยุติธรรมทางอาญากระแสหลัก  จุดสนใจหลักอยูที่การพิสูจน
ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจําเลยเปนสําคัญ  ความเกี่ยวของของผูเสียหายในกระบวนการพิสูจน
ความผิด  หรือความบริสุทธิ์ของจําเลยนี้เปนพยานในคดีเพื่อสนับสนุนขอกลาวหาของโจทกและ
แสดงใหเห็นวามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นจริง และจําเลยเปนผูกระทําความผิดดังกลาว 
 การกระทําความผิดอาญาไมวาจะเปนความผิดฐานใดหรือขอหาใดก็ตาม ยอมจะ
กอใหเกิดผลกระทบอันมีสาเหตุจากการกระทําความผิดนั้นไมมากก็นอย โดยเฉพาะผลกระทบตอ
บุคคลที่เปนผูเสียหาย ในการกระทําความผิดอาญาเหลานั้นผลกระทบหรือความเสียหายที่ผูเสียหาย
ไดรับเปนสวนหนึ่งของการพิสูจนใหเห็นวา  การกระทําความผิดอาญาของจําเลยเปนความผดิสําเรจ็
แลวโดยมีผลเกิดขึ้นแกตัวผูเสียหายจริงไมไดเปนเพียงการพยายามกระทําความผิด  สถานะและ
บทบาทของผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกวาแต
กอนที่เปดโอกาสใหผูเสียหายสามารถยื่นคํารองขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนในคดีอาญา 
ที่พนักงานอัยการเปนโจทกอยูได  แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนเพียงการทําใหกระบวนการที่มี
อยูเดิมมีความกระชับและสะดวกมากขึ้นเทานั้น  เนื่องจากเดิมผูเสียหายมีสิทธิที่จะฟองรองใหจาํเลย
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเปนคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไดอยูแลว เพียงแตอาจจะมี
ขั้นตอนที่ไมสะดวกนัก การเปดโอกาสใหผูเสียหายมายื่นคํารองคาเสียหายดังกลาวในคดีอาญาได 
จึงทําใหการใชสิทธิของผูเสียหายทําไดงายขึ้นอันจะเปนการชวยแกไข เยียวยา หรือบรรเทาความ
เสียหาย ใหแกผูเสียหายไดดีขึ้นดวย อยางไรก็ตาม การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมดงักลาวนี ้กย็งั
ไมไดแกไขจุดออนของกระบวนการในอีกหลายสวน และความเสียหายนั้นก็ไมไดจํากัดแตเฉพาะ
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สวนที่เปนตัวเงินที่อาจจะชดใชกันเปนคาสินไหมทดแทนได  ผูเสียหายอาจจะมีความตองการอีก
หลายสวนที่อยูนอกเหนือจากตัวเงิน  โดยเฉพาะการลงโทษผูกระทําความผิด 
 ความพยายามที่จะทําใหกระบวนการตรวจสอบคําสั่งไมฟองโดยผูเสียหายงายขึ้น 
จะเห็นไดจากการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 146/1 ที่ใหสิทธิ
การดําเนินคดีของผูเสียหายใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยบัญญัติใหความคุมครองผูเสียหาย  
ดังนี้ 
 “มาตรา 146/1 ภายใตบังคับบทบัญญัติอายุความคดีอาญา  กรณีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง
คดี  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งไมฟองคดีของพนักงานอัยการตาม 
มาตรากอน  ผูเสียหายมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหทําการไตสวน  หากความ
ปรากฏตามทางไตสวน  ศาลเห็นวาสํานวนการสอบสวนคดีนั้น  มีมูลสมควรประทับรับฟองไว
พิจารณาก็ใหศาลมีคําส่ังใหพนักงานอัยการดําเนินการฟองคดีตอศาลตอไป 
 กรณีศาลมีคําส่ังใหฟองคดีตามวรรคแรก ใหนําความตามที่บัญญัติไวในมาตรา 143 
วรรคสอง  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 การไตสวนตามวรรคแรก  ศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟองลับหลังผูตองหาใหศาลสง 
คํารองของผูเสียหายใหผูตองหาทราบเปนรายตัวไปพรอมกับแจงวันนัดไตสวนใหผูตองหาทราบ 
ผูตองหาจะเขาฟงการไตสวนหรือไมก็ได  และใหศาลมีศาลเรียกพยานบุคคล  พยานเอกสาร  พยาน
วัตถุ  ตามที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวน  ซ่ึงศาลเห็นวานาจะเปนประโยชนในการไตสวน  และ
ใหนําบทบัญญัติตามาตรา 165 วรรคสาม มาใชโดยอนุโลม 
 คําสั่งศาลวรรคแรกใหเปนที่สุด  และการดําเนินการตามมาตรานี้ไมตัดสิทธิผูเสียหาย 
ที่จะฟองคดีตามมาตรา 28 
 บทบัญญัติในมาตรานี้  ใหนํามาบังคับใชในการที่พนักงานอัยการไมอุทธรณฎีกา หรือ
ถอนฟอง ถอนอุทธรณและถอนฎีกาดวย ” 35 
 มาตรา 146/1 ดังกลาวขางตน  เปนการคุมครองสิทธิการดําเนินคดีของผูเสียหายให
สามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด36 เพื่อเปนการลดภาระ
และลดคาใชจายในกรณีผูเสียหายฟองคดีตอศาลดวยตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  มาตรา 40(1)  ซ่ึงบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไดโดยงายสะดวก  รวดเร็ว  และทั่วถึง” 37 

                                                 
35  กุลพล  พลวัน.  (2550, มีนาคม).  “การกลั่นกรองดุลพินิจอัยการ”  บทบัณฑิตย,  63, 1.  หนา  1-2. 
36  แหลงเดิม.  หนา  2. 
37  แหลงเดิม. 
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 จะเห็นไดวา  ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี  กฎหมายเปดโอกาส
ใหผูเสียหายยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอทําการไตสวน  แตตองปรากฏไดวาสํานวนการ
สอบสวนคดีนั้นมีมูลสมควรประทับรับฟองไวพิจารณา  ซ่ึงแสดงใหเห็นสิทธิของผูเสียหายอยาง
ชัดเจน  ถาหากผูเสียหายไมเห็นดวยกับคําส่ังของพนักงานอัยการ 
 การที่มีความพยายามแกไขกฎหมายเพื่อใหผู เสียหายไดมีโอกาสในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมไดงายขึ้น คือ เปนการชวยแบงเบาภาระใหแกกระบวนการยุติธรรมไดอีกทาง
หนึ่ง แตทั้งนี้ก็มิอาจปฏิเสธไดวา  อาจจะเปนการสรางผลกระทบบางอยางอีกหลายประการ เชน 
มาตรา 146/1 กําหนดใหศาลทําหนาที่ไตสวนสํานวนการสอบสวนแลวมีคําสั่งใหพนักงานอัยการ
ดําเนินการฟองคดีตอศาลตอไป  จึงเปนการขัดกับหลักการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางโจทกกับ
ศาลในประเทศไทย38  เนื่องจากกฎหมายใหศาลมีอํานาจไตสวนมูลฟอง  ทั้งคดีที่พนักงานอัยการ
เปนโจทกและที่ผูเสียหายเปนโจทก   เพื่อพิจารณาวาคดีมีมูลเพียงพอที่จะรับฟองไวพิจารณา
พิพากษาหรือไม  ตามหลักการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางโจทกกับศาล  โดยศาลที่ทําหนาที่ไต
สวนและวางตัวเปนกลาง  สวนโจทกมีหนาที่นําพยานหลักฐานมาพิสูจนความจริงใหประจักษ  ให
ศาลเชื่อโดยปราศจากขอสงสัยวาจําเลยกระทําผิดจริง เปนวิธีการตอสูคดีกันระหวางโจทกจําเลยใน
ระบบการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยที่ใชอยูในปจจุบัน  และหากโจทกไมประสงคจะ
ดําเนินคดีตอไปก็อาจถอนฟองไดเสมอ  แตตองกอนศาลมีคําส่ังรับคดีไวพิจารณา  ซ่ึงศาลไมมี
อํานาจสั่งใหโจทกดําเนินคดีตอไป  มิฉะนั้น เปนการขัดกับหลักการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวาง
โจทกกับศาลดังกลาว 
 ประเทศไทยเปนระบบการฟองคดีโดยรัฐ  จะเห็นไดจากการใหสิทธิประชาชนฟองคดี
ไดเอง  ตามมาตรา 34  ซ่ึงบัญญัติวา  “คําส่ังไมฟองคดี  หาตัดสิทธิผูเสียหายฟองคดีโดยตนเองไม”39  
และในขณะเดียวกันกฎหมายยังใหสิทธิผูเสียหายฟองคดีอาญาเองไดเชนเดียวกับพนักงานอัยการ  
ไมจําเปนตองรอใหอัยการมีคําสั่งไมฟองเสียกอน40 และยังสามารถเขาเปนโจทกรวมกับพนักงาน
อัยการไดอีกดวย41  กลาวคือ กฎหมายเปดโอกาสใหผูเสียหายฟองคดีอาญาไดอยางกวางขวาง  
ถึงแมระบบการฟองคดีจะเปนการฟองคดีโดยรัฐก็ตาม  ก็มิไดผูกขาดอํานาจรัฐแตผูเดียวตามระบบ 
 เจตนารมณของการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 146/1 นั้น 
ก็เพื่อการสงเสริมใหผูเสียหายไดมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรรมไดงายยิ่งขึ้น และเทากับเปน
การการสงเสริมใหคุมครองสิทธิผูเสียหายใหมากยิ่งขึ้นไปดวยในตัว  แตการใหประชาชนฟองคดี
                                                 

38  แหลงเดิม.  หนา  6. 
39  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 34. 
40  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 28. 
41  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 30. 
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กันเองโดยไมผานตัวแทนของรัฐคือ   พนักงานอัยการ  เชนนี้  หรือใหผู เสียหายมีสิทธิยื่น 
คํารองตอศาลใหทําการไตสวนไดโดยตรงมิตองผานพนักงานอัยการใหทบทวนคําสั่งไมฟองคดี
ใหมอีกครั้ง  ถึงแมจะเปนการประหยัด  สะดวก รวดเร็วก็ตาม ในทางตรงกันขามมีขอโตแยงวาจะ
เปนการใหอํานาจผูเสียหายมีสิทธิฟองคดีไดตามอําเภอใจ โดยมิไดมีการตรวจสอบจากรัฐเทาที่ควร
หรือไม 

 2.4.1 สิทธิของผูเสียหายตามมาตรฐานของสหประชาชาติ 
  ตามมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ ที่  40 /34  ของการประชุมใหญสหประชาชาติวาดวย
การปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด  คร้ังที่ 7 ในป ค.ศ. 1985 ไดรับรองปฏิญญา
วาดวยหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอาชญากรรม
และการใชอํานาจโดยไมถูกตอง (Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of  
Crime  and  Abuse  of  Power  1985)  ขอ  1-9  ,11-17  ซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 42  
  “ผูเสียหายจากอาชญากรรมหมายถึงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับความเสียหายไมวาจะ
ในดานการบาดเจ็บทางรางกายหรือสภาพจิตใจ  ความเจ็บปวดทางอารมณ  ความรูสึกนึกคิด  ความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจหรือสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเปนผลจากกระทําหรือละเวนการกระทําซ่ึงเปนการ
ละเมิดตอกฎหมายอาญา รวมถึงกฎหมายที่บัญญัติใหการใชอํานาจหนาที่โดยไมถูกตองเปน
ความผิดทางอาญาอันเปนกฎหมายของประเทศสมาชิกนั้น ๆ”  
  การพิจารณาวาบุคคลใดเปนผูเสียหายตามความหมายของปฏิญญาฉบับนี้  จะไมคํานึงถึง
วาไดมีการพบหรือจับกุม  ฟองรอง  หรือลงโทษผูกระทําความผิดหรือไม  และไมคํานึงถึงวา
ผูกระทําความผิดกับผูเสียหายมีความสัมพันธกันอยางไร  นอกจากนี้ในบางกรณีคําวาผูเสียหายยัง
อาจหมายรวมถึงครอบครัวหรือทายาทของผูเสียหายตลอดจนบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการ
เขาไปชวยเหลือผูเสียหายใหพนจากภยันตรายหรือเขาปองกันการกระทํารายนั้น  ผูเสียหายพึงไดรับ
การปฏิบัติดวยความเห็นอกเห็นใจและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ผูเสียหายมีสิทธิเรียกรอง
ผานกระบวนการยุติธรรม  มีสิทธิการไดรับการชดใชเยียวยาตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ  
สําหรับความเสียหายที่ตนไดรับ  องคกรศาลและองคกรของฝายบริหารจะตองจัดวางมาตรการที่
จําเปนเพื่อเอื้ออํานวยใหผูเสียหายสามารถไดรับการชดใชเยียวยา  โดยผานวิธีพิจารณาที่รวดเร็ว  
เปนธรรม  ประหยัด  และเขาถึงกระบวนการนั้นไดงาย  ผูเสียหายยังพึงไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับ
สิทธิในการเรียกรองการชดใชเยียวยาดังกลาวดวย 

                                                 
42  ชาติ  ชัยเดชสุริยะ.  (2549).  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา.  หนา 168. 
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 ความรับผิดชอบขององคกรศาลและองคกรของฝายบริหารในการคุมครองสิทธิของ
ผูเสียหาย 43 ไดแก 
 (1)  ใหคําแนะนําแกผูเสียหายเพื่อทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาตั้งแต
บทบาทหนาที่ขอบเขต  ระยะเวลา ความคืบหนาของการดําเนินคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่
เกี่ยวพันกับอาชญากรรมรายแรงและกรณีที่ผูเสียหายตองการทราบขอมูลเหลานั้น 
 (2)  จัดการใหผูเสียหายแสดงความคิดเห็นและความรูสึกและใหขอเท็จจริง ซึ่งจะตองมี
กระบวนการที่รับฟงผูเสียหายนั้นเกี่ยวกับความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ โดยเปนไปตามระบบ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศนั้นๆ และโดยไมเปนการลวงเกินสิทธิของผูถูกกลาวหา 
 (3)  จัดใหมีความชวยเหลือแกผูเสียหายตามสมควรโดยผานกระบวนการทางกฎหมาย 
 (4)  จัดมาตรการที่จะอํานวยความสะดวกใหแกผูเสียหาย  คุมครองความเปนสวนตัว
ของผูเสียหายตามความจําเปนตลอดจนใหความคุมครองแกผูเสียหายรวมทั้งครอบครัวและพยาน
ของฝายผูเสียหายนั้นใหปลอดภัยจากการขมขูหรือการแกแคน 
 (5)  จัดการทางคดีและบังคับตามคําสั่งหรือคําพิพากษาเพื่อใหผูเสียหายไดรับการชดใช
เยียวยาตามกฎหมายโดยไมชักชาและจะตองหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความชักชาที่ไมมีเหตุจําเปนนั้น 
  มาตรการที่ไมเปนทางการสําหรับการแกปญหาขอพิพาทซึ่งรวมถึงการไกลเกลี่ย  
การเจรจาปรองดองและการใหความยุติธรรมโดยรูปแบบของวัฒนธรรมหรือประเพณีปฏิบัติของ
ทองถ่ิน  พึงมีการนํามาใชใหเปนประโยชนตามสมควรเพื่อใหมีการเยียวยาและชดใชแกผูเสียหาย
ผูกระทําความผิดรวมทั้งบุคคลที่สามที่ตองรับผิดชอบตอการกระทําของผูกระทําความผิดนั้นจะตอง
ชดใชเยียวยาแกผูเสียหาย  ครอบครัวหรือทายาทของผูเสียหายอยางเปนธรรมและเหมาะสม  การ
ชดใชเยียวยาดังกลาวรวมถึงการจัดคืนทรัพยสินหรือใชราคาสําหรับการสูญหายหรือเสียหายของ
ทรัพยสินนั้นตลอดจนการชดใชคืนใหแกผูเสียหายสําหรับคาใชจายที่ผูเสียหายไดทดลองจายไป
กอนจากการนั้น  รวมทั้งคาใชจายอ่ืนๆ  และการชดเชยสิทธิของผูเสียหายที่ตองเสียไปนั้น 
  รัฐบาลพึงพิจารณาปรับปรุงขอปฏิบัติตางๆ  ตลอดจนกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการชดใชเยียวยาเพ่ือใหมาตรการการชดใชเยียวยานั้นเปนทางเลือกเกี่ยวกับ
การลงโทษที่มีใหเพิ่มเติมในคดีอาญาอีกดวย 
  ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่ทําหนาที่หรือกึ่งเจาหนาที่ไดกระทํา
ความผิดตอกฎหมายอาญาเกี่ยวดวยหนาที่นั้น  ผูเสียหายพึงมีสิทธิไดรับการชดใชเยียวยาจากรัฐ
สําหรับการกอความเสียหายของเจาหนาที่หรือบุคคลดังกลาวนั้น 

                                                 
43  แหลงเดิม.  หนา  168-169. 
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  ในกรณีที่คาเสียหายที่ไดรับจากผูกระทําผิดหรือโดยทางอื่นๆ  ยังไมเพียงพอแกการ
ชดใชเยียวยาผูเสียหาย  รัฐพึงใชความพยายามในการจัดใหมีมาตรการชดใชความเสียหายแก
ผูเสียหายโดยเฉพาะผูที่ไดรับบาดเจ็บถึงขั้นพิการหรือเสียโฉมติดตัว  หรือกรณีผูเสียหายที่ตองฟนฟู
รักษาไมวาดานรางกายหรือสภาพจิตใจจากอาชญากรรมที่รายแรง  และครอบครัวของผูเสียหาย
โดยเฉพาะทายาทของผูเสียหายที่ถึงแกความตายหรือพิการไมวาดานรางกายหรือสภาพจิตใจจาก
การกระทําของผูกระทําความผิดนั้น 
  การจัดใหมีหรือสงเสริมหรือขยายกองทุนแหงชาติเพื่อการชดใชคาทรัพยสินไหม
ทดแทนแกผูเสียหายนั้นพึงไดรับการสนับสนุน  นองจากนี้กองทุนอ่ืนๆ  ที่มีวัตถุประสงคอยาง
เดียวกันดังกลาวก็ควรไดรับการสนับสนุนตามสมควรเพื่อใหมีการจัดตั้งขึ้น 
  ผูเสียหายพึงไดรับความชวยเหลือที่จําเปนทั้งในดานวัตถุ  การบําบัดรักษาทาง
การแพทย  ตลอดจนความชวยเหลือในดานจิตวิทยาและสังคม  ทั้งจากรัฐบาล  อาสาสมัคร  และ
ชุมชนทองถ่ิน 
        ผูเสียหายพึงไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับหนทางที่จะไดรับบริการดานสุขภาพและ
เจาหนาที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของพึงไดรับการฝกอบรมใหเกิดความตระหนักถึงความตองการของผูเสียหาย
และเพื่อใหไดทราบแนวทางของการจัดความชวยเหลือที่พรอมและเหมาะสมแกผูเสียหาย 
  ในการจัดการบริการและใหความชวยเหลือแกผูเสียหายนั้น  พึงมีความใสใจเปน
พิเศษแกผู เสียหายที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษที่ สืบเนื่องมาจากโดยสภาพของการ 
บาดเจ็บฯ ” 
  จากปฏิญญาสหประชาชาติดังกลาวจะเห็นไดวา ไดใหสิทธิแกผูเสียหายในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  กลาวคือ  ผูเสียหายเปนศูนยกลางของคดีอีกทั้งยังให
องคกรตุลาการและฝายบริหารของรัฐสมาชิกใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเสียหาย
ที่ผูเสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมไดรับจากการกระทําความผิดทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและ 
ไมเปนทางการ  รวมทั้งการแจงสิทธิใหผูเสียหายไดรับทราบในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมปฏิญญาสหประชาชาตินี้ไดใหความสําคัญแกผูเสียหายอยางมากถึงขนาดเนนใหรับสมาชิก
จะตองหาวิธีการใดๆ  ก็ตามที่ทําใหผูเสียหายไดรับการชดใชและไดรับความพึงพอใจสูงสุด  ทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ  โดยใหผูเสียหายเปนศูนยกลางของคดี กลาวคือ ใหผูเสียหายได
แสดงทัศนคติของเขาอยางเต็มที่และการเขามามีสวนรวมในกระบวนการทุกขั้นตอนอีกดวย 44 

                                                 
44  พิษณุ โหระกุล.  (2547).  สิทธิของผูเสียหายกับการมีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ : ศึกษา

เปรียบเทียบกรณีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท.  หนา  76. 
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  เนื่องจากปญหาของสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแตเดิมมา
มุงเนนไปที่การระมัดระวังไมใหรัฐและผูใชอํานาจรัฐใชอํานาจโดยมิชอบตอผูตองสงสัยหรือผูถูก
กลาวหาดังกลาว  ประกอบกับฝายผูเสียหายโดยสภาพแมจะถูกกระทํารายจากผูกระทําผิดก็เปนเรื่อง
ของมนุษยในสังคมกระทํารายตอกันเหมือนอยางอาชญากรรมทั่วๆ  ไป  ซ่ึงมิใชปญหาเรื่องการกดขี่
ขมเหงจากรัฐที่มีตอสิทธิมนุษยชนโดยตรง  การที่ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนกลาวถึงผูเสียหาย
คอนขางนอยจึงไมไดหมายความวาไมเห็นความสําคัญของผูเสียหาย  หากแตมูลฐานของเรื่องแต
เดิมเปนคนละประเด็นกันเทานั้น  อยางไรก็ดี  การที่รัฐมีหนาที่คุมครองความปลอดภัยใหแกสังคม
ยอมมีผลตอเนื่องใหตองมีสวนรับผิดชอบตอการเกิดอาชญากรรมและความเสียหายที่มีตอคนใน
สังคมนั้นดวย  การปลอยใหผูที่ไดรับความเสียหายตองดิ้นรนแสวงหาความเปนธรรมกับมีหนาที่
เพียงมาเปนพยานใหแกรัฐในการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดนั้น  อาจเปนการไมดูแลเอาใจใส
ผูเสียหายเทาที่ควรจนอาจดูเหมือนเปนการปลอยใหผูเสียหายตองรับสภาพไปตามยถากรรม ซ่ึงอาจ
เทากับเปนการไมเปนธรรมกับผูเสียหาย  องคกรสหประชาชาติโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ประเทศสมาชิกจึงไดออกปฏิญญาฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อใหแตละประเทศมีมาตรฐานขั้นต่ําในการ
คุมครองสิทธิของผูเสียหายในแนวทางเดียวกัน 
  แนวทางปฏิบัติของนานาชาติเห็นวา สิทธิประการสําคัญที่ผูเสียหายควรจะไดรับมี
ดังตอไปนี้ 
  (1) สิทธิในการไดรับแจงสิทธิและขอมูลคดี 
   เร่ืองที่ผูเสียหายควรไดรับแจง มีตั้งแตเรื่องสิทธิในกระบวนการตางๆ รวมทั้ง
การแจงเรื่องบทบาทของเขาเองในคดี เรื่องกําหนดเวลาตาง ๆ และเรื่องความกาวหนาในแตละ
ระดับของคดี 
  (2) สิทธิท่ีจะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย 
   สิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย มีความสําคัญมากเพื่อใหเขา
สามารถบังคับสิทธิของเขาไดอยางแทจริง 
  (3) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
   ผูเสียหายควรไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความหวงใยเกี่ยวกับเรื่องคดี
ของเขาตอเจาหนาที่ในชวงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นใหศาลทราบ 
  (4) สิทธิท่ีจะเขาถึงความยุติธรรมและสิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาคดีท่ีเปนธรรม 
   สิทธิที่จะเขาถึงความยุติธรรมและสิทธิที่ไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรม เปน
เรื่องที่มีความสําคัญเพื่อที่จะทําใหผูเสียหายไดรับการคุมครองดูแลเยียวยาอยางแทจริง สิทธิที่จะ
ไดรับการพิจารณาคดีที่เหมาะสม ยังหมายความรวมถึง การไดรับการประกันมิใหคดีลาชานานเกิน
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สมควร การลดความไมสะดวก การใหความคุมครองความเปนสวนตัวของผูเสียหาย รวมทั้งการ
คุมครองความปลอดภัยและการไมถูกทํารายในระหวางกระบวนพิจารณา 
  (5) สิทธิท่ีจะไดรับการชดเชย 
   สิทธิที่จะไดรับการชดเชยอยางเปนธรรมมีทั้งการชดเชยจากผูกระทําความผิด 
รวมทั้งจากรัฐ หากเจาหนาที่ของรัฐเปนผูกอความเสียหายใหเกิดขึ้น การชดเชยนอกจากจะชดเชย
ตอผูเสียหายแลว ยังอาจตองชดเชยใหแกสมาชิกในครอบครัวของเขาดวย 
   ในกรณีที่ผูกระทําความผิดอาญาไมสามารถชดเชยความเสียหายใหผูเสียหายได
หมด รัฐอาจจะตองเขามาดูแลในสวนที่ขาดนี้ดวย โดยรัฐอาจทําจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาความ
เสียหายขึ้น นอกจากนี้ การคุมครองความเสียหาย นอกจากจะคุมครองผูเสียหายในลักษณะปจเจก
แลว ยังอาจตองใหความคุมครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแกชุมชนและสิ่งแวดลอมอีกดวย โดยการ
ฟนฟูส่ิงแวดลอม ซอมแซมโครงสรางขั้นพื้นฐานรวมทั้งการเคลื่อนยายชุมชน เปนตน 
   นอกจากนี้ ปฏิญญาวาดวยหลักการพื้นฐานในการสรางความยุติธรรมใหแก
เหยื่อจากอาชญากรรมและเหยื่อจากการใชอํานาจโดยมิชอบ ไดมีการกําหนดวารัฐบาลจักตอง
ทบทวนแนวปฏิบัติ กฎหรือกฎหมายเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหาย ใหศาลสามารถใชดุลพินิจสั่ง
การเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคดีอาญา นอกเหนือจากการลงโทษอยางอื่นได ซ่ึงขอกําหนดดังกลาวเปน
แนวทางที่สําคัญในการรับรองสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายทางแพงในขั้นตอนกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 
  (6) สิทธิท่ีจะไดรับการแกไขขอขัดแยงแบบไมเปนทางการ 
   สิทธิที่จะไดรับการแกไขขอขัดแยงแบบไมเปนทางการ เปนทางเลือกใหม 
เพื่อใหคดีของผูเสียหายสามารถจบลงไดโดยงายขึ้น หากมีชองทางที่ทําใหเขาสามารถยุติคดีแบบไม
เปนทางการได 
   ในปจจุบัน กระบวนการไกลเกลี่ยระงับความขัดแยงระหวางผูเสียหายกับผูกอ
อาชญากรรม นับเปนกระบวนการสําคัญในแนวทางกระบวนการยุติธรรมเชิงเยียวยาแกไข ซ่ึงเปด
โอกาสใหผูเสียหายไดมีบทบาทในการเปนผูมีสวนรวมและเปนผูเลือกแนวทางในการระงับขอ
พิพาทในทิศทางที่เขาเห็นวาเหมาะสม อันเปนการพัฒนาสิทธิและบทบาทของผูเสียหายในคดีอาญา
ใหมากขึ้นดวย 
   นอกจากนี้การนําหลักความยุติธรรมแบบจารีตประเพณี หรือแนวปฏิบัติของ
กลุมชนทองถ่ิน มาใชในกระบวนการระงับความขัดแยงก็เปนเรื่องที่ตองใหการสนับสนุน 
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  (7) สิทธิในความจําเปนขั้นพื้นฐานอื่นๆ 
   ในกรณีที่ผูเสียหายมีความจําเปนขั้นพื้นฐานอื่นๆ โดยเฉพาะความตองการการ
ชวยเหลือในดานวัตถุ จิตใจ และความชวยเหลือทางสังคม รัฐหรือหนวยงานอาสาสมัครสังคม
สงเคราะหอาจตองเตรียมการชวยเหลือในสวนนี้ดวย 
   ในป ค.ศ. 1996 คณะกรรมาธิการของสหประชาชาติในดานการปองกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ก็ไดมีมติใหมีการจัดทําคูมือการบังคับใชปฏิญญา
วาดวยหลักการพื้นฐานในการสรางความยุติธรรมใหแกเหยื่อจากอาชญากรรมและเหยื่อจากการใช
อํานาจโดยมิชอบ (Manual or manuals on the use and application of the Declaration on Basic 
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) เชนเดียวกัน โดยมีเนื้อหา ไดแก 
เร่ืองผลกระทบที่เกิดแกผูเสียหาย เรื่อง กิจกรรมใหความชวยเหลือผูเสียหายแบบตาง ๆ เร่ืองบทบาท
และความรับผิดชอบของวิชาชีพที่เกี่ยวของโดยตรง เร่ืองการพัฒนาการทํางานของทนายความ การ
พัฒนานโยบาย กฎหมายและบทบาทประชาสังคม รวมทั้งเรื่องการทํางานรวมกันในระดับ
นานาชาติ 
   นอกเหนือจากรัฐและองคกรประชาสังคมตางๆ แลว ในระดับโลกมีองคกร
หลายองคกรที่ตื่นตัวในเรื่องการคุมครองดูแลผูเสียหายมากมายหลายองคกร เชน องคกรสังคมโลก
เพื่อเหยื่อ (World Society of Victimology) ที่มีกิจกรรมในการสนับสนุนการดูแลเหยื่อไมวาจะดวย
การใหการบริการ การชวยเหลือดานกฎหมายเพื่อใหเกิดการคุมครองสิทธิการทําวิจัย การสราง
ผูเชี่ยวชาญเรื่องเหยื่อวิทยา (vietimologist) การจัดการอบรมใหความรู การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทั้งในระดับภายในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงการผลักดันใหมีการแกไขกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติใหเปนประโยชนแกผูเสียหายอยางแทจริง 

 2.4.2 สิทธิของผูเสียหายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550         
  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติถึงสิทธิของผูเสียหายไว ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  
  มาตรา 40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้  
  (1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
  (2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง
ไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การเสนอ
ขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การไดรับการ
พิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ และการไดรับทราบเหตุผล
ประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําส่ัง  
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  (3) บุคคลยอมมีสิทธิจะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็วและเปน
ธรรม 
  (4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิไดรับ
การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดรับการ
สอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง  
  (5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครองและ
ความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปน 
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ45 

   2.4.3 สิทธิของผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
        สิทธิของผูเสียหายในที่นี้มีความหมายวาเปนอํานาจหนาที่46 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  4  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา 
  “ในคดีอาญาซึ่งผูเสียหายที่เปนหญิงมีสามี  หญิงนั้นมีสิทธิฟองคดีอาญาไดเอง โดยตอง
ไดรับอนุญาตของสามีกอน ” 
  โดยที่การฟองคดีอาญาเปนการดําเนิน “กระบวนพิจารณา” การดําเนินกระบวนพิจารณา
จึงไมขึ้นอยูกับความรูและความเขาใจเรื่องราวของบุคคล  ฉะนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึง
ไดบัญญัติเพื่อใหเกิดความชัดเจนของเรื่องผูเสียหายไมมีหนาที่ติดตามดําเนินคดีอาญา  แตการ
ดําเนินคดีอาญาเปนสิทธิหรืออํานาจหนาที่ของผูเสียหายดวย 
  สิทธิหรืออํานาจหนาที่ดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายถูกจํากัดในกรณีดังตอไปนี้  คือ 
  1. การหามฟองบุพการีตน 
  2.   การกําจัดอํานาจฟองเด็กและเยาวชน 
  3.   การหามฟองขอใหกักกัน 
  4.   การจํากัดอํานาจกระทําในคดีของอัยการ 
  5.   การจํากัดอํานาจเมื่อมีการเลิกคดีอาญา 
 
 
 
 
 

                                                 
45  กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา  40. 
46  คณิต  ณ  นคร.  ฉ หนา  123-126.  
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   1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  156247  ซ่ึงบัญญัติวา 
    “มาตรา  1562  ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิไดแตเมื่อผูนั้น
หรือญาติสนิทของผูนั้นรองขอ  อัยการจะยกคดีขึ้นกลาวก็ได ” 
    คดีฟองบุพการีเรียกกันวา  “ คดีอุทลุม ”  การฟองบุพการีเปนการผิดประเพณีนิยมที่
สืบเนื่องกันมาแตโบราณ  อันมีแนวความคิดที่มาจากอิทธิพลของศาสนาและลัทธินิยมของทาง
ตะวันออก 
   2) ขอจํากัดอํานาจฟองของผู เสียหายในกรณีนี้คือบทบัญญัติมาตรา  64  แหง 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 
253448 ซ่ึงบัญญัติวา 

“ มาตรา  64  ผูเสียหายจะฟองคดีอาญาซึ่งมีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําการอัน
กฎหมายบัญญัติเปนความผิดตอศาลเยาวชนและครอบครัวไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
ผูอํานวยการสถานพินิจ ” 
    การฟองคดีของผูเสียหายยอมเปนที่เขาใจไดในตัววาเปนการมุงที่การลงโทษผูถูก
ฟอง  กรณีไมสอดคลองกับปรัชญาในการดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนดังกลาว  เหตุนี้  กฎหมาย
จึงไดวางเปนขอจํากัดไววาผูเสียหายจะกระทําไดก็แตโดยไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสถานพินิจ 
   3) ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  43 49  ซ่ึงบัญญัติวา 
    “มาตรา  43  การฟองขอใหกักกันเปนอํานาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ ” 
    “กักกัน”  เปนวิธีการเพื่อความปลอดภัยอยางหนึ่ง  ซ่ึงวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้น
เปนเรื่องของสวนรวมโดยเฉพาะ  กฎหมายจึงบัญญัติตองหามผูเสียหายในการฟองคดีขอใหกักกัน 
   4)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  32 50 ซ่ึงบัญญัติวา 
    “มาตรา  32  เมื่อพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน  ถาพนักงานอัยการ
เห็นวาผูเสียหายจะทําใหคดีของอัยการเสียหาย  โดยกระทําหรือละเวนกระทําการใดๆ ในกระบวน
พิจารณาพนักงานอัยการมีอํานาจรองตอศาลใหส่ังใหผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทําการ 
นั้นๆ  ได ” 

                                                 
47  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  1562. 
48  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  

หนา 64.   
49  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 43. 
50

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32. 
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    ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาผูเสียหายจะดําเนินคดีอาญาไดดวยก็ตาม  แต
ผูเสียหายมิไดเปนองคกรหลักในการดําเนินคดีอาญา  การดูแลความสงบเรียบรอยเปนภาระหนาที่
และความรับผิดชอบของรัฐ  กฎหมายจึงตองกําหนดขอหามสําหรับผูเสียหายไว  มิฉะนั้นคดีของรัฐ
อาจเสียหายได 
   5)  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  37  (1) 51  ซ่ึงบัญญัติวา 
    “คดีอาญาเลิกกันได  ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว  เมื่อผูกระทําผิดยินยอมเสีย
คาปรับในอัตราอยางสูงสําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาที่กอนศาลพิจารณา ” 
    ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  79 52  บัญญัติวา 
    “ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว  ถาผูที่ตองหาวากระทําความผิดนําคาปรับในอัตรา
อยางสูงสําหรับความผิดนั้นมาชําระกอนที่ศาลเริ่มตนสืบพยาน  ใหคดีนั้นเปนอันระงับไป” 
   เมื่อคดีเลิกกันโดยการเสียคาปรับอยางสูงแลว  ผูเสียหายยอมฟองคดีอีกไมได 

 2.4.4 การดําเนินคดีอาญาของผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรม 
  2.4.4.1 สิทธิในการเริ่มคดีอาญา 
    1) การรองทุกข 
     ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา 2(4)53 “ผูเสียหาย” 
หมายความถึง บุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้ง
บุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได ดังบัญญัติไวในมาตรา 4, 5 และ  6  กลาวคือ  ประมวลกฎหมาย
วิธพิจารณาความอาญามิไดบัญญัติถึงสิทธิของผูเสียหายไวโดยตรง แตบัญญัติถึงอํานาจในการ
จัดการแทนผูเสียหายไวในมาตรา 3 ในเมื่อผูที่มีอํานาจจัดการแทนผูเสียหายที่แทจริงมีอํานาจดังที่
กฎหมายกําหนด ผูเสียหายที่แทจริงยอมมีอํานาจดังกลาวดวย สรุปไดวา ผูเสียหายมี 2 กรณี คือ 
ผูเสียหายที่แทจริงและผูที่มีอํานาจจัดการแทนเปนผูเสียหายโดยปริยาย เมื่อเปนผูเสียหายตามนัย
กฎหมายแลว ยอมใชอํานาจหนาที่ของผูเสียหายอยางแทจริงไดทันทีโดยไมตองรับมอบอํานาจ 
     มาตรา 3 54 “บุคคลดั่งที่ระบุในมาตรา 4, 5 และ 6 มีอํานาจจัดการตอไปนี้
แทนผูเสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 
 
 

                                                 
51  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 37 (1). 
52  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 79. 
53  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2(4). 
54  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 3. 
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     (1)  รองทุกข 
     (2)  เปนโจทกฟองคดีอาญา หรือเขารวมเปนโจทยกับพนักงานอัยการ 
     (3)  เปนโจทกฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
     (4)  ถอนฟองคดีอาญาหรือคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
     (5)  ยอมความในคดีความผิดตอสวนตัว” 
      ดังนั้น อํานาจและบทบาทของผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญา มีดังนี้ 
      1. การรองทุกข หมายถึง การที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานสอบสวนวามีผูกระทําผิดเกิดขึ้น จะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไม
ก็ตาม ซ่ึงกระทําใหเกิดความเสียหายแกตน และการกลาวนี้มีเจตนาจะใหผูกระทําความผิดไดรับ
โทษ  55 
       การรองทุกข เปนวิธีการสําคัญในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ 
เนื่องจากความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนั้นเจาพนักงานของรัฐไมอาจทราบไดทุกครั้ง ในตางประเทศ
หนาที่ในการดําเนินคดีอาญาเปนหนาที่ของรัฐ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส ผูเสียหายไมมี
อํานาจในการดําเนินคดีอาญาดวยตนเอง  ดังนั้น ถาผูเสียหายประสงคจะดําเนินคดีอาญากับผูกระทํา
ผิด จะตองรองทุกขตอเจาพนักงาน 56ยิ่งกวานั้นความผิดอาญาบางประเภทซึ่งมีลักษณะคลายกับ
ความผิดอันยอมความได   การรองทุกขของผูเสียหายเปนเงื่อนไขใหดําเนินคดีอาญา กลาวคือ 
พนักงานอัยการจะสอบสวนฟองรองคดีอาญาไดตอเมื่อผูเสียหายไดรองทุกขแลว 
       สําหรับการรองทุกขของผูเสียหายในคดีอาญาความผิดอันยอมความ
ได มีความสําคัญตอการดําเนินคดีอาญาโดยองคกรของรัฐ กลาวคือ ในการสอบสวนเพื่อรวบรวม
พยานหลักฐานการดําเนินการทั้งหลายนั้น ถาเปนความผิดอันยอมความได กฎหมายหามมิให
พนักงานสอบสวนทําการสอบสวน เวนแตจะมีคํารองทุกขตามระเบียบ 57  และการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนมีผลสําคัญตออํานาจการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการดวย เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย บัญญัติหามมิใหพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา
ใดตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน58 จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว หาก
ไมมีการรองทุกขของผูเสียหายแลว อํานาจการดําเนินคดีอาญาของรัฐในความผิดอันยอมความได 
ก็ยอมจะมีขึ้นไมได อาจกลาวไดวาการรองทุกขในคดีอาญาความผิดอันยอมความได เปนเงื่อนไข
ใหอํานาจดําเนินคดีอาญาแกรัฐ 
                                                 

55  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2(7). 
56  กิตติ  บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา  103. 
57  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 121. 
58  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 120. 
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       การรองทุกขอาจจําแนกเปนหลักเกณฑได  ดังนี้ 
                       (1) ผูมี อํานาจรองทุกข  คือผู เสียหายในคดีนั้น ตามมาตรา  2(4) 
บัญญัติไววา “ผูเสียหาย”หมายถึงบุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดฐานใด
ฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได ดังบัญญัติไวในมาตรา 4, 5 และ 6 
                        นอกจากผูเสียหายที่แทจริงแลวที่เปนผูมีอํานาจรองทุกข ยังรวม
ไปถึงผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย และผูรับมอบอํานาจใหรองทุกขยอมยื่นคํารองทุกขตอ 
เจาพนักงานได แตไมไดรวมถึงบุคคลอื่นซ่ึงไมใชผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาที่วามีบุคคลรูตัว
หรือไมก็ไดกระทําความผิดอยางหนึ่งขึ้น  กลาวคือ คํารองกลาวหานั้นไมอาจเปนคํารองทุกขได แต
อาจเปนคํากลาวโทษ 59 การรองทุกขเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูเสียหาย ในกรณีที่ผูเสียหายตายกอนมี
การรองทุกข พนักงานสอบสวนจะทําการสอบสวนโดยไมรองทุกขไมได และพนักงานอัยการไมมี
อํานาจฟอง60  และไมมีกฎหมายใหอํานาจทายาทดําเนินการตอในสวนของกรณีความผิดที่ผูเสียหาย
สามารถใหความยินยอมได ถือวาคดีนั้นสิ้นสุดลงดวยความตายของผูเสียหาย เวนแตถาผูเสียหายใน
ความผิดฐานหมิ่นประมาทตายเสียกอนรองทุกข ใหบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของผูเสียหายรอง
ทุกขได และใหถือวาเปนผูเสียหาย   
                       (2) ผูรับคํารองทุกข คือพนักงานสอบสวน 61  และพนักงานฝาย
ปกครอง หรือตํารวจ ซ่ึงมีตําแหนงหนาที่รองหรือเหนือพนักงานสอบสวน  และเปนผูซ่ึงมีหนาที่
รักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมาย  62  กลาวไดวา พนักงานสอบสวนผูรับคํารองทุกขไม
จําเปนตองเปนพนักงานซึ่งมีอํานาจทําการสอบสวน 
                        (3) เจตนาของผูรองทุกข ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 2(7) บัญญัติไววา “การกลาวหาของผูเสียหายเชนนั้น ไดกลาวโดยมีเจตนาจะให
ผูกระทําความผิดไดรับโทษ” คํากลาวหาของผูเสียหายที่จะเปนคํารองทุกขไดจะตองเปนคํากลาวหา
ซ่ึงแสดงใหเปนเจตนาของผูเสียหายที่ประสงคใหผูกระทําผิดไดรับโทษทางอาญา ถาคํากลาวโทษ
ของผูเสียหายไมไดประสงคใหผูกระทําผิดไดรับโทษทางอาญา คํากลาวหานั้นก็ไมใชคํารองทุกข 
ถอยคําที่วา “และการกลาวหาเชนนั้นไดกลาวโดยมีเจตนาจะใหผูกระทําผิดไดรับโทษ” นั้นเปน 
คํากวางๆ ซ่ึงผูเสียหายไมตองใชถอยคําเชนนั้นโดยชัดแจง หากพิจารณาขอความทั้งหมดเปน 
ไดวา  ผูเสียหายประสงคจะเอาโทษ คําแจงความนั้นก็เปนคํารองทุกข เชน ผูเสียหายรองทุกขตอ 

                                                 
59  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 2(8). 
60  นพรัตน  อักษร.  (2532).  ความผิดอันยอมความไดกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.  หนา 41.  
61  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 123  วรรคแรก. 
62  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 124.   
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เจาพนักงานตํารวจขอใหเจาหนาที่ดําเนินคดีจนถึงที่สุด 63 แตการรองทุกขจะตองกระทําโดยชัดแจง 
โดยผูเสียหายในฐานะที่ตนไดรับความเสียหายในเรื่องนั้น การไปใหถอยคําตอเจาพนักงานในเรื่อง
อ่ืน แมจะมีขอความไปถึงเรื่องที่ตนเสียหาย ก็ไมเปนการรองทุกขในเรื่องที่ตนเสียหาย 
                       (4) ลักษณะและวิธีการรองทุกข   คํารองทุกขนั้นตองปรากฏชื่อและ
ที่อยูของผูรองทุกข ลักษณะแหงความผิด พฤติการณตางๆ ที่ความผิดนั้นไดกระทําลง ความเสียหาย
ที่ไดรับและชื่อหรือรูปพรรณของผูกระทําผิดเทาที่จะบอกได 64   
                        คํารองทุกขของผูเสียหายไมจําตองระบุฐานความผิดของการ
กระทําตามที่กลาวหา การบอกกลาวเลาขอเท็จจริงของการกระทําก็เปนการเพียงพอแลว เพราะการ
กระทําจะเปนความผิดฐานใดนั้นเปนขอกฎหมาย ซ่ึงเปนหนาที่ของเจาพนักงานที่จะดําเนินการ
ฟองรองเอง แตอยางไรก็ตาม ถาขอเท็จจริงของการกระทําที่ผูรองทุกขไดรับความเสียหายนั้น เปน
ความผิดหลายฐาน ผูรองทุกขควรแจงขอเท็จจริงใหกับเจาพนักงานใหทราบทั้งหมด ถาผูรองทุกข
ไดกลาวหาแจงขอเท็จจริงของลักษณะพฤติการณของการกระทําและความเสียหายที่ไดรับเฉพาะ
บางกรณี การกระทําผิดในสวนที่ผูรองทุกขไมไดกลาวถึงลักษณะพฤติการณและความเสียหาย ถือ
ไมไดวามีการรองทุกขในความผิดนั้นดวย 
                        คํารองทุกขนี้จะทําเปนหนังสือหรือรองดวยปากเปลาก็ได ถาเปน
หนังสือตองมีวัน เดือน ป และลายมือช่ือของผูรองทุกข ถารองดวยปากเปลาใหพนักงานสอบสวน
บันทึกไวลงวัน เดือน ป และลงลายมือช่ือผูบันทึกกับผูรองทุกขในบันทึกนั้น65  ในกรณีที่มิไดรอง
ทุกขตอพนักงานสอบสวน แตรองทุกขตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ซ่ึงมีตําแหนงรองหรือ
เหนือพนักงานสอบสวนและเปนผูซ่ึงมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อมี
การรองทุกขเปนหนังสือตอเจาพนักงานดังกลาวแลว จะตองจัดการรีบสงหนังสือรองทุกขไปยัง
พนักงานสอบสวนและจะจดหมายเหตุอะไรไปบางเพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได66 แต
ถาเปนการรองทุกขดวยปาก พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะตองรีบจัดการใหผูเสียหายไปพบ
กับพนักงานสอบสวนเพื่อจดบันทึกคํารองทุกขนั้น ในกรณีเรงรอนเจาพนักงานฝายปกครอง หรือ
ตํารวจนั้นจะจดบันทึกเองก็ได แตแลวใหรีบสงไปยังพนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไร
ไปบางเพื่อประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได  67  

 

                                                 
63  คําพิพากษาฎีกาที่ 186/2503. 
64  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 123  วรรคสอง.  
65  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 123  วรรคสาม. 
66  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 124  วรรคสอง. 
67  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 124  วรรคสาม. 
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 2.4.4.2 สิทธิในการฟองคดีอาญา 
    1) ผูเสียหายจะเปนโจทกฟองคดีอาญา หรือเขารวมเปนโจทกกับพนักงาน
อัยการ  หรือเปนโจทกรวมกัน   

                                (1) พนักงานอัยการ 
                    (2)  ผูเสียหาย 
                      ผูเสียหายมีอํานาจที่จะยื่นฟองผูกระทําผิดไดดวยตนเอง การที่กฎหมาย
บัญญัติใหอํานาจผูเสียหายในการฟองคดีอาญาตอศาลดวยตนเอง เพราะถือวาเปนผูไดรับความ
เสียหายจากการกระทําความผิดโดยตรงจึงควรมีสวนในการที่จะกลาวหาผูกระทําความผิดตอศาล 
และผูเสียหายเปนผูทราบขอเท็จจริงการกระทําความผิดพยานหลักฐานที่อาจพิสูจนความผิดเพื่อ
เสนอตอศาลอันเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมในการปราบปรามผูกระทําผิด ประกอบกับ
ผูเสียหายจะเปนผูคานอํานาจของเจาพนักงานของรัฐในการดําเนินคดีอาญาโดยไมชอบ 
                      กฎหมายใหอํานาจพนักงานอัยการและผูเสียหายในการฟองคดีอาญา
เทาเทียมกัน แตละฝายมีสิทธิที่จะดําเนินคดีของตนไปไดตามลําพัง แตอยางไรก็ตามเพื่อความ
สะดวก กฎหมายอนุญาตใหทั้งสองฝายขอเขาเปนโจทกรวมกันไดโดยไมตองแยกเปนสองคดี ตาม
มาตรา 30 คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแลว ผูเสียหายจะยื่นคํารองขอเขารวมเปน
โจทกในระยะใดระหวางพิจารณากอนศาลชั้นตนพิพากษาคดีนั้นก็ได 68  ในการที่ผูเสียหายจะขอเขา
ไปเปนโจทกรวมนั้น ผูเสียหายตองถือเอาคําฟองของพนักงานอัยการเปนหลัก จะมาขอแกไข
เพิ่มเติมคําฟองไมได ซ่ึงหากคําฟองนั้นบกพรอง ผูเสียหายก็ตองรับผลของคําฟองที่บกพรองดวย   
     นอกจากนี้ในการขอเขาเปนโจทกรวมของผูเสียหายดังกลาว หาก
พนักงานอัยการเห็นวาผูเสียหายจะกระทําใหคดีของอัยการเสียหาย โดยกระทําหรือละเวนกระทํา
การใดๆ ในกระบวนพิจารณา พนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอศาลใหส่ังผูเสียหายกระทําหรือละ
เวนกระทําการนั้นๆได 69 ซ่ึงจะเห็นไดวากฎหมายไดใหความสําคัญแกการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ
มากกวา การเขารวมของผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญาของรัฐนั้น ผูเสียหายมีสวนรวมในการ
ดําเนินคดีภายใตกรอบของกฎหมายอยางจํากัด  กลาวคือ รัฐจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่รัฐสรางขึ้นโดยผูเสียหายไดเขามีสวนรวมในบางสวนของ
กระบวนการยุติธรรมเทานั้น ผูเสียหายไมไดมีสวนรวมทั้งหมดในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม
ของรัฐ  ความเปนโจทกรวมเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแลว ฉะนั้นแมผูเสียหายจะยื่นคํารองขอ

                                                 
68  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 30. 
69  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 32.   
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ไวแลว แตศาลยังไมไดส่ังอนุญาต ผูเสียหายยังไมมีฐานะเปนโจทก นอกจากจะมีพฤติการณแสดง
ใหศาลเห็นวา ศาลอนุญาตแลว 

     การฟองคดีอาญาโดยผูเสียหาย จะตองเปนการใชสิทธิโดยสุจริต การใช
สิทธิโดยสุจริตในที่นี้หมายความวา  การฟองรองดําเนินคดีของผูเสียหายจะตองไมเปนการสมยอม
กัน เพื่อชวยเหลือจําเลย  มิฉะนั้นสิทธินําคดีอาญามาฟองของโจทกระงับ   
     ตามหลักการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 
(4) ที่บัญญัติใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไปเมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง 
อันเปนหลักการหามดําเนินคดีซํ้าสองแกจําเลยนั้น จะตองปรากฏวาคดีกอนเปนกรณีที่จําเลยถูกฟอง
ดําเนินคดีอยางแทจริง หากปรากฏวาคดีกอนเปนการฟองรองดําเนินคดีอยางสมยอมกัน แมวาจะ
เปนการกระทํากรรมเดียวกันก็ถือไมไดวาการกระทํากรรมนั้นจําเลยเคยถูกฟองและศาลไดมีคํา
พิพากษาเสร็จเด็ดขาดอันจะมีผลทําใหสิทธินําคดีมาฟองในความผิดนั้นระงับไปไม  
     คดีนี้หลักเกณฑดังกลาวนี้ ไดมีการวางไวในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 
6446/2547  ขอเท็จจริงไดความวาคดีกอนคือคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3239/2543 ของศาลชั้นตน ซ่ึง
นางเพชรเปนโจทกฟองจําเลยในความผิดฐานฆาผูอ่ืนกรรมเดียวกันกับคดีนี้มีพฤติกรรมบงชี้วานาง
เพชรโจทกในคดีนั้นจะดําเนินคดีโดยสมยอมโดยไมสุจริต เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีผูพบเห็นจําเลย
เปนคนรายที่ใชอาวุธปนยิงผูตายจนไดมีการระบุช่ือจําเลยเปนผูทําใหตายไวในรายงานชันสูตรพลิก
ศพทายฟอง หลังเกิดเหตุนางเพชรผูเสียหายซึ่งเปนมารดาของผูตายไดแจงความรองทุกขตอ
พนักงานสอบสวนและไดมีการออกหมายจับจําเลยไวแตจําเลยหลบหนีการจับกุม คดีอยูระหวาง
การดําเนินการของเจาพนักงานตํารวจ นางเพชรผูเสียหายไดฟองจําเลยในขอหาฆาผูอ่ืนโดยเจตนา
ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3239/2543 ของศาลชั้นตน และยังปรากฏดวยวาในการดําเนินคดี
ดังกลาวทนายโจทกเพียงแตนํานางเพชรมารดาผูเสียหายซ่ึงไมเห็นเหตุการณในขณะเกิดเหตุ  และ
นายศรีเมือง  สุจินพรหม ผูซ่ึงอางวาเห็นเหตุการณแตกลับเบิกความเปนปฏิปกษตอคดีเขาเบิกความ
ตอศาลในชั้นไตสวนมูลฟองอันเปนเหตุใหศาลพิพากษายกฟองคดีนั้นเพราะเห็นวาคดีไมมีมูล และ
นางเพชรโจทกคดีนั้นก็ไมยื่นอุทธรณเชนนี้ ยอมสอแสดงวาคดีกอนนางเพชรผูเสียหายซึ่งเปนโจทก
ในคดีนั้นไดฟองรองดําเนินคดีแกจําเลยในลักษณะยอมกัน เปนการดําเนินคดีโดยไมสุจริตเพื่อหวัง
ผลเพียงตองการตัดสิทธิพนักงานอัยการโจทกคดีนี้มิใหมีสิทธิฟองรองดําเนินคดีแกจําเลยซ้ําสองได
อีกเทานั้น ยอมถือไมไดวาคดีกอนไดมีการฟองรองดําเนินคดีแกจําเลยอยางแทจริง สิทธินําคดีอาญา
มาฟองของโจทกในคดีนี้หาไดระงับไปไมดังนั้น พนักงานอัยการโจทกจึงมีสิทธิฟองจําเลยเปนคดี
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นี้ได ที่ศาลอุทธรณภาค 3 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพองดวย ฎีกาของจําเลยฟงไมขึ้น”  พิพากษา
ยืน70  
     จะเห็นไดวา เปนการดําเนินคดีโดยไมสุจริต เพราะผูเสียหายซึ่งเปน
โจทกฟองรองดําเนินคดีแกจําเลยในลักษณะสมยอมกันเพื่อหวังผลตัดสิทธิพนักงานอัยการโจทกมี
ใหสิทธิฟองรองดําเนินคดีแกจําเลยไดอีกในความผิดฐานฆาคนตาย  
     ความผิดฐานฆาคนตายเปนความผิดตอแผนดิน ไมสามารถยอมความ
กันไดเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้มิไดมีแตเพียงเอกชนที่กระทบสิทธิ แตความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นยังไปกระทบตอรัฐโดยตรง ทําใหรัฐเสียหาย จึงเปนหนาที่ของรัฐในการที่จะเขามาจัดการ
กับความเสียหายนี้ ผูที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของรัฐก็คือ พนักงานอัยการแตในคดีนี้ผูเสียหายซ่ึงเปน
โจทกไดดําเนินคดีในลักษณะสมยอมกัน เพื่อตองการที่จะตัดสิทธิพนักงานอัยการไมใหดําเนินคดีนี้
ไดอีก เปนการดําเนินคดีโดยไมสุจริตสรางความเสียหายใหแกรัฐ คือ พนักงานอัยการ/ทําใหคดีของ
พนักงานอัยการเสียหายเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินคดีไดอีก 
                      ในคดีที่มีผูเสียหายหลายคน การที่ผูเสียหายคนหนึ่งขอเขารวมเปน
โจทกกับพนักงานอัยการแลว ยอมไมตัดสิทธิผูเสียหายคนอื่น ๆ ที่จะขอเขารวมเปนโจทกกับ
พนักงานอัยการอีกไดในระหวางพิจารณากอนศาลขั้นตนพิพากษา แตในกรณีที่ผูเสียหายคนหนึ่ง
ฟองคดีไวแลว ผูเสียหายคนอื่น ๆ จะยื่นคํารองขอเขาเปนโจทกรวมไดหรือไมนั้น  เมื่อพิจารณา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30, 31 ซ่ึงไดบัญญัติเกี่ยวกับการรองขอเขารวมเปน
โจทกเฉพาะกรณีที่ผูเสียหายรองขอเขารวมเปนโจทกกับพนักงานอัยการ และกรณีที่พนักงาน
อัยการขอเขารวมเปนโจทกกับผูเสียหายสําหรับคดีที่มิใชความผิดตอสวนตัวเทานั้น สวนกรณีที่
ผูเสียหายยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทกกับผูเสียหายดวยกัน ไมมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว สิทธิ
การเขารวมเปนโจทกในคดีอาญานอกจากสองกรณีดังกลาวนี้แลวยอมไมอาจมีได ดังนั้น ใน
คดีอาญาที่ผูเสียหายคนหนึ่งไดยื่นฟองคดีไวกอนแลวผูเสียหายคนอื่นไมอาจยื่นคํารองขอเขารวม
เปนโจทกได 
   (2) ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีแพงท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
                     การฟองรองทางแพงที่เกี่ยวเนื่องมาจากคดีอาญา  หมายความถึง ในกรณีที่มี
ความผิดอาญาเกิดขึ้น ไดกอใหเกิดสิทธิเรียกรองทางแพง กลาวอีกนัยหนึ่งหมายถึงคดีแพงที่มีมูลมา
จากการกระทําความผิดอาญา 71 ซ่ึงโดยปกติเปนการกระทําที่กอใหเกิดความรับผิดทางแพงและทาง
อาญา โดยอาศัยกฎเกณฑความรับผิดในสาระสําคัญเปนทํานองเดียวกัน ในขอนี้มีความสําคัญใน

                                                 
70  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6446/2547. 
71  กิตติ บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา 118. 

DPU



 38 

การพิจารณาวาคดีแพงนั้นเกี่ยวเนื่องกันคดีอาญาหรือไม หากเกี่ยวเนื่องกันแลวถาผูเสียหายฟอง
คดีอาญาแลวผูเสียหายก็ยอมมีสิทธิที่จะฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไดแมจะเกินอายุความใน
คดีแพงตามมาตรา 51 
                     ถาไมเปนคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาแลว  กลาวคือการกระทําซ่ึง
กอใหเกิดความรับผิดทางแพงและทางอาญา  ไดอาศัยกฎเกณฑความรับผิดแตกตางกันใน
สาระสําคัญแลว ผูเสียหายจะอาศัยสิทธิฟองเกินอายุความทางแพงตามที่กลาวในมาตรา 51 ไมได 
ผูที่จะอาศัยสิทธิฟองคดีแพงเชนนี้ได ตองเปนผูเสียหายในทางอาญา เพราะกฎหมายใชคําวา
ผูเสียหาย จึงควรตีความจํากัดสิทธิใหเฉพาะผูเสียหายในทางอาญาเทานั้น สวนคดีอาญานั้นอาจเปน
ผูเสียหายหรืออัยการฟองก็ได ดังนั้น ถาเปนผูเสียหายทางแพงอยางเดียว ไมเปนผูเสียหายทางอาญา
แลวจะอางสิทธิไมได การที่กลาวถึงผูเสียหายทางแพงดังกลาวเพราะวาเมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้น หากมี
มูลทางแพงเกิดจากคดีอาญานั้นดวย ผูที่ไดรับความเสียหายทางแพงดังกลาวมีความหมายกวางกวา
ผูเสียหายในทางอาญา โดยหมายถึงบุคคลที่ถูกโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายแพง อัน
อาจเสนอคดีของตนตอศาลสวนแพงไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และรวมถึง
บุคคลอื่น ผูสืบสิทธิของบุคคลนั้น เชน ทายาทหรือผูจัดการมรดกดวย แมบุคคลเหลานี้จะไมเปน
ผูเสียหายในทางอาญาไมมีสิทธิฟองคดีอาญา แตก็มีสิทธิฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาได คง
เสียสิทธิบางประการเกี่ยวกับอายุความฟองรองทางแพงตางกับผูเสียหายทางอาญาเทานั้น  เหตุผลที่
กฎหมายใหอํานาจเชนนั้น เพราะการฟองคดีแพงสวนใหญยอมหมายที่จะกอบกูสถานะเดิมของ
ผูเสียหายใหกลับคืนสูสภาพที่เปนอยูหรือมีอยูกอนเกิดการกระทําผิด การฟองคดีอาญาอาจจะใช
เวลาเนิ่นนานกวาคดีจะเสร็จเด็ดขาดจึงไดยอมขยายเวลาในการฟองทางแพงใหแกผูเสียหายเพื่อรอ
ฟงผลทางอาญาใหแนนอนจะไดเสียคาใชจายนอยสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาคดีแพง 
 2.4.4.3  สิทธิในการระงับคดีอาญา 
   1) การถอนฟองคดีอาญาหรือคดีแพงท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
                     อํานาจในการถอนฟองเปนอํานาจของผูเสียหายโดยเฉพาะ หากเดิมเปน
ผูเสียหายและตอมามิไดเปนสิทธิการเปนผูเสียหายยอมสิ้นสุดลง จะใชสิทธิในการถอนฟองไมได 
การที่ผูเสียหายเปนโจทกยื่นฟองเพราะประสงคจะใหศาลพิพากษาลงโทษจําเลยตามที่กลาวหา 
อยางไรก็ดี ภายหลังที่โจทกยื่นฟองแลวอาจมีพฤติการณบางอยางเกิดขึ้นแกคดีของโจทก หรือ
เหตุผลบางประการทําใหโจทกไมตองการดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป อาจเปนเหตุผลสวนตัว
หรือเหตุผลความจําเปนอื่นก็ได เชน มีการชดใชคาเสียหาย ปรับความเขาใจหรือตกลงกันได โจทก
อาจถอนฟองก็ได  เมื่อกฎหมายใหสิทธิเต็มที่ในการฟองคดีแลว ผูเสียหายยอมใชสิทธิในการถอน
ฟองนั้นไดเต็มที่โดยเชนกัน เปนอํานาจอิสระของผูเสียหายที่จะถอนฟองได 
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                     กรณีที่ผูเสียหายไมไดเปนโจทกฟองเอง ผูเสียหายยอมไมมีอํานาจถอนฟอง 
เชน พนักงานอัยการยื่นฟองเนื่องจากผูเสียหายยื่นคํารองทุกขแลว และผูเสียหายไมไดขอเขาเปน
โจทกรวมกับพนักงานอัยการ ผูเสียหายจะถอนฟองไมได แตผูเสียหายอาจใหความยินยอมเปน
หนังสือเพื่อใหพนักงานอัยการถอนฟองได ซ่ึงการถอนฟองคดีอาญาความผิดอันยอมความไดของ
พนักงานอัยการ  ถาไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเสียหาย การถอนฟองของพนักงาน
อัยการไมมีผลทําใหคดีอาญาระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) 
เพราะผูเสียหายยังมีสิทธิที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหมได 
                     กรณีที่ผูเสียหายเปนโจทกรวมอยูดวย ผูเสียหายยอมมีสิทธิถอนฟองได และ
การขอถอนคํารองขอเขาเปนโจทกรวมก็มีผลเทากับเปนการขอถอนฟองเชนกัน  การขอถอนฟอง
คดีอาญานั้น สามารถทําไดโดยยื่นคํารองและถอนไดทั้งคดีความผิดตอแผนดิน หรือความผิดอัน
ยอมความไดถาเปนความผิดตอแผนดินจะยื่นเวลาใดกอนมีคําพิพากษาของศาลชั้นตนก็ได ศาลจะมี
คําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหถอนก็ไดแลวแตศาลจะเห็นสมควรประการใด72 ดังนั้น หากศาล
ช้ันตนพิพากษาแลวจะถอนฟองไมได สําหรับคดีความผิดตอสวนตัวก็เชนกันจะถอนฟองในเวลาใด
กอนคดีถึงที่สุดก็ได 73 ในกรณีที่ผูเสียหายไดยื่นฟองไวแลวไดถอนฟองคดีอาญานั้น ผูเสียหายจะนํา
คดีมาฟองอีกไมได  แตการถอนเชนนี้ไมตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม เวนแตคดี
ซ่ึงเปนความผิดตอสวนตัว  คดีอาญาที่ไดถอนฟองแลวจะนําคดีมาฟองใหมอีกไมได มาตรา 3674  
บัญญัติวา  “คดีอาญาซึ่งไดถอนฟองไปจากศาลแลว จะนํามาฟองอีกหาไดไม  เวนแตจะเขาอยูใน
ขอยกเวนตอไปนี้ 
                     (1) ถาพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีอาญาซึ่งไมใชความผิดตอสวนตัวไว
แลวไดถอนฟองคดีนั้นไป การถอนนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม 
                     (2) ถาพนักงานอัยการถอนคดีซ่ึงเปนความผิดตอสวนตัวไป โดยมิไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูเสียหาย การถอนนั้นไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม   
                     (3) ถาผูเสียหายไดยื่นฟองคดีอาญาไวแลวไดถอนฟองคดีนั้นเสีย การถอน
นี้ไมตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม เวนแตคดีซ่ึงเปนความผิดตอสวนตัว” 
    2) ยอมความในคดีความผิดตอสวนตัว 
                     การยอมความในทางอาญานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มิไดบัญญัติบังคับไวใหทําเปนหนังสือ ดังนั้น ทําไดดวยวาจาตอหนาศาลหรือศาลอาจอนุมานเอา

                                                 
72  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 35 วรรคแรก. 
73  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 35 วรรคสอง. 
74  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 36. 
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จากพฤติการณตางๆ ในคดีวามีการยอมความระหวางกันแลวก็ได แตพฤติการณจะตองมีความ
ชัดเจนพอที่จะถือไดเทานั้น การยอมความในคดีอาญา เปนการที่ผูเสียหายหรือโจทกซ่ึงเปน
ผูเสียหายตกลงระงับขอพิพาทหรือความผิดที่เกิดขึ้นกับผูกระทําความผิดหรือจําเลยโดยไมติดใจวา
กลาวเอาความอีก มีผลทําใหคดีอาญาเปนอันระงับไป   

                     เมื่อพิจารณาบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
39(2)75 ซ่ึงบัญญัติวา “ในคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกขถอนฟองหรือยอมความกัน
โดยถูกตองตามกฎหมาย” คําวา “ยอมความกัน” นี้ยอมตองเขาใจวาตองเปนการกระทําของทั้ง
ผูเสียหายและผูกระทําผิด ทั้งสองฝายตกลงยอมความกันเพื่อเลิกคดีถาไมมีความตกลงของทั้งสอง 
ฝายเพื่อเลิกคดีก็เรียกวายอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมายไมไดอยูเอง ถาผูเสียหายจะเลิกคดีฝาย
เดียวโดยไมตองอาศัยความตกลงกับผูตองหาหรือจําเลยก็ชอบที่จะกระทําไดโดยการถอนคํารอง
ทุกขหรือถอนฟองได   
    ความผิดอันยอมความไดนั้นเปนความผิดทั้งทางแพงและทางอาญา การตก
ลงประนีประนอมยอมความกันในทางแพงบางกรณีเปนเรื่องผูเสียหายกับจําเลยตกลงยอมความกัน
ในคดีอาญาดวย โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเสียหายกับจําเลยตกลงเปลี่ยนแปลงมูลหนี้กันใหม ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงมูลที่มาแหงหนี้ในทางแพงแสดงถึงเจตนาของผูเสียหายวาประสงคใหขอหาทางอาญา
ในเรื่องฉอโกงระงับไปดวย หรือผูเสียหายและจําเลยไดทําสัญญาเปนหนังสือโดยจําเลยเอารถยนต 
1 คัน มาจํานําผูเสียหายและนําขาวสารไปไถถอนการจํานําเปนรายเดือนจนกวาจะครบ ถึงแมใน
สัญญาจะมิไดระบุโดยชัดแจงวาใหคดีอาญาระงับไปก็ตาม แตตามรูปคดีพอถือไดวาผูเสียหายและ
จําเลยทําสัญญาโดยมุงประสงคใหขอหาทางอาญาระงับไป   
    การที่กฎหมายกําหนดใหสามารถยอมความในคดีความผิดตอสวนตัวไดนั้น 
เพราะเห็นวาเปนความผิดที่เกี่ยวของตอเอกชน โดยเฉพาะเปนเรื่องเกี่ยวแกทรัพยสิน เกียรติยศ 
ช่ือเสียงของเอกชน ผูเสียหายบางคนอาจจะไมตองการใหไดรับความอับอาย สูทนนิ่งเสีย ดีกวาที่จะ
ใหเรื่องสูเจาพนักงาน หรือศาล ทําใหอ้ือฉาว แตหลักกฎหมายทั่วไปมีอยูวาความผิดอาญานั้น 
ไมอาจใหมีการยอมความกันได ทั้งนี้ เพราะความผิดอาญาเปนความผิดตอสังคมหรือมหาชน ซ่ึง
สังคมหรือมหาชนเทานั้นที่เปนผูเสียหาย ซ่ึงไมอาจมีการยอมความเลิกหรือระงับคดีกัน ผูเสียหาย
จะมีสิทธิยอมความในคดีความผิดตอสวนตัวได จะตองไดรองทุกขเสียกอน หากมิไดรองทุกข
ภายในสามเดือนนับแตวันที่รูเร่ืองความผิดและรูตัวผูกระทําผิดเปนอันขาดอายุความตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 96 ซ่ึงเทากับสิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดวย เมื่อไมไดรองทุกข

                                                 
75  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 39 (2). 
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แลว ยอมไมมีอํานาจที่จะยอมความคดีนั้นผูที่มีอํานาจยอมความกันไดจะตองเปนผูเสียหายตาม
กฎหมาย  
    ในกรณีที่ผูจัดการแทนผูเสียหายตามมาตรา 4,5 และ 6 ไดหลายคน ผูที่รอง
ทุกขไวแทนเทานั้นจึงจะมีสิทธิยอมความ ผูจัดการแทนคนอื่นที่ไมไดรองทุกขจะใชสิทธิยอมความ
ไมได ในกรณีที่ผูจัดการแทนไดรองทุกขแทนไว เมื่อผูเสียหายที่แทจริงมีความสามารถหรือเกิด
อํานาจขึ้นแลว ยอมจะใชสิทธิยอมความได ผูใชสิทธิจัดการแทนผูเสียหายที่แทจริงดังกลาวจะใช
สิทธิยอมความโดยฝนความประสงคของผูเสียหายที่แทจริง รวมท้ังมีผลประโยชนขัดกันดวยไมได 
อยางไรก็ตามหากผูจัดการแทนคนเกาไดส้ินอํานาจไปแลว ผูจัดการแทนคนใหมยอมเขาใชสิทธิ
ยอมความได 
                     การยอมความในทางอาญาจะตองไดกระทําภายหลังที่ความผิดไดเกิดขึ้น
แลว มิใชการที่จะกระทํากันไวลวงหนากอนการกระทําความผิดขอตกลงลวงหนากอนมีการกระทํา
ความผิดจะถือเปนการยอมความตามบทกฎหมาย มาตรา 35 วรรคสอง และ 39(2) ทั้งนี้เพราะหาก
ยอมใหมีการตกลงเชนนั้น ก็จะกอใหเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมือง และผิดหลักการฟองคดีอาญา
ที่ถือวาเปนความผิดตอสังคมซึ่งรัฐจะตองจัดใหมีการฟองรองขึ้น แตถาความผิดอาญานั้นไดเกิดขึ้น
แลว หากผูที่ตกลงยอมความนั้นยังไมรูถึงความผิดที่เกิดขึ้นนั้น ถือไดวามีการยอมความกันหลัง
ความผิดเกิดขึ้น 
 2.4.4.4  สิทธิของผูเสียหายที่จะไดรับทรัพยหรือราคาทรัพยคืน 
   เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลแลว หากเปนคดีลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิง
ทรัพย ปลนทรัพย รีดเอาทรัพย กรรโชกทรัพย ฉอโกง ยักยอกหรือรับของโจร ถาผูเสียหายมีสิทธิจะ
เรียกรองทรัพยหรือราคาทรัพยที่สูญหายไปเนื่องจากกระทําผิดคืน เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟอง
คดีอาญาก็จะขอใหศาลเรียกทรัพยสินหรือราคาจากจําเลยแทนผูเสียหายนั้นดวย (ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 43) การเรียกทรัพยสินหรือราคาคืนดังกลาวนี้ พนักงาน
อัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญาหรือจะยื่นคํารองในระยะใดในระหวางที่คดีอาญากําลังอยูในการ
พิจารณาของศาลชั้นตนก็ได หากในชั้นพิจารณาศาลเห็นวาผูเสียหายมีสิทธิดังกลาว ศาลจะพิพากษา
ใหเรียกทรัพยสินหรือราคารวมในคําพิพากษาในคดีอาญาเลยทีเดียว 
   ตอมาไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซ่ึงมีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 24) ป พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมใหสิทธิแกผูเสียหายมากขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ถาผูเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาทรัพย จะเรียก
เอาคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือไดรับความเสื่อมเสียตอ
เสรีภาพในรางกาย  ช่ือเสียง ไดรับความเสียหายในทางทรัพยสินอัน เนื่องมาจากการกระทํา
ความผิดของจําเลย ผูเสียหายจะยื่นคํารองตอศาลที่จะพิจารณาคดีอาญาขอใหบังคับจําเลยชดใช
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คาเสียหายแกตนก็ได โดยผูเสียหายจะตองยื่นคํารองกอนเริ่มสืบพยานโจทก ในกรณีที่ไมมีการ
สืบพยานตองยื่นคํารองกอนศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดี เพื่อใหถือวาคําฟองดังกลาวเปนคําฟองที่สมบูรณ
ในสวนแพงดวย (ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 และ 44/2) 
   ความเสียหายดังกลาว เปนความเสียหายพิเศษที่ในชั้นเดิมพนักงานอัยการโจทก
ไมสามารถจะเรียกรองแทนผูเสียหายไดในคดีอาญา ผูเสียหายจําเปนจะตองไปฟองเปนคดีแพงเรียก
คาเสียหายในภายหลัง ซ่ึงจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามกฎหมายสวนแพง แตเมื่อกฎหมายไดเปด
โอกาสใหยื่นคํารองในคดีอาญาไดเชนนี้ เพื่อเปนการแบงเบาภาระแกผูเสียหายที่ไมตองเสีย
คาธรรมเนียมศาลแตประการใด 
 2.4.4.5   สิทธิท่ีจะไดรับคาตอบแทนจากรัฐ 
   ไดมีพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของทั้งผูเสียหายและฝายจําเลย เพราะไดมี
ขอเท็จจริงปรากฏอยูเสมอวา ในบางกรณีนั้นผูเสียหายไดรับความเสียหายจากการกระทําของบุคคล
อ่ืนในทางอาญา โดยที่ตนเองมิไดมีสวนเกี่ยวของดวย 
   สําหรับคาตอบแทนนั้น กฎหมายไดอธิบายวาหมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืนใดที่ผูเสียหายมีสิทธิไดรับเพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก หรือเนื่องจากมีการ
กระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน 
   ความผิดที่ไดกระทําตอผูเสียหายอันอาจทําใหผูเสียหายมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
ไดตองเปนความผิดที่ระบุไวในกฎหมาย ไดแก ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดตอชีวิต ความผิดตอ
รางกาย ความผิดฐานทําใหแทงลูก ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บ หรือคนชรา 
   การยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ และการอุทธรณในปญหาคาตอบแทน กฎหมาย
กําหนดใหผูเสียหายยื่นคําขอตอคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายที่ไดรับการแตงตัง้ตาม
กฎหมายเปนผูพิจารณา 
   ตามกฎกระทรวงยุติธรรมฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ไดกําหนดให
คณะกรรมการพิจารณาจายคาตอบแทนใหแกผูเสียหายในคดีอาญา โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
   1) คาใชจายที่จําเปนในการรักษาพยาบาล ใหจายเทาที่จายจริงแตไมเกินสาม
หมื่นบาท 
   2) คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ ใหจายเทาที่จายจริงแตไมเกินสอง
หมื่นบาท 
   3) คาขาดประโยชนทําหามาไดระหวางที่ไมสามารถประกอบการงานไดตาม 
ปกติ ใหจายในอัตราวันละไมเกินสองรอยบาท เปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ไมสามารถ
ประกอบการงานไดตามปกติ 
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   4) คาตอบแทนความเสียหายอ่ืนนอกจากสามประการที่กลาวแลว ใหคณะ 
กรรมการพิจารณาจายเปนเงินตามจํานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แตไมเกินสามหมื่นบาท 
    คาตอบแทนตาม 1) และ 2) ใหรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับคาหองและคาอาหาร
ในอัตราวันละไมเกินหกรอยบาท 
    ในกรณีที่ผูเสียหายในคดีอาญาถึงแกความตาย ใหคณะกรรมการพิจารณา
จายคาตอบแทนใหแกผูเสียหายนั้น ดังตอไปนี้ 
    (1) คาตอบแทนใหจายเปนเงินจํานวนตั้งแตสามหมื่นบาท แตไมเกินหนึ่ง
แสนบาท 
    (2) คาจัดการศพ ใหจายเปนเงินจํานวนสองหมื่นบาท 
    (3) คาขาดอุปการะเลี้ยงดู ใหจายเปนเงินจํานวนไมเกินสามหมื่นบาท 
    (4) คาเสียหายอื่นนอกจาก (1) (2) และ (3) ใหจายเปนเงินตามจํานวนที่
คณะกรรมการเห็นสมควรแตไมเกินสามหมื่นบาท 
     การยื่นคําขอนั้น กฎหมายกําหนดใหผูเสียหายหรือทายาทซึ่งไดรับ
ความเสียหายที่มีสิทธิจะรับคาตอบแทน  ยื่นคําขอตอคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหาย 
ที่สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย กระทรวงยุติธรรม โดยยื่นตามแบบพิมพที่สํานักงาน
ไดกําหนดไวภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูเสียหายไดรูถึงการกระทําความผิด หรือวันที่ศาลมีคําสั่ง
อนุญาตใหถอนฟองเพราะปรากฏหลักฐานชัดเจนวาจําเลยมิไดกระทําความผิด หรือวันที่มี 
คําพิพากษาถึงที่สุดในคดีนั้นวา ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวา จําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือการ
กระทําของจําเลยไมเปนความผิดแลวแตกรณี 
     ในกรณีที่ผูยื่นคําขอ ไมวาจะเปนฝายผูเสียหายไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ ยอมมีสิทธิอุทธรณตอศาลอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับแจงคํา
วินิจฉัย คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณใหเปนถึงที่สุด ซ่ึงหมายความวาจะยื่นฎีกาตอศาลฎีกาอีกไมได 
     ผูยื่นคําขอเพื่อรับคาตอบแทนโดยแสดงขอความอันเปนเท็จก็ดี หรือ
ผูใดใหถอยคําหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จเกี่ยวกับการขอรับคาตอบแทนตามกฎหมายตอ
คณะกรรมการ หรือตอคณะอนุกรรมการ หรือตอพนักงานเจาหนาที่ก็ดี หรือผูใดไมใหถอยคํา
หรือไมสงหนังสือตอบ หนังสือสอบถามเอกสารหลักฐานหรือขอมูล หรือส่ิงอื่นที่จําเปนตามคําส่ัง
ของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควรก็ดี ถือ
วาเปนความผิดทางอาญาซึ่งมีทั้งโทษจําคุกและโทษปรับ 
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 2.4.5 บทบาทผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรม 
  แนวทางการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สวนที่เกี่ยวของกับผูเสียหาย 
จุดสนใจหลักอยูที่การพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจําเลยเปนสําคัญ ความเกี่ยวของของ
ผูเสียหายในกระบวนการพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจําเลยนี้ เปนเพียงการเปนพยานใน
คดีเพื่อสนับสนุนขอกลาวหาของโจทก และแสดงใหเห็นวามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นจริง 
และจําเลยเปนผูกระทําการดังกลาว 
  การกระทําความผิดอาญาไมวาจะเปนความผิดฐานใดหรือขอหาใดก็ตาม ยอมจะ
กอใหเกิดผลกระทบอันมีสาเหตุจากการกระทําความผิดนั้นไมมากก็นอย โดยเฉพาะผลกระทบตอ
บุคคลที่เปน “ผูเสียหาย” ในการกระทําความผิดอาญาเหลานั้น ในอดีตที่ผานมาอาจกลาวไดวา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไดใหความสําคัญกับผลกระทบหรือความเสียหายที่การกระทํา
ความผิดอาญาแตละครั้งแตละคราวไดเกิดขึ้นแกผูเสียหายนอยมาก จนแทบจะไมไดใหความสําคัญ
อะไรเลย บางครั้งการใหความสนใจแกผลกระทบหรือความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับ อาจจะเปน
เพียงแคสวนหนึ่งของการพิสูจนใหเห็นวา การกระทําความผิดอาญาของจําเลยเปน “ความผิด
สําเร็จ” แลว โดยมีผลเกิดขึ้นแกตัวผูเสียหายจริง ไมไดเปนเพียงการพยายามกระทําความผิดในสวน
ของการแกไขเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวผูเสียหายนั้น แทบจะไมไดเปน
ประเด็นที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหความสําคัญแตอยางใด 
   ในปจจุบันอาจจะกลาวไดวา สถานะและบทบาทของผูเสียหายในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาไดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกวาแตกอน ดังเชนที่เห็นไดจากพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2548 ที่เปดโอกาสใหผูเสียหาย
สามารถยื่นคํารองขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทกอยู
ได แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวก็เปนเพียงการทําใหกระบวนการที่มีอยูแตเดิม มีความกระชับและ
สะดวกมากขึ้นเทานั้น เนื่องจากเดิมผูเสียหายมีสิทธิที่จะฟองรองใหจําเลยรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนเปนคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาไดอยูแลว เพียงแตอาจจะมีขั้นตอนที่ไมสะดวกนัก การ
เปดโอกาสใหผูเสียหายมายื่นคํารองเรียกคาเสียหายดังกลาวในคดีอาญาได จึงทําใหการใชสิทธิของ
ผูเสียหายทําไดงายขึ้นอันจะเปนการชวยแกไข เยียวยา หรือบรรเทาความเสียหาย ใหแกผูเสียหายได
ดีขึ้นดวย 
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บทที่ 3 

การมีสวนรวมของผูเสียหายกับการดําเนินคดีอาญาในตางประเทศ 
 

3.1  การมีสวนรวมของผูเสียหายประเทศฝรั่งเศสในคดีอาญา 

 3.1.1 ผูเสียหาย 
  ซีซาร  เบ็คคาเรีย  (Cesar Beccaria)  นักเศรษฐศาสตรและนักกฎหมายชาวอิตาเลียน ซ่ึง
ไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหงอาชญาวิทยาดั้งเดิม  ไดกลาวถึงบทบาทของรัฐและผูเสียหายที่
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดไวในเรียงความเรื่อง  ความผิดและโทษ 
  “บางครั้งเราสามารถยกเวนไมลงโทษสําหรับความผิดเล็กนอยไดเมื่อผูที่ถูกลวงละเมิดให
อภัยแกการกระทํานั้น  การใหอภัยเปนสิ่งที่ดี  แตเปนการกระทําที่ตรงขามกับประโยชนสาธารณะ  
เอกชนจะใหอภัยโดยไมเรียกรองคาสินไหมทดแทนสําหรับการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแก
ตนได  แตการใหอภัยของเขาเชนวานั้นไมอาจทําลายความจําเปนในการลงโทษเพื่อไมใหเปน
แบบอยาง  สิทธิในการลงโทษไมไดเปนของผูหนึ่งผูใดแตเพียงผูเดียว  แตเปนของกฎหมาย
ทั้งหลายซึ่งเปนองคกรที่มาจากเจตนารมณของทุกคน  ผูถูกลวงละเมิดคนใดคนหนึ่งอาจสละสิทธิ
ในสวนของตนได  แตไมมีอํานาจใดๆ เหนือสิทธิเชนวานั้นของผูอ่ืน” 1 
  ตามความเห็นของซีซาร  เบ็คคาเรีย  เมื่อเกิดการกระทําความผิดขึ้น ความเสียหายที่ไดรับ
ถือเสมือนวาเกิดแกสังคมโดยสวนรวม  ถือวาประชาชนและสังคมสวนรวมไดรับผลกระทบเชนกัน  
เนื่องจากประชาชนเกิดความหวาดระแวงหรือไมมั่นใจในสวัสดิภาพของตนเองวาจะตกเปนเหยื่อ
ของผูกระทําความผิดเมื่อไร  ดังนั้นจึงตองถือวามีผลเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูอ่ืนโดยทางออม รัฐจึง
จําเปนตองเขามาจัดการในสวนนี้  ฉะนั้น  หากผูเสียหายโดยตรงจะงดเวนไมดําเนินคดีดวยเหตุ
ประการใดก็ตาม  ไมวาจะเปนการใหอภัยแกผูกระทําความผิด  หรือไดรับชดใชคาเสียหายจนเปนที่
พอใจแลว  ก็ไมสามารถจะเปนเหตุในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด  ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบ
อยางรายแรงตอความสงบสุขของสังคมได 2  
  การดําเนินคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศสจัดอยูในระบบไตสวนเปนหลัก  กลาวคือ  เปน
ระบบที่คํานึงถึงการคนหาความจริงโดยเจาหนาที่ของรัฐเพื่อพิสูจนการกระทําความผิดของผูที่ถูก 

                                                 
1  อุทัย  อาทิเวช  ก เลมเดิม.  หนา 1. 

หนา  1. 
2  แหลงเดิม.  หนา  2. 
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กลาวหา  กลาวคือ  การดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน  ศาลจะเปนผูไตสวนพยานเพื่อใหได
พยานหลักฐาน  ซ่ึงแสดงถึงความผิดของจําเลย  แตการดําเนินคดีอาญาของฝรั่งเศสก็ไดใชระบบ
กลาวหาอยูเชนกัน  คือใหอํานาจพนักงานอัยการเปนผูฟองคดีอาญา 
  เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น  ผูที่ไดรับความเสียหายคือ  รัฐ  แมความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจะเปนผูเสียหายโดยตรงที่ไดรับ  ผูเสียหายก็ไมมีสิทธิดําเนินคดีดวนตนเอง  ตองเปน
ตัวแทนรัฐเทานั้น  เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นไมเพียงกระทบตอผูเสียหาย  แตยังกระทบตอรัฐอีก
ดวยเนื่องจากคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก  นอกจากสิทธิที่จะดําเนินการเรียกรองให
ผูกระทําความผิดชดใชคาเสียหายทางแพงที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดอาญา  อยางไรก็ตาม  
สิทธิดังกลาวเปนสิทธิที่สําคัญของผูเสียหายในกฎหมายฝรั่งเศส  กลาวคือ  หากผูเสียหายประสงค
จะใหดําเนินคดีอาญาเกิดขึ้น  ผูเสียหายอาจทําไดดังนี้ 3 
  (1) ยื่นคํารองตอศาลที่พิจารณาคดีอาญาเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย  อันเนื่องมาจาก
การกระทําความผิดอาญาของผูกระทําความผิด  
  (2) พรอมกับคํารองขอเขาเปนคูความฝายแพงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  มาตรา  1 วรรค  2  ซ่ึงบัญญัติวาการดําเนินคดีอาญาเริ่มขึ้นไดโดยฝายผูเสียหายตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในประมวลกฎหมายนี้ 
     ในประเทศฝรั่งเศส  ผูเสียหายไมมีอํานาจฟองคดีอาญาโดยตรง พนักงานอัยการแต
ผูเดียวมีอํานาจฟองคดีอาญาผูเสียหายจะดําเนินคดีอาญาได โดยการรองทุกขตอพนักงานอัยการ 
หรือตํารวจเพื่อให  พนักงานอัยการหรือตํารวจทําการสอบสวนหรือใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอ
ผูพิพากษาสอบสวนในความผิดที่กฎหมายกําหนดใหสอบสวน โดยผูพิพากษาสอบสวนทําการ
สอบสวนความผิดอาญา  ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อการสอบสวนแลว  พนักงานอัยการจะเปนผูพิจารณาสํานวน
การสอบสวนแลวจะมีความเห็นสั่งฟองหรือไมฟอง  ถาพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟอง ก็จะฟอง
คดีตอศาลพิจารณาคดีตอไป  ผูเสียหายถึงแมวาจะไมมีอํานาจฟองคดีอาญาโดยตรง แตผูเสียหาย
อาจจะใชวิธีทางออมเพื่อบังคับใหพนักงานอัยการฟองคดีอาญา โดยการที่ผูเสียหายฟองคดีแพง 
เรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้น  เนื่องจากความผิดอาญาเมื่อผูเสียหายฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ผูเสียหายจะตองยื่นคํารองตอผูพิพากษาสอบสวนไปพรอมกับคําฟองคดีแพง  พรอมทั้งตองวางเงิน
ประกันตามที่ผูพิพากษากําหนด  ผูพิพากษาสอบสวนจะสงคํารองทุกขนี้ตอไปยังพนักงานอัยการ 
ซ่ึงมีผลใหพนักงานอัยการตองดําเนินคดีอาญาในการกระทําครั้งเดียวกันนั้น  แตอยางไรก็ดี 
ถาผูเสียหายฟองแพงโดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือโดยประมาทก็มีโทษอาญา 

                                                 
3  แหลงเดิม. 
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   การมีสวนรวมของผูเสียหายในฝรั่งเศสเกิดขึ้นโดยการขอเขาเปนคูความฝายแพงใน
คดีอาญาเทานั้น  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของผูเสียหายในการมีสวนรวมในคดี  ซ่ึงหลักการ
ดังกลาวมีลักษณะทํานองเดียวกับการรองขอใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1  บัญญัติวา  
“ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก  ถาผูเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุ
ไดรับอันตรายแกชีวิต  รางกาย  จิตใจ  หรือไดรับความเสื่อมเสียตอเสรีภาพชื่อเสียงหรือ  ไดรับ
ความเสียหายในทางทรัพยสินอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลย  ผูเสียหายจะยื่นคํารอง
ตอศาลพิจารณาคดีอาญาขอใหบังคับจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนได 
   การยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง  ผูเสียหายตองยื่นคํารองกอนเริ่มสืบพยาน  ในกรณีที่
ไมมีการสืบพยานใหยื่นคํารองกอนศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดี และใหถือวาคํารองดังกลาวเปนคํารองตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  และผูเสียหายอยูในฐานะโจทกในคดีสวน
แพงเทานั้น  ทั้งนี้  คํารองดังกลาวตองแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและ
จํานวนคาสินไหมทดแทนที่เรียกรอง  หากศาลเห็นวาคํารองยังขาดสาระสําคัญบางเรื่อง  ศาลอาจมี
คําส่ังใหผูรองแกไขคํารองใหชัดเจนได 
   คํารองตามวรรคหนึ่งจะมีคําขอประการอื่นที่มิใชคําขอบังคับใหจําเลยชดใชคา
สินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลยในคดีอาญามิได  และตองไมขัดหรือ
แยงกับคําฟองในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทก  และในกรณีที่พนักงานอัยการไดดําเนินการ
ตามความในมาตรา  43  แลว  ผูเสียหายจะยื่นคํารองตามวรรคหนึ่งเพื่อเรียกทรัพยสินหรือราคา
ทรัพยอีกไมได”4 
    ตามมาตรา  44/1  เห็นไดวา  กฎหมายเปดโอกาสใหผูเสียหายเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินคดีอาญาได  โดยเฉพาะในสวนแพงที่จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนในทางทรัพยสิน
เทานั้น  และตองไมขัดกับคําฟองในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทกดวย  ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการ
ปองกันมิใหผูเสียหายเขามาทําใหคดีของพนักงานอัยการเสียหาย  เนื่องจากพนักงานอัยการในฐานะ
เปนตังแทนของรัฐที่จะตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักมากอน  ถาหากผูเสียหายทําใหคดี
ของพนักงานอัยการเสียหาย  เทากับวาความเสียหายที่เกิดขึ้นมิไดกระทบตอการดําเนินคดีของ
พนักงานอัยการเพียงอยางเดียว  แตหมายความวายังสงผลกระทบตอความสงบสุขของสังคมโดย
สวนรวม  ซ่ึงในประเทศฝรั่งเศสก็เชนกันถาความผิดอาญากอใหเกิดความเสียหายทางแพงแลว 
ใหผูเสียหายจากการกระทําความผิดอาญาที่ไดรับความเสียหายทางแพง  มีสิทธิที่จะบังคับให
พนักงานอัยการตองดําเนินคดีอาญากับผูกระทําผิดนั้น โดยผูเสียหายตองฟองคดีแพงเรียก

                                                 
4  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 44/1. 
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คาเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาพรอมกับยื่นคํารองตอผูพิพากษาสอบสวน และวางเงนิ
ประกันตามที่ผูพิพากษาสอบสวนกําหนด  ซ่ึงมีผลใหพนักงานอัยการจะตองดําเนินคดีอาญา5 
 3.1.1.1 หลักเกณฑพิจารณาความเปนผูเสียหายในกฎหมายฝรั่งเศส 
  1) ตองไดรับความเสียหายเปนสวนตัวและโดยตรงจากการกระทําความผิด 
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความฝรั่งเศส  มาตรา 2 วรรคแรก บัญญัติวา
ตองเปนผูไดรับความเสียหายเปนสวนตัวและโดยตรงจาการกระทําความผิด 
   ตามแนวคําพิพากษาของศาลฝรั่งเศสในอดีตนั้นไดแปลความหมายของ 
คําวา  ความเสียหายโดยตรงและเปนสวนตัวจากการกระทําความผิด คอนขางคับแคบสําหรับผูที่จะ
เขามาจัดการแทนผูเสียหายในกรณีที่ผูเสียหายไมสามารถจัดการตนเองได6 และเนื่องจากไมมี
กฎหมายบัญญัติเอาไว  โดยใหเหตุผลวา  บุคคลดังกลาวไมไดรับความเสียหายโดยตรงและเปน
สวนตัว  กลาวคือ  ศาลฎีกาฝรั่งเศสไมอนุญาตใหบิดามารดา  บุตร หรือคูสมรสของผูไดรับบาดเจ็บ
จัดการแทน  แตยอมรับเฉพาะสิทธิในการเรียกคาสินไหมทดแทนทางแพงตอศาลที่พิจารณา
คดีอาญาอันเนื่องมาจากบุตร  บิดามารดา  หรือคูสมรสของตนไดรับอันตราบถึงแกชีวิตเทานั้น  
เพราะผูเสียหายฟองคดีเองไมได 
   ในทางกฎหมายไทยมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไวตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  มาตรา  5(2)  ที่บัญญัติวา  “ผูบุพการี  ผูสืบสันดาน  สามีหรือภริยาเพาะแตใน
ความผิดอาญา  ซ่ึงผูเสียหายถูกทํารายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมสามารถจัดการเองได”7 
   ดังนั้น  การที่จะพิจารณาวาใครเปนผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหายหรือไม  
จึงขึ้นอยูกับการตีความของศาลวาบุคคลนั้นไดรับความเสียหายโดยตรงและเปนสวนตัวจากการ
กระทําความผิดหรือไม 8 
   ในปจจุบัน  ศาลฎีกาไดกลับบรรทัดฐานเดิมโดยยอมรับใหบิดามารดาเขา
เปนคูความฝายแพงในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน  คูสมรสและบุตรของผูไดรับบาดเจ็บสาหัส
สามารถรองขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนได  และยังไดตีความขยายวงกวางออกไปในกรณี
ที่บุคคลที่มีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย  ในกรณีที่ผูเสียหายบาดเจ็บจนไมสามารถจัดการเองไดแลว   
 
ยังปรากฏวาศาลฎีกาฝรั่งเศสไดรับอิทธิพลของระบอบเสรีนิยม  และการคุมครองสิทธิมนุษยชนเปน
อยางมาก  จนทําใหศาลฎีกาฝรั่งเศสยอมรับสถานะความเปนผูเสียหายของสามีภริยาที่อยูกินกันโดย
                                                 

5  กิตติ  บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา  141. 
6  อุทัย  อาทิเวช ก เลมเดิม.  หนา 3. 
7  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 5(2). 
8  อุทัย  อาทิเวช ก เลมเดิม.  หนา 4. 
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ไมไดจดทะเบียนสมรส  และที่กาวหนาไปกวานั้นก็คือ  กฎหมายฝรั่งเศสไดขยายขอบเขตของ
สถานะความเปนผูเสียหายไปยังบุคคลรักรวมเพศดวย 9 
  2) ผูเสียหายไมจําเปนตองเปนผูเสียหายโดยนิตินัย 
   การมีสวนรวมของผูเสียหายในฐานะที่เปนคูความฝายแพงในคดีอาญานั้น 
ไมถูกตัดสิทธิ ในกรณีที่ไมไดเปนผูเสียหายโดยนิตินัย โดยหลักทั่วไปศาลฝรั่งเศสไมยึดถือหลักการ
ที่วา  ผูเสียหายตองมาศาลดวยมือที่สะอาด  ในทางอาญา  กฎหมายฝรั่งเศสมีหลักการตรงกันขามกับ
ของไทย  กลาวคือ  ผูเสียหายมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนจากคําสั่งของศาลอาญาได ตัวอยาง 
คําพิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศสหลายคดี  เชน10 
   (1) ในคดีทําแง  สามีและบุตรของผูหญิงซึ่งเสียชีวิตจากการทําแงสามารถ
รองขอตอศาลอาญาเขาเปนคูความฝายแพง  เพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูที่ทําแทงได 
   (2) ผูเสียหายซึ่งถูกหลอกลวงใหซ้ือเงินตราปลอม 
   (3) ผูเสียหายจากการกูเงินนอกระบบซึ่งเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจากที่
กฎหมายกําหนด 
   (4) ผูไดรับบาดเจ็บจากการเขาสมัครใจตอสูกันแบบตัวตอตัว 
   (5) ผูเขารวมในการทะเลาะวิวาทกัน  ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวา ไมมีกฎหมาย
ใดที่หามผูกระทําความผิดเปนคูความฝายแพงเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูรวมกระทําความผิด 
   (6) หญิงขายบริการทางเพศเรียกรองจากชายแมงดาที่เล้ียงชีพอยูดวยรายได
จากการคาประเวณีของหญิง 
   (7) ผูทรงเช็คสั่งจายชําระหนี้การพนัน  ไมสามารถขึ้นเงินได  เหลานี้ถือวา
เปนผูเสียหาย  มีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายและจํานวนเงินตามเช็คจากผูส่ังจายเช็ค 
    แนวความคิดในเรื่องผูเสียหายนิตินัยสอดคลองกับหลักการดําเนินคดี
โดยรัฐ  ที่ถือวาการกระทําความผิดกระทบกระเทือนความสงบสุขของสังคม  และรัฐมีหนาที่ตอง
เขาไปจัดการเรื่องใหเรียบรอย  โดยไมคํานึงวาการกระทําความผิดนั้นผูเสียหายจะไดมีสวนรวมใน
การกระทําความผิดหรือไมก็ตาม 
    สําหรับในประเทศไทย  ถึงแมจะใชระบบการดําเนินคดีโดยรัฐ โดย
คํานึงถึงความสงบสุขของสังคมโดยมีเจาหนาที่ของรัฐอํานวยความยุติธรรมก็ตาม ผูเสียหายโดย 
นิตินัยในบานเรานั้นจะตองเปนบุคคลที่ไมมีสวนรวมในการกระทําความผิด  หรือมีสวนรวมในการ

                                                 
 9  แหลงเดิม. 
10  แหลงเดิม.  หนา 10. 

 

DPU



 50 

กระทําการใดๆ ที่มีวัตถุประสงคไมชอบดวยกฎหมาย  กฎหมายถือวาผูนั้นไมเปนผูเสียหายโดย 
นิตินัย 
    ตามหลักกฎหมายทั่วไป  คือ  ผูที่จะมาขอพึ่งบารมีแหงความยุติธรรม
ตองมาดวยมืออันบริสุทธิ์  เปนการแสดงใหเห็นถึงกฎหมายไมประสงคใหความคุมครองผูมีสวน
รวมในการกระทําความผิด  หรือกระทําการใดที่มีวัตถุประสงคไมชอบดวยกฎหมายในการที่จะมี
สิทธิฟองรองดําเนินคดีอาญากับบุคคลอื่น11  ซ่ึงเปนความแตกตางในเรื่องผูเสียหายระหวางกําหมาย
ฝร่ังเศสและกฎหมายไทย 
 3.1.1.2 ผลจากการที่ผูเสียหายใชสิทธิยื่นฟองทางแพงตอศาลที่พิจารณาความอาญา 
  เนื่องจากกฎหมายฝรั่งเศสไมไดใหสิทธิผูเสียหายฟองรองดําเนินคดีอาญา  
พนักงานอัยการเทานั้นมีสิทธิฟองรองดําเนินคดีอาญา  เพราะถือวาหนาที่ในการฟองรองดําเนินคดี
อาญาเปนของรัฐ12  กลาวคือ  รัฐตองเขามาดูแลการดําเนินคดีอาญาโดยการรวมมือกันของเจาหนาที่
ในกระบวนการยุติธรรมในการคนหาความจริง  อีกทั้งยังเปนการคุมครองผูเสียหายในการที่จะ
ไดรับการเยียวยาความเสียหาย  อันเนื่องมาจากการกระทําความผิด13 ซ่ึงเปนไปตามระบบกรไตสวน
ของประเทศฝรั่งเศส 
  การใชสิทธิของผูเสียหายเรียกรองคาเสียหายในทางแพงและเขาเปนคูความฝาย
แพงตอศาลที่พิจารณาคดีอาญานั้น  มีผลบังคับใหพนักงานอัยการเขามาเปนคูความในการดําเนินคดี
อาญากับผูกระทําความผิด  แมวาจะขัดกับความเห็นของพนักงานอัยการที่เห็นวาพยานหลักฐาน 
ไมพอฟอง  การยื่นคําฟองโดยตรงอาจมีขอยุงยากหนอยตรงที่ตองทําคํารองสรุปใหชัดเจน 
ถึงวัตถุประสงคของการเรียกคาสินไหมทดแทนสวนการยื่นคํารองตอผูพิพากษาสอบสวนนั้น  
ผูเสียหายเพียงแตทําเปนจดหมายที่มีรายละเอียดพอสมควรถึงผูพิพากษาสอบสวนก็นับวาใชไดแลว  
เมื่อผูพิพากษาไดรับคํารองแลว  ก็จะแจงใหพนักงานอัยการทราบเพื่อใหทําคํารองเขามาในคดี 
  สวนประเทศไทยเปนประเทศที่ใชกฎหมายวีพิจารณาความอาญาโดยเปนไป
ตามระบบกลาวหา  คือ  ศาลจะวางตัวเปนกลางคอยตัดสิน  เปนการตอสูคดีกันระหวางคูความ  
โจทกมีหนาที่หาพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดของจําเลยวามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจริง  
ในทางตรงกันขามจําเลยมีหนาที่พิสูจนหักลางพยานหลักฐานของโจทกวาตนมิไดกระทําผิด  โดย
กฎหมายยังใหอํานาจแกผูเสียหายในการฟองและดําเนินคดีอาญาไดดวยตนเอง  ซ่ึงตางจากกฎหมาย
ฝร่ังเศสที่ผูเสียหายไมสิทธิดําเนินคดีอาญาไดเลย 
                                                 

11  ชาติชาย  ชอบทางศิลป.  (2542).  สิทธิของผูเสียหายที่จะไดรับการเยียวยาจากรัฐอันเนื่องมาจากการ
กระทําความผิดอาญา.  หนา 25. 

12  กิตติ  บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา 142. 
13  อุทัย  อาทิเวช ก  เลมเดิม.  หนา 17. 

DPU



 51 

 3.1.2 พนักงานอัยการ 
  3.1.2.1 การดําเนินคดีอาญาของฝรั่งเศส อาจเสนอตอศาลได 3 วิธีดวยกัน คือ 
                   1) การขอใหสอบสวน ความผิดบางประเภท กฎหมายกําหนดใหตองมีการกําไร
เกินควร ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการคาทางทะเล ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ความผิดซึ่ง
กระทําโดยผูเดียว เปนตน การขอใหสอบสวนนั้นถากระทําการโดยพนักงานอัยการ ความผิดซึ่ง
กระทําโดยผูเยาว เปนตน แตถาเปนการขอของผูเสียหาย  ผูเสียหาย ตองยื่นฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่อง
กับคดีอาญาพรอมกับยื่นคํารองทุกขตอผูพิพากษาสอบสวน และจะตองวางเงินประกันตามผู
พิพากษาสอบสวนกําหนด แลวผูพิพากษาสอบสวนจะสงคํารองทุกขของผูเสียหายไปยังอัยการ 
เพื่อใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหทําการสอบสวน 
   2)  การทําความผิดซ่ึงหนา ใชเฉพาะกรณีที่จับผูตองหาไดในขณะหรือหลังจาก
กระทําความผิดมาใหมๆ และไมใชการกระทําความผิดอุกฉกรรจ หรือความผิดที่ตองทําการ
สอบสวนโดยผูพิพากษาสอบสวนความผิดซ่ึงฟองโดยวิธีนี้เสมอๆ เชนความผิดฐานจรจัด ขอทาน 
พกอาวุธ ดูหมิ่นเจาพนักงาน เปนตน การฟองความผิดซ่ึงหนา พนักงาน อัยการจะทําการสิบสวน 
และฟองผูตองหาตอศาลซึ่งพิจารณาคดีโทษปานกลาง และศาลจะพิจารณาพิพากษาทันที แตถา
จําเลยตอสูคดีศาลจะอนุญาตใหเล่ือนคดีตอไป 
   3) การฟองโดยตรง ใชสําหรับความผิดลหุโทษปานกลางซึ่งไมตองทําการ
สอบสวนโดยผูพิพากษาสอบสวน การฟองโดยตรงนั้นพนักงานอัยการจะทําคําฟองเปนหนังสือยื่น
ฟองตอศาลจะออกหมายเรียกใหจําเลยมาตอสูคดี 
    นอกจากที่กลาวมาแลวขางตนในคดีลหุโทษหรือปานกลาง พนักงานอัยการ
อาจจะใชวิธีมีหนังสือแจงไปยังผูตองหาถึงการกระทําความผิดเชนเดียวกับคําฟองและสั่งให
ผูตองหามาศาล  พนักงานอัยการจะยื่นฟองตอศาลในวันนั้น ซ่ึงวิธีการนี้เรียกวา การไปปรากฏตัว
ตอศาลโดยสมัครใจ ถาผูตองหาไมมาตามนัด พนักงานอัยการก็จะดําเนินคดีตามธรรมดา 
  3.1.2.2 หลักเกณฑการใชดุลพินิจในฝรั่งเศส 
   1) จากระบบการสั่งคดีตามกฎหมายสูระบบการสั่งคดีโดยดุลพินิจ 
    เดิมประเทศฝรั่งเศสไมไดใชระบบการสั่งคดีโดยดุลพินิจ ในยุคที่มีการปฏิวัติ
ฝร่ังเศสสําเร็จเมื่อป ค.ศ. 1789 ฝายนิติบัญญัติของผูกอการปฏิวัติ (Le legislature revolutionaries) 
ไมไววางใจการใชอํานาจของผูพิพากษาและพนักงานอัยการโดยเกรงวาจะมีการใชอํานาจตาม
อําเภอใจ ดวยเหตุนี้ฝายนิติบัญญัติจึงบัญญัติฉบับลงวันที่ 16-19 กันยายน 1791 ลักษณะ 5 มาตรา 6 
และ 20 และกฎหมายยุค Brumaire ปที่ 4 มาตรา 90 และ 97 
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    ตอมา เมื่อประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาไตสวนคดีอาญา ค.ศ. 
1808 ไมมีบทบัญญัติซ่ึงกลาวถึงระบบการสั่งคดีไว จึงทําใหเกิดขอถกเถียงกันวาฝายนิติบัญญัติ
ประสงคจะใหใชระบบใดในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ นักกฎหมายฝายหนึ่งเห็นวาบทบัญญัติ
มาตรา 47 ซ่ึงกําหนดให  “พนักงานอัยการซึ่งทราบวามีการกระทําความผิดเกิดขึ้น... ไมวาจะเปน
ความผิดอุกฉกรรจหรือความผิดที่มีโทษ ปานกลาง... จะตองรองตอผูพิพากษาไตสวนใหเขามาใน
คดี...” เปนบทบัญญัติซ่ึงแสดงถึงการยังคงยึดถือหลักการสั่งคดีตามกฎหมายอยู แตความเห็นสวน
ใหญและผูปฏิบัติมีความเห็นในทางตรงกันขามวา  บทบัญญัติดังกลาวไมไดหามพนักงานอัยการ 
ส่ังคดีโดยใชดุลพินิจ และกลาววามาตรา 47 ดังกลาวเพียงแตกําหนดหนาที่ใหพนักงานอัยการ 
แจงใหผูพิพากษาไตสวนทราบเมื่อตัดสินจะฟองคดีเทานั้น 
    ตอมา เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 
1958 บทบัญญัติมาตรา 40 วรรคแรกของประมวลกฎหมายดังกลาวบัญญัติไวชัดเจนยิ่งขึ้นถึงอํานาจ
การใชดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี นอกจากนี้ประมวลกฎหมายยุติธรรมทางทหาร 
มาตรา 91 ก็บัญญัติใหนําบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการฟองคดีอาญาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
อาญาไปใชกับการฟองคดีอาญาในประมวลกฎหมายยุติธรรมทางทหารดวย 
   (2) การสั่งคดีในระบบดุลพินิจ พนักงานอัยการจะมีอิสระในการสั่งคดีตามที่
เห็นสมควร แตตองอยูภายใตการบังคับบัญชาตามลําดับ พนักงานอัยการสามารถฟองคดีอาญาหรือ
ยุติคดี นอกจากนี้ เมื่อมีการฟองคดีแลวพนักงานอัยการสามารถที่จะถอนฟองคดีได ดังนั้น พนักงาน
อัยการในระบบการสั่งคดีโดยดุลพินิจนี้จึงมีอิสระทั้งในการสั่งคดีและการดําเนินคดี สําหรับ
ประเทศฝรั่งเศสนั้น นักกฎหมายสวนใหญยอมรับการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดี 
ดังนั้นพนักงานอัยการฝรั่งเศสจึงใชดุลพินิจของตนในการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เพื่อใหมีความยืดหยุนและมีประสิทธิภาพในการดําเนินคดีอาญา 
   (3) ความยืดหยุนในการใชดุลพินิจในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการฝร่ังเศส 
     การใชดุลพินิจของพนักงานอัยการฝรั่งเศสไมไดจํากัดแตเฉพาะในการสั่งฟอง
หรือยุติคดีเทานั้น แตในทางปฏิบัติพนักงานอัยการยังใชดุลพินิจในการเลือกศาลที่จะฟองคดีไดดวย 
ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหคดีไปคั่งคางอยูที่ผูพิพากษาไตสวน หรือที่บางทานเรียกวา “ผูพิพากษา
สอบสวน” ซ่ึงมีอํานาจดําเนินคดีในความผิดอุกฉกรรจ (Crime) และความผิดที่มีโทษปานกลาง 
หรือที่เรียกวา “ความผิดมัชฌิมโทษ” (Delit) ที่รายแรงบางประเภทได 
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3.2 การมีสวนรวมของผูเสียหายประเทศเยอรมันในคดีอาญา 

 3.2.1   ผูเสียหาย 
  ประเทศเยอรมันเปนประเทศในภาคพื้นยุโรปที่มีระบบกฎหมายเปนแบบประมวล
กฎหมาย ซ่ึงในประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายนั้นการดําเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญามกัจะ
เปนการดําเนินคดีที่ถูกผูกขาดโดยรัฐ หรือรัฐโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือองคกรที่ทํา
หนาที่ในการบังคับใชกฎหมายเปนผูที่มีหนาที่ในการควบคุมดูแลและรักษาความสงบเรียบรอยของ
สังคมโดยรวม การดําเนินการทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมจึงเปนไปในลักษณะที่รัฐเปน
ผูจัดการดูแลเองทั้งหมด ดังนั้นในคดีอาญานั้นเอกชนผูเสียหายไมไดเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินคดีมากนัก14 ทั้งนี้ เพราะวารัฐจะเปนผูที่คอยปกปองผูเสียหายซึ่งเปนผูที่ออนแอในการที่จะ
ตอบโตกับอาชญากรผูกระทําผิดเพื่อกอใหเกิดความสงบสุขของสังคมโดยรวมเปนสําคัญ แตถึง
กระนั้นก็ตามประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายก็ไมไดละเลยการคุมครองสิทธิของผูเสียหายใน
คดีอาญาเสียทีเดียวกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคุมครองสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา เมื่อเขา
สูกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นกลาวไดวาไดเร่ิมตนเมื่อป ค.ศ. 1980 
  ในสาธารณรัฐเยอรมันการถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิของผูเสียหายไดเร่ิมตนจากงานเขียนของ 
Jung ในการประชุมของอาจารยผูสอนกฎหมายในป ค.ศ. 1981 (Criminal Law Teachers’ 
Convention) และในป ค.ศ. 1983 ไดมีการเสนอ “กฎหมายเพื่อการคุมครองที่ดีกวาสําหรับผูเสียหาย
ในคดีขมขืน” (Bill for better Protection of Sexual Assault Victims) โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จากพรรคสังคมนิยมเสรีประชาธิปไตย ตอมาในการประชุมผูพิพากษาครั้งที่ 55 ป ค.ศ. 1984 ณ 
เมือง Humburg มีการถกเถียงเกี่ยวกับสถานภาพของเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและใน
ป ค.ศ. 1985 อัยการสูงสุดของสาธารณรัฐไดเสนอ “เคาโครงกฎหมายฉบับแรกเกี่ยวกับสิทธิของ
ผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญา”15 
  ในป ค.ศ. 1986 นายกรัฐมนตรี แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดยื่นรางกฎหมาย
เกี่ยวกับ “การปรับปรุงฐานะของผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญา” ตอประธานาธิบดีซ่ึงกฎหมาย
ฉบับนี้ไดรับการรับรองโดยกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคสังคมนิยมเสรีประชาธิปไตย
จนในที่สุดกฎหมายที่เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายในคดีอาญา” ก็ไดถูกประกาศใช
และมีผลบังคับนับแตวันที่ 1 เดือนเมษายน ค.ศ. 1987 
 
 

                                                 
14  อรรถพล  ใหญสวาง.  (2524).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา 42. 
15  แหลงเดิม.  หนา 46. 
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  ปญหาในการที่ผูเสียหายในคดีอาญาที่จะไดรับการชดใชความเสียหายโดยผูกระทําผิดใน
เยอรมันเปนปญหาในลักษณะเดียวกันกับที่ไดเกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ กลาวคือกระบวนการในการ
ที่ผูเสียหายจะไดมาซึ่งคาชดใชความเสียหายนั้นผูเสียหายอาจจะตองฟองรองเรียกคาเสียหายเปนคดี
แพงตางหาก หรือในบางกรณีผูกระทําผิดก็ไมสามารถชดใชคาเสียหายได เนื่องจากยากจนหรือ
ผูเสียหายไมมีคาใชจายในการดําเนินคดี ดังนั้น “พระราชบัญญัติชดเชยความเสียหายแกเหยื่อ” โดย
รัฐจึงไดถูกบัญญัติขึ้นในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันในป ค.ศ. 1976 เพื่อเปนการใหความชวยเหลือ
แกผูเสียหายในคดีอาญาโดยการชดเชยความเสียหายจากการที่ตองตกเปนผูเสียหาย และเปนการ
ชวยเหลือเพื่อใหผูเสียหายหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเรียกรองคาเสียหาย 
  Kuhne เห็นวาสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญาภายใตบริบทของกลุมประเทศยุโรป
ตะวันตก ซ่ึงรวมถึงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันดวยนั้น มีความเปนไปไดเมื่อพิจารณาจากฐานะ
ของผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญา สิทธิสองประการนั้น ไดแก 
  3.2.1.1 สิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา 
     1) สิทธิในการไดรับรูขอมูลขาวสาร 
      (1) ไดรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญาในขั้นตอน
ตางๆ  
      (2) สิทธิในการตรวจดูสํานวน 
      (3) สิทธิในการอยูรวมและมีสวนรวมในการดําเนินคดี 
      (4) สิทธิในการซักถามปญหา 
     2) สิทธิในการริเริ่ม 
      (1) สิทธิในการเรียกรอง หรือบอกกลาว  
      (2) สิทธิในการเรียกรอง 
      (3) สิทธิในการดําเนินคดี 
       3.1) โดยลักษณะ 
       3.2) เปนการเฉพาะตัว 
      (4) สิทธิในการที่จะไมดําเนินคดีตอไปหรือสิทธิในทางปฏิ เสธการ
ดําเนินคดี 
      (5) สิทธิในการอุทธรณ 
       เมื่อผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธิดังที่ไดกลาวมานั้นก็ยอมตองมีหนาที่
ที่จะตองดําเนินการ เชน 
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  3.2.1.2 หนาท่ีของผูเสียหาย 
     1) หนาที่ที่จะตองมาปรากฏตัวในศาลนอกเหนือจากเปนพยาน 
     2) หนาที่จะตองอดทนตอการพิจารณาคดีในศาล 
     3) หนาที่ใหการเปนพยาน 
      และเพื่อใหผูเสียหายไดรับการคุมครองสิทธิดังกลาว และสามารถปฏิบัติ
หนาที่ของตนได การคุมครองสิทธิผูเสียหายจึงเปนสิ่งจําเปน 
  3.2.1.3 การคุมครองสิทธิของผูเสียหาย 
     1) สิทธิในการมีผูใหคําแนะนํา 
     2) สิทธิที่จะปลอดจากคาใชจาย 
     3) สิทธิที่จะไดรับการคุมครอง 
     4) จํากัดขอบเขตของการรายงานของสื่อมวลชนตอการดําเนินคดี 
     5) เอกสิทธิในการซักถาม 
     6) การคุมครองจากเนื้อหาและกริยาทาทางในการตั้งคําถาม 
     7) สิทธิในการดําเนินการตอไปเพื่อใหไดคาชดใชความเสียหายในการ
ดําเนินคดีอาญา 
     8) สิทธิพิเศษและการคุมกันความปลอดภัยจากการดําเนินการเรียกรองคา
ความเสียหายในคดีอาญา 
     9) การไดรับการชดเชยจากรัฐ 
      กลาวไดวาผูเสียหายในคดีอาญาในประเทศเยอรมันจึงมีสิทธิจํากัดในการ
ดําเนินกระบวนการทางอาญา แมวาจะไดมีการเสนอใหมีการขยายสิทธิของผูเสียหาย เชน ในป 1987 
ไดมีการแกไขกฎหมายอาญาซึ่งมีผลใหผูเสียหายมีสิทธิไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินคดีและ
สามารถเขาถึงสํานวนคดีได แตอยางไรก็ตามสิทธิประการนี้ของผูเสียหายตองเปนการดําเนินการโดย
นักกฎหมาย 
      ผูกระทําผิดในคดีหมิ่นประมาท และคดีทํารายรางกายอาจจะถูกดําเนินคดี
โดยการรองขอของผูเสียหาย 
      ในกรณีของความผิดอาญารายแรงผูเสียหายในคดีอาญาจะริเร่ิมกระบวนการ
ดําเนินคดีโดยการฟองคดีเอง โดยปราศจากการไดรับการชวยเหลือจากสํานักงานอัยการ การ
ดําเนินการฟองรองคดีโดยเอกชนผูเสียหายนี้สวนใหญเกิดขึ้นในคดีที่อัยการไมดําเนินการฟองรองคดี
นั้น เนื่องจากวาไมกอประโยชนใหแกสาธารณะ อีกทั้งการกระทําความผิด เชน บุกรุก หมิ่นประมาท 
เปนตน ผูกระทําความผิดอาจจะถูกดําเนินคดีโดยการฟองรองของเอกชน หากวากระบวนการไกล
เกลี่ยระหวางคูกรณีไมประสบความสําเร็จกระบวนการดําเนินคดีโดยการที่เอกชนฟองรองคดีเองนี้ 

DPU



 56 

ผูเสียหายดําเนินคดีในบทบาทอยางเดียวกับอัยการ แตไมสามารถที่จะเรียกรองการชวยเหลือจาก
พนักงานตํารวจได อีกทั้งพนักงานอัยการยังสามารถเขาดําเนินคดีดังกลาวเมื่อใดก็ได 
      บุคคลผูเสียหายจากการกระทําความผิดอาญารายแรงสามารถเขารวมเปน
โจทกกับพนักงานอัยการ ในการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดได ในกรณีนี้ผูเสียหายสามารถเขาถึงสํานวน
ของพนักงานอัยการไดเชนเดียวกับสิทธิในการไดใชประโยชนจากพยานหลักฐานที่มีการรับรองแลว
และสิทธิในการอุทธรณ แตผูเสียหายไมมีบทบาทในการทําคําพิพากษาผูกระทําผิด 

 3.2.2  พนักงานอัยการ 
  การดําเนินคดีอาญาในประเทศเยอรมันก็คือ  การนํากฎหมายอาญามาใชบังคับแกคดี  ซ่ึง
การดําเนินคดีอาญาเปนหนาที่ของรัฐ  แตอยางไรก็ตามบุคคลอาจเริ่มดําเนินคดีอาญาไดในขอบเขต
จํากัด  หลักการเชนนี้ก็ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน  เปนความผิดที่
กระทบตอบุคคลผูเสียหายโดยตรงมากกวาสวนที่กระทบตอสังคม  ความผิดเชนนี้รัฐจะดําเนินคดี
จะตองมีอํานาจ  ซ่ึงก็เปนการผอนคลายหลักการดําเนินคดีโดยรัฐ  และเปนความผิดที่มีลักษณะ
คลายกับความผิดอันยอมความไดของประเทศไทย  อันเปนความผิดทางอาญาที่รัฐเปดโอกาสให
บุคคลผูเสียหายมีสวนรวมในการแสดงเจตจํานงหรือท่ีเรียกวา  Private  Charge  กลาวคือประมวล
กฎหมายอาญาของประเทศเยอรมันไดบัญญัติใหความผิดทางอาญาบางฐานความผิดขึ้นอยูกับความ
ประสงคของผูเสียหายวาตองการจะดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดหรือไม  ซ่ึงความผิดนี้ตองขึ้นอยู
กับความประสงคของผูเสียหายหรือผูถูกประทุษรายเปนสําคัญ16  
  3.2.2.1 หลักการดําเนินคดีอาญา 
     การดําเนินคดีอาญาในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  มีลักษณะ
เชนเดียวกับประเทศตางๆ ที่ใชระบบประมวลกฎหมาย (Civil  Law) คือ เปนการดําเนินคดีในระบบ
กลาวหา  กลาวคือ ไดมีการแยกการดําเนินคดีออกเปนขั้นตอนสําคัญๆ โดยเปนการแยกหนาที่ใน
การ  “สอบสวนฟองรอง”  ออกจากหนาที่ใน “การพิจารณาพิพากษา”  อันเปนขั้นตอนหลังการฟอง
คดีอาญา ทั้งนี้โดยมีองคกรที่ทําหนาที่แยกตางหากจากนั้น ดวยเหตุนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของเยอรมนี (stop) จึงแยกการดําเนินคดีออกเปน 3 ขั้นตอนใหญๆ  คือ 
     1)  กระบวนดําเนินคดีอาญาชั้นตน 
      อันเปนกระบวนการในการหาขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด  เพื่อหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  ซ่ึงเปนขั้นตอนกอนการฟองคดีอาญาหนาที่ใน 
ช้ันนี้เปนหนาที่ขององคกรอัยการ  ซ่ึงการดําเนินคดีในชั้นนี้  แมที่จริงเปนการดําเนินการเพื่อยืนยัน 
 

                                                 
16  ศิริชัย  พลการ.  (2550).  บทบาทรองอัยการในการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม.  หนา 50-52. 
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ขอกลาวหาอันเปนการชี้ขาดเรื่องที่มีการกลาวหา  การที่จะชี้ขาดไดจะตองมีการพิจารณาขอเท็จจริง
ตางๆ  ที่เกิดขึ้น  และโดยเฉพาะอยางยิ่งขอเท็จจริงที่ไดมาจะตองเปนขอเท็จจริงที่ไดมาโดยชอบดวย  
การชี้ขาดในชั้นนี้จึงเปนการชี้ขาดคดีอาญาชั้นเจาพนักงาน  หากขอเท็จจริงที่ไดมาพอฟงไดวา 
ผูกลาวหาไดกระทําความผิดจริงก็จะดําเนินคดีการฟองศาลเพื่อทําการชี้ขาดคดีอาญาโดยศาล  ซ่ึงก็
คือข้ันตอนการพิจารณาพิพากษานั่นเอง 
     2)  กระบวนดําเนินคดีอาญาชั้นกลาง 
      เมื่ออัยการสอบสวนเสร็จและสั่งใหมีการดําเนินคดีแลวกอนที่จะถึง
ขั้นตอนสุดทายเพื่อจะพิจารณาพิพากษา  จะตองมีการดําเนินกระบวนการในชั้นกลางกอนโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อควบคุมดุลยพินิจในการสั่งใหฟองคดีอัยการ  โดยศาลจะเปนผูทําหนาที่ไตสวนมูล
ฟองนี้  โดยศาลอาจสั่งใหคดีมีมูล  หรือไมมีมูลก็ไดตามพยานหลักฐานที่นํามาแสดง 
     3)  กระบวนการดําเนินคดีอาญาชั้นหลัก 
      การดําเนินคดีอาญาในชั้นนี้เปนกระบวนการชี้ขาดคดีโดยศาล  ซ่ึงก็คือ
การพิจารณาและพิพากษาคดีนั่นเอง  ซ่ึงในแตละขั้นตอนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
เยอรมนีไดกําหนดองคกรตางๆ ที่จะเขามามีบทบาทที่แตกตางกัน โดยภาระหลักขององคกร
ทั้งหลายก็คือ การชวยกันตรวจสอบคนหาความจริง (Untersuchungsrgund satz) เพื่อบรรลุเปาหมาย
ของการดําเนินคดีอาญา คือ  การชี้ขาดเรื่องที่กลาวหา หนาที่ในการคนหาความจริงขององคกร 
ตางๆ  เหลานี้  จะตองทําการคนหาความจริงในเนื้อหาโดยเฉพาะอยางยิ่งไมวาขอความจริงที่ไดมา
นั้นจะเปนคุณหรือเปนโทษแกผูตองหาก็ตาม 
      องคกรที่ทําหนาที่คนหาความจริงเพื่อช้ีขาดคดีมี  2  องคกร  คือ 
      (1) องคกรอัยการและผูชวย (die Staatsanwaltschaft und ihre Gehillfen)   
       องคกรอัยการจะทําหนาที่ช้ีขาดคดีช้ันเจาพนักงาน  ซ่ึงนอกจากการ
รับคํารองทุกขแลวหนาที่สําคัญ  ก็คือ  การสอบสวนคดีอาญาดวย 
      (2)   องคกรศาลอาญา  (Strafgerichte)   
       องคกรศาลอาญาจะทําหนาที่ช้ีขาดคดีช้ันศาล  ซ่ึงเปนการดําเนินคดี
อาญาชั้นพิจารณาพิพากษาคดีนั่นเอง 
       รูปแบบของการดําเนินคดีอาญาของเยอรมนีในการคุมครองสิทธิ
ผูตองหาและจําเลย  มีหลักสําคัญ  3  ประการ อันจะมีผลตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผูตองหาและจําเลย 
       หลักสําคัญ  3  ประการดังกลาว  ไดแก 
       ก.   หลักการดําเนินคดีโดยวาจา 
       ข.   หลักการดําเนินคดีโดยเปดเผยในชั้นพิจารณาคดี 
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       ค. หลักการดําเนินคดีโดยรวดเร็ว  ซ่ึงแมจะไมไดบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยตรงก็ตาม  แตก็กลาวไวในบทบัญญัติตางๆ เชน การ
บัญญัติใหนําตัวผูถูกจับสงผูพิพากษาโดยเร็ว  ตามมาตรา 115 มาตรา 128  stop. หรือ มาตรา 229 ซ่ึง
กําหนดวาการเลื่อนนัดการพิจารณาออกไป  ใหเล่ือนไดไมเกิน  10  วัน  เปนตน17 
        หลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เยอรมันมีสองหลัก 18  ดังนี้ 
        1. หลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย (das Legalitaets- 
prinzip)  กลาวคือ  พนักงานอัยการจะตองดําเนินการสืบสวนเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาไดมีการกระทํา
ความผิดอาญาเกิดขึ้น  และจะตองดําเนินการฟองรองเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  ถาไดความ
จากการสืบสวนสอบสวนวาสามารถเอาผิดกับผูกระทําความผิดได 
        2. หลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (das Opportunitaets-
prinzip)  ใหอํานาจแกพนักงานอัยการที่จะเลือกระหวางการยื่นคําฟอง  หรือการยุติคดี  แมจะได
ความจากการสืบสวนสอบสวนวาสามารถเอาผิดกับผูตองหาไดก็ตาม 
         ประเทศเยอรมันใชหลักการฟองคดีตามกฎหมาย (Legality  
Principle)  หรือหลักการ  ฟองคดีเชิงบังคับ  (Compulsory  Prosecution)  โดยอัยการผูกขาดอํานาจ
ในการฟองคดีอาญาแตเพียงผูเดียว  (Monopoly  of  Prosecution)19  ผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญา
ไดอยางจํากัด  (ประมวลกฎหมาย  วิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 374)20 โดยเมื่ออัยการมีเหตุควร
เชื่อวาผูตองหาไดกระทําผิดกฎหมาย  อัยการตองยื่นฟองตอศาลเสมอ  และเมื่อยื่นฟองแลวจะยุติคดี
โดยการถอนฟองไมไดดังที่บัญญัติไว   
         ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (stop)21 มาตรา  
152   
 
 

                                                 
17  อรุณี  กระจางแสง  ข (2533, กันยายน).  “บทบาทอัยการในการสอบสวนคดีอาญา  ศึกษาเปรียบเทียบ  

เยอรมัน  สหรัฐอเมริกา  และประเทศไทย.”  วารสารนิติศาสตร,  20, 3.  หนา  62.   
18  สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน.  (2546).  “การชะลอการฟองโดยมีเงื่อนไขตามมาตรา  153 a  ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน.”  บทบัณฑิตย, 59, 2.  หนา  19.  
19  Klaus  Sessar.  (1979).  Prosecutorial  Discretion  in  Germany.  In  The  Prosecutor.  p. 255. 
20  Jay  A.  Sigler.  The  Prosecutor:A  comparative  Functional  Analysis,  Ibid.  p. 56. 
21  เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  (2521).  “ดุลพินิจในการไมฟองคดีอาญาที่มีมูลในสหรัฐอเมริกา” วารสาร

นิติศาสตร, 10, 1.  หนา 159. 
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         (1) การฟองคดีอาญาเปนหนาที่ของอัยการ  
           (2)   เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น  อัยการ
จําตองฟองคดีทุกคดีซ่ึงศาลสามารถลงโทษได  และเปนคดีซ่ึงอาจฟองไดหากมีพยานหลักฐาน  
เพียงพอ” 

อยางไรก็ดี  หลักการขางตนก็ใชเฉพาะกับความผิดรายแรง  
(Verbrechen)  เทานั้น  ในความผิดที่มีโทษปานกลาง (Vergehen)  อัยการมีดุลพินิจในการสั่งไมฟอง
ได  ซ่ึงถือเปนขอยกเวนของหลักการฟองคดีตามกฎหมาย22 โดยเริ่มตั้งแตป  ค.ศ. 192423 โดยแกไข
บัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 153  สาเหตุที่ตองมีบทบัญญัติมาตรานี้
เพราะความตกต่ําทางเศรษฐกิจ  ในปลายป  ค.ศ.  1920  ในเยอรมัน  กอใหเกิดความกดดันที่จะตอง
มีกระบวนการพิจารณาคดีอาญาที่งาย  และรวดเร็ว 24 
  3.2.2.2  หลักเกณฑการใชดุลพินิจในเยอรมัน 
     การสั่งไมฟองคดีอาญาที่มูลในประเทศเยอรมันอาจจําแนกไดเปน 2  ลักษณะ
คือ  
     1) การสั่งไมฟองโดยไมมีเงื่อนไข  อาจเนื่องจากเหตุดังตอไปนี้คือ 25 
      (1)   คดีเล็กนอย 
       เนื่องจากความเล็กนอยของคดีในกรณีตอไปนี้  อัยการอาจไม
ดําเนินคดีไดคือ 

                                                 
22  กิตติพงษ  กิตยารักษ.  (2534, ธันวาคม).  “Prosecutorial  Discretion  on  Decision  not  to  prosecute 

: A  proposal  for  Thailand”  บทบัณฑิตย,  47,  4  หนา  123. 
23  Heinrich  Kischner.  (December,  1989).  Integration,  Diversion  and  Resocialisation  in  

German  Criminal  Procedure.  p.  57. 
                24  เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  หลักการฟองคดีอาญาเชิงบังคับ  และขอบเขตการใชดุลพินิจของอัยการ
เยอรมัน  น.  19.  พิมพ  เผยแพรในการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง  “การชะลอการฟองในทัศนะอาจารย
มหาวิทยาลัย”  ณ  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัย  ธรรมศาสตร  วันศุกรที่  29  กันยายน  2521  แปลจาก  Joachim  
Herrmann,  The  Rule  of  Compulsary  Prosecution  and  the  Scope  of  Prosecutorial  Discretion  in  Germany,  
41/3  University  of  Chicago  Law  Review : 468(1974). 

25  คณิต  ณ  นคร.  (2540).  อัยการเยอรมัน  และการดําเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันกอนฟอง.   
(รวมบทควาทางวิชาการของ  ศ.ดร.คณิต  ณ  นคร).  หนา  155-158.  และ  Julia  Fionda.  (1995).  Prosecutors  
and  Discretion : A  comparative  Study  .pp.  135-139. 
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       (ก)  อัยการอาจไมดําเนินคดีในความผิดอาญาโทษปานกลางไดถา
พิจารณาเห็นความชั่ว (Schuld)  ของผูตองหามีนอยและการดําเนินคดีนั้นไมมีประโยชนตอ
สาธารณะ  (Offentilches  Interesse)  (มาตรา  153) 
       (ข)   อัยการอาจไมดําเนินคดีในความผิดอาญาที่ตามกฎหมายศาลอาจ
ไมลงโทษผูกระทําได  (มาตรา  153  บี) 
        การไมดําเนินคดีในกรณีนี้  ตองไดรับความเห็นชอบกับศาลที่จะ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้น  เชนเดียวกัน 
       (ค)  อัยการอาจไมยื่นฟองขอหาใดขอหาหนึ่งได  ถาเห็นวาโทษหรือ
วิธีการเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวพันกับโทษหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัย  ที่ไดมีคําพิพากษาเสร็จ
เด็ดขาดแลวหรือที่จะลง  หรือกําหนดแกผูกระทําความผิดนั้นเล็กนอยหรือไมมีน้ําหนัก  (154) 
       (ง)  ถาการกระทําบางอยางอาจแยกออกเปนสวนหนึ่งตางหากได  ซ่ึง
เกี่ยวกับการกระทํานั้นเปนที่คาดหมายวาโทษหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่จะลงหรือกําหนดใช
นั้นไมมีน้ําหนักอัยการอาจจํากัดการสอบสวนดําเนินคดีเฉพาะการกระทําสวนอ่ืนของความผิดหรือ
เฉพาะกฎหมายบางฐานความผิดได  (มาตรา  154  เอ) 
      (2) ความเกี่ยวพันกับเขตอํานาจของศาลตางประเทศ 
       คดีอาญาที่มีความเกี่ยวพันกับตางประเทศในกรณีดังตอไปนี้  อัยการ
อาจไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ได  คือ 
       (1) อัยการอาจไมดําเนินคดีในความผิดอาญาที่ไดกระทําลงใน
ตางประเทศหรือที่ตัวการในความผิดอาญาที่กระทําลงในตางประเทศนั้นไดกระทําในสวนของตน
ในประเทศ  (มาตรา  153  ซี  วรรคหนึ่ง  ขอ  1) 
       (2) อัยการอาจไมดําเนินคดีอาญาที่คนตางดาวไดกระทําผิดในเรือ
หรืออากาศยานตางประเทศ  ขณะที่เรือหรืออากาศยานนั้นอยูในอาญาเขตของตางประเทศได  
(มาตรา  153  ซี  วรรคหนึ่ง  ขอ  2) 
       (3) อัยการอาจไมดําเนินคดีในความผิดอาญาที่ผูกระทําไดกระทําใน
ตางประเทศ  และผูนั้นได  ถูกศาลในตางประเทศพิพากษาลงโทษและพนโทษแลวได  ถาเห็นวา
โทษที่จะลงแกผูนั้น  เมื่อคํานึงถึง  โทษตามคําพิพากษาของศาลในตางประเทศแลวไมมีน้ําหนักพอ
หรือไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น  (มาตรา 153 ซี วรรคหนึ่ง  
ขอ  3) 
       (4) อัยการอาจไมยื่นฟองผูกระทําความผิดที่อาจสงเปนผูรายขาม
แดนใหตางประเทศหรือ  ที่อาจเนรเทศออกไปจากประเทศได  (มาตรา  154  บี) 
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      (3) ความผิดอาญาตอความมั่นคงของรัฐ 
       คดีในความผิดอาญาที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐที่อัยการอาจใช
ดุลพินิจไมดําเนินคดีไดนั้น  อาจแยกออกไดเปน  2  กรณี  คือ  กรณีที่เนื่องจากขอหาของความผิด
โดยตรง  เชน  ขอหากบฏ  ทั้งนี้ตาม  มาตรา  153  ดี  วรรคหนึ่ง  และกรณีที่ไมเกี่ยวกับขอหา
โดยตรง  แตการดําเนินคดีกระทบตอความมั่นคงของรัฐตามมาตรา  153  ซี  วรรคสอง 
       ผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินคดีในขอหาความผิดอาญาที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของรัฐโดยตรงคือ  อธิบดีอัยการสหพันธรัฐ 
       ตามมาตรา  153  ดี  วรรคหนึ่ง  อธิบดีอัยการสหพันธรัฐอาจไม
ดําเนินคดีในขอหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐโดยตรงได  ถาเห็นวาการดํานินคดีจะนําผลเสียหาย
อยางยิ่งมาสูประเทศในแงความปลอดภัย  และความมั่นคงของประเทศ  หรือเห็นวาการดําเนินคดี
นั้นขัดตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ 
       ตามมาตรา  153  ซี  วรรคสอง  อัยการอาจไมดําเนินคดีในความผิดที่
ผลของการกระทําเกิดในประเทศโดยการกระทําที่กระทําลงในตางประเทศได   ถาเห็นวาการ
ดําเนินคดีจะเปนอันตรายตอประเทศในแงความปลอดภัยและความมั่นคง  หรือเห็นวาการดําเนินคดี
ขัดตอผลประโยชนสาธารณะที่สําคัญ 
      (4)  ผูท่ีกระทํากลับใจและชวยปองกันผลราย 
       กรณีเปนกรณีตามมาตรา  153  อี  วรรคหนึ่ง  ซ่ึงเปนกรณีเกี่ยวของกบั
คดีในขอหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐโดยตรงเชนกัน  ซ่ึงผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินคดีคืออธิบดี
อัยการสหพันธรัฐ 
       ในคดีที่มีขอหาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐโดยตรง  มาตรา 153  อี 
วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  ถาหลังจากกระทําผิด  ผูกระทําความผิดไดทําการปองกันภัยอันเกี่ยวแกความ
มั่นคงหรือความปลอดภัยของรัฐหรือระเบียบแบบแผนตามรัฐธรรมนูญ  (Verfassungsordnung)  
อธิบดีอัยการสหพันธรัฐโดยความเห็นชอบของศาลสูงมลรัฐอาจไมดําเนินคดีแกผูนั้นได 
      (5)  กรณีท่ีเหยื่อในความผิดอาญาฐานกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย 
       ในกรณีที่ความผิดอาญาฐานกรรโชก  หรือรีดเอาทรัพยไดถูกกระทํา
ลงโดยการขูเข็ญวา  จะเปดเผยความผิดอาญาใดความผิดอาญาหนึ่ง อัยการอาจไมดําเนินคดีกับ
ความผิดอาญาที่ถูกขูเข็ญวาจะเปดเผยนั้นได  ถาความผิดอาญานั้นไมเปนความผิดอาญาที่เนื่องจาก
ความรายแรงของความผิดอาญานั้น  ผูกระทําควรไดรับโทษ  (มาตรา  154  ซี) 
      (6) กรณีคําตัดสินคดีแพงหรือคดีปกครอง 
       ในกรณีที่การยื่นฟองคดีอาญาในความผิดอาญาโทษปานกลางตอง
ขึ้นอยูกับคําวินิจฉัยช้ีขาดคดีแพงหรือคดีปกครอง  อัยการอาจกําหนดระยะเวลาใหดําเนินคดีแพง
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หรือคดีปกครองได  และเมื่อระยะเวลาดังกลาวไดผานไปโดยไมเกิดผล  อัยการอาจไมฟองคดีอาญา
นั้นได  (มาตรา  154  ดี) 
      การใหโอกาสอัยการที่อาจไมฟองกรณีนี้ไดก็เพื่อเปนการขัดขวางมิให 
ผูกลาวหาใชคดีอาญาเปนเครื่องมือบีบหรือเปนเครื่องมือเตรียมในการดําเนินคดีอ่ืน 
  3.2.2.3 ท่ีมาของขอมูลประกอบการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ 
     ในเยอรมัน  อัยการเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญาชั้นสอบสวน
ฟองรองกลาวคือในเยอรมันถือวาการดําเนินคดีอาญาเชนนั้น  ซ่ึงเริ่มตั้งแตทราบวามีการกระทํา
ความผิดเกิดขึ้นจนถึงการฟองหรือไมฟองผูตองหานั้นเปนกระบวนการเดียวที่แบงแยกไมได  แม
ตํารวจจะมีอํานาจหนาที่สอบสวนคดีไดแตอํานาจหนาที่ดังกลาวมิใชอํานาจหนาที่ของตนเองหรือ
อํานาจหนาที่พองกัน  (Konkurierend)  กับอํานาจหนาที่ของอัยการ  ฐานะของตํารวจในทางคดีเปน
เพียง  “องคกรที่ทําหนาที่สอบสวนของอัยการ” (Ermittlungsorgan  der  Staatschaft) เทานั้น ใน
กรณีที่ตํารวจเริ่มดําเนินการสอบสวนคดีใดขึ้นเองกอน  ตํารวจตองรายงานสิ่งที่ไดทําไปใหอัยการ
ทราบในโอกาสแรกที่จะกระทําได  ตํารวจไมมีอํานาจหนาที่ที่จะ  ดําเนินการไดเองโดนลําพังจน
เสร็จส้ินการสอบสวน  (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน  มาตรา  163)26 ซ่ึงการที่
อัยการมีอํานาจในการสอบสวนทําใหมีขอมูลที่เพียงพอในการใชดุลพินิจ  ประกอบการสั่งคดี 
     1.  การตรวจสอบการสั่งไมฟองของอัยการเยอรมัน 
      (1) การตรวจสอบโดยองคกรภายใน 
       ตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาล (Gerichsverfassungsgesetz) มาตรา  
146  อัยการตองฟงคําสั่งผูบังคับบัญชาของตน  ซ่ึงนอกจากคําส่ังภายในหนวยงานแลว  ยังมีคําส่ัง
ภายนอกหนวยงานอีกกลาวคือตามมาตรา  147  ของกฎหมายฉบับเดิมรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมของสหพันธรัฐมีอํานาจ  ออกคําสั่งใหอธิบดีอัยการสหพันธรัฐ  และพนักงานอัยการ
สหพันธรัฐปฏิบัติได  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  ยุติธรรมของมลรัฐก็มีอํานาจนี้เชนกัน โดยคําส่ังที่
ผูไดบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามนั้นตองเปนคําสั่ง  ที่ชอบดวยกฎหมายกลาวคือ นอกจากผูส่ัง
จะตองมีอํานาจสั่งไดแลว  เนื้อหาของคําสั่งตองชอบดวยกฎหมายอีกดวย  คือ ตองไมขัดกับ
หลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 27  
 
 

                                                 
26  คณิต  ณ  นคร.  (2540).  ความสัมพันธระหวางอัยการกับตํารวจในเยอรมัน.   หนา  91-92. 
27  คณิต  ณ  นคร.  (2540).  อัยการเยอรมัน และการดําเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันกอนฟอง.   

หนา 153. 
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       การควบคุมตามอํานาจบังคับบัญชานี้เอง  ทําใหผูบังคับบัญชาสามารถ
กําหนดแนวทางในการใช  ดุลพินิจสั่งไมฟองใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  กลาวคือหัวหนา
พนักงานอัยการประจําศาลใดยอมมี  อํานาจออกคําส่ังใดๆ  ใหพนักงานอัยการประจําศาลนั้นปฏิบัติ
ได  โดยในประเทศเยอรมันนี้มีอัยการประจําศาลตางๆ  ดังนี้ 
       (1)  อัยการประจําศาลสูงสุดของสหพันธรัฐ  ผูเปนหัวหนาอัยการ
ประจําศาลสูงสุดของสหพันธรัฐ  เรียกวา General  bundeasanwalt  หรืออธิบดีอัยการสหพันธรัฐ  
หรืออัยการสูงสุดสหพันธรัฐ   
        (2)  อัยการประจําศาลจังหวัดหรืออัยการประจําศาลแขวงผูพิพากษา
หัวหนาอัยการประจําศาลจังหวัด  หรือศาลแขวง  เรียกวา  Oberstaatsanwalt  หรืออัยการจังหวัด   
        ดังนั้น   อธิบดีอัยการสหพันธรัฐจึงเปนผูบังคับบัญชาของ
พนักงานอัยการประจําศาลสูงสุดของสหพันธรัฐ  อัยการเขตเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานอัยการ
ประจําศาลสูงมลรัฐ  และอัยการจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานอัยการประจําศาลจังหวัด
และศาลแขวง  นอกจากนั้นแลวอัยการเขตในฐานะหัวหนาอัยการประจําศาลสูงมลรัฐมีอํานาจออก
คําสั่งใดๆ ใหพนักงานอัยการประจําศาลจังหวัดและประจําศาลแขวงในเขตของตนปฏิบัติได                            
แตมีขอนาสังเกตวาอธิบดีอัยการสหพันธรัฐไมมี อํานาจสั่งการแกพนักงานอัยการมลรัฐ                         
ไมมีกรณีใดๆ  แมในกรณีที่การดําเนินคดีอาญาในความผิดอาญาที่จะตองพิจารณาพิพากษา             
ช้ันตนที่ศาลสูงมลรัฐ  เปนผูบังคับบัญชาของพนักงานอัยการ  ซ่ึงการดําเนินการอยูในความ
รับผิดชอบของอธิบดีอัยการสหพันธรัฐฯ ก็ไมมีอํานาจสั่งการเชนเดียวกัน28 แนวทางปฏิบัติ                            
(Guideline)  ของอัยการในเยอรมันนั้น 
        รับผิดชอบของอธิบดีอัยการสหพันธรัฐ  ฯ  ก็ไมมีอํานาจสั่งการ
เชนเดียวกัน29 แนวทางปฏิบัติ (Guideline)  ของอัยการในเยอรมันนั้นมีขอสังเกตวาหากเปนแนวทาง
ปฏิบัติของรัฐจะสั้นและไมกําหนดรายลเอียด  แตกําหนดไวเปนการทั่วไปซึ่งไมคอยไดผล  แตใน
สํานักงานอัยการแตละแหงก็จะมีแนวทางปฏิบัติของตนเอง 30 
      2)  การตรวจสอบโดยองคกรภายนอก 
       ก. การตรวจสอบโดยศาล 
        การสั่งไมฟองหรือการชะลอการฟองของอัยการเยอรมัน  แมวาจะ
มีพยานหลักฐานเพียงพอ  ที่จะพิสูจนความผิดอันถือเปนขอยกเวนของหลักการฟองคดีเชิงบังคับ

                                                 
28  แหลงเดิม.  หนา  148. 
29 แหลงเดิม.  หนา  152. 
30 Julia  Fionda.  Op.cit.  p. 140. 
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นั้น  ถือเปนหลักวาจะตองไดรับ  ความเห็นชอบจากศาลกอนจึงจะทําได  ซ่ึงเปนการตรวจสอบแลว
ช้ันหนึ่ง  นอกจากนั้นผูเสียหายยังสามารถรองขอตอศาลใหนําคดีที่อัยการสั่งไมฟองขึ้นสูการ
พิจารณาของศาลได  (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  ความอาญา  มาตรา 171 - 172)31 โดยหากศาล
อนุญาตอัยการก็จะตองถูกบังคับโดยปริยายใหตองทําหนาที่  เปนโจทกในคดีหากอัยการเจาของ
เร่ืองยังยืนยันคําสั่งไมฟองคดี  พนักงานอัยการตองแจงตอผูรองขอถึง  การยืนยันคําสั่งดังกลาว
พรอมเหตุผล  และหากผูรองขอเปนผูเสียหายในคดีนั้น  พนักงานอัยการจะตองแจงใหทราบถึงสิทธิ
ที่ผูเสียหายสามารถรองขอตออัยการสูงสุดประจํามลรัฐและศาลโดยลําดับเพื่อใหศาลตรวจสอบการ
ใชดุลพินิจของอัยการเจาของเรื่องดังกลาว32  เปนอันสังเกตไดวาเฉพาะผูเสียหายเทานั้นที่จะมีสิทธิ
ขอใหอัยการสูงสุด  และศาลโดยลําดับตรวจสอบคําสั่งไมฟองดังกลาวไดและในการรองขอ
ดังกลาวในชั้นแรก  ผูเสียหายจะตองยื่นคํารองคัดคานการสั่งไมฟองอยางเปนทางการตออัยการ  
สูงสุดประจํามลรัฐที่เปนผูบังคับบัญชาอัยการเจาของเรื่องภายใน  2  สัปดาห  นับจากไดรับคําสั่งยัง
ไมฟอง  คดีของอัยการเจาของเรื่องดังกลาว 33  เปนอันสังเกตไดวาเฉพาะผูเสียหายเทานั้นที่จะมสิีทธิ
ขอใหอัยการสูงสุด  และศาลโดยลําดับตรวจสอบคําสั่งไมฟองดังกลาวไดและในการ  รองขอ
ดังกลาวในชั้นแรก  ผูเสียหายจะตองยื่นคํารองคัดคานการสั่งไมฟองอยางเปนทางการตออัยการ  
สูงสุดประจํามลรัฐที่เปนผูบังคับบัญชาอัยการเจาของเรื่องภายใน  2  สัปดาห  นับจากไดรับคําสั่งยัง
ไมฟอง  คดีของอัยการเจาของเรื่อง 34 เพื่อใหมีการตรวจสอบกันภายในองคกรกอนโดยทาง
สํานักงานอัยการ  ประจํามลรัฐจะตรวจสอบเหตุผลการสั่งไมฟองคดีดังกลาวในสํานวนการ
สอบสวนโดยละเอียด  ซ่ึงสวนใหญแลวหากการสั่งคดีดังกลาวมีความผิดพลาดก็มักจะไดรับการ
แกไขในขั้นตอนนี้  หากอัยการสูงสุดยืนยัน  คําสั่งไมฟองคดี  ผูเสียหายที่รองขอนั้นมีสิทธิยื่นคํา
รองตอศาลอุทธรณแหงมลรัฐ (State  Court  of  Appeals) ภายใน 1 เดือน35 เพื่อขอใหศาลสั่งให
อัยการสั่งฟองคดีดังกลาว  โดยคํารองดังกลาวนั้นตองระบุ  ขอเท็จจริงและเหตุผลที่จะทําใหศาล
เห็นวาคดีดังกลาวควรไดรับการพิจารณาพิพากษาโดยศาล  และการ  กระทําของผูตองหาเปน
ความผิดอันควรถูกลงโทษ  และหากศาลเห็นสมควรอาจขอใหอัยการสงสํานวน  การสอบสวนไป

                                                 
31  Hans-Heinrich  Jescheck.  (1970).  “The  Discretionary  Power  of  the  Prosecuting  Attorney  in  

West  Germany”. 18/3  The  American  Journal  of  Comparative  law  508, 512. 
32  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน  มาตรา  171. 
33  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน  มาตรา 171(1).  
34  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน  มาตรา 171(1). 
35  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน  มาตรา 172(2). 
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ใหตรวจสอบได 36 แตอยางไรก็ดี  การตรวจสอบของศาลก็เชนเดียวกันกับการตรวจสอบภายใน คือ
เปนผูพิจารณาเพียงขอเท็จจริงและเหตุผลในสํานวนการสอบสวนเทานั้น 
        ในการรองขอตอศาลดังกลาวผูเสียหายตองมีทนายความ  และหาก
ศาลเห็นชอบกับคําส่ังไมฟองคดีของพนักงานอัยการ  ผูเสียหายจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลหรือใน
บางกรณีศาลอาจใหวางหลัก  ประกันตอศาลดวย 37 ดวยเหตุนี้  ผูเสียหายจึงมักไมรองขอใหศาล
ตรวจสอบเพราะตองเสียคาใชจายมากเกินไป 38อยางไรก็ดี  ถามีการรองขอและศาลเห็นวาอัยการ
ควรฟองคดีดังกลาว  พนักงานอัยการจะตอง  ฟองคดีนั้นและผูเสียหายก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอ
เขารวมในโจทกกับพนักงานอัยการไดดวย  ทั้งนี้  เพราะกฎหมายเกรงวาอัยการเจาของเรื่องจะไม
ปฏิบัติหนาที่ตอศาลอยางสมบูรณเต็มที่นั่นเอง 39   
        อนึ่ง  มีขอสังเกตวา  เนื่องจากระบบการตรวจสอบโดยศาลใน
ประเทศเยอรมันนั้นศาลจะพิจารณาในประเด็นที่วา  คดีนั้นมีพยานหลักฐานและพอฟองหรือไม  
(คดีมีมูลหรือไม)  ไมไดพิจารณาถึง  เร่ืองดุลพินิจที่จะสั่งไมฟองคดีแมจะมีพยานหลักฐานเพียงพอ
ในการฟองดวย   
        ดังนั้น  การตรวจสอบในกรณีดังกลาวจึงไมใชกับการสั่งไมฟอง
คดีอาญาที่มีมูลโดยอาศัยมาตรา  153 และ มาตรา 153 เอ  เพราะกอนที่อัยการจะสั่งไมฟองโดยอาศัย
มาตราดังกลาว  จะตองไดความชัดเจนเสียกอนวามีพยานหลักฐานเพียงพอในการพิสูจนความผิด  
(ไมใชวาผูเสียหายเห็นวาพยานหลักฐานพอฟอง)  (แตอัยการเห็นวาพยานหลักฐานไมพอฟอง)  
ทั้งยังจะตองไดรับความยินยอมจากศาลกอน  อัยการจึงจะสั่งไมฟองโดยอาศัยมาตรา 153 และ 
มาตรา  153  เอ  ได 40  
        ข. การตรวจสอบโดยผูเสียหาย 
        ดังไดกลาวมาแลววาอัยการอยูในระบบราชการซึ่งมีการบังคับ
บัญชา  ดังนั้นเมื่ออัยการสั่งไมฟองผูเสียหาย  ผูรองทุกขสามารถอุทธรณตอผูบังคับบัญชาของ

                                                 
36  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 173.  
37  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 177. 
38  Joachim  Hermann.  (1974).  “The  Rule  of  compulsory  Prosecution  and  the  Scope  of  

Prosecutionrial  Discretion  in  Germany,  41 University  of  Chicago  law  Review  46, 9  477. 
39  Ibid.  
40  John  H.  Langbein.  (1974).  “Controlling  Prosecutorial  Discretion  in  GermanyW,   

41/3  University  of  Chicago  Law  Review  464. 
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อัยการได  และบางความผิดที่อัยการสั่ง  ไมฟองกฎหมายก็อนุญาตใหผูเสียหายฟองคดีไดเอง  ซ่ึง
สวนใหญจะเปนความผิดเล็กนอย 41 
       ค.  การตรวจสอบโดยรัฐสภา 
        เนื่องจากพนักงานอัยการเยอรมันสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ซ่ึงมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาและเปนผูรับผิดชอบงานดานการดําเนินคดี
อาญาของอัยการโดยตรงตอสภานิติบัญญัติ  ฉะนั้นถาการดําเนินคดีอาญาของอัยการเกิดความ
บกพรอง  สภานิติบัญญัติก็อาจลงมติ  ไมไววางใจใหรัฐมนตรีผูนั้นออกจากตําแหนงได  ซ่ึงถือเปน
กลไกอันสําคัญที่ทําใหฝายบริหารตองรับผิดชอบทางการเมืองตอสภานิติบัญญัติตามระบอบ
ประชาธิปไตย 42 
        เนื่องจากการฟองคดีในประเทศเยอรมันใชหลักการฟองคดีตาม
กฎหมาย (Legality Principle) โดยอัยการผูกขาดอํานาจในการฟองคดีอาญาแตเพียงผูเดียว  
ผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญาไดอยางจํากัด  เมื่ออัยการมีเหตุควรเชื่อวาผูตองหาไดกระทําผิด
กฎหมายอัยการตองยื่นฟองตอศาลเสมอดังที่กลาวมาแลว  แตก็มีขอยกเวนของหลักการดําเนินคดี
อาญาตามกฎหมายซึ่งหลักการดําเนินคดีนี้มาจากหลักพอสมควรแกเหตุ  เปนหลักรัฐธรรมนูญหลัก
หนึ่ง  กลาวคือ  ในกรณีที่เฉพาะเจาะจง  ก็ไมจําตองลงโทษผูกระทําความผิด  หากขาดเหตุผลใน
การปองกัน 

 
3.3 การมีสวนรวมของผูเสียหายประเทศสหรัฐอเมริกาในคดีอาญา 

 3.3.1 ผูเสียหาย 
  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสหรัฐอเมริกาเปนรูปแบบของการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมโดยรัฐ ซ่ึงพัฒนามาจากกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยเอกชน หรือผูเสียหายมาเปน
การดําเนินการโดยรัฐในชวงของยุคแสงสวางทางปญญาที่เชื่อวากระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนของสังคม ในการยับยั้งและแกแคนทดแทนมากกวาเปนเรื่องของ
ผลประโยชนของปจเจกบุคคลหรือของผูเสียหาย จวบจนกระทั่งในชวงทศวรรษที่ 1970 เกิดมีการ
เคล่ือนไหวเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหายในคดีอาญา ซ่ึงเปนการทําใหเหยื่ออาชญากรรม
ไดกลับมาเปนสวนหนึ่งที่ไมสามารถแบงแยกออกจากกระบวนการยุติธรรมไดอีกครั้งหนึ่ง  การ
เคลื่อนไหวนี้ไดกลายมาเปนรากฐานที่สําคัญในการใหความสําคัญกับผูเสียหายในคดีอาญา และ
ความตองการของผูเสียหายในคดีอาญาทั้งในระดับทองถ่ินและระดับมลรัฐ ความพยายามริเริ่ม

                                                 
41  Jay  A  Sigter.  Op.  cit.  p.56. 
42  Hans-Heinrich  Jescheck.  Op.  cit.  p.  509. 
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เสนอกฎหมายจํานวนมากในการทําใหผูเสียหายไดรับสิทธิและเรียกรองสิ่งที่สูญเสียไปกลับคืน 
หรือเขาถึงการชดเชยความเสียหายจากรัฐ หรือไดรับการชดใชโดยผูกระทําผิดตอความทุกขทรมาน
ในการที่ตกเปนผูเสียหายในคดีอาญา แตในขณะเดียวกันนั้นกระบวนการที่ใหผูเสียหายในคดีอาญา
ไดมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดเกิดขึ้นเชนเดียวกัน 
   กฎหมายคุมครองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรมฉบับแรกในระดับสหรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกาคือ พระราชบัญญัติคุมครองเหยื่อและพยาน ค.ศ. 1982 (Victim and Witness 
Protection Act, 1982 (VWPA)) ในเวลาตอมารัฐสภาไดแกไขและขยายบทบัญญัติของกฎหมายนี้
ออกไปอีก 
   ในพระราชบัญญัติวาดวยการคุมครองสิทธิเหยื่อและพยาน ค.ศ. 1982 (VWPA) นั้น
รัฐสภาลงความเห็นวากระบวนการยุติธรรมควรแกไขเยียวยาผูเสียหายในคดีอาญา และตระหนักวา
หากปราศจากความรวมมือของผูเสียหายและพยานแลว กระบวนการยุติธรรมก็ไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได ซ่ึงบอยครั้งที่บุคคลเหลานี้มักจะไดรับการปฏิเสธจากระบบงานยุติธรรมทางอาญา หรือบอยครั้ง
มักจะถูกใชเปนเครื่องมือในการลงโทษผูกระทําความผิดเทานั้น นอกจากนี้แลวยังพบอีกวา
ผูเสียหายมักไดรับความลําบากเมื่อตองติดตอกับระบบงานยุติธรรม ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงถูก
บัญญัติขึ้นดวยความจําเปนเพื่อเปนการใหการคุมครองผู เสียหายและพยานในการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อใหแนใจวารัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกากระทําส่ิงที่เปนไปได
ทั้งหมดภายใตขอจํากัดของวิธีการที่เปนไปไดในการบริการแกเหยื่อและพยานในคดีอาญา โดยไม
เปนการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของจําเลย และเพื่อกําหนดรูปแบบสําหรับการบัญญัติกฎหมาย
สําหรับประเทศและรัฐบาลทองถ่ิน 
   ขอบัญญัติกฎหมายในปจจุบันไดขยายสิทธิของเหยื่อออกไปอีกมากมาย  เชน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาชญากรรมรายแรงและการบังคับใชกฎหมาย ค.ศ. 1994 ไดกําหนดคําส่ัง
ในการชดใชความเสียหายแกเหยื่ออาชญากรรมสี่ประเภทคือ 
   (1) ความรุนแรงในครอบครัว 
   (2) การทํารายรางกายเกี่ยวกับเพศ 
   (3) การแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กและทารุณเด็ก และ 
   (4) เหยื่อการฉอโกง 
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  3.3.1.1 สิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา43 ในประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกาไดใหคํา
นิยามความหมายของเหยื่อวา เปนบุคคลที่ไดรับความทุกขทรมานโดยตรงทางกาย ความรูสึก หรือ
ความเสียหายในทางการเงิน อันเปนผลมาจากการกระทําผิดกฎหมายอาญารวมถึง 
    1) ในกรณีที่เหยื่อที่เปนสถาบัน ผูแทนของสถาบัน และ 
    2) ในกรณีที่เหยื่อเปนผูที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ผูไรความสามารถ ผูถูกทําใหทุพพล
ภาพ หรือเสียชีวิต บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ 
     (1) คูสมรส 
     (2) ผูพิทักษ 
     (3) ผูปกครอง 
     (4) บุตร 
     (5) ญาติสายเลือดเดียวกันเชน พี่ชายหรือนองชาย หรือพี่สาวหรือนองสาว 
เปนตน 
     (6) สมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ หรือ 
     (7) บุคคลอื่นที่ถูกกําหนดโดยศาล 

   ในแนวทางปฏิบัติของพนักงานอัยการนั้น เหยื่อที่จะไดรับการคุมครอง
สิทธิตามกฎหมายนี้นั้นตองเปนผูเสียหายที่ไมไดมีสวนในการกระทําผิดในคดีนั้น แตก็ยังใหความ
คุมครองแกผูเสียหายที่มีสวนในการกระทําผิดในคดีอ่ืน และตกเปนผูเสียหายที่ไดรับความคุมครอง
ในอีกคดีหนึ่ง อีกทั้งภายใตขอกําหนดของกฎหมายฉบับนี้ ผูกมัดใหบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม 
ที่ดําเนินการสืบสวนและดําเนินคดีอาญาตองเอาใจใสสิทธิในทางสวนตัวของเหยื่อ โดยบุคลากร
เหลานั้นตองพยายามอยางสุดความสามารถในการเอาใจใสความเปนสวนตัว และศักดิ์ศรีของเหยื่อ 
ผูออนแอในกรณีพิเศษ ยกตัวอยางเชน ผูเสียหายจากการกระทําผิดทางเพศ ผูเสียหายจากการ 
กอความรุนแรงในครอบครัว ผูเสียหายที่เปนเด็ก และผูเสียหายที่เปนคนชรา 

   โดยภายใตขอกําหนดของ 42 U.S.C. 10606 (a) ซ่ึงไดบัญญัติให 
เจาพนักงานและบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงอื่น และองคกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งมีหนาที่ในการสืบเสาะคนหา สืบสวนสอบสวน หรือดําเนินคดีอาญาจะตอง
พยายามอยางดีที่สุด ในการรับรูถึงสิทธิของเหยื่ออาชญากรรม ซ่ึงสอดคลองกับสิทธิของเหยื่อดัง
รายการตอไปนี้ 

                                                 
43  พิษณุ  โหระกุล.  (2547).  สิทธิของผูเสียหายกับการมีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ  :  

ศึกษาเปรียบเทียบกับกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท.  หนา  74. 
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   ก. สิทธิในการที่จะไดรับการบําบัดฟนฟูดวยความเปนธรรมและการ
เอาใจใสตอสิทธิสวนตัวและศักดิ์ศรีของเหยื่อ 

   ข. สิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากภัยที่มาจากผูตองหา หรือจําเลย 
   ค. สิทธิที่จะไดรับการแจงถึงกระบวนการดําเนินคดีในศาล 
   ง. สิทธิที่จะเขารวมในทุกกระบวนการดําเนินคดี (ของรัฐ) ในชั้นศาล

อันเกี่ยวของกับผูกระทําผิด ถาศาลพิจารณาวาการใหการของเหยื่อจะไมมีผลกระทบที่สําคัญถาหาก 
วาเหยื่อไดทราบถึงคําใหการอื่นในการพิจารณาคดี 

   จ. สิทธิในการปรึกษารวมกับอัยการในกรณีคดีอาญาแผนดิน 
   ฉ. สิทธิในการที่จะไดรับคาชดใชความเสียหาย 
   ช. สิทธิที่จะไดรับขาวสารเกี่ยวกับการลงโทษ การตัดสินคดี การไม

จําคุก และการปลดปลอยผูกระทําผิด 
  3.3.1.2 การใหความชวยเหลือสําหรับเหยื่อและพยาน จากบทกําหนดของประมวล
กฎหมายของสหรัฐที่ใหบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทุกหนวยงานในการดําเนินคดีอาญานั้น
ตองคํานึงและรับรูถึงสิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา ทําใหเจาพนักงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการ
เร่ิมตนคดีอาญาตองพิจารณาวาผูเสียหายในคดีอาญาเปนผูเสียหาย (เหยื่อ) ตามความหมายของ
กฎหมายหรือไม 
    1) ในชั้นเจาพนักงาน 
     (1) การแจงใหผูเสียหายทราบถึงขอมูลและขาวสารที่เกี่ยวเนื่อง 
      ก) สิทธิที่เหยื่อจะไดรับโดยการรองขอ รายการบริการแกเหยื่อใน 42 

U.S.C. ξ 10606 (c)   
      ข) ช่ือ ตําแหนง ที่ทํางาน และหมายเลขโทรศัพทของเจาพนักงานผูมี
หนาที่รับผิดชอบในการใหความชวยเหลือแกเหยื่อซ่ึงเหยื่อสามารถรองขอการบริการได 
      ค) สถานที่ซ่ึงเหยื่อสามารถเขารับบริการการรักษาพยาบาลได และ
บริการสําหรับเหยื่อในชุมชน 
      ง) การชดใชความเสียหาย หรือการบรรเทาดวยวิธีการอื่นอันรวมถึง
โครงการชดเชยความเสียหายโดยรัฐซึ่งเหยื่อมีสิทธิ์ไดรับ หรือขอกําหนดในกฎหมายอื่นที่มีลักษณะ
เปนการบรรเทาความเสียหายของเหยื่อ  
      จ) โครงการของภาคเอกชนและภาครัฐที่จะบริการใหคําปรึกษาและ
บําบัดพื้นฟูแกเหยื่อ  
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      ฉ) สิทธิที่จะทําคําแถลงเกี่ยวกับการปลอยตัวกอนการพิจารณาคดีในคดี
ความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงเปนคดีระหวางรัฐ การฝาฝนคําสั่งคุมครองจากการคุกคามตอสิทธิ
สวนตัว  
      ช) ขาวสารเกี่ยวกับคาใชจายในการทดสอบและการปรึกษาแนะนําในคดี
การทํารายรางกายทางเพศ อันแสดงใหเห็นวามีความเสี่ยงที่จะติดโรค 
       - การคุมครองจากการคุกคาม หรือการขมขู 
       - การไดรับคืนทรัพยสินที่ใชเปนพยานหลักฐานเมื่อคดีส้ินสุด 
       - การแจงใหนายจางของผูเสียหายไดทราบโดยคํารองขอของ
ผูเสียหายหรือพยาน เมื่อผูเสียหายหรือพยานจําเปนตองมาใหปากคําในการสอบสวน 
       - คาใชจายในการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
หรือหัวหนาขององคกรที่ทําหนาที่ในการดําเนินการสอบสวนในคดีทํารายรางกายทางเพศจะตอง
ออกคาใชจาย หรือใชคืนซึ่งคาใชจายในการที่ผูเสียหายจะตองจายในการตรวจรางกายและคาใชจาย
ของสิ่งที่ทําใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน 
    2) ในชั้นดําเนินคดี 
     (1) การแจงใหผูเสียหายทราบถึงขอมูลและขาวสารที่เกี่ยวเนื่อง 
      ก. แจงถึงความเปนไปของคดี ระหวางการดําเนินคดีของพนักงาน
อัยการ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองแจงใหเหยื่อทราบในเบื้องตนถึง 
       - การปลอยหรือการกักขังผูตองหา หรือผูตองสงสัยวากระทําผิด 
       - การตั้งขอหาตอผูตองสงสัยวาเปนผูกระทําผิดหรือการไมฟอง
ผูตองหารวมถึงถ่ินที่อยูของผูกระทําผิดในโครงการหักเหคดีในชั้นกอนฟองคดีและสภาพแวดลอม
ของโครงการนั้น 
       - กําหนดการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหมายกําหนดการและหรือ
การดําเนินไปของแตละกระบวนการดําเนินการในทางศาล ไมวาผูเสียหายหรือพยานรองขอหรือมี
สิทธิ หรือไม 
       - การยอมรับสารภาพผิดหรือการอานคําตัดสินของคณะลูกขุน
เกี่ยวกับขอเท็จจริงภายหลังการพิจารณา 
       - ถาผูกระทําผิดถูกตัดสินลงโทษวันที่อานคําพิพากษา ขอกําหนด
ในคําพิพากษาและโครงการที่เกี่ยวกับผูกระทําผิดของกรมราชทัณฑที่สามารถแจงใหทราบได ซ่ึง
จะตองกําหนดวัน (ถามี) อันผูกระทําผิดจะไดรับการปลอยตัวโดยมีทัณฑบนหรือคุมประพฤติหลัง
การปลอยตัว 
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      (2) แจงขาวสารเกี่ยวกับสิทธิในการอยูรวมในการพิจารณาคดี ถาผูเสียหาย
ไมไดเปนพยานในชั้นพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองพยายามแจงใหผูเสียหายทราบถึงสิทธิ
ที่จะอยูรวมดวยในการพิจารณาคดี 
     (3) แจงขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินคดี ในระหวางการดําเนินคดีในชัน้อยัการ 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบควรแจงใหผูเสียหายรูถึงขอมูลขาวสารทั่ว ๆ ไปเปนหนังสือเกี่ยวกับการ
ดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีทางอาญา โดยเฉพาะในกรณีตอไปนี้ 
      - บทบาทของเหยื่อในการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญารวมถึง
ส่ิงที่ผูเสียหายหรือเหยื่อคาดหวังวาจะไดจากกระบวนการในทํานองเดียวกับสิ่งที่กระบวนการ
คาดหวังวาจะไดจากเหยื่อ 
      - ขั้นตอนของการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและขาวสารที่
ผูเสียหายจะไดรับในแตละขั้นตอน 
     (4) เมื่อมีการบันทึกขอหา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบควรชวยเหลือผูเสียหายและ
แจงใหทราบถึงการติดตอกับบุคคลหรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบตอไป 
     (5) การแจงใหทราบภายหลังการตัดสินคดี เจาหนาที่ผูรับผิดชอบควรจะ
พยายามแจงใหผูเสียหายทราบสํานวนภายหลังการตัดสินคดี และการดําเนินกระบวนการทางศาล
ใหสอดคลองกับที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการอุทธรณและผลกระทบทางออมในการพิจารณาถึงสิง่
ที่จะตองแจงเหลานี้ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถใชหลักเกณฑดังตอไปนี้เปนปจจัยในการ
พิจารณาถึง 
      - ผลกระทบตอความปลอดภัยสาธารณะและความเสี่ยงของบุคคล 
      - ลักษณะของการชวยเหลือที่ไดมา 
      - จํานวนของผูเสียหาย 
      - เวลาเปนสวนประกอบสําคัญหรือไม 
      - มีความจําเปนที่จะตองปกปดหรือไม 
      - ผลกระทบของการถายทอดขาวสารอาจจะเกิดตอสิทธิของจําเลยที่มี
ตามรัฐธรรมนูญ 
     (2) การปรึกษาหารือกับอัยการ 
      ก. โดยทั่วๆ ไปอัยการของสหรัฐจะตองใชความพยายามอยางดีที่สุด 
ที่จะปรึกษาหารือกับผูเสียหายในคดีอาญาเกี่ยวกับการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญ 
      ข. ขอเสนอในการตอรองคํารับสารภาพนั้น เจาหนาที่ผูรับผิดชอบควร
จะพยายามอยางดีที่สุดในการที่จะแจง และพิจารณาถึงทัศนคติของผูเสียหายในทุกๆ ขอเสนอ หรือ
การบรรลุซ่ึงการตกลงในการตอรองขอหา 
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     (3) ในระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ของสํานักงานอัยการรวมกับ U.S. Marshals Service จะตองทําใหแนใจวาผูเสียหายในคดีอาญา
ไดรับการจัดพื้นที่ในการรอคอยแยกออกจากฝายจําเลย 
     (4) การแจงใหนายจางของผู เสียหายหรือพยานทราบถึงความจําเปนที่
ผูเสียหายหรือพยานจะตองขาดงานเพื่อมาศาล 
     (5) สิทธิสวนบุคคลของผูเสียหายในคดีอาญา อัยการของสหรัฐควรจะ
ตระหนักอยูเสมอวา ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูเสียหายและพยานนั้นเปนเรื่องสวน
บุคคล อัยการควรระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ในการที่จะตองเปดเผย (Discovery) ภายใต
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐฉบับที่ 16 ซ่ึงการเปดเผยของอัยการนี้จะทําใหผูเสียหาย
ตองตกอยูในสภาวะการเสี่ยงที่จะถูกทําราย หรือการคุกคามผูเสียหายหรือพยานในคดี ดังนั้น
เจาหนาที่ทั้งหมดในสํานักงายอัยการควรหลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใดๆ ไมวาจะเปนไป
โดยความจําเปนหรือไมระมัดระวัง 
     (6) โดยนัยของกฎหมาย  ผู เสียหายในคดีอาญาและพยานจึงควรไดรับ
ขาวสาร หรือการชวยเหลือดวยความเอาใจใสและการดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับการบริการอื่น 
     (7) ขอจํากัดของการทดสอบของฝายจําเลยในคดีขมขืนกระทําชําเรา  
     (8) สิทธิที่จะไดรับรายงานเกี่ยวกับการปลอยตัวผูกระทําผิดกอนมีการ
พิจารณาคดีในคดีความรุนแรงในครอบครัว คดีไลลาเพื่อทําราย หรือการฝาฝนคําส่ังคุมกันคดีของ
อัยการ ผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธิที่จะไดรับรูถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยการกระทําของฝาย
จําเลย อีกทั้งในคดีที่สามารถดําเนินการได พนักงานอัยกาผูมีหนาที่รับผิดชอบตองพยายามนํา
ขอกําหนดประการนี้เขาสูการพิจารณาของศาล และแจงใหผูเสียหายทราบถึงส่ิงที่ปรากฏนี้ 
     (9) หากวาการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลจําเปนตองดําเนินการ
นอกศาลที่มีการพิจารณาคดีอยูนั้น ศาลจะตองดําเนินการใหผูเสียหายสามารถติดตามความเปนไป
เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีได ซ่ึงในกรณีนี้หากวามีระยะทางเกินกวา 350 ไมล ศาลจะตอง 
จัดใหมีการถายทอดทางโทรทัศนวงจรปด อีกทั้งในคดีที่สามารถดําเนินการเชนที่กลาวมาได หรือ
ผูเสียหายไดรองขอ ศาลตองดําเนินการดังที่กลาวมานั้น 
     (10)  โครงการสําหรับลูกจางในกระทรวงยุติธรรมที่ตกเปนผูเสียหายใน
คดีอาญา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองทําใหเกิดความมั่นใจวาลูกจางของกระทรวงยุติธรรมสามารถ
เขาถึงโครงการใหความชวยเหลือแกลูกจางได 
  3.3.1.3 การชดใชความเสียหายแกผูเสียหายในคดีอาญา 
     พระราชบัญญัติตอตานลัทธิกอการรายและการใชโทษประหารชีวิต 1996 ได
ประกาศใช “คําสั่งชดใชความเสียหายใหแกเหยื่อ” แสดงใหเห็นการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
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ชดใชความเสียหายใหแกเหยื่อ โดยบัญญัติรวบรวมกระบวนการในการออกคําส่ังชดใชคาประกัน
ความเสียหาย และกําหนดบทบังคับใหคําสั่งชดใชความเสียหายภายหลังมีการตัดสินลงโทษ
ผูกระทําผิดมีผลบังคับใชได ทําใหการออกคําส่ังของศาลมีความกวางขวางครอบคลุมการชดใช โดย
คํานึงถึงความเสียหายเปนฐาน แนวคิดที่สําคัญของการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
กลาวคือ โดยขอกําหนดอันใหมของกฎหมายฉบับนี้ใหศาลสั่งใหมีการชดใชคาเสียหายตามความ
เปนจริงเต็มจํานวนในคดีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนวาจําเลยเปนผูกระทําผิด ซ่ึงศาลตองสั่งใหฝาย
จําเลยชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายโดยไมตองคํานึงถึงสภาพในทางเศรษฐกิจของจําเลย ซ่ึงถูก
พิพากษาลงโทษแลวนั้นโดยเฉพาะในคดีตอไปนี้ 
    1) อาชญากรรมรายแรง 
    2) การกระทําผิดตอทรัพย อันรวมถึงการกระทําผิดใดๆ โดยการฉอโกงหรือ
การหลอกลวง 
    3) การกระทําผิดซ่ึงเกี่ยวของกับการใหสินบนเกี่ยวกับผลผลิตของผูบริโภค 
และ 
    4) ในกรณีนั้นไดมีผูไดรับความเสียหายหรือเหยื่อ ซ่ึงตองทนทุกขทรมานทาง
รางกายหรือการสูญเสียที่เปนตัวเงิน โดยกฎหมายกําหนดใหศาลจะออกคําส่ังใหชดใชคาเสียหายแก
บุคคลอื่นนอกจากผูเสียหายได ถาหากวาเปนการตกลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการตอรอง 
    ขอยกเวนสําหรับการออกคําส่ังชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายดังที่ไดกลาวมาก็
คือ ในกรณีของการกระทําผิดตอทรัพยสินถาหากวาศาลคนพบขอเท็จจริงวา 
    1) จํานวนของผูเสียหายมีจํานวนมากจนการชดใชคาเสียหายไมสามารถปฏิบัติ
ได 
    2) การวินิจฉัยขอเท็จจริงในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาเหตุหรือจํานวน
ความสูญเสียของผูเสียหายจะทําใหเกิดความยุงยาก หรือทําใหการพิพากษาคดีลาชาลงไปเพราะเหตุ
ที่การชดใชคาเสียหายแกผู เสียหายคนหนึ่งคนใดนั้น  เปนการสรางภาระที่หนักเกินไปแก
กระบวนการพิพากษาคดี 

 3.3.2 พนักงานอัยการ 
  3.3.2.1   หลักการดําเนินคดีอาญา  
    การดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําความผิดนั้นสหรัฐอมริกา ไดแบงศาลที่จะ
พิจารณาคดีออกเปน 3 ประเภท 44 คือ ศาล Federal court (ศาลกลางของสหรัฐอเมริกา Stage Court 
(ศาลมลรัฐ  Local Court (ศาลทองถ่ิน) การฟองคดีอาญาแตละศาลจึงแตกตางกันออกไปซึ่งเปนไป

                                                 
44  กิตติ  บุศยพลากร.  (2523).  ผูเสียหายในคดีอาญา.  หนา  23. 
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ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 วาไมมีการพิจารณาความผิดอุกฉกรรจ หรือ
รายแรงอื่นตอบุคคลใด นอกเสียจากการฟองรอง Presentment หรือ Inictment ของคณะลูกขุน 
(grand jury ) 15 สวนในศาลมลรัฐ และศาลทองถ่ิน มีการฟองในแบบ  nictment หรือ Information  
    การฟองคดีอาญาในสหรัฐอเมริกา จึงมีอยู 3 แบบดวยกันคือ Presentmet 
Incitement และ Information ความแตกตางของการฟองรองคดีทั้งสามแบบนั้นคือ การฟองแบบ 
Presentment เปนการฟองคดีอาญาของคณะลุกขุน โดยไมมีผูใดยื่นคําฟองมาใหคณะลูกขุนทําการ
ไตสวน เมื่อคณะลูกขุน ไดทราบวามีการกระทําผิดเกิดขึ้น คณะลูกขุนจะเปนผูทําการไตสวนหา
พยานหลักฐานเอง ถาปรากฏวามีพยานหลักฐานเพียงพอจะฟองบุคคลใดคณะลูกขุนจะเปนผูทําคํา
ฟองและลงลายมือช่ือเปนโจทกฟองรองคดีตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี แลวสงคําฟอง
และพยานหลักฐานไปใหพนักงานอัยการเปนผูดําเนินคดี  การฟองคดีแบบ Presentment เกือบไมใช
แลวในสหรัฐอเมริกา การฟองคดีแบบ Indictment เปนการฟองคดีอาญาที่ผูกลาวหา (ผูเสียหายหรือ
พนักงานอัยการ) ทําคําฟองยื่นเสนอตอคณะลูกขุนและคณะลูกขุนจะทําการไตสวนมูลฟอง ถา
พิจารณาแลวาคดีมีมูลก็จะลงชื่อในคําฟองตอศาลที่มี อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีและการ
ฟองคดีแบบ Information คือการฟองคดีอาญาแบบของพนักงานอัยการตอศาลที่มีอํานาจพิจารณา
คดี แตถาเปนความผิดรายแรง (Feloy) จะตองไดรับไตสวนมูลฟองจากศาล Magistrate กอน 
    อํานาจในการฟองรองคดีอาญาตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาเปนของพนักงาน
อัยการโดยเฉพาะ เนื่องมาจากทฤษฎีที่วาความผิดตอชุมชน ชุมชน จึงเปนผูเสียหายโดยตรง 
พนักงานอัยการเปนผูแทนของชุมชน จึงมีอํานาจฟองอาญาแตสหรัฐอเมริกามีองคกรในการ
ดําเนินคดีอาญาอยูหลายองกรดวนกันคือ 
    ผูเสียหาย  ผูเสียหายไมมีอํานาจฟองคดีอาญาโดยตรงแตผูเสียหายมีสิทธิรอง
ทุกข (Complaint) ตอตํารวจใหดําเนินคดีอาญาหรือคํารองทุกขโดยตรงตอศาล Magistrate ใน
ความผิดซึ่งมีโทษปานกลาง  และยื่นคํารองทุกข ตอขณะลูกขุนในความผิดรายแรง เพื่อให 
Magistrate และคณะลูกขุนทําการไตสวนมูลฟอง และดําเนินการฟองรองตอศาลที่มีอํานาจตอไป มี
จํานวนนอยรัฐที่ผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญาได แตก็อยูภายใตขอจํากัดหลายประการ 
    พนักงานอัยการ มีอํานาจตั่งแตการสืบสวนจับกุม สอบสวน และฟองคดีอาญา 
การฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการเปนการฟองในนามของสหรัฐ และไมจําเปนตองสอบสวน
กอน งานของพนักงานอัยการอาจเริ่มตั่งแตการจับกุม เมื่อไดรับคํารองขอจากตํารวจ พนักงาน
อัยการอาจยื่นฟองตอ Magistrate ทําการไตสวนมูลฟอง เมื่อคดีมีมูล พนักงานอัยการจะยื่นฟองแบบ 
Information ตอศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีหรือถาตํารวจจับผูถูกกลาวหานําสง Magistrate พนักงาน
อัยการจะเขาทําหนาที่ในการไตสวนมูลฟองและดําเนินคดีตอไป  ในกรณีที่พนักงานอัยการทราบวา

DPU



 75 

การกระทําผิดอาญารายแรง อาจยื่นเสนอใหคณะลูกขุนทําการไตสวน เมื่อคดีมีมูลพนักงานอัยการ
จะยื่นฟองแบบ Indictment ตอศาลที่มีหนาที่อํานาจพิจารณาคดี 
    คณะลูกขุน (Grand jury ) มีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับการไตสวนผูกระทําผิด และจะ
เปนผูลงชื่อในคําฟองแบบ Presentment และ Incitements คณะลูกขุนจะทราบการกระทําผิดไดโดย
พนักงานอัยการนําคดีมาเสนอหรือโดยคณะลูกขุนแตละคนทราบเกี่ยวการกระทําผิดนําเขามา
พิจารณาหรือโดยผูเสียหายนําคดีใหทําการไตสวนโดยศาลที่พิจารณาคดีเห็นวามีการกระทําผิดฐาน
ใดฐานหนึ่งนอกเหนือจากการพิจารณาศาลอาจกลาวหาและใหคณะลูกขุนทําการไตสวนได 
    การดําเนินคดีอาญาในสหรัฐอเมริกา ยังมีองคกรที่สําคัญอีกองกรหนึ่ง คือ 
ตํารวจ ตํารวจในสหรัฐอเมริกา มีหนาที่สําคัญในการสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิด คนหาพยาน 
หลักฐาน เกี่ยวกับการกระทําผิด และจับกุมผูกระทําผิด นําเสนอพนักงานอัยการและคณะลูกขุน 
ถาเปนกรณีความผิดเล็กๆ นอยๆ ตํารวจจะจับตัวผูถูกกลาวหา เสนอตอศาล  Inferior Court ซ่ึงถาผู
ถูกกลาวหาใหการรับสารภาพก็จะตัดสินไดเลย แตถาใหการ ปฏิเสธก็จะให Magistrate ทําการไต
สวนโดยการยื่นคํารองทุกข (Complain) และพนักงานอัยการจะขาดําเนินคดีตอไป  
    เมื่อพิจารณาการดําเนินคดีอาญาของประเทศตางๆ แลวผูเสียหายในประเทศที่ใช
ระบบประมวลกฎหมายถูกจํากัดอํานาจในการฟองรองดําเนินคดีอาญา สวนประเทศที่ใชระบบ
กฎหมาย Common Law ผูเสียหายมีอํานาจอยางกวางขวางในการที่จะฟองรองดําเนินคดีอาญาทั้ง 
2 ระบบนั้นใหอํานาจของรัฐ  โดยเฉพาะพนักงานอัยการมรอํานาจในการอยางกวางขวาง และไต
สวนมูลฟองเปนปจจัยในการดําเนินคดีเพื่อเปนการคุมครองผูถูกกลาวหาใหไดรับความเปนธรรม
จากการดําเนินกระบวนการพิจารณา   การฟองคดีอาญาจะตองฟองศาลที่มีอํานาจในการพิจารณา
คดี ถาฟองคดีอาญาตอศาลที่ไมมีอํานาจในการพิจารณาคดีศาลจะไมรับฟอง ถาศาลรับฟองไวศาล
จะมีคําส่ังจําหนายคดี หรือโอนการพิจารณาคดีไปยังศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี 
  3.3.2.2 หลักเกณฑการใชดุลพินิจในสหรัฐอเมริกา 
    การฟองคดีของพนักงานอัยการในสหรัฐอเมริกานั้น ไดวิวัฒนาการมาเปนการ
ฟองคดีโดยใชดุลพินิจ (Opportunity Principle) ทั้งๆ ที่มิไดมีตัวบทกฎหมายลายลักษณอักษร
บัญญัติใหอํานาจไวอยางชัดเจน วิวัฒนาการการฟองคดีโดยใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ
สหรัฐอเมริกานั้น ไดกระทําสืบตอเนื่องกันมาเปนเวลานานจนกลายเปนประเพณีไปในที่สุด ทั้งนี้
โดยไดรับการสนับสนุนรับรองจากทางศาล45 

                                                 
45  เกียรติขจร  วัจนะสวัวดิ์.  (2525).  “ดุลพินิจในการสั่งไมฟองคดีอาญาที่มีมูลของอัยการใน

สหรัฐอเมริกา.”  วารสารนิติศาสตร.  หนา  154 – 171. 
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    ดังจะเห็นไดจากคําพิพากษาตาง ๆ ของศาลรัฐบาลกลางและศาลของมลรัฐ ซ่ึง
ไดกลาวไววา “บทบัญญัติดังกลาวไมถือวามีความหมายเปนการหามการใชดุลพินิจของพนักงาน
อัยการ” “อํานาจของพนักงานอัยการในการใชดุลพินิจไมฟองคดีอาญา โดยไมตองปรึกษาหารือ
เจาหนาที่ฝายอ่ืนๆ นั้น เปนอํานาจที่ถาวร” “ศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐไมมีอํานาจที่จะเขาไปยุง
เกี่ยวกับการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการของสหรัฐอเมริกา ศาลไมอาจบังคับใหพนักงานอัยการ
สหรัฐอเมริกาฟองคดีใดๆ ได ไมวาพนักงานอัยการจะมีเหตุผลในการไมฟองนั้นหรือไมก็ตาม” 
“เปนที่เห็นกันอยางแนชัดวาการปฏิบัติหนาที่ในฐานะอัยการนั้น พนักงานอัยการมีดุลพินิจอยาง
มากมายที่จะฟองคดีใด ๆ พนักงานอัยการไมมีหนาที่จะตองฟองคดีทุกคดีที่มีผูเสนอขึ้นมา ถึงแมวา
จะเปนหนาที่โดยตรงของพนักงานอัยการที่จะตองฟองผูกระทําความผิด แตพนักงานอัยการก็ไดรับ
มอบอํานาจจากรัฐในอันที่จะใชอํานาจ เพื่อสงเสริมใหเกิดความยุติธรรมดวย เพราะฉะนั้นพนักงาน
อัยการจึงไมจําตองฟองคดีในทุกกรณีที่มีการละเมิดตอกฎหมาย” 
    หลักการฟองคดีตามดุลพินิจนี้ เนติบัณฑิตยสภาของสหรัฐอเมริกาไดกําหนด
หลักเกณฑเพื่อเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ โดยบัญญัติเอาไววา 
“พนักงานอัยการไมจําตองฟองคดีอาญาที่มีมูลทุกคดี ในหลายกรณีถามีเหตุผลอันดีเกี่ยวกับ
ผลประโยชนของสวนรวม พนักงานอัยการอาจจะไมฟองคดีก็ได แมวาคดีนั้นจะมีหลักฐานเพียงพอ
ที่ศาลจะพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดไดก็ตาม” 
    เหตุผลที่พนักงานอัยการในสหรัฐอเมริกาใชดุลพินิจในการสั่งไมฟองคดีได
อยางกวางขวาง ก็คือ 
    1) สภาพที่มี “กฎหมายอาญาเฟอ” (Overcriminalization) ในสังคม กลาวคือ ผูมี
อํานาจในสังคมใชกฎหมายอาญาเปนเครื่องมือในการควบคุมสังคมมากเกินไป ทําใหการกระทํา
แทบทุกอยางผิดกฎหมายไปเสียหมด ดวยเหตุนี้พนักงานอัยการจึงตองมีดุลพินิจในการไมฟองบาง
คดีอยูบางตามความเหมาะสม 
    2) ไมมีเครื่องมือ สถานที่และกําลังคนเพียงพอที่จะใชบังคับกฎหมายอาญาได
ทั้งหมด พนักงานอัยการจึงตองมีดุลพินิจในการที่จะเลือกนําเฉพาะบางคนเทานั้นเขามาสู
กระบวนการยุติธรรม โดยใชการฟองรองตอศาล ถาพนักงานอัยการไมมีดุลพินิจและจะตองฟองคดี
ที่เกิดขึ้นแทบทุกคดีแลวก็จะเปนภาระแกองคกรตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมอยางมากมาย จน
อาจทําใหกระบวนการยุติธรรมนั้นหมดสมรรถภาพที่จะดําเนินงานตอไปได 
    3) เหตุผลในแงการใหความยุติธรรมแกผูกระทําความผิดเปนรายบุคคล 
     ผูกระทําความผิดบางคนสมควรไดรับการยกโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําไปแลว  เมื่อคํานึงถึง  อายุ  บุคลิกลักษณะ  สติปญญา  ความหนักเบาของความผิด 
สภาพ แวดลอมกอน ขณะและหลังการกระทําความผิด 
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     สําหรับแนวทางการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไมฟองคดีที่มี
มูลนั้นมี 2 แนวทาง คือ พิจารณาจากสภาพของคดีหรือสภาพของการกระทําความผิด และพิจารณา
จากสภาพของผูกระทําผิด 
     (1) สภาพของคดีหรือสภาพของการกระทําความผิด46 
      ก. หากพนักงานอัยการมีความสงสัยโดยมีเหตุอันควรวา ผูตองหา
อาจจะมิใชผูกระทําความผิดที่แทจริง เชน สงสัยวาของกลางที่คนไดจากบานของผูตองหาอาจมิใช
ของผูตองหา แตเปนของบุคคลที่สามที่เอามาซอนไวที่บานผูตองหา 
      ข. หากพนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นวา ถามีการฟองคดีนั้น ลูกขุน
จะตัดสินปลอยจําเลยทั้งๆ ที่มีพยานหลักฐานที่แนชัดวาจําเลยกระทําความผิด เชน เพราะวาลูกขุน
จะเห็นใจจําเลยหรือเห็นวาผูเสียหายก็ผิดดวย หรือเห็นวากฎหมายนั้นลาสมัยไมมีการบังคับใชมา
นานแลว 
      ค. หากผูเสียหายไมประสงคที่จะใหมีการฟองคดีแกผูตองหา 
      ง. หากการฟองคดีนั้นจะตองเสียคาใชจายอยางมาก เมื่อคํานึงถึงสภาพ
ของความผิดแลว เชน คดีความผิดเกี่ยวกับการใชเช็ค 
      จ. หากไมฟองคดีนั้น จะไมทําใหหลักการยับยั้ง “ผูอ่ืน” มิใหกระทําผิด
อยางเดียวกันเสียไปมากนัก 
      ฉ. หากคดีนั้นไดเกิดขึ้นมานานและพยานหลักฐานตาง ๆ ไดเลือน
หายไปมากแลว 
      ช. หากกฎหมายในเรื่องนั้นๆ มิไดใชบังคับมาเปนเวลานาน โดยที่
ชุมชนนั้นก็เห็นชอบดวยกับการไมใชบังคับกฎหมายนั้นๆ  เชน กฎหมายเกี่ยวกับการพนันหรือการ
ดื่มสุรา 
     (2)  สภาพของผูกระทําความผิด 
      ก. หากผูกระทําความผิดมีคุณลักษณะพิเศษ เชน ยังเปนเด็ก หรือเปน
คนชรามาก มีบุตรหลายคน เคยรับราชการทหารและทําประโยชนใหแกทางราชการทหารอยาง
ดีเดน ไมเคยมีประวัติอาชญากรมากอน เจ็บปวยมาก หรือมีจิตบกพรอง หากผูกระทําความผิดมี
คุณลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังกลาว และกระทําความผิดอยางหนึ่งขึ้น ซ่ึงความผิดนั้นพนักงาน
อัยการมีเครื่องมือและกําลังคนจะฟองไดเพียงรอยละ 20 ตอป ผูกระทําความผิดซึ่งมีคุณลักษณะ
ดงักลาว จะไดรับการพิจารณาไมฟองรองกอนผูกระทําความผิดอื่นๆ  
 

                                                 
46  แหลงเดิม.  หนา  171. 
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      ข. หากผูกระทําความผิดไดรับการลงโทษมาพอสมควรแกการที่จะมีผล
เปนการยับยั้งตนเอง หรือผูอ่ืนมิใหเอาเยี่ยงอยางไดแลว 
      ค. หากผูกระทําความผิดไดชดใชความสูญเสีย หรือความเสียหายแก
ผูเสียหายไปหมดสิ้นแลว 
      ง. หากผูกระทําความผิดใหความรวมมือกับเจาพนักงานในการสืบสวน
สอบสวนหรือฟองรองคดี เชน เปนสายลับตํารวจ หรือยอมเปนพยานใหแกพนักงานอัยการ 
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บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาการมีสวนรวมของผูเสียหายกับรัฐในการดําเนินคดีอาญา 
 
 ในบทนี้จะทําการวิเคราะหสิทธิของผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญาวา  มีสวนรวมใน
การดําเนินคดีอาญาของรัฐมากนอยเพียงใดในกระบวนการยุติธรรม โดยชี้ใหเห็นความสําคัญของ
ผูเสียหาย ตอกระบวนการยุติธรรม โดยจะวิเคราะหใหเห็นถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  วามี
หลักเกณฑและวิธีการอยางไรที่มีสวนชวยใหผูเสียหายเขาไปมีสวนรวมทั้งของในประเทศและ
ตางประเทศ  โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ  แตเปดโอกาสใหผูเสียหาย
เขามามีสวนรวมในคดีอาญา  ซ่ึงความสําคัญของผูเสียหายก็ตางกันไปดวยตามหลักการ  เพื่อ
เปรียบเทียบใหเห็นวา  สําหรับประเทศไทยควรจะกําหนดบทบาทการมีสวนรวมของผูเสียหายใน
คดีอาญามากนอยเพียงใด  เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  จึงขอทําการวิเคราะหเพื่อหาความ
เหมาะสมในการนําไปใช 

 
4.1   ปญหาการมีสวนรวมของผูเสียหายกบัรัฐในการเริ่มคดีอาญา 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสามารถแบงขั้นตอนการดําเนินคดีอาญา
ออกไดเปน 3 ขั้นตอนสําคัญคือ ขั้นตอนแรกเปนกระบวนการเริ่มคดีอาญา ขั้นตอนตอมา  การฟอง
คดีอาญา   และในขั้นตอนสุดทาย การระงับคดีอาญา  ซ่ึงไดกลาวรายละเอียดไวในบทกอนแลว ใน
สวนนี้จะทําการวิเคราะหใหเห็นถึงสิทธิของผูเสียหายกับการมีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญาของ
รัฐวา  ปจจุบันการมีสวนรวมของผูเสียหายในคดีอาญามีผลกระทบประการใดบาง 

 4.1.1 ผลกระทบอันเกิดจากการรองทุกข 
  สําหรับในขั้นตอนแรก  ผูเสียหายจะเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญาของรัฐก็โดย
การรองทุกขหรือเปนผูเปดคดีตอพนักงานฝายปกครอง ตํารวจ และหรือ   พนักงานสอบสวนวามี
การกระทําผิดเกิดขึ้น  เมื่อพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ แสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ตางๆ  แลวจากนั้น  พนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐาน และดําเนินการทั้งหลายเกี่ยวกับ
ความผิดที่กลาวหา  เพื่อจะทราบขอเท็จจริงและพิสูจนความผิดนั้น  แลวทําความเห็นเพื่อสงสํานวน
ตอไปยังพนักงานอัยการใหพิจารณาสงสํานวนแลวสงผูตองหาเพื่อเพื่อฟองเปนจําเลยตอศาลตอไป   
นอกจากการรองทุกขดังกลาวมาแลวนั้น  ในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนใน
ความผิดที่เกิดขึ้นผูเสียหายจะตองเปนพยานในคดีที่เกิดขึ้นดังกลาว ในการใหถอยคําถึงวัน เวลา 
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ที่เกิดเหตุ  อาการและกิริยาของผูกระทําผิด  ตลอดจนพฤติการณตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ
นั้นๆ ใครเปนผูกระทําผิด หากผูเสียหายจําผูกระทําผิดได  พนักงานสอบสวนจะตองถามรูปพรรณ
ของผูกระทําผิดไวใหละเอียดเทาที่จะทําได  และเหตุที่รูจักหรือจําได  นอกจากนี้ใหถามถึงทรัพยที่
ตองเสียหายนั้นมีอะไรบาง เปนราคาเทาใด  หากผูเสียหายไดรับบาดเจ็บตองสอบสวนไดวาถูกทํา
รายดวยอาวุธอยางใด  มีบาดแผลมากนอยเพียงใด โดยท้ังนี้ตองถือหลักความเห็นของแพทยเปน
เกณฑ  ถาถึงแกความตายก็ตองมีใบชันสูตรพลิกศพ  และในเวลาเกิดเหตุนั้นมีใครรูเห็นหรืออยู
ใกลเคียงที่เกิดเหตุบาง หรืออางวัตถุ เอกสาร พยานอยางไร ตอพนักงานสอบสวนเพื่อใหพนักงาน
สอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เพื่อนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ   
 จะเห็นไดวา  นอกจากการไดผูเสียหายจะเปนผูรองทุกขและเปนพยานในคดีอาญา
ดังกลาวตอพนักงานสอบสวนแลว  ผูเสียหายก็จะไมไดเขามีสวนรวมในการดําเนินคดีของพนักงาน
สอบสวนในขั้นตอนนี้ตอไปอีก  พนักงานสอบสวนจะเปนผูดําเนินการเกือบทั้งหมด  ผูเสียหายอาจ
ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินคดีอีก  ถาพนักงานสอบสวนตองการขอเท็จจริงเพิ่มเติมก็อาจเรียก
ใหผูเสียหายเขามาใหการเพิ่มเติมอีก  หลังจากนี้แลวพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมสํานวน
ตลอดจนพยานหลักฐานตางๆ แลวมีความเห็นควรสั่งหรือฟองเสนอพนักงานอัยการตอไป  ซ่ึงใน
การทําความเห็นควรสั่งฟองผูตองหาของพนักงานสอบสวนนั้น  หากพนักงานสอบสวนไดรวบรวม
พยานหลักฐานในคดีนั้นแลว  เห็นวามีพยานหลักฐานพอฟองและเชื่อไดวาผูตองหาเปนผูกระทํา
ความผิดจริง   พนักงานสอบสวนก็จะทําความเห็นควรสั่งฟองในทุกคดี  ซ่ึงจะเห็นไดวาผูเสียหาย
ไมไดเขามามีสวนรวมในการใชดุลพินิจของพนักงานสอบสวนในการทําความเห็นควรสั่งฟอง
หรือไม  นอกเหนือไปจากการใหถอยคําผูเสียหายตอความผิดที่เกิดขึ้นเทานั้น   
 สําหรับในสวนของพนักงานอัยการนั้น  เมื่อพนักงานอัยการเห็นควรสั่ งฟอง 
ส่ังสอบสวนเพิ่มเติม  หรือหากจับตัวผูตองหาไมได  ก็ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการจับตัวมาให  
จากนั้นถาพนักงานอัยการเห็นควรสั่งฟองจึงออกคําสั่งฟองและรางคําฟอง  พรอมนําตัวผูตองหามา
ยื่นฟองคดีตอศาลที่มีอํานาจ  ในการพิจารณาสั่งสํานวน  พนักงานอัยการจะพิจารณาจากขอเท็จจริง
จากการสอบสวน  ไมวาจะเปนวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ และเหตุการณที่ เกิดขึ้น  ตลอดจน
พยานหลักฐานในสํานวน อันไดแก พยานบุคคล  พยานเอกสาร พยานวัตถุรวมทั้งคําใหการของ
ผูตองหาในชั้นสอบสวน  นอกจากนี้แลวในการสั่งฟองคดี  พนักงานอัยการก็สามารถใชดุลพินิจใน
การสั่งฟองในคดีได  หากพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีนั้นจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน  
หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือจะมีผลกระทบตอความ
ปลอดภัยและความมั่นคงแหงชาติ   หรือผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ 
 ดังนั้น จะเห็นไดวาการพิจารณาสั่งสํานวนของอัยการดังกลาวนั้น  พนักงานอัยการจะ
พิจารณาขอเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวน  ผูเสียหาจะไมไดเขาไปมีสวนรวมในขั้นตอน
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การสั่งคดีพนักงานอัยการทุกฐานความผิด  ไมวาจะเปนความผิดอันยอมความได  หรือความผิดทาง
อาญาแผนดิน  พนักงานอัยการจะใชดุลพินิจของตนเองโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ในการสั่งคดีเทานั้น  ในชั้นการใชดุลพินิจในการสั่งคดีของพนักงานอัยการนี้  ผูเสียหายจะเขามามี
สวนรวมก็เมื่อพนักงานอัยการตองการที่จะทราบขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับคดีเพิ่มเติมเทานั้น  หลังจาก
นั้นผูเสียหายก็ไมไดเขามีสวนรวมในขั้นตอนนี้อีกจนกวาพนักงานอัยการจะมีคําสั่งฟองผูตองหา
แลว  ผูเสียหายจึงจะไดเขามีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญาของรัฐไดตอไปในชั้นพิจารณาคดี   
 ในกรณีที่นักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองแลว  ผูเสียหายก็ยังมีสิทธิทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่จะขอทราบความเห็นของพนักงานอัยการและขอเท็จจริงตางๆ ในการมีคําสั่งไมฟอง
คดีอาญานั้นได  ดังนั้นจึงถือไดวาผูเสียหายไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญาของรัฐในการ
ตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการทําใหพนักงานอัยการจะตองทํางานดวยความโปรงใส  และ
สามารถถูกตรวจสอบไดจากภาคประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเสียหาย 
 สําหรับการรองทุกข  ถาผูเสียหายประสงคจะดําเนินคดีอาญากับผูกระทําผิด จะตอง
รองทุกขตอเจาพนักงาน  เนื่องจากความผิดอาญาที่เกิดขึ้นนั้นเจาพนักงานของรัฐไมอาจทราบไดทุก
คร้ังเสมอไป  ในตางประเทศหนาที่ในการดําเนินคดีตกเปนหนาที่ของรัฐ  เชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ฝร่ังเศส  เยอรมัน  ผูเสียหายไมมีอํานาจในการดําเนินคดีอาญา  เวนแตประเทศ
เยอรมันซึ่งผูเสียหายมีสิทธิฟองคดีอาญาบางประเภทซึ่งมีลักษณะคลายกับความผิดอันยอมความได 
พนักงานอัยการจะสอบสวนฟองรองคดีอาญาไดตอเมื่อผูเสียหายไดรองทุกขแลว  การรองทุกขของ
ผูเสียหายถือเปนเงื่อนไขใหดําเนินคดีอาญาและจะตองรองทุกขภายใน 3 เดือนนับแตวันรูตัวผูระทําผิด   
 การรองทุกขเปนเงื่อนไขใหอํานาจดําเนินคดีอยางหนึ่ง 1 โดยเฉพาะในความผิดอันยอม
ความได   เพราะในความผิดอันยอมความไดการดําเนินคดีขึ้นอยูกับความประสงคของผูเสียหายใน
การสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน กฎหมายหามใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเวน
แตจะมีคํารองทุกขตามระเบียบ2 แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการดําเนินคดี
สําหรับการรองทุกข 
 ในกรณีผูเสียหายเปนผูเยาว  แมหมายจะบัญญัติใหผูแทนโดยชอบธรรมเปนผูจัดการ
แทนก็ตาม   ถาหากผูเสียหายเปนผูเยาวไมถึงไรเดียงสา ก็รองทุกขดวยตนเองไดโดยไมตองใช
ผูแทนโดยชอบธรรมลงลายมือช่ือในการรองทุกข  3  หรืออีกกรณีหนึ่ง คือ ผูเสียหายเปนผูเยาวอายุ 
17-18 ป ไดรองทุกขตอเจาพนักงานดวยตนเอง  จนมีการสอบสวนและอัยการไดฟองคดี ความผิด 

                                                 
1  คณิต  ณ นคร.  (2547).  กฎหมายภาคอาญาโดยทั่วไป.  หนา 441. 
2  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121. 
3  ดูฎีกาที่  1982 / 2494. 
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ตอสวนตัวอันกระทําตอผูเยาวนั้นแลว  การที่บิดาของผูเยาวยื่นคํารองตอศาลขอถอนคํารองทุกขซ่ึง
เปนการขัดขืน ความประสงคของผูเยาวนั้น   ศาลยอมพิเคราะหรูปคดีและเห็นวา  บิดาไมมีอํานาจ
ถอนคํารองทุกขได 4 (ฎีกาที่  214 / 2494)  การรองทุกขเปนกระบวนการพิจารณาจึงมิไดขึ้นอยูกับ
ความสามารถ  
 ปญหาอีกประการหนึ่งเกี่ยวของกับการรองทุกขที่ตองพิจารณาวา  พนักงานสอบสวน
ผูรับคํารองทุกขหรือไมนั้น  เปนคนละเรื่องกับปญหาวาพนักงานสอบสวนผูนั้นอํานาจสอบสวนใน
ความผิดเรื่องนั้นดวยหรือไม  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 124 มิไดบังคับให
รองทุกขเฉพาะตอเจาพนักงานผูมีอํานาจสอบสวนเสมอไป ฉะนั้นพนักงานสอบสวนในทองที่หนึ่ง
แมจะไมมีอํานาจสอบสวนในคดีในเลย ก็ยังมีอํานาจรับคํารองทุกขในคดีนั้นได 5 
 (ฎีกาที่ 2974 /2516)  
 เมื่อการดําเนินคดีในความสําคัญกับการรองทุกขถึงขนาดเปนเงื่อนไขในการใหอํานาจ
ได ทั้งยังปรากฏวา ถาเปนกรณีความผิดอันยอมความได หรือความผิดลงโทษแลวพนักงาน
สอบสวนไมมีอํานาจสอบสวนเวนแตจะมีการรองทุกขตามระเบียบ ซ่ึงตามปกติแลวการดําเนินคดี
โดยีรัฐ แตก็ยังเปดโอกาสใหผูเสียหายฟองคดีไดเองดวย  เพราะเหตุที่เปดโอกาสใหผูเสียหายฟอง
คดีไดเอง  ประกอบกับใหอํานาจการดําเนินคดีโดยเฉพาะการรองทุกขที่เปนเงื่อนไขไวมากจนเกิด
สมควร จนทําใหเกิดความเสียหายแกรูป  ภารกิจของรัฐ เพราะเอาแกประโยชนสวนตัวเปนหลัก  
ตางกับหลักการดํานินคดีโดยรัฐตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากอน อยางเชน กรณีฉอโกงเมือง
พัทยา  เนื่องจากปลัดเมืองพัทยาไมยอมรองทุกข  เจาพนักงานตํารวจจึงไดหารือสํานักงานอัยการ
สูงสุดในประเด็นเรื่องการรองทุกขวา จะทําการสอบสวนโดยไมมีการรองทุกขไดหรือไม 
สํานักงานอัยการสูงสุดไดตอบวา “ทรัพยสินของนิติบุคคลซึ่งเปนองคกรหรือหนวยงานของรัฐตอง
ถือวาเปนทรัพยสินของสวนรวม ฉะนั้น ความผิดฐานฉอโกงที่กระทําตอนิติบุคลคลที่เปนองคกร
หรือหนวยงานของรัฐเปนความผิดตอสวนตัว หรือความผิดอันยอมความไดที่จะตองหามตาม 
มาตรา 121 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การดําเนินคดีกับผูฉอโกงทรัพยสินของ
องคกรหรือหนวยงานของรัฐจึงกระทําไดโดยมิพักตองมีการรองทุกข” 6 จะเห็นไดวาสํานักอัยการ
สูงสุดคํานึงถึงเปนประโยชนสวนรวมเปนหลัก  แมความผิดฐานฉอโกงจะเปนความผิดอันยอม
ความไดที่จะตองมีการรองทุกขกอนสอบสวนก็ตาม 

                                                 
4  คณิต ณ นคร  ฉ เลมเดิม.  หนา  181. 
5  ศรีนวลนัด และวันชัย  ศรีนวลนัด.  (2528).  ความยินยอมในคดีอาญา  ความผิดยอมความได.   

หนา  89.  
6  คณิต ณ นคร.  (2548).  นิติธรรมอําพรางในนิติศาสตรไทย.  หนา  101-102.  
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 ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนอีกประเทศที่เปดโอกาสใหผูเสียหายฟอง
คดีได แตจํากัดเฉพาะบางฐานความผิดเทานั้น  การดําเนินอาญาโดยรัฐในหลักการยอมมีขึ้น 
ไมขึ้นอยูกับเจตจํานงของผูเสียหาย เพราะการรักษาความสงบเรียบรอยเปนภารกิจของรัฐไมใช
เอกชนหากในการดําเนินคดีเจตจํานงของผูเสียหายมีความสําคัญที่รัฐพึงตองคํานึง ก็จะตองมี 
เหตุผลในการที่จะตองคํานึงนั้น ความผิดอาญามี 2 ประเภท7 คือ  ความผิดที่ผูเสียหายตองมา 
รองทุกข  (Antragsdelikt)  เปนความผิดที่เจาพนักงานจะดําเนินคดีไดตอเมื่อผูเสียหายไดรองทุกข
ใหวากลาวและผูเสียหายฟองคดีไดเอง  แตก็ไมไดตัดอํานาจพนักงานอัยการ ไมวาพนักงานอัยการ
จะดําเนินคดีที่ผูเสียหายไดฟองไวแลว พนักงานอัยการก็มีฐานะเปนผูดําเนินคดีหลัก  ผูเสียหายจะ
ทําใหคดีของอัยการเสียหายไมได ซ่ึงจะกลาวตอไปในขั้นตอนการฟองคดีอาญาและความผิดที่ตองมี
การใหอํานาจ (Ermachtiaunas-delike)   เปนความผิดที่ไมรายแรง  มีลักษณะทางการเมืองที่มี
ผูเสียหายเปนบุคคลสาธารณะ เชน ความผิดฐานทํารายรางกาย  เปนตน ในประเทศไทยไมมี
ความผิดประเภทนี้ 
 ความผิดที่ตองมีการรองทุกขที่เปนความผิดตอเกียรติอีกประเภทหนึ่ง ก็คือ  ความผิด
ฐานหมิ่นประมาท  เปนความผิดอันยอมความได 8  ผูเสียหายสามารถแสดงเจตจํานงได  ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 328 บัญญัติวา “ถาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกระทําโดยการ
โฆษณาดวยเอกชน   ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพหรือตัวอักษรที่ทําใหปรากฏไมวาดวยวิธีใดๆ 
แผนเสียงหรือสงบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือบันทึกตัวอักษร กระทําโดยการกระจายเสียง หรือการ
กระจายภาพหรือโดยการกระทําการปาวประกาศดวยวิธีอ่ืน ผูกระทําตองระวังโทษจําคุกไมเกินสอง
ป และปรับไมเกินสองแสนบาท” 9  การกระทําที่เปนการหมิ่นประมาททางหนาหนังสือพิมพนั้น 
เปนความผิดที่กรรมเดียวซ่ึงโดยหลักการแบงกฎมายแลวเปนคดีเดียวที่ดําเนินการไดคร้ังเดียว แต
มักจะปรากฏขอเท็จวาผูเสียหายได ไปรองทุกขตอจาพนักงานตํารวจใหดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหา
หลายทองที่  หรือไมรองทุกขตอพนักงานสอบสวนในทองที่เกิดเหตุแกกลับไปรองทุกขในทองที่
อ่ืนแทน  ดังเชน  ปญหาเรื่องที่ตํารวจออกกฎหมายจับนายสุนัย  มโนมันอุดม อดีตอธิบดีกรม
สอบสวนพิเศษที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1  พล.ต.ต.คํารบ ปญญาแกว  รอง ผบช.ภ. 1 ใน
ฐานะโฆษกบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 และพล.ต.ต. นเรศ  นันทโชติ  ผูบังคับการตํารวจภูธร
พระนครศรีอยุธยา กรณีออกหมายจับนายสุนัย มโนมัยอุดม  ที่ถูกกลาวหาวาหมิ่นประมาท พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรีดวยการโฆษณา 
                                                 

7  แหลงเดิม.  หนา 106. 
8  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 333. 
9  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 328.  
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 เมื่อวันที่  7-8  มี.ค. ที่ผานมา พ.ต.ท. ณรงฤทธิ์  วาพันสุ  รองผกก. สส.สภ. วังนอย  ใน
ฐานะพนักงานสอบสวนโทรศัพทประสานงานใหนายสุนัยเขามอบตัวที่   สภอ .วังนอย 
จ. พระนครศรีอยุธยา  นายสุนัยจึงมอบใหทนายความไปพบพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 
เพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  พรอมทั้งมอบตัวอยางคําพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใตที่ได
พิพากษายกฟองคดีคุณหญิงพจมาน  ชินวัตร  ยื่นฟองนายนาม  ยิ้มแยม  ในความผิดฐานประมาท  
เพื่อยืนยันวาคํากลาวหานายสุนัยไมเปนความผิด  และจากการตรวจสอบสําเนาไมปรากฎวามี
ประจักษพยานใดยืนยันถึงคํากลาวของสุนัยมาแจงขอกลาวหา ตอมาเมื่อวันที่ 12 มี.ค.  นายสุนัยทํา
หนังสือช้ีแจงไปยังพนักงานสอบสวนวา  ขอความที่กลาวหานายสุนัยเปนการคัดลอกมาจาก
หนังสือพิมพ  ไมตรงกับการใหสัมภาษณ  แตพนักงานสอบสวน  สภอ. วังนอยยังออกหมายเรียก  
โดยนายสุนัยทําหนังสือช้ีแจงการไมปฏิบัติตามหมายเรียก  โดยยืนยันวาไมไดกระทําผิดตาม
กฎหมายอาญา  และเปนเจาพนักงานแสดงความเห็นโดยสุจริต  พนักงานสอบสวนจึงไมมีอํานาจ
สอนสวน  เนื่องจากเปนความผิดสวนตัว 
  ตอมาพนักงานสอบสวนไดรองขอใหศาลออกหมายจับอีกครั้งโดยภายหลังที่ศาล
อนุมัติหมายจับ  นายสุนัยหลังกลับมาจากตางประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิ  วันที่ 4 มิ.ย.  เนื่องจาก
ขณะนั้นตํารวจ  สภอ. วังนอย  ยังไมสงสําเนาหมายจับใหตํารวจตรวจคนเขาเมืองอยางเปนทางการ 
จึงไมมีการกักตัวนายสุนัยไว  จากนั้นทีมทนายไดตอสูคดีกระทั่งศาลอุทธรณภาค 1  มีคําส่ังใหเพิก
ถอนหมายจับ  คดีนี้ทีมทนายตอสูวาตํารวจกระทําการโดยมิชอบหลายประเด็น  การรวบรวม
หลักฐานเพื่อขอหมายจับก็รวบรวมหลักฐานเพียงบางสวน  คดีนี้เปนคดีมโนสาเรตํารวจสามารถ
สอบสวนสงสําเนาอัยการได  แตยืนยันวาจะจับนายสุนัยใหไดตาม  การตอสูคดีใหมีการเพิกถอน
หมายจับถือเปนครั้งแรกในประเทศไทย  ซ่ึงอยากใหเกิดบรรทัดฐานในสังคม  ประชาชนทุกคนมี
สิทธิ์ตอสูคดีตามขอกฎหมาย 
  สําหรับคําวินิจฉัยศาลอุทธรณภาค 1  ที่มีคําส่ังใหเพิกถอนหมายจับนายสุนัย  ระบุ
วา  คดีนี้เปนการกลาวหาวานายสุนัยกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 328 ซ่ึงมี
อัตราโทษจําคุกไมเกิน 2 ป และปรับไมเกิน 200,000 บาท  อันมิใชความผิดรายแรง อีกทั้งผูตองหามี
ที่อยูเปนหลักแหลง  เปนขาราชการระดับสูงและยังปฏิบัติหนาที่ตามปกติในกระบวนการยุติธรรม  
ที่ผานมาผูตองหาไดมีหนังสือช้ีแจงขอกลาวหาและชี้แจงการไมปฏิบัติตามหมายเรียกรวม 3 ครั้ง  
โดยยืนยันมาตลอดวายังปฏิบัติหนาที่อยู  พรอมระบุที่ตั้งของสํานักงานไวอยางชัดเจน จึงเปนขอแก
ตัวอันควรถึงเหตุที่ผูตองหาไมไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก  พฤติการณยังไมมีเหตุอัน
ควรเชื่อหรือสันนิษฐานไดวาผูตองหาจะหลบหนีประกอบการสอบสวนผูตองหานั้น  พนักงาน
สอบสวนสามารถไปทําการสอบสวนผูตองหาจะหลบหนี  ประกอบกับการสอบสวนผูตองหานั้น  
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พนักงานสอบสวนสามารถทําการสอบสวนผูตองหานั้นไดดวยตัวเอง  โดยไมจําเปนตองออก
หมายเรียก  กรณีศาลชั้นตนใชดุลพินิจใหออกหมายจับนั้น  ศาลอุทธรณภาค 1 ไมเห็นฟองดวย  จึง
ใหเพิกถอนหมายจับตามคําอุทธรณของผูตองหา  จะเห็นไดวาหมายเรียกดังกลาวออกโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย  และไมมีเหตุที่จะขอออกหมายจับได  เปนการใชอํานาจรัฐโดยมิชอบ   การใชอํานาจ
รัฐจะตองเปนไปตามกฎหมายบัญญัติไว และผูใชอํานาจรัฐจะใชอํานาจกลั่นแกลงบุคคลทางใดทาง
หนึ่งมิได  อีกทั้งศาลในฐานะองคกรที่เปนกลางและอิสระ ยอมอยูในฐานะที่จะตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐเพื่อเปนหลักประกันสิทธิ  และเสรีภาพของประชาชนโดยตระหนักถึงและปฏิบัติเปน
บรรทัดฐานตอไป  ปจจุบัน  การออกหมายจับกระทําโดยศาลเทานั้น  เพื่อปองกันการเกิดปญหา  
การใชอํานาจรัฐโดยมิชอบขึ้นอีก  แตมิใชเปนเพียงเปลี่ยนผูมีอํานาจออกหมายจับดังกลาว 

 
4.2 ปญหาการมีสวนรวมของผูเสียหายกับรัฐในการฟองคดอีาญา   

 4.2.1 ผลกระทบอันเกิดจากการที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีอาญา  หรือเขารวมเปนโจทกกับ
พนักงานอัยการ  หรือเปนโจทกรวมกัน 
 ในชั้นพิจารณาคดีนั้น  ผูเสียหายจะเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญาของรัฐหรือ
ในกระบวนการพิจารณาของศาลได  2 ฐานะ กลาวคือ ในฐานะแรก  คือการขอเขาเปนโจทกรวมใน
คดีอาญาซึ่งพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีไว  ในกรณีผูเสียหายประสงคจะขอเปนโจทกรวมกับ
พนักงานอัยการโดยผูเสียหายจะตองรองขอเขาเปนโจทกรวมกอนศาลชั้นตนมีคําพิพากษา  ในการ
ที่ผูเสียหายจะขอเขาไปเปนโจทกรวมนั้น  ผูเสียหายตองถือเอาคําฟองของพนักงานอัยการเปนหลัก  
จะมาขอแกไขเพิ่มเติมคําฟองไมได  ซ่ึงหากคําฟองนั้นบกพรอง  ผูเสียหายก็ตองรับผลคําฟองที่
บกพรองดวย  ซ่ึงกฎหมายใหสิทธิไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยใหสิทธิ
ผูเสียหายมีอํานาจฟองรองคดีอาญาตอศาล10 และผูเสียหายสามารถยื่นเปนโจทยในคดีอาญา 
ที่พนักงานอัยการไดยื่นฟองตอศาลในระยะใดระหวางพิจารณาศาลชั้นตนพิพากษาคดีนั้น 11 
เนื่องจากเปนการปองกันมิใหผูเสียหายดําเนินคดีในลักษณะที่จะทําใหเสียหายตอรัฐดังมาตรา 32 
“เมื่อพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทยรวมกัน ถาพนักงานอัยการเห็นวาผูเสียหายจะทําใหคดี
ของอัยการเสียหาย โดยการกระทําหรือละเวนการกระทําใดๆ ในกระบวนการพิจารณาพนักงาน
อัยการมีอํานาจรองตอศาลใหส่ังใหผูเสียหายกระทําหรือละเวนการกระทํานั้นๆได” 12  

                                                 
10  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 28. 
11  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 30. 
12  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 32. 
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 ทั้งนี้มีตัวอยางคดีอาญาจํานวนไมนอย ซ่ึงมีพฤติกรรมแสดงใหเห็นวา ผูเสียหายเปน
โจทกฟองคดีเอง โดยมีการดําเนินกระบวนพิจารณาไปในทางที่ชวยเหลือจําเลยใหไมตองรับผิดใน
การกระทําของตนเอง  โดยการทําใหเกิดผลเสียหายตอการที่รัฐจะนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ 
ตัวอยางเชน  
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 687/ 2502 ในคดีที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองจําเลยหาวาพยายามฆา
คนแตมิไดกลาวเวลาและสถานที่ซ่ึงจําเลยกระทําผิด ทั้งมิไดบรรยายใหเขาองคประกอบความผิด
ฐานพยายามฆาคน ศาลสั่งใหแกฟองเสียใหถูกตอง แตโจทกไมแก ศาลจึงพิพากษาเสร็จเด็จขาดใน
ความผิดซึ่งไดฟองแลว พนักงานอัยการจะฟองจําเลยในความผิดฐานนั้นอีกไมได 13จากคําพิพากษา
ศาลฎีกาเปนคดีระหวางพนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนโจทก และนายบุญมี สุขชาญ
กิจเปนจําเลย ศาลยกฟองเพราะเห็นวาไมสมบูรณ โจทกไมแกฟอง ใหถูกตองตามมาตรา 39 (4) ซ่ึง
เห็นไดวาหากอัยการไมไดเขาไปดําเนินคดีรวมกับผูเสียหายที่ฟองคดีเองจะทําใหเกิดความเสียหาย
ไดโดยเฉพาะคดีที่มิใชความผิดสวนตัว หรือ 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 73/ 2523 คดีความผิดตอสวนตัวระหวางพนักงานอัยการจังหวัด
อุตรดิตถเปนโจทก นายสมชาย ปนทองเปนจําเลย การที่ผูเสียหายยื่นคํารองวาผูเสียหายไมประสงค
จะดําเนินคดีกับจําเลย  เพราะไดชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายแลว เปนเรื่องที่ผูเสียหายกับจําเลย
ตกลงกันโดยถูกตองตามกฎหมายแลว และผูเสียหายแถลงตอศาลวา การดําเนินคดีสุดแตศาลจะ
พิจารณา กลาวคือ ใหศาลดําเนินคดีตามกฎหมาย ศาลตองส่ังจําหนายคดี เพราะสิทธิที่โจทกจะ
ดําเนินคดีอาญาระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39 (2)14 ซ่ึงเกิดจากการ
ที่ผูเสียหายดําเนินคดีแลวตอมามีการสมยอมกันในคดีความผิดตอสวนตัว โดยมักจะใชกระบวนการ
ยุติธรรมเปนเครื่องมือบีบบังคับใหลูกหนี้ของตนชําระหนี้แกตน และเมื่อไดชําระหนี้แลวผูเสียหาย
มักจะไมสนใจที่จะดําเนินคดีตอไป หรือทิ้งฟองคดีดังกลาวสงผลใหคดีของรัฐเสียหายจนศาล
พิพากษายกฟองจําเลยสรางความเสียหายใหแกกระบวนการยุติธรรมเปนอยางยิ่ง หรือ 
 คําพิพากษาฎีกาที่  1382/2492 15 ระหวางพนักงานอัยการโจทกกับนายพันธ 
รังสิพรามณกุล  เปนจําเลย  เนื่องจากคดีนี้โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยตามกฎหมายลักษณะอาญา
มาตรา 256  จําเลยตอสูวาทําโดยปองกันตัวและตัดฟองวา  กรณีเดียวกันนี้นายเติมผูเสียหายไดเปน
โจทกฟองจําเลยตอศาลอาญา  ซึ่งไดพิพากษายกฟอง คดีถึงที่สุดแลว  อัยการจะนํามาฟองใหมไมได  
และยื่นคํารองขอใหศาลวินิจฉัยช้ีขาดขอกฎหมายเบื้องตน  ศาลชั้นตนเห็นวาศาลยกฟองในคดีกอน
                                                 

13  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 687/ 2502. 
14  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 73/ 2523. 
15  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1382/ 2492. 
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โดยนายเติมขาดนัด  อัยการมีสิทธิฟองรอง  ศาลอุทธรณพิพากษายื่น จําเลยฎีกา  ศาลฎีกาเห็นวา  ใน
คดีที่นายเติมผูเสียหายฟองรองตอศาลอาญา ๆ ส่ังไตสวนมูลฟองวันนัดไตสวนทนายโจทกมาศาล
แตตัวโจทกไมมา  ทนายจําเลยขอใหศาลยกฟอง  ศาลอาญาวินิจฉัยวา “คดีนี้ไดเล่ือนการไตสวนมา
คร้ังหนึ่งแลว คร้ังนี้เปนครั้งที่สอง  ศาลไดคอยอยูจนถึงเวลา 10.45น. โจทกไมมาศาลตามนัดและ
พยานโจทกเปนพยานนํา  ถือไดวาโจทกไมมีพยานมาสืบทั้งไมไดขอเล่ือนคดี จึงได  จึงพรอมกัน
พิพากษายกฟองโจทก”  ดังนี้มีผลเชนเดียวกับการพิพากษายกฟองโดยโจทกพิสูจนความผิดของ
จําเลยไมไดสมฟองเปนการพิพากษาเสร็จเด็จขาดในความผิดซ่ึงฟองแลว  อัยการจะยกเอากรณี
เดียวกันนี้ขึ้นมาฟองจําเลยอีกไมไดเพราะสิทธิการฟองคดีระงับไปสิ้นแลว ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) เห็นไดวาการขาดการเอาใจใสที่จะดําเนินคดีอาญาอยางจริงจัง
ทําใหคดีของรัฐเสียหาย ทําใหเกิดสภาพเด็ดขาดทางกฎหมาย  สรางความเสียหายตอรัฐ 
 นอกจากนี้  ในการขอเขาไปเปนโจทกรวมของผูเสียหายดังกลาว  หากพนักงานอัยการ
เห็นวาผูเสียหายกระทําใหคดีของอัยการเสียหาย โดยกระทําหรือละเวนกระทําการใดๆ ในกระบวน
พิจารณา  พนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอศาลใหส่ังผูเสียหาย  โดยกระทําหรือละเวนกระทําการ
ใดๆ ในกระบวนพิจารณา  พนักงานอัยการมีอํานาจรองขอตอศาลใหส่ังผูเสียหายกระทําหรือละเวน
กระทําการนั้นๆ ได  ซ่ึงจะเห็นไดวากฎหมายไดมีการใหความสําคัญแกการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ
มากกวา  การเขารวมของผูเสียหายในการดําเนินคดีอาญาของรัฐนั้น  ผูเสียหายมีสวนรวมในการ
ดําเนินคดีภายใตกรอบของกฎหมายอยางจํากัด  กลาวคือรัฐจะเปนผูดําเนินการเกือบทั้งหมดในทุก
ขั้นตอนกระบวนการ  หรืออาจกลาวไดวา  รัฐจะเปนผูมีบทบาทหลักในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมเทานั้น  สวนผูเสียหายแมจะมีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญา แตตองไมทําใหคดีที่รัฐกําลัง
ดําเนินการอยูเสียหาย  
 อีกฐานะหนึ่งของผูเสียหาย  การเปนพยานของรัฐ  ผูเสียหายจะเปนทั้งพยานของ
พนักงานอัยการ  และพยานของศาล  กลาวคือ ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งฟองผูตองหาหรือ
จําเลยแลว  ผูเสียหายก็จะตองมาเบิกความเปนพยานในสิ่งที่ตนไดถอยคําตอพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการ  หรือเปนพยานของศาลในกรณีที่ศาลตองพิพากษาคดีตอไป   
 เมื่อผูเสียหายไดเบิกความในฐานะเปนพยานในคดีแลว  หลังจากนั้นพนักงานอัยการจะ
เปนผูดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตอไป  โดยผูเสียหายจะเขารวมฟงกระบวนการพิจารณาคดีใน
ช้ันศาลหรือไมก็ได  หลังจากมีการสืบพยานโจทกและพยานจําเลยจนเสร็จแลว  ผูเสียหายหรือ
ทนายความของตนก็จะไปศาลเพื่อฟงคําพิพากษาคดีดังกลาววา  จําเลยเปนผูกระทําความผิดตาม
ฟองหรือไม  และหากจําเลยเปนผูกระทําความผิดจริง  จําเลยจะไดรับโทษมากนอยเพียงใด  ถา
ผูเสียหายไมพอใจพิพากษา  ก็สามารถอุธรณตอศาลอุธรณได ตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติไว 
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 ในการกําหนดคําพิพากษาของศาล  หลังจากสิ้นสุดการสืบพยานฝายโจทกและจําเลย
แลว  ศาลจะพิจารณาพยานฝายโจทกวามีหลักฐานนาเชื่อวาจําเลยกระทําความผิดหรือไม  ถาไมนา
เชื่อหรือเปนที่สงสัย  ศาลก็จะยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหแกจําเลย  และมีคําพิพากษายก
ฟอง  ทั้งนี้โดยไมตองคํานึงถึงพยานหลักฐานของจําเลย  แตถาพยานหลักฐานของโจทกนาเชื่อ  ศาล
จะพิจารณาพยานหลักฐานของจําเลย  หากพยานของจําเลยสามารถหักลางพยานหลักฐานโจทกได  
ศาลก็จะพิพากษายกฟองโจทก  แตถาหักลางไมไดศาลจะพิจารณาตอไปวามีเหตุยกเวนความผิด  
หรือยกเวนโทษ  หรือคดีขาดอายุความหรือไม  ถาไมมีศาลก็จะพิพากษาลงโทษจําเลย  เมื่อศาลรับ
ฟงพยานหลักฐานไดวา  จําเลยเปนผูกระทําผิดจริง  ศาลก็จะลงโทษจําเลยตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายนั้น  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  185 วรรคสอง 
 สําหรับหลักเกณฑของการกําหนดโทษนั้น  หากพิจารณาจากบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และประมวลกฎหมายอาญาแลวจะเห็นวา  ไมมีบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่ไดบัญญัติถึงหลักเกณฑการกําหนดโทษจําเลยไวโดยตรงวาศาลจะตองคํานึงถึงสิ่งใดบาง  
คงมีเพียงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 20 ที่ไดบัญญัติถึงเรื่องการเปลี่ยนโทษจําคุกเปนโทษ 
กักขัง  มาตรา 30 เรื่องการกักขังแทนคาปรับ  มาตรา  30/1  การใหทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณะประโยชนแทนคาปรับ  มาตรา 51- 55 การเพิ่มโทษ การลดโทษ  มาตรา 56 การรอการ
กําหนดโทษ หรือรอการลงโทษ ซ่ึงเปนเรื่องของการใชดุลพินิจ ไมอาจใชเปนหลักเกณฑในทุกคดี
ได  การกําหนดโทษจึงเปนเรื่องของการใชดุลพินิจของศาล ศาลมีอิสระที่จะลงโทษจําเลยเทาที่ 
ไมเกินอัตราโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น  ในทางปฏิบัติการกําหนดโทษจําเลยศาล
จะพิจารณาจากบัญชีระดับอัตราโทษหรือยี่ตอกแตลําพังบัญชีระดับอัตราโทษหรือยี่ตอกดังกลาว 
ก็ไมอาจใชเปนเกณฑในการกําหนดโทษจําเลยไดทุกคน เพราะความผิดที่จําเลยแตละคนกระทําไป
นั้น แมจะเปนความผิดฐานเดียวกันแตขอเท็จจริงในคดียอมแตกตางกันไป  ไมวาจะเปนลักษณะการ
กระทําความผิด ดังนั้น ในทางปฏิบัติการกําหนดโทษจําเลย นอกจากศาลจะพิจารณาจากบัญชีระดับ
อัตราโทษหรือยี่ตอกแลว ยังตองพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริงที่ไดมาในระหวางการพิจารณาคดี 
 สําหรับบัญชีระดับอัตราโทษหรือยี่ตอกนั้น ถือเปนคูมือที่ศาลใชในการในการลงโทษ
จําเลยในทองที่ของศาลนั้นๆ โดยมีการกําหนดรายละเอียดวาในกรณีใดควรลงโทษเทาใด และบัญชี
ระดับโทษของแตละศาลนั้นก็จะกําหนดไวไมเทากัน ขึ้นอยูกับวาในพื้นที่ศาลนั้นๆ มีคดีความผิด
ประเภทใดมากเปนพิเศษ  หรือเปนคดีนโยบายของรัฐที่จะปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิด 
ศาลนั้นก็จะกําหนดโทษในฐานความผิดนั้นไวสูงกวาในศาลอื่น  บัญชีระดับอัตราโทษหรือยี่ตอก
นั้น จึงเปนการกําหนดวาลักษณะการกระทําความผิดอยางเดียวกัน ควรจะกําหนดโทษเปนอยาง
เดียวกัน ทั้งนี้ตองไมเกินหรือต่ํากวาอัตราโทษที่กฎหมายกําหนดไว เพื่อปองกันมิใหเกิดความ
แตกตางในการลงโทษ อยางไรก็ตาม ลําพังแตละบัญชีระดับอัตราโทษก็ไมอาจใชเปนเกณฑการ
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กําหนดโทษจําเลยไดทุกคน เพราะความผิดที่จําเลยแตละคนกระทําไปนั้น แมจะเปนความผิดฐาน
เดียวกันแตขอเท็จจริงในคดี เชน ลักษณะการกระทําความผิด ลักษณะของผูกระทําผิด ยอมแตกตาง
กันไป ดังนั้นในทางปฏิบัตินอกจากศาลจะพิจารณาจากบัญชีระดับอัตราโทษแลว ศาลก็ยังตอง
พิจารณาถึงขอเท็จจริงนํามาในระหวางการพิจารณาดวย ไมวาจะเปนสภาพความผิด พฤติการณแหง
คดี มูลเหตุในการกระทําความผิด การพยายามที่จะบรรเทาผลรายและการชดใชคาเสียหาย   
 จะเห็นไดวาในการกําหนดคําพิพากษาของศาลดังกลาวนั้น ไมไดมีการนําเอาความรูสึก 
ทัศนคติ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นของผูเสียหายเขามามีสวนรวมในการกําหนดโทษในคํา
พิพากษาแตอยางใด เพียงแตนําเอาการบรรเทาความเสียหายของจําเลยที่มีตอผูเสียหายมาเปนสวน
หนึ่งของดุลพินิจในการกําหนดโทษจําเลยเทานั้นโดยศาลจะพิจารณาขอเท็จจริงจากดานจําเลย
มากกวาผูเสียหาย 

 4.2.2 ขอขัดของในการดําเนินคดีเพงท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผานมานั้นมุงเนนการนําตัวผูกระทําความผิดมารับโทษ 
และเชื่อวาที่เจาพนักงานตํารวจสามารถจับกุมผูกระทําความผิดมาเขาสูกระบวนการและพนักงาน
อัยการมีคําส่ังฟองคดีจนกระทั่งศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษผูกระทําความผิดไดนั้น ถือวาเปนการ
สรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นแลวโดยใหความสําคัญกับความเสียหายที่เกิดกับรัฐมากกวาความทุกข
ทรมานที่ผูเสียหายไดรับ แนวคิดในการบังคับใหกฎหมายจึงมุงเนนไปยังการคุมครองประโยชน
ของรัฐมากกวาประโยชนของบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิด ตอมาเกิดกระแส
เรียกรองสิทธิตางๆ ของพลเมืองในตางประเทศ เชน สิทธิของคนพิการ สิทธิเด็กและสตรี เปนตน 
สิทธิของเหยื่อในคดีอาญาจึงเริ่มไดรับความสนใจจากรัฐมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งมีการบัญญัติกฎหมาย
รับรอง สิทธิของเหยื่อในคดีอาญาหลายประการ เชน สิทธิไดรับการชดใชเยียวยา  สิทธิที่จะไดรับ
ความคืบหนาของคดี  สิทธิที่จะไดรับทราบความคุมครอง สิทธิที่จะยื่นคําแถลงตอศาลเกี่ยวกับ
ความเสียหายที่ไดรับ  เปนตน  และถือวาเหยื่อของสิทธิในคดีอาญาเปนสวนหนึ่งของมนุษยชน ซ่ึง
รัฐและผูเกี่ยวของจะตองใหความสําคัญ 16 
 ในประเทศไทย  คดีเชอรี่แอน  ถือวาเปนคดีที่ทําใหเกิดกระแสความเคลื่อนไหวใน
สังคมและเรียกรองใหมีการดูแลผูเสียหายในคดีอาญามากขึ้น จนกระทั่งสิทธิของเหยื่อที่จะไดรับ
คาตอบแทนและความคุมครองจากรัฐ  ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  อันเปน
ที่มาของพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา  
พ.ศ.  2544  และพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา  พ.ศ. 2546  ในกระบวนการยุติธรรมนั้น  

                                                 
16  ดล  บุนนาค.  (2549, กันยายน,).  “ผูเสียหาย  :  เหยื่อของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.”  เอกสาร

ประกอบการเสวนานิติศาสตร  ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมอมารี แอรพอรต  กรุงเทพมหานคร.  หนา 51 – 52. 
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เหยื่อหรือผูเสียหายถือวาเปนพยานสําคัญในคดี  แตการใหความสําคัญแกผูเสียหายในคดีอาญา  
มุงเนนเพื่อนําตัวจําเลยมาลงโทษ  มากกวาการชดใชเยียวยาความเสียหายและการปฏิบัติที่เหมาะสม
กับผูเสียหาย 
 อยางไรก็ตาม  แนวคิดเรื่องการชวยเหลือเหยื่อในคดีอาญาเริ่มมีรูปแบบที่ชัดเจนเมื่อมี
การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  พ.ศ. 2547  รับรองสิทธิผูเสียหายไว
หลายสวน  เชน  สิทธิตรวจหรือคัดสําเนาคําใหการของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบ
คําใหการของตน  สิทธิยื่นคําคัดคานคํารองขอปลอยช่ัวคราว  สิทธิรองขอทราบสรุปพยานหลักฐาน
และความเห็นในการสั่งคดี   
 ในสวนสิทธิไดรับการชดใชเยียวยาจากผูกระทําความผิดนั้น ทางปฏิบัติเจาพนักงาน
ตํารวจ  และพนักงานอัยการมักสนับสนุนใหมีการชดใชเยียวยาผูเสียหายโดยผูตองหาอยูแลว  และ
แมในคดีช้ันพิจารณาของศาล  กอนมีคําพิพากษาศาลจะสอบถามหรือสืบเสาะเพื่อใหไดขอมูลเร่ือง
การชดใชความเสียหายโดยจําเลยเพื่อประกอบดุลพินิจในการพิพากษาคดีอยูเสมอ   
 ทางปฏิบัติสวนหนึ่งมาจากแนวคิดในเรื่องการดูแลเหยื่อในคดีอาญานั่นเอง  เห็นไดวา
ตอมามีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เรื่องการดําเนินคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา  กําหนดใหผูเสียหายมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนในความเสียหายอันเนื่องมาจากการ
กระทําความผิดในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟอง รวมทั้งสิทธิที่จะมีทนายความขอแรง
ตามมาตรา  44/2  และสิทธิไดรับยกเวนคาธรรมเนียมศาล  การแกไขกฎหมายนี้เปนการใชสิทธิ
ผูเสียหายที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนจากจําเลยโดยไมตองไปฟองเปนคดีใหมซ่ึงอาจตองเสียเวลา
และคาใชจาย  เปนการสรางความลําบากยุงยากใหแกเหยื่อซ่ึงไดรับความเดือดรอนอยูแลว  ใน
ปจจุบัน  สังคมเรียกรองใหรัฐเขามาดูแลไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดขึ้น โดยไมให
ความสําคัญแกผูเสียหายมากนัก  จึงเริ่มมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายใหมีการยอมรับใหผูเสียหายเขา
มาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญามากยิ่งขึ้นกวาการเพิ่มเปนเพียงพยานสําคัญใน
คดีเทานั้น  การคุมครองดูแลเหยื่อซ่ึงเปนผูเสียหายที่แทจริงอยางเหมาะสม  หากผูเสียหายตามความ
เปนจริงมิไดรับการเยียวยาที่เหมาะสม  เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงไปของบริบทในสังคม  อาจกลาวไดวาผู เสียหายนั่นเองคือเหยื่อที่แทจริงของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 17 
 การกระทําความผิดนอกจากสงผลกระทบเรียบรอยตอสังคม  ยังกอใหเกิดผลเสียหาย
ตอบุคคลทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  เสรีภาพ  ช่ือเสียง  ตลอดจนทรัพยสินของบุคคล  เดิม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดมีบทบัญญัติวาดวยการฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับ

                                                 
17  แหลงเดิม.  หนา  52. 
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คดีอาญา  เพื่อใหผูเสียหายในคดีอาญาไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนไปพรอมกับการดําเนินคดี
อาญา ทั้งในคดีอาญาที่พนักงานเปนโจทก  และคดีที่ผูเสียหายเปนโจทกฟองเอง  ในคดีที่พนักงาน
อัยการเปนโจทก  การเรียกรองคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายถูกจํากัดใหทําไดในคดีที่เปน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย  เชน  ความผิดฐานลักทรัพย  วิ่งราวทรัพย  ชิงทรัพย  ปลนทรัพย  โจรสลัด  
กรรโชกทรัพย  ฉอโกง  ยักยอก  และรับของโจร (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
43) คาสินไหมทดแทนที่เรียกไดมีเพียงการขอใหคืน  หรือใชราคาทรัพยที่ถูกประทุษรายเทานั้น  
หากเปนความผิดฐานอื่นถาผูเสียหายไดรับความเสียหายอยางอื่นดวย  เชน  ไดรับอันตรายแก
รางกายหรือจิตใจ  กรณีเหลานี้มิอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปน
โจทกได  ผูเสียหายตองไปฟองเรียกคาสินไหมทดแทนดวยตัวเอง  
 จนกระทั่งพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับ
ที่ 24 พ.ศ. 2548  ไดเพิ่มหลักการใหมโดยกําหนดใหผูเสียหายมีสิทธิยื่นคํารอง  เพื่อเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายทั้งปวงนอกเหนือจากที่พนักงานอัยการเรียกใหตามมาตรา 43  เขาไปในคดีที่
รัฐหรือพนักงานอัยการเปนโจทกไดโดยมีวิธีพิจารณาที่ไมยุงยาก  และเมื่อศาลเห็นวาผูเสียหายเปน
คนยากจนไมสามารถจัดหาทนายความได  ศาลมีอํานาจตั้งทนายความให  และทนายความมีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด  เพื่อใหผูเสียหายที่เปนเหยื่ออาชญากรรมไดรับการเยียวยา
ความเสียหายโดยสะดวก  และรวดเร็วกวาเดิม18  อยางไรก็ตามกฎหมายดังกลาวไดมีผลบังคับมา
ระยะหนึ่ง  แตการบังคับยังไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บุคคลที่เกี่ยวของยังไมเขาใจใน
หลักเกณฑดังกลาว  ซ่ึงทําใหการใหความคุมครองผูเสียหายยังไมเกิดขึ้นจริง  ปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น19  กลาวคือ  ผูเสียหาย  และเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งผูที่เกี่ยวของยังขาด
ความรู  ไมทราบถึงสิทธิผูเสียหาย  และวิธีดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทน  ทั้งยังขาด
หนวยงานใหความรูและบริการเพื่อดําเนินการตามสิทธิของผูเสียหาย  และดวยผูกระทําผิไม
สามารถจายคาชดเชยใหแกผูเสียหายไดเต็มจํานวน  ตลอดจนทัศนคติในการพิพากษาสั่งใหมีการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย  อาจไดรับนอยกวาที่ตนเองเห็นวาเหมาะสมนั่นเอง  

 4.2.3 ปญหาการฟองคดีอาญาซ้ําซอนระหวางผูเสียหายกับพนักงานอัยการ 
  “Ne  bis  in  idem”  เปนหลักขอหามการดําเนินคดีซํ้าในเรื่องเดียวกัน ขอหามนี้ไมได
หมายความเฉพาะการหามลงโทษซ้ําสองสําหรับการกระทําเดียวกันเทานั้น  แมกรณีศาลพิพากษา

                                                 
18  ดล  บุนนาค.  (2549, กันยายน,).  “การแกไขขอขัองในการดําเนินคดีแพงที่เกี่ยวเน่ืองกัคดีอาญา.”  

เอกสารประกอบการเสวนานิติศาสตร  ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมอมารี  แอรพอรต  กรุงเทพมหานคร.  หนา 34. 
19  เพชรน้ําผึ้ง  เทพพิพิฑ.  (2549, กันยายน).  “ขอขัองในการดําเนินคดีแพงที่เกี่ยวเน่ืองกัคดีอาญา.”  

เอกสารประกอบการเสวนานิติศาสตร  ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมอมารี แอรพอรต  กรุงเทพมหานคร.  หนา 71-72. 
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ยกฟองปลอยตัวจําเลยไปก็จะดําเนินคดีในเรื่องเดียวกันกับจําเลยนั้นอีกไมได  กลาวคือ  บุคคลจะ
ไมเดือดรอนหลายครั้งในเรื่องเดียวกัน20 
  ในกรณีที่มีผูเสียหายหลายคน  เมื่อผูเสียหายคนหนึ่งยื่นฟองและศาลสั่งประทับฟองแลว  
ผูเสียหายอื่นจะยื่นฟองจําเลยนั้นอีกไมได  แตชอบท่ีจะขอเขารวมเปนโจทกแลวเทานั้น อยางไร 
ก็ตาม  เนื่องจากประเทศไทยมีหลักการระบบการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ  ดังนั้นแมผูเสียหายไดยื่น
ฟองไวแลวพนักงานอัยการก็มีอํานาจฟองเรื่องเดียวกันนั้นได  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  มาตรา  33  “ คดีอาญาเรื่องเดียวกันซึ่งทั้งพนักงานอัยการและผูเสียหายตางไดยื่นฟอง
ในศาลชั้นตนศาลเดียวกันหรือตางศาลกัน ศาลนั้นๆ มีอํานาจสั่งใหรวมพิจารณาเปนคดีเดียวกัน  
เมื่อศาลเห็นชอบโดยพลการ  หรือโดยโจทกยื่นคํารองระยะใดกอนมีคําพิพากษา 
  แตทวาจะมีคําสั่งเชนนั้นไมได  นอกจากจะไดรับความยินยอมของศาลอื่นนั้นกอน”  
หลักเกณฑตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 นี้ ถือเปนขอยกเวนของหลัก  Ne  
bis  in  idem     
  ในทางกลับกัน หากปรากฏวา กรณีเร่ืองเดียวกันนั้นพนักงานอัยการไดยื่นฟองเขามากอน  
และดวยสถานะสิ่งที่ผูเสียหายสามารถกระทําไดคือ  การยื่นคํารองขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงาน
อัยการเทานั้น  ซ่ึงมาตรา  32  บัญญัติไววา  “เมื่อพนักงานอัยการและผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน  ถา
พนักงานอัยการเห็นวาผูเสียหายจะกระทําใหคดีของอัยการเสียหาย โดยกระทําหรือละเวนกระทํา
การใดๆ ในกระบวนการพิจารณา  พนักงานอัยการมีอํานาจรองตอศาลสั่งใหผูเสียหาย  กระทําหรือ
ละเวนการกระทํานั้นๆ ได ”  แสดงใหเห็นวาการดําเนินคดีของประเทศไทยนั้นรัฐเปนใหญ  องคกร
ทุกองคกรมีหนาที่ตองตรวจสอบความจริง21 ในการตรวจสอบความจริงในกรณีการเขาเปนโจทก
รวมกัน  บทบาทผูเสียหายจะตกเปนรองดวยเหตุผลที่วา  คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก  การ
เขารวมเปนโจทกควรจะตองถือฟองเดิมเปนหลักตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่เคยใหผูเสียหายไดรับ
อนุญาตเขาเปนโจทกรวมกับผูวาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30  เมื่อ
ศาลพิพากษายกฟองของผูวาคดี  เพราะไมมีอํานาจฟอง  การเขารวมเปนโจทกเองของผูเสียหายยอ
มตกไปดวย  เพราะไมมีอํานาจฟองของโจทกรวมเปนอีกคดีหนึ่งเหลืออยูที่จะใหดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไปได 
 สวนในกรณีมาตรา  31  บัญญัติวา  “คดีอาญาที่มิใชความผิดตอสวนตัวซ่ึงผูเสียหายยื่น
ฟองแลวพนักงานอัยการจะยื่นคํารองขอเขารวมเปนโจทกในระยะใดกอนคดีเสร็จเด็ดขาดได”  การ
ที่พนักงานอัยการมีโอกาสพิจารณาวา  สมควรจะเขารวมเปนโจทกหรือไม  พนักงานอัยการจะตอง

                                                 
20  คณิต  ณ  นคร  ฉ เลมเดิม.  หนา  560. 
21  คณิต  ณ  นคร  ข เลมเดิม.  หนา  54. 
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ทราบกอนวาผูเสียหายไดยื่นฟองคดีความผิดอาญาแผนดินไว  แมกฎหมายไมไดบัญญัติไวโดยตรง
วา  เมื่อผูเสียหายไดยื่นฟองคดีความผิดอาญาตอแผนดินใหศาลแจงใหพนักงานอัยการทราบ  ศาลที่
รับฟองคดีความผิดอาญาแผนดินโดยผูเสียหายมีหนาที่จะตองแจงเรื่องใหพนักงานอัยการทราบ  
ในทางปฏิบัติศาลไมเคยแจงเรื่องใหพนักงานอัยการทราบ  เมื่อศาลไมไดกระทําหนาที่ตามที่ตอง
กระทํา  ความเสียหายตอสวนรวมจึงเกิดขึ้น 
 เนื่องจากการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ  พนักงานอัยการซึ่งเปนตัวแทนของรัฐจึงมีอํานาจ
หนาที่เขาควบคุมดูแลคดีความผิดตอแผนดินไดเสมอ  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตองตาม
กฎหมาย  เปนการปกปองผลประโยชนของรัฐมิใหเสียหายจากการดําเนินคดีของผูเสียหาย 
 ดังนั้น  เมื่อผูเสียหายยื่นฟองคดีความผิดอาญาตอแผนดิน  ควรกําหนดใหมีการบัญญัติ
กฎหมายไวใหศาลตองแจงถึงฟองคดีของผูเสียหายใหพนักงานอัยการทราบ  และศาลที่รับฟองคดี
โดยผูเสียหายในความผิดตอแผนดินตองแจงใหพนักงานอัยการทราบ  ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันมิให
ผูเสียหายทําใหคดีของรัฐเสียหาย 

 4.2.4 ปญหาการถูกผูเสียหายดําเนินคดีเปนปฏิปกษ 
 เกิดจากการที่พนักงานอัยการมีคําส่ังไมฟองคดี  ถึงแมมีคําส่ังไมฟองคดีแตก็หาตัดสิทธิ
ผูเสียหายฟองคดีดวยตนเองไม  ในประเทศไทยนั้นใชระบบการดําเนินคดีโดยรัฐซึ่งมีหนาที่หลักใน
การดําเนินคดีอาญา  โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก  แตสําหรับในตางประเทศที่มีระบบ
การดําเนินคดีโดยรัฐ  ไมวาจะเปนประเทศเยอรมัน  ฝร่ังเศส  สหรัฐอเมริกา เปนตน ไมเปดโอกาส
ใหผูเสียหายดําเนินคดีอาญา  แตก็มิไดหมายความวาผูเสียหายจะไมมีสิทธิใดๆ เลย  หากแตเพียงถูก
กําหนดเปนขอยกเวนเฉพาะกรณีไปที่ใหเขามามีสวนรวมในคดีอาญาในสวนของประเทศเยอรมัน 
 ในประเทศฝรั่งเศสผูเสียหายเขามามีสวนรวมในคดีอาญาไดก็ตอเมื่อใชสิทธิเรียกรองทาง
แพงในคดีอาญา  โดยมีพนักงานอัยการทําหนาที่  เปนตน  ประเทศไทยก็เชนกันเปนประเทศหนึ่งที่
เปดโอกาสใหผูเสียหายเขามามีสวนรวมในคดีอาญาไดอยางกวางขวาง  ดังเห็นไดจากการเขาเปน
โจทกรวมกับพนักงานอัยการ  หรือเปนโจทกฟองคดีเอง  
 ในบางครั้ง  การใหผูเสียหายเขามามีสวนรวมในคดีอาญานั้นทําใหผูเสียหายเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมมากกวาเดิมก็จริง  แตการไมจํากัดอํานาจใหชัดเจน  หรือใหสิทธิในทางที่ไม
เหมาะสมก็อาจทําใหเกิดผลเสียหายตอคดีได  อยางเชน  การที่พนักงานอัยการสั่งไมฟองคดีแทนที่
ผูเสียหายจะดําเนินคดีแกผูตองหาเสียเองแตกลับเลือกที่จะฟองพนักงานอัยการ  หรือกรณีที่
ผูเสียหายบางรายดําเนินคดีโดยชวยเหลือผูกระทําผิด  เนื่องจากอาจมีการตกลงสมยอมความกันเปน
สวนตัวก็เปนได  ซ่ึงเปนการใชอํานาจในทางที่ไมถูกตอง  หรือจะเปนกรณีที่ผูเสียหายไดมีการฟอง
คดีอาญาตอความผิดตอแผนดินไวแลวตายลง  ก็เปนอันยุติไปคดีก็เสีย  ความจริงแลวถาเปนคดี
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ความผิดตอแผนดินดังกลาว   ควรมีกฎหมายบัญญัติใหศาลมีหนาที่แจงใหพนักงานอัยการทราบ
ดวย  เพื่อใหพนักงานอัยการไดเขาไปดูแลคดีได  เพราะเปนหนาที่ที่จะตองอํานวยความยุติธรรมอยู
แลว  เชนนี้แลวก็จะไมมีปญหาดังกลาวขางตน แตในประเทศไทยไมมีกฎหมายบัญญัติไววาตอง
แจงใหพนักงานอัยการทราบ  และในทางปฏิบัติก็ไมเคยปรากฏวาศาลไดแจงเรื่องการฟองคดีอาญา
ของผูเสียหายใหอัยการทราบ 
 กรณีที่พนักงานอัยการไมดําเนินคดีตามประสงคของผูเสียหาย  เชน  คดีของแพทย
หญิงผัสพร  บุญเกษมสันติ  ที่พนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองนายแพทยวิสุทธิ์  บุญเกษมสันติ 
จนนายโชติ  วัฒนเชษฐ  บิดาของผูเสียหายตองฟองคดีเองและศาลมีคําสั่งประทับฟอง22  ทั้งๆ ที่คดี
ดังกลาวยังอยูระหวางการวินิจฉัยช้ีขาดของอัยการสูงสุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 145  ซ่ึงหากพนักอัยการยื่นคํารองเขาไปในคดีที่  นายโชติ วัฒนเชษฐ  บิดาของแพทย
หญิงผัสพร  บุญเกษมสันติ  ฟองคดีเองดังกลาวเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งรอการวินิจฉัยไวกอนในชั้น 
ไตสวนมูลฟอง  เพื่อรอคําส่ังชี้ขาดของอัยการสูงสุดเสียกอนโดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา  31  ประกอบมาตรา  32  เพื่อปองกันมิใหการดําเนินคดีของพนักงานอัยการเกิด
เสียหาย  บทบาทหากศาลยกฟองในชั้นไตสวนมูลฟอง พนักงานอัยการก็ไมสามารถดําเนินคดี
ตอไปไดเนื่องจากเปนการฟองซ้ํา   
 ตอมาปรากฏวาอัยการสูงสุดมีคําส่ังชี้ขาดใหฟองคดีดังกลาว  อัยการจึงยื่นฟองฟองคดี
ดังกลาวตอศาลอาญากรุงเทพใต  และศาลไดมีคําสั่งใหนําคดีดังกลาวไปรวมกับคดีที่ นายโชติ  
วัฒนเชษฐ  ฟองคดีในฐานะบิดาของแพทยหญิงผัสพร บุญเกษมสันติ  ศาลอาญากรุงเทพใต
พิพากษาลงโทษประเทศประหารชีวิตนายแพทยวิสุทธิ์บุญเกษมสันติ จําเลย ศาลอุทธรณและศาล
ฎีกาพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลชั้นตนคดีของอัยการจึงไมเสียหายเพราะเหตุที่อัยการยื่นฟอง
ดังกลาวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  และสามารถนําคดีดังกลาวไปรวมการพิจารณา
พิพากษาลงโทษจําเลยในคดีดังกลาว 
 จากปญหาดังกลาว  การที่พนักงานอัยการไดยื่นฟองไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ทําใหคดีไมเสียหาย ไมเปนการฟองซ้ําตามหลักที่วาเมื่อฟองคดีแลวจะฟองซ้ําอีกไมได  มิฉะนั้น 
จะกอใหเกิดความเสียหายแกการดําเนินคดีอาญาของรัฐ  หากผูเสียหายใชสิทธิโดยมิชอบ  ถึงแม
ปจจุบันกฎหมายไมตัดอํานาจของพนักงานอัยการก็ตาม  แตเมื่อมีการฟองคดีความผิดตอแผนดิน

                                                 
22  คดีอาญาของศาลอาญากรุงเทพใตหมายเลขคดีดําที่  5295/2544   หมายเลขแดงที่   7391/2546   

ระหวางนายโชติ  วัฒนเชษฐ โจทก  นายวิสุทธิ์  บุญเกษมสันติ  คดีหมายเลขดําที่ 11681/3545 หมายเลขแดง 
ที่ 7391/2546  ระหวางพนักงานอัยการโจทก  นายโชติ  วัฒนเชษฐ  โ จทกรวม   นายวิสุทธิ์   บุญเกษมสันติ 
จําเลย  และคําพิพากษาฎีกาที่ 2236-2237/2550 ระหวางพนักงานอัยการโจทก  นายโชติ  วัฒนเชษฐ  
โจทกรวม  นายวิสุทธิ์  บญุเกษมสันติ  จําเลย 
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โดยผูเสียหาย ก็ควรจะแจงใหพนักงานอัยการทราบและเขามาดูแลคดีเพื่อใหเปนไปตามหลักการ
ดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ และปองกันการสมยอมของฝายผูเสียหายกับฝายจําเลย ซ่ึงทําใหเกิดความ
เสียหายตอความยุติธรรม 
  
4.3 ปญหาการมีสวนรวมของผูเสียหายกับรัฐในการระงับคดีอาญา  

 4.3.1   ถอนฟองคดีอาญาหรือคดีแพงท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
    อํานาจในการถอนฟองเปนอํานาจของผูเสียหายโดยเฉพาะ หากเดิมเปนผูเสียหายและ
ตอมามิไดเปนสิทธิการเปนผูเสียหายยอมสิ้นสุดลง จะใชสิทธิในการถอนฟองไมได การที่ผูเสียหาย
เปนโจทกยื่นฟองเพราะประสงคจะใหศาลพิพากษาลงโทษจําเลยตามที่กลาวหา อยางไรก็ดี 
ภายหลังที่โจทกยื่นฟองแลวอาจมีพฤติการณบางอยางเกิดขึ้นแกคดีของโจทก หรือเหตุผลบาง
ประการทําใหโจทกไมตองการดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป อาจเปนเหตุผลสวนตัวหรือเหตุผล
ความจําเปนอื่นก็ได เชน มีการชดใชมีการชดใชคาเสียหาย ปรับความเขาใจหรือตกลงกันได โจทก
อาจถอนฟองก็ไดเมื่อกฎหมายใหสิทธิเต็มที่ในการฟองคดีแลว ยอมใหสิทธิในการถอนฟองนั้นได
เต็มที่โดยเชนกัน เปนอํานาจอิสระของผูเสียหายที่จะถอนฟองได 
 กรณีที่ ผู เสียหายไมไดเปนโจทกฟองเอง ผู เสียหายยอมไมมีอํานาจถอนฟอง เชน 
พนักงานอัยการยื่นฟองเนื่องจากผูเสียหายยื่นคํารองทุกขแลว และผูเสียหายไมไดขอเขาเปนโจทก
รวมกับพนักงานอัยการ ผูเสียหายจะถอนฟองไมได แตผูเสียหายอาจใหความยินยอมเปนหนังสือ
เพื่อใหพนักงานอัยการถอนฟองได ซ่ึงการถอนฟองคดีอาญาความผิดอันยอมความไดของพนักงาน
อัยการ ถาไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูเสียหาย การถอนฟองของพนักงานอัยการไมมีผล
ทําใหคดีอาญาระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)17เพราะผูเสียหายยัง
มีสิทธิที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหมได 
 กรณีที่ผูเสียหายเปนโจทกรวมอยูดวย ผูเสียหายยอมมีสิทธิถอนฟองได และการขอถอน
คํารองขอเขาเปนโจทกรวมก็มีผลเทากับเปนการขอถอนฟองเชนกัน 
 การขอถอนฟองคดีอาญานั้น สามารถทําไดโดยยื่นคํารองและถอนไดทั้งคดีความผิดตอ
แผนดิน หรือความผิดอันยอมความไดถาเปนความผิดตอแผนดินจะยื่นเวลาใดกอนมีคําพิพากษา
ของศาลชั้นตนก็ได ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหถอนก็ไดแลวแตศาลจะเห็นสมควร
ประการใด ดังนั้น หากศาลชั้นตนพิพากษาแลวจะถอนฟองไมได สําหรับคดีความผิดตอสวนตัว 
ก็เชนกันจะถอนฟองในเวลาใดกอนคดีถึงที่สุดก็ได 

                                                 
17  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36. 
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 ในกรณีที่ผูเสียหายไดยื่นฟองไวแลวไดถอนฟองคดีอาญานั้น ผูเสียหายจะนําคดีมาฟอง
อีกไมได  แตการถอนเชนนี้ไมตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม เวนแตคดีซ่ึงเปน
ความผิดตอสวนตัว  
 ในคดีความผิดตอแผนดินนั้น หากผูเสียหายไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทน ความ
เสียหายจนพอใจแลว  จึงถอนฟองดังนี้  การถอนฟองคดีอาญาโดยผูเสียหายไมทําใหจําเลยหลุดพน
จากการดําเนินคดีของพนักงานอัยการได  เพราะพนักงานอัยการยังคงมีอํานาจฟองจําเลยไดตาม
กฎหมาย  ดังนั้นฝายผูเสียหายที่ประสงคจะชวยจําเลยใหหลุดพนจากการดําเนินคดีของพนักงาน
อัยการ จึงใชวิธีการฟองแลวสมยอมกับนําพยานหลักฐานที่ออน หรือมีขอสงสัยเขาสืบ เพื่อใหศาล
พิพากษายกฟอง  เปนการตัดสิทธิฟองคดีของพนักงานอัยการ วิธีการนี้ฝายผูเสียหายและผูกระทํา
ความผิดเคยใชไดผลมาในอดีต  แตหลักจากมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่  6446/2547 ตัดสินวา การ
ดําเนินคดีของผูเสียหายในลักษณะสมยอมเชนวานั้น  ไมตัดสิทธิของพนักงานอัยการในการฟองคดี
แลว  วิธีการนี้ก็อาจใชไมไดเหมือนในอดีตที่ผานมา  
 คดีอาญาที่ไดถอนฟองแลวจะนําคดีมาฟองใหมอีกไมได มาตรา 36 บัญญัติวา  
“คดีอาญาซึ่งไดถอนฟองไปจากศาลแลว จะนํามาฟองอีกหนไมได เวนแตจะเขาในขอยกเวน
ตอไปนี้ 
 (1)  ถาพนักงานอัยการไดยื่นฟองคดีอาญาซึ่งไมใชความผิดตอสวนตัวไวแลวไดถอน
ฟองคดีนั้นไป การถอนนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม 
 (2)  ถาพนักงานอัยการถอนคดีซ่ึงเปนความผิดตอสวนตัวไป โดยมิไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจากผูเสียหาย การถอนนั้นไมตัดสิทธิผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม 
 (3)  ถาผูเสียหายไดยื่นฟองคดีอาญาไวแลวไดถอนฟองคดีนั้นเสีย การถอนนี้ไมตัดสิทธิ
พนักงานอัยการที่จะยื่นฟองคดีนั้นใหม เวนแตคดีซ่ึงเปนความผิดตอสวนตัว” 
  ในกรณีของพนักงานอัยการมีอํานาจถอนฟองคดีอาญาไดเชนกัน  ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  35  “คํารองขอถอนฟองคดีอาญาจะยื่นเวลาใดกอนมีคํา
พิพากษาของศาลชั้นตนก็ได  ศาลจะมีคําสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตใหถอนก็ได  แลวแตศาลจะ
เห็นสมควรประการใด  ถาคํารองนั้นไดยื่นในภายหลัง  เมื่อจําเลยใหการแกคดีแลว ใหถามจําเลยจะ
คัดคานหรือไม  แลวใหศาลจดคําแถลงของจําเลยไว  ในกรณีที่จําเลยคัดคานการถอนฟอง  ใหศาล
ยกคํารองขอถอนฟองนั้นเสีย” 
  การถอนฟองกระทําไดและแสดงใหเห็นถึงหลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ  
แตสําหรับในตางประเทศบางประเทศ  เมื่อคดีถึงศาลแลวพนักงานอัยการจะถอนฟองไมได  เพราะ
ถือวาเมื่อคดีใดอยูระหวางการพิจารณาของศาลแลว  คดีนั้นตกอยูในความรับผิดชอบของศาล  
ฉะนั้นอํานาจในการควบคุมในคดีนั้นของพนักงานอัยการยอมหมดไป  แมตามกฎหมายการที่จะ
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อนุญาตใหถอนฟองหรือไมอยูที่ศาล  แตก็เปนเพียงใหเห็นถึงหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
ที่องคกรของรัฐตองรวมกันรับผิดชอบในการอํานวยความยุติธรรม 

 4.3.2   ยอมความในคดีความผิดตอสวนตัว 
  การยอมความในทางอาญานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิไดบัญญัติ
บังคับไวใหทําเปนหนังสือ ดังนั้น ทําไดดวยวาจาตอหนาศาลหรือศาลอาจอนุมานเอาจากพฤติการณ
ตางๆ ในคดีวามีการยอมความระหวางกันแลวก็ได แตพฤติการณจะตองมีความชัดเจนพอที่จะถือได
เทานั้น การยอมความในคดีอาญา เปนการที่ผูเสียหายหรือโจทกซ่ึงเปนผูเสียหายตกลงระงับ 
ขอพิพาทหรือความผิดที่เกิดขึ้นกับผูกระทําความผิดหรือจําเลยโดยไมติดใจวากลาวเอาความอีก มี
ผลทําใหคดีอาญาเปนอันระงับไป 18 

  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ซ่ึงบัญญัติ
วา “ในคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกขถอนฟองหรือยอมความกันโดยถูกตองตาม
กฎหมาย” คําวา “ยอมความกัน” นี้ยอมตองเขาใจวาตองเปนการกระทําของทั้งผูเสียหายและ
ผูกระทําผิด ทั้งสองฝายตกลงยอมความกันเพื่อเลิกคดีถาไมมีความตกลงของทั้งสองฝายเพื่อเลิกคดีก็
เรียกวายอมความกันโดยถูกตองตามกฎหมายไมไดอยูเอง ถาผูเสียหายจะเลิกคดีฝายเดียวโดย 
ไมตองอาศัยความตกลงกับผูตองหาหรือจําเลยก็ชอบที่จะกระทําไดโดยการถอนคํารองทุกขหรือ 
ถอนฟองได   
  ความผิดอันยอมความไดนั้นเปนความผิดทั้งทางแพงและทางอาญา  การตกลง
ประนีประนอมยอมความกันในทางแพงบางกรณีเปนเรื่องผูเสียหายกับจําเลยตกลงยอมความกันใน
คดีอาญาดวย โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเสียหายกับจําเลยตกลงเปลี่ยนแปลงมูลหนี้กันใหม ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงมูลที่มาแหงหนี้ในทางแพงแสดงถึงเจตนาของผูเสียหายวาประสงคใหขอหาทางอาญา
ในเรื่องฉอโกงระงับไปดวย หรือผูเสียหายและจําเลยไดทําสัญญาเปนหนังสือโดยจําเลยเอารถยนต 
1 คัน มาจํานําผูเสียหายและนําขาวสารไปไถถอน  การจํานําเปนรายเดือนจนกวาจะครบ  ถึงแมใน
สัญญาจะมิไดระบุโดยชัดแจงวาใหคดีอาญาระงับไปก็ตาม แตตามรูปคดีพอถือไดวาผูเสียหายและ
จําเลยทําสัญญาโดยมุงประสงคใหขอหาทางอาญาระงับไป19  
  การที่กฎหมายกําหนดใหสามารถยอมความในคดีความผิดตอสวนตัวไดนั้น เพราะเห็น
วาเปนความผิดที่เกี่ยวของตอเอกชน โดยเฉพาะเปนเรื่องเกี่ยวแกทรัพยสิน เกียรติยศ ช่ือเสียงของ

                                                 
18  ชาตรี  ศรีนวลนัด และ วันชัย  ศรีนวลนัด.  ความยินยอมในคดีอาญา ความผิดอันยอมความได.   

หนา 122. 
19  คําพิพากษาฎีกาที่ 1050/2527. 
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เอกชน  ผูเสียหายบางคนอาจจะไมตองการใหไดรับความอับอาย สูทนนิ่งเสีย ดีกวาที่จะใหเร่ืองสู
เจาพนักงาน หรือศาล ทําใหอ้ือฉาว แตหลักกฎหมายทั่วไปมีอยูวาความผิดอาญานั้นไมอาจใหมีการ
ยอมความกันได ทั้งนี้  เพราะความผิดอาญาเปนความผิดตอสังคมหรือมหาชน ซ่ึงสังคมหรือมหาชน
เทานั้นที่เปนผูเสียหาย  ซ่ึงไมอาจมีการยอมความเลิกหรือระงับคดีกัน ผูเสียหายจะมีสิทธิยอมความ
ในคดีความผิดตอสวนตัวได  จะตองไดรองทุกขเสียกอน  หากมิไดรองทุกขภายในสามเดือนนับแต
วันที่รูเร่ืองความผิดและรูตัวผูกระทําผิดเปนอันขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96  
ซ่ึงเทากับสิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปดวย  เมื่อไมไดรองทุกขแลว ยอมไมมีอํานาจที่จะ
ยอมความคดีนั้นผูที่มีอํานาจยอมความกันไดจะตองเปนผูเสียหายตามกฎหมาย  
   ในกรณีที่ผูจัดการแทนผูเสียหายตามมาตรา 4, 5 และ 6 ได  ผูที่รองทุกขไวแทนเทานั้น
จึงจะมีสิทธิยอมความ ผูจัดการแทนคนอื่นที่ไมไดรองทุกขจะใชสิทธิยอมความไมได  ในกรณีที่
ผูจัดการแทนไดรองทุกขแทนไว เมื่อผูเสียหายที่แทจริงมีความสามารถหรือเกิดอํานาจขึ้นแลว 
ยอมจะใชสิทธิยอมความได ผูใชสิทธิจัดการแทนผูเสียหายที่แทจริงดังกลาวจะใชสิทธิยอมความ
โดยผืนความประสงคของผูเสียหายที่แทจริง รวมทั้งมีผลประโยชนขัดกันดวยไมได อยางไรก็ตาม
หากผูจัดการแทนคนเกาไดส้ินอํานาจไปแลว ผูจัดการแทนคนใหมยอมเขาใชสิทธิยอมความได 
   การยอมความในทางอาญาจะตองไดกระทําภายหลังที่ความผิดไดเกิดขึ้นแลว มิใชการที่
จะกระทํากันไวลวงหนากอนการกระทําความผิดขอตกลงลวงหนากอนมีการกระทําความผิดจะถือ
เปนการยอมความตามบทกฎหมาย มาตรา 35 วรรคสอง และ 39(2) ทั้งนี้  เพราะหากยอมใหมีการ
ตกลงเชนนั้น  ก็จะกอใหเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมือง  และผิดหลักการฟองคดีอาญาที่ถือวาเปน
ความผิดตอสังคมซึ่งรัฐจะตองจัดใหมีการฟองรองขึ้น  แตถาความผิดอาญานั้นไดเกิดขึ้นแลว หากผู
ที่ตกลงยอมความนั้นยังไมรูถึงความผิดที่เกิดขึ้นนั้น  ถือไดวามีการยอมความกันหลังความผิด
เกิดขึ้น 
 ในกรณีที่เปนความผิดอันยอมความได  ในทางปฏิบัติผูเสียหายจะเปนตัวหลัก กลาวคือ 
แมจะไดรับมอบอํานาจใหรัฐดําเนินคดี หากผูเสียหายประสงคจะยุติการดําเนินคดีของเจาพนักงาน 
ก็สามารถกระทําไดทุกเมื่อ  ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวา แมในชั้นฎีกาผูเสียหายก็ถอนคํารองทุกขได ซ่ึง
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอํานาจฟองของผูเสียหาย  โดยสามารถถอนคํารองทุกขในชั้นศาลไดทุกชั้น
ศาลแมในชั้นศาลฎีกา ไมวาจะเปนคดีที่ผูเสียหายไดมอบอํานาจใหรัฐดําเนินการหรือคดีที่ผูเสียหาย
ฟองรองเอง  ดังคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 11/ 2518 20 ระหวางพนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรีเปนโจทก 
และนายบรรจง บุญเทียม เปนจําเลยในเรื่องไถโคนตนไม 

                                                 
20  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 11 / 2518. 
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 การถอนคํารองทุกขเปนสิทธิซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 126 
วรรค 1  บัญญัติใหไวแกผูรองทุกขเสียเมื่อใดก็ได และสิทธิถอนคํารองทุกขในคดีความผิดฐานทํา
ใหเสียทรัพยสินเมื่อผูรองทุกขตายยอมตกทอดแกทายาท  ฉะนั้น เมื่อผูรองทุกขในคดีดังกลาวตาย 
มารดาผูรองทุกขซ่ึงเปนทายาทจึงมีสิทธิถอนคํารองทุกขนั้นได  แมคดีอยูในระหวางการพิจารณาคดี
ของศาลฎีกา  (อางคําพิพากษาฎีกาที่ 206 / 2488 ) 
 โจทกฟองขอใหลงโทษจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ซ่ึงมาตรา 361 
บัญญัติวาเปนความผิดอันยอมความไดเมื่อไดถอนคํารองทุกขโดยชอบดวยกฎหมาย  สิทธินํา
คดีอาญามาฟองยอมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 39 (2) 
คําพิพากษาของศาลลางก็ยอมระงับไปในตัวไมมีผลบังคับตอไป ศาลฎีกาจึงมีคําส่ังใหจําหนายคดี 
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บทที่  5 

บทสรุป  และขอเสนอแนะ 
 

5.1 บทสรุป 
 เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเปนการดําเนินคดีโดยรัฐ  กลาวคือ  
รัฐเปนผูเสียหายและเจาพนักงานของรัฐเปนผูใชอํานาจในการดําเนินคดีอาญา  ซ่ึงเปนหนาที่หลัก
อยูแลว  ตามกฎหมายของประเทศตางๆ  ไมวาจะเปนฝรั่งเศส  เยอรมนี  ก็จะมีการดําเนินคดีอาญา
โดยรัฐเชนกัน  โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสไดใชระบบกฎหมายเดียวกันกับประเทศไทย  แตมิได
หมายความวา  จะไมเปดโอกาสใหผูเสียหายเขามามีสวนรวมกับกระบวนการยุติธรรมเลย  เพียงแต
จํากัดสิทธิของผูเสียหายใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการอยางมีขอบเขตในสวนที่เอ้ืออํานวย  
โดยไมทําใหรัฐเสียหาย หรือสรางความเสียหายใหแกสวนรวม 
 สําหรับในประเทศไทย  ถึงแมจะเปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเหมือนกับตางประเทศ
ก็ตาม  แตก็เปดโอกาสใหผูเสียหายฟองคดีไดอยางกวางขวางเทากับวาเปนการใหผูเสียหายเขามามี
สวนรวมในกระบวนการยุติธรรม  จะเห็นไดจากกฎหมายที่บัญญัติใหอํานาจผูเสียหายไว ที่ใหสิทธิ
แกผูเสียหายในการฟองคดีอาญารวมกับรัฐดังกลาว  อยางไรก็ตามบทบาทหลักในการดําเนินคดีใน
ประเทศไทยยังเปนหนาที่ของรัฐอยูตามเดิมมิใชผูเสียหาย  เนื่องจากเปนหนาที่ของรัฐที่จะตอง 
อํานวยความยุติธรรมในบานเมือง ผูเสียหายมีหนาที่เขามามีสวนรวมชวยเสริมในสิ่งที่จะเปน
ประโยชนตอกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นในทางที่เหมาะสม  ดังนั้นการใหผูเสียหายมีสิทธิ
ดําเนินคดีอาญาโดยไมจํากัดนั้น  อาจเปนโทษมากกวาผลประโยชนตอรูปคดี  กลาวคือ อาจเปน
โทษมากกวาเปนประโยชน  อยางเชน  การที่ผูเสียหายไมเอาใจใสตอการดําเนินคดีเทาที่ควร  หรือ
ชวยเหลือผูกระทําความผิดใหพนโทษ โดยลืมมองไปวา  การดําเนินคดีอาญาเปนภารกิจของรัฐ  
ผูเสียหายจะทําใหคดีของรัฐเสียหายไมได  ไมวาจะเปนความผิดอันยอมความได  หรือเปนความผิด
ตอสวนตัว  ที่กฎหมายหามทําการสอบสวนเวนแตจะมีคํารองทุกขในคดีนั้นเสียกอน  หรือกรณีที่  
แมกฎหมายบัญญัติไวแลวที่ตองใหอัยการเขารวมในการตรวจสอบคนหาความจริงก็ตาม  เชน  
บทบาทอัยการกับการดําเนินคดีของผูเสียหายในกรณีที่ผูเสียหายฟองคดีที่มิใชความผิดตอสวนตัว 
กฎหมายจึงกําหนดใหอัยการเขามามีสวนรวมในการดําเนินคดีของผูเสียหาย  เพื่อปองกันมิใหคดี
เสียหายจากการที่ผูเสียหายทิ้งคดี  หรือดําเนินคดีแบบไมเอาใจใส  ไมสนใจ  จนทําใหศาลพิพากษา
ยกฟอง  ในทางปฏิบัติ  ไมมีแนวปฏิบัติหรือขอบเขตการทํางานที่ชัดเจนวาคดีใดควรใหผูเสียหายมี
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สวนรวมมากนอยเพียงใดตอการดําเนินคดี  และความไมชัดเจนของขอมูลที่ผูเสียหายฟองคดีเอง  
ซ่ึงผูเสียหายไมไดใหความสําคัญในเรื่องนี้เทาที่ควร หรือจะเปนกรณีที่ไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนที่
กําหนดใหมีการตรวจสอบสํานวนการขอออกหมายอาญาที่เกี่ยวกับมาตรการบังคับตางๆ กอนที่
พนักงานสอบสวนจะนําเสนอตอศาลดังที่ปรากฏตามหนาหนังสือพิมพที่มีการเพิกถอนหมายจับ  
เปนตน   
 การใหความสําคัญแกผูเสียหายมากจนเกินสมควร โดยไมคํานึงถึงขอบเขต อํานาจ
หนาที่  ที่ผูเสียหายพึงมีอยู  ทั้งที่กระบวนการยุติธรรมของไทยตองเปนความรวมมือกันของทุกๆ  
หนวยงานภาครัฐ  หรือองคกรของรัฐและเอกชน  ในการรักษาไวซ่ึงความยุติธรรม  เปนส่ิงที่มิอาจ
ละเลยไดเลยในการนําไปใช  อีกทั้งยังเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินคดีอาญา  และเปนการปองกันมิใหใชอํานาจโดยมิชอบของทุกฝายในกระบวนการยุติธรรม 
 ดังนั้น  การศึกษาการมีสวนรวมของผูเสียหายในคดีอาญา  มีความจําเปนอยางยิ่ง  
เพื่อใหเหมาะสมกับระบบกฎหมายในประเทศไทย เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติใหการ
ดําเนินคดีอาญามีประสิทธิภาพตอไป  
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1  ควรมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 โดยกําหนด
หนาที่ใหศาลแจงใหพนักงานอัยการทราบในกรณีที่ผูเสียหายไดยื่นฟองคดีความผิดตอแผนดิน 
เพื่อใหพนักงานอัยการพิจารณาวาจะยื่นคํารองขอเขาเปนโจทกรวมหรือไม ทั้งนี้เพื่อปองกันมิให
ฝายผูเสียหายที่ไดรับประโยชนจากฝายจําเลยทําการฟองคดีในลักษณะสมยอมกัน เพื่อชวยใหจําเลย
หลุดพนจากการลงโทษ โดยผูเสียหายมีหนาที่จะตองแจงเรื่องใหพนักงานอัยการทราบกอน    
 5.2.2 กรณีที่กฎหมายใหผูเสียหายมีสวนรวมในคดีอาญา ไมวาจะโดยเขารวมเปนโจทกกับ
พนักงานอัยการ หรือในกรณีที่เปนความผิดตอสวนตัว หรือความผิดอันยอมความไดที่กฎหมายหาม
ทําการสอบสวน  เวนแตจะตองมีคํารองทุกขเสียกอน  เปนตน  ควรใหความสําคัญ  และกําหนดให
มีการทบทวนในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง  เพราะบางครั้งในกรณีที่เปนความผิดตอสวนตัวบางฐาน
ความผิดนั้น  ไมไดเปนเรื่องของเอกชนที่จะไดรับความเสียหายอยางแทจริง แตสงผลกระทบตอ
สังคมดวย  เชนในกรณีความผิดฐานฉอโกง แมจะเปนความผิดตอสวนตัวก็ตาม แตทรัพยสินที่
กระทําผิดเปนของแผนดิน  เปนตน  ควรมีการแกไขกฎหมาย  ทบทวนการแบงประเภทความผิดเสีย
ใหมโดยคํานึงถึงผลกระทบความเสียหายเปนหลัก  และความรายแรงของโทษที่จะไดรับ 
 5.2.3 เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ถูกผูเสียหายดําเนินคดีเปน
ปฏิปกษ  จากการที่ผูเสียหายบางรายอาจดําเนินคดีโดยชวยเหลือผูกระทําผิด หรือการที่พนักงาน
อัยการถูกผูเสียหายฟองกลับในกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองคดีดังกลาว ควรแกไขโดย
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กําหนดวา  เมื่อพนักงานสอบสวนเริ่มดําเนินคดีแลว หามผูเสียหายฟองคดีไวจนกวาพนักงานอยัการ
มีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อปองกันมิใหผูตองหาไดรับความเดือดรอนหลายครั้งในเรื่องเดียว  
และเมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองคดี  หามมิใหผูเสียหายฟองคดีกับพนักงานอัยการ เพื่อ
ปองกันความเปนอิสระในการสั่งคดี  จนกวาจะไดมีการตรวจสอบการสั่งไมฟองเสร็จสิ้นแลว  และ
พบวาพนักงานอัยการทานนั้นสั่งไมฟองโดยสุจริต  แลวจึงดําเนินการตามกฎหมาย      
 5.2.4 จัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการดําเนินคดีอาญาเมื่อตกเปนผูเสียหาย
อยางถูกตอง  และสรางความเขาใจในอํานาจและหนาที่ที่มีอยูวา  มีอยูเพียงใด ใชใหเกิดประโยชน
ไดอยางไร โดยอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรม  ความถูกตองโปรงใส  เพื่อสรางรากฐานที่แข็งแรง
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตอไปในอนาคต 
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พระราชบัญญัต ิ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับท่ี 24) 

พ.ศ. 2548 
(เร่ือง การดําเนินคดีแพงท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา) 

-------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
เปนปที่ 60 ในรัชกาลปจจุบนั 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา  
 โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 
29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 มาตรา 237 มาตรา 238 มาตรา 239 มาตรา 
240 มาตรา 241 มาตรา 242 มาตรา 243 และมาตรา 245 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้  
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2548”  
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 มาตรา 3  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 44/1 และมาตรา 44/2 แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 
 “มาตรา 44/1 ในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ถาผูเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกเอา 
คาสินไหมทดแทนเพราะเหตุใดไดรับอันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือไดรับความเสื่อมเสียตอ
เสรีภาพในรางกายชื่อเสียงหรือไดรับความเสียหายในทางทรัพยสินอันเนื่องมาจากการกระทํา
ความผิดของจําเลย ผูเสียหายจะยื่นคํารองตอศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอใหบังคับจําเลยชดใช 
คาสินไหมทดแทนแกตนก็ได  
 การยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง ผูเสียหายตองยื่นคํารองกอนเริ่มสืบพยาน ในกรณีที่ไมมี
การสืบพยานใหยื่นคํารองกอนศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดี และใหถือวาคํารองดังกลาวเปนคําฟองตาม
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บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและผูเสียหายอยูในฐานะโจทกในคดีสวน
แพงนั้น ทั้งนี้คํารองดังกลาวตองแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจํานวน 
คาสินไหมทดแทนที่เรียกรอง หากศาลเห็นวาคํารองนั้นยังขาดสาระสําคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคําสั่ง
ใหผูรองแกไขคํารองใหชัดเจนก็ได  
 คํารองตามวรรคหนึ่งจะมีคําขอประการอื่นที่มิใชคําขอบังคับใหจําเลยชดใชคาสินไหม
ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลยในคดีอาญามิได และตองไมขัดหรือแยงกับ 
คําฟองในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทก และในกรณีที่พนักงานอัยการไดดําเนินการตาม
ความในมาตรา 43 แลว ผูเสียหายจะยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง เพื่อเรียกทรัพยสินหรือราคาทรัพยสิน
อีกไมได   
 มาตรา 44/2 เมื่อไดรับคํารองตามมาตรา 44/1 ใหศาลแจงใหจําเลยทราบ หากจําเลยให
การประการใดหรือไมประสงคจะใหการใหศาลบันทึกไว ถาหากจําเลยประสงคจะทําคําใหการเปน
หนังสือใหศาลกําหนดระยะเวลายื่นคําใหการตามที่เห็นสมควร และเมื่อพนักงานอัยการสืบพยาน
เสร็จ ศาลจะอนุญาตใหผูเสียหายนําพยานเขาสืบถึงคาสินไหมทดแทนไดเทาที่จําเปน หรือศาลจะ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาไปกอนแลวพิจารณาพิพากษาคดีสวนแพงในภายหลังก็ได 
 ถาความปรากฏตอศาลวาผูยื่นคํารองตามมาตรา 44/1 เปนคนยากจนไมสามารถจัดหา
ทนายความไดเอง ใหศาลมีอํานาจตั้งทนายความใหแกผูนั้น โดยทนายความที่ไดรับแตงตั้งมีสิทธิ
ไดรับเงินรางวัลและคาใชจายตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด” 
 มาตรา 4 ใหยกเลิกความในมาตรา 47 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และใหใชความตอไปนี้แทน  
 “มาตรา 47 คําพิพากษาคดีสวนแพงตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายอันวาดวย
ความรับผิดของบุคคลในทางแพง โดยไมตองคํานึงถึงวาจําเลยตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิด
หรือไม  
 ราคาทรัพยสินที่ส่ังใหจําเลยใชแกผูเสียหาย ใหศาลกําหนดตามราคาอันแทจริง สวน
จํานวนเงินคาสินไหมทดแทนอยางอื่นที่ผูเสียหายจะไดรับนั้น ใหศาลกําหนดใหตามความเสียหาย
แตตองไมเกินคําขอ” 
 มาตรา 5 ใหยกเลิกความในมาตรา 50 และมาตรา 51 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน  
 “มาตรา 50 ในกรณีที่ศาลสั่งใหคืนหรือใชราคาทรัพยสิน หรือคาสินไหมทดแทน 
แกผูเสียหายตามมาตรา 43 มาตรา 44 หรือมาตรา 44/1 ใหถือวาผูเสียหายนั้นเปนเจาหนี้ตามคํา
พิพากษา 
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 มาตรา 51 ถาไมมีผูใดฟองทางอาญา สิทธิของผูเสียหายที่จะฟองทางแพง เนื่องจาก
ความผิดนั้นยอมระงับไปตามกําหนดเวลาดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาเรื่องอายุความ
ฟองคดีอาญา แมถึงวาผูเยาวหรือผูวิกลจริตในมาตรา 193/20 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
จะเปนผูฟองหรือไดฟองตางหากจากคดีอาญาก็ตาม   
 ถาคดีอาญาใดไดฟองตอศาลและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลดวยแลว แตคดียังไม
เด็ดขาดอายุความซึ่งผูเสียหายมีสิทธิจะฟองคดีแพงยอมสะดุดหยุดลงตามมาตรา 95 แหงประมวล
กฎหมายอาญา 
 ถาโจทกไดฟองคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจําเลยจนคดีเด็ดขาดแลวกอนที่ได
ฟองคดีแพงสิทธิของผูเสียหายที่จะฟองคดีแพงยอมมีตามกําหนดอายุความในมาตรา 193/32 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 ถาโจทกฟองคดีอาญาและศาลพิพากษายกฟองปลอยจําเลยจนคดีเด็ดขาดแลว กอนที่ได
ยื่นฟองคดีแพงสิทธิของผูเสียหายจะฟองคดีแพงยอมมีอายุความตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย” 
 มาตรา 6 ใหยกเลิกความในมาตรา 249 มาตรา 250 และมาตรา 251 แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา 249 คําพิพากษาหรือคําส่ังใหคืนหรือใชราคาทรัพยสิน คาสินไหมทดแทนหรือ
คาธรรมเนียมนั้น ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 มาตรา 250 ถาคําพิพากษามิไดระบุไวเปนอยางอื่น บุคคลทั้งปวงซึ่งตองคําพิพากษาให
ลงโทษโดยไดกระทําความผิดฐานเดียวกัน ตองรับผิดแทนกันและตางกันในการคืนหรือใชราคา
ทรัพยสินหรือใชคาสินไหมทดแทน  
 มาตรา 251 ถาตองยึดทรัพยสินคราวเดียวกันสําหรับใชคาธรรมเนียมศาล คาปรับราคา
ทรัพยสิน หรือคาสินไหมทดแทน แตทรัพยสินของจําเลยไมพอใชครบทุกอยางใหนําจํานวนเงิน
สุทธิของทรัพยสินนั้นใชตามลําดับดังตอไปนี้  
 (1) คาธรรมเนียม 
 (2) ราคาทรัพยสินหรือคาสินไหมทดแทน 
 (3) คาปรับ” 
มาตรา 7 ใหยกเลิกความในมาตรา 253 และมาตรา 254 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และใหใชความตอไปนี้แทน  
 “มาตรา 253 ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทกซ่ึงมีคํารองใหคืนหรือใชราคาทรัพยสิน 
ติดมากับฟองอาญาตามมาตรา 43 หรือมีคําขอของผูเสียหายขอใหบังคับจําเลยชดใชคาสินไหม
ทดแทนมิใหเรียกคาธรรมเนียม เวนแตในกรณีที่ศาลเห็นวาผูเสียหายเรียกเอาคาสินไหมทดแทนสูง
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เกินสมควร หรือดําเนินคดีโดยไมสุจริต ใหศาลมีอํานาจสั่งใหผูเสียหายชําระคาธรรมเนียมทั้งหมด
หรือแตเฉพาะบางสวนภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได และถาผูเสียหายเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม
คําส่ังศาล ใหถือวาเปนการทิ้งฟองในคดีสวนแพงนั้น  
 ในกรณีที่มีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคืนหรือใชราคาทรัพยสิน หรือคาสินไหมทดแทน
ตามวรรคหนึ่ง ถาศาลยังตองจัดการอะไรอีกเพื่อการบังคับ ผูที่จะไดรับคืนทรัพยสินหรือราคาหรือ
คาสินไหมทดแทน จักตองเสียคาธรรมเนียมดังคดีแพงสําหรับการตอไปนั้น 
 มาตรา 254 ภายใตบังคับแหงมาตรา 253 วรรคหนึ่ง ในคดีที่ผูเสียหายเรียกรองใหคืน
หรือใชราคาทรัพยสิน หรือใชคาสินไหมทดแทนซึ่งติดมากับฟองคดีอาญา หรือที่ฟองเปนคดีแพง
โดยลําพัง ใหเรียกคาธรรมเนียมดังคดีแพง  
 คดีในสวนแพงตามวรรคหนึ่ง  ถาผู เสียหายซึ่งเปนโจทกประสงคจะขอยกเวน
คาธรรมเนียมศาลในศาลชั้นตน ช้ันอุทธรณ หรือช้ันฎีกา ใหยื่นคําขอตอศาลชั้นตนที่ไดยื่นฟองไว
พรอมกับคําฟอง คําฟองอุทธรณหรือคําฟองฎีกา แลวแตกรณี หากศาลชั้นตนเห็นวาคดีอาญาที่ฟอง
มีมูลและการเรียกเอาคาสินไหมทดแทนนั้น ไมเกินสมควรและเปนไปดวยความสุจริต ใหศาลมี
คําส่ังอนุญาตตามคําขอแตถาศาลมีคําส่ังยกเวนคาธรรมเนียมศาลใหแกโจทกแตเฉพาะบางสวนหรือ
มีคําส่ังยกคําขอ ก็ใหศาลกําหนดเวลาใหโจทกชําระคาธรรมเนียมดังกลาว คําสั่งของศาลชั้นตนที่ให
ยกเวนคาธรรมเนียมศาลหรือยกคําขอใหมีผลสําหรับการดําเนินคดีตั้งแตช้ันศาลซึ่งคดีนั้นอยูใน
ระหวางพิจารณาไปจนกวาคดีจะถึงที่สุด เวนแตในกรณีที่พฤติการณแหงคดีเปล่ียนแปลงไป ศาลที่
พิจารณาคดีจะแกไขเปลี่ยนแปลงคําส่ังนั้นไดตามที่เห็นสมควร  
 หามมิใหอุทธรณหรือฎีกาคําส่ังของศาลตามวรรคสอง” 
 มาตรา 8 ใหยกเลิกความในมาตรา 258 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และใหใชความตอไปนี้แทน  
 “มาตรา 258 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยคาฤชา
ธรรมเนียมมาใชบังคับโดยอนุโลม”  
 มาตรา 9 บทบัญญัติมาตรา 253 และมาตรา 254 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไมมีผลกระทบตอการชําระคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
 นายกรัฐมนตรี  

------------------------------------------------ 
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 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการ
ดําเนินคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในคดีที่พนักงานอัยการเปนโจทก ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาบัญญัติใหพนักงานอัยการมีเพียงอํานาจในการเรียกทรัพยสินหรือราคาแทน
ผูเสียหายในความผิดเกี่ยวกับทรัพยบางประเภทเทานั้น ผูเสียหายซึ่งไดรับความเสียหายจากการ
กระทําความผิดของจําเลยตองไดดําเนินคดีสวนแพงเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนอื่นดวยตนเอง และ
ตองเสียคาธรรมเนียมในการเรียกคาสินไหมทดแทนอันเปนภาระยิ่งขึ้นใหแกผูเสียหาย ดังนั้น 
สมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหผูเสียหายมีสิทธิยื่นคํารองขอให
จําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนในคดีอาญาทุกประเภทที่พนักงานอัยการเปนโจทกตอเนื่องไปได
เพื่อใหการพิจารณาคดีสวนแพงเปนไปโดยรวดเร็ว รวมทั้งยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับการ
ดําเนินคดีดังกลาวเพื่อลดภาระใหแกผูเสียหาย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล สุพรัตตรา   ยุรชาติ     
 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยหอการคาไทย พ.ศ. 2547   
  
ตําแหนงงานปจจุบัน ทนายความ 
 DPU
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