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ขอพิจารณาเพื่อการพัฒนากฎหมายอาญา
อันเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได

๑. ความนํา
 ความผิดอันยอมความได (compoundable offense) หรือทีเ่รียกวาความผิดตอสวนตัวนั้น

เปนความผิดอาญาประเภทหนึ่งทีนั่กนิติศาสตรใชเรียกความผิดทีมุ่งถือเอาเจตนาของผูเสียหายเปน
เงื่อนไขในการดําเนินคดี ซึ่งเปนขอทีต่างไปจากความผิดอันยอมความไมได (non-compoundable 
offense) หรือทีเ่รียกวาความผิดอาญาแผนดิน (public charge) ซึ่งเปนความผิดทีร่ัฐสามารถ
ดําเนินคดีไดโดยไมตองคํานึงถึงเจตนาของผูเสียหายมาเปนสาระสําคัญในการดําเนินคดี

 ทัง้นี ้โดยเหตท่ีุความผิดอันยอมความไดเคารพในหลกัการแสดงเจตนาของผูเสยีหายวา ผูเสยีหาย
ประสงคจะดําเนินคดีกบัผูตองหาหรอืไม ดงัน้ัน การกําหนดใหความผิดอาญาเปนความผดิอันยอมความ
ไดจึงอาจเปนแนวทางหนึ่งในการที่จะลดปริมาณคดีขึ้นสูศาล เพราะหากผูเสียหายไมประสงคจะติดใจ
เอาความกบัผูกระทําความผิดหรอืผูตองหา คดยีอมไมตองขึ้นสูการพจิารณาของศาล อันจะสงผลใหคดี
เสร็จสิ ้นไปอยางรวดเร็ว๑ แตในทางกลับกันนั้น ในการกําหนดใหความผิดอาญาเปนความผิด
อันยอมความได อาจเปนเหตุผลหนึ่งทีท่ําใหผูตองหาไมเกรงกลัวตอผลของกฎหมาย อีกทัง้ยังใชเปน
เครื่องมอืเพื่อตอรองสําหรบัคูความที่มศีกัยภาพเหนอืกวาคูความอกีฝายหนึ่ง นอกจากนี ้อาจทาํใหการบงัคับใช
กฎหมายอาญาดอยคาลงเนื่องจากไมสามารถนําหลักการทางทัณฑวิทยามาบังคับในคดีไดอยางจริงจัง

 ดงัน้ัน เพื่อเปนขอมูลประกอบการศกึษาถงึแนวทางในการกําหนดความผดิอาญาที่ยอมความได และ
เปนแนวทางในการพัฒนากฎหมายเพื่อใหสามารถบงัคบัใชกฎหมายอาญาอนัเกี่ยวกบัความผดิอนัยอมความได
อยางมปีระสทิธภิาพ มุมสะทอนความคดินิตบิญัญตั ิจึงขอเสนอบทความเรื่อง “ขอพิจารณาเพื่อการพฒันา
กฎหมายอาญาอนัเกี่ยวกบัความผดิอนัยอมความได” ซึ่งจะกลาวถงึลกัษณะของความผดิอนัยอมความ
ไดตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย และลักษณะของความผิดอันยอมความไดตามกฎหมาย
ในตางประเทศ ดงันี้

๒. ความผิดอันยอมความไดตามกฎหมายไทย
๒.๑ ลักษณะสําคัญและประเภทของความผิดอันยอมความได
    โดยหลกัการแลวความผดิใดจะเปน “ความผดิอันยอมความได” กฎหมายจะระบไุวโดยเฉพาะ 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา ความผิดใดซึ่งกฎหมายมิไดระบุวาเปนความผิดอันยอมความได ความผิดนั้น

๑ เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ, การศึกวิจัยเพ่ือสนับสนุนมาตรการลดปริมาณคดี : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดอันยอมความได 
ตามประมวลกฎหมายอาญา, สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๕๓, บทคัดยอ หนา ๑.

ขอพิจารณาเพื่อการพัฒนากฎหมายอาญาขอพิจารณาเพื่อการพัฒนากฎหมายอาญา
อันเกี่ยววกับความผิดอันยอมความไดอันเกี่ยวกับความผิดอันยอมความไดอันเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได

๑. ความนํา
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ก็ยอมเปน “ความผิดอาญาแผนดิน”๒ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาไดกําหนดลักษณะของความผิดอัน
ยอมความไดไวเปน ๒ ประเภท คือ ความผิดอาญาที่ยอมความไดโดยทั่วไป กับความผิดอาญาที่ยอม
ความไดโดยมีเงื่อนไข

  ๑) ความผิดอันยอมความไดโดยทั่วไป 
    ความผิดอาญาที่ยอมความไดโดยทั่วไป หมายถึง ความผิดอาญาที่กฎหมายกําหนดใหเปน

ความผิดอันยอมความไดทีผู่เสียหายและผูตองหาหรือจําเลยสามารถตกลงยอมความกันไดอยางอิสระ 
โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ของกฎหมายกําหนดไวเปนพิเศษ ซึ่งความผิดอาญาประเภทนี้ในประมวล
กฎหมายอาญาไดกําหนดไวรวมจํานวน ๓๐ ฐานความผิดดวยกัน ไดแก

    (๑) เอาชื่อหรือยี่หอในทางการคาของผูอื่นมาใช (มาตรา ๒๗๒)
    (๒) ขมขืนกระทําชําเราธรรมดา (๒๗๖ วรรคหนึ่ง)
    (๓) กระทําอนาจารธรรมดา (มาตรา ๒๗๘)
    (๔)  พาไปเพ่ือการอนาจาร (มาตรา ๒๘๔)
    (๕)  ทําใหเสื่อมเสียเสรีภาพ (มาตรา ๓๐๙ วรรคหนึ่ง)
    (๖)  หนวงเหนี่ยวกักขังผูอื่น (มาตรา ๓๑๐ วรรคหนึ่ง)
    (๗)  หนวงเหนี่ยวกักขังผูอื่นโดยประมาท (มาตรา ๓๑๑ วรรคหนึ่ง)
    (๘)  เปดเผยความลับในจดหมาย (มาตรา ๓๒๒)
    (๙)  เปดเผยความลับของผูอื่นที่รูมาโดยหนาที่ (มาตรา ๓๒๓) 
    (๑๐) เปดเผยความลับในทางอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร (มาตรา ๓๒๔)
    (๑๑)  หมิ่นประมาท (มาตรา ๓๒๖)
    (๑๒)  หมิ่นประมาทคนตาย (มาตรา ๓๒๗)
    (๑๓)  หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา (มาตรา ๓๒๘)
    (๑๔)  ฉอโกงธรรมดา (มาตรา ๓๔๑)
    (๑๕)  ฉอโกงประกอบดวยเหตุพิเศษ (มาตรา ๓๕๒)
    (๑๖)  หลอกลวงคนใหใชแรงงาน (มาตรา ๓๔๔)
    (๑๗)  สั่งซื้ออาหารหรือเขาอยูในโรงแรมโดยไมมีเงิน (มาตรา ๓๔๕)

๒ ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๙ หนา ๑๔๐. 
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    (๑๘)  ชักจูงใหเด็กเบาปญญาขายของโดยเสียเปรียบ (มาตรา ๓๔๖)
    (๑๙)  ฉอโกงในเรื่องประกันวินาศภัย (มาตรา ๓๔๗)
    (๒๐)  ฉอโกงเจาหนี้ผูรับจํานํา (มาตรา ๓๔๙)
    (๒๑)  ฉอโกงเจาหนี้ธรรมดา (มาตรา ๓๕๐)
    (๒๒)  ยักยอกทรัพย (มาตรา ๓๕๒)
    (๒๓)  ยักยอกทรัพยในฐานะเปนผูจัดการทรัพยแทนเขา (มาตรา ๓๕๓)
    (๒๔)  ยักยอกทรัพยในฐานะเปนผูจัดการทรัพยตามคําสั่งศาล (มาตรา ๓๕๔)
    (๒๕)  ยักยอกของมีคาที่เก็บได (มาตรา ๓๕๕)
    (๒๖)  ทําใหเสียทรัพยธรรมดา (มาตรา ๓๕๘) 
    (๒๗)  ทําใหเสียทรัพยชนิดพิเศษ (มาตรา ๓๕๙)
    (๒๘)  บุกรุกธรรมดา (มาตรา ๓๖๒)
    (๒๙)  บุกรุกโดยยายเครื่องหมายเขตแหงอสังหาริมทรัพย (มาตรา ๓๖๓)
    (๓๐)  เขาไปหรือซอนตัวอยูในอาคารของคนอื่น (มาตรา ๓๖๔)
  ๒) ความผิดอันยอมความไดโดยมีเงื่อนไข
    ความผิดอันยอมความไดประเภทนี้ โดยปกติมิใชความผิดอันยอมความได แตเมื่อใด

ปรากฎวามีขอเท็จจริงที่เปนไปตามเงื่อนไขที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๐ กําหนดไว คือ “กรณี
เปนการกระทําที่บุพการีกระทําตอผูสืบสันดาน ผูสืบสันดานกระทําตอผูบุพการี หรือพีห่รือนอง
รวมบิดามารดาเดียวกันกระทําตอกัน” ความผิดดังกลาวจะเปนความผิดอันยอมความไดทันท ี
ซึ่งความผิดอาญาประเภทนี้ ไดแก 

    (๑) ลักทรัพยธรรมดา (มาตรา ๓๓๔)
    (๒) ลักทรัพยประกอบเหตุฉกรรจ (มาตรา ๓๓๕)
    (๓) วิ่งราวทรัพยธรรมดา (มาตรา ๓๓๖ วรรคหนึ่ง)
    (๔) ฉอโกงประชาชน (มาตรา ๓๔๓)
    (๕) รับของโจร (มาตรา ๓๕๗)
    (๖) ทําใหทรัพยที่มีไวเพื่อสาธารณประโยชนเสียหาย (มาตรา ๓๖๐)
    โดยนอกจากความผิดอันยอมความไดทีบ่ัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาแลว ยังได

มีการบัญญัติความผิดดังกลาวไวในกฎหมายทีม่ีโทษทางอาญาอื่น ๆ ดวย เชน ตามพระราชบัญญัติ
วาดวยความผดิอันเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ กรณีผูออกเชค็โดยไมมเีงนิชาํระหน้ีตามเช็ค 
ตามพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ กรณลีะเมดิงานอนัมีลขิสทิธิ ์หรอื
ตามพระราชบญัญตัคิุมครองผูถกูกระทําดวยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ วรรคหน่ึง 
กรณีผูกระทําความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัว เปนตน

    ทัง้นี้ หากพจิารณาความผดิอนัยอมความไดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผดิอนั
ยอมความไดตามกฎหมายอื่นแลว จะพบวาความผิดดังกลาวมีลักษณะรวมกัน คือ 
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    (๑) เปนความผิดทีก่อใหเกิดความเสียหายตอผูเสียหายในลักษณะเปนสวนตัว ไมใชตอ
สังคมโดยรวม

    (๒) ความผิดดังกลาวมิใชความผิดที่สรางความเสียหายอยางรุนแรง
    (๓) ผูกระทําใหเกิดความผิดดังกลาวสามารถเยียวยาความเสียหายได
๒.๒ ผลในทางกฎหมายของความผิดอันยอมความได
    ๑) เงื่อนไขใหอํานาจในการดําเนินคดี
        ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐ บัญญัติวา “หามมิให

พนักงานอัยการยื่นฟองคดีใดตอศาลโดยมิไดมีการสอบสวนในความผิดนั้นกอน” และ
        มาตรา ๑๒๑ บัญญัติวา “พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง
        แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว หามมิใหทําการสอบสวนเวนแตจะมีคํารองทุกข

ตามระเบียบ”

        จากบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวาความผิดตอสวนตัวหรือความผิดอันยอมความได
นั้น การที่พนักงานสอบสวนจะมีอํานาจสอบสวน หรือพนักงานอัยการจะมีอํานาจดําเนินคดีได จะตอง
ปฏิบัติตาม “เงื่อนไขใหอํานาจในการดําเนินคดี” คือ ตองมีการรองทุกขโดยผูเสียหายในคดีความผิด
ตอสวนตวัน้ันกอน ซึ่งหากคดใีดผูเสียหายไมไดรองทกุขตอเจาพนักงานแลว พนักงานสอบสวนกจ็ะไมมี
อํานาจในการสอบสวน และจะสงผลถึงอํานาจในการฟองคดีของพนักงานอัยการดวย

    ๒) เงื่อนไขในการระงับคดี
        ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๓๙ บญัญตัวิา “สทิธนํิาคดอีาญา

มาฟองยอมระงับไปดังตอไปนี้
       (๑) โดยความตายของผูกระทําผิด
       (๒) ในคดคีวามผดิตอสวนตวั เมื่อไดถอนคาํรองทกุข ถอนฟองหรอืยอมความโดยถกูตอง

ตามกฎหมาย
       (๓) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา ๓๗ 
       (๔) เมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง
       (๕) เมื่อมีกฎหมายออกใชภายหลังการกระทําผิดยกเลิกความผิดเชนนั้น
       (๖) เมื่อคดีขาดอายุความ
       (๗) เมื่อมีกฎหมายยกเวนโทษ”
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       จากบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวาในคดีความผิดอันยอมความได นอกจากสิทธิ
นาํคดีอาญามาฟองจะระงับโดยมีสาเหตุเดียวกันกับกรณีของความผิดอาญาแผนดินแลว เมื่อพิจารณา
บทบัญญตัใินประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ๓๙ (๒) จะเหน็ไดวายงัมี “เงื่อนไขในการระงบัคด”ี 
กรณีความผิดอันยอมความไดเมื่อไดถอนคํารองทุกข ถอนฟองหรือยอมความโดยถูกตองตามกฎหมาย
ดวย เพราะความผิดอันยอมความไดนั้นถือวาเอกชนเปนผูเสียหายโดยตรง กฎหมายจึงใหสิทธิแกผูเสีย
หายวาจะดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําผิดหรือไม ถาผูเสียหายไมติดใจจะเอาความแกผูกระทําความผิด
กไ็มตองรองทุกขตอเจาพนกังาน หรอืเมื่อไดมีการรองทุกขไปแลวหรอืฟองคดน้ัีนตอศาลแลวกส็ามารถ
ท่ีจะถอนคาํรองทุกข ถอนฟองหรอืยอมความกนัเม่ือใดกไ็ดกอนท่ีคดจีะถงึท่ีสดุ ซึง่จะแตกตางกบัลกัษณะ
ของความผิดอาญาแผนดินที่แมผูเสียหายจะไดถอนคํารองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความกันแลวก็ตาม 
กฎหมายก็ไมไดตัดอํานาจของพนักงานสอบสวนในการที่จะสอบสวน หรืออํานาจของพนักงานอัยการ
ที่จะฟองคดีนั้นแตอยางใด

    ๓) อายุความ
        ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๖ บัญญัติวา “ภายใตบังคับมาตรา ๙๕๓ 

ในกรณีความผดิอนัยอมความได ถาผูเสยีหายมไิดรองทกุขภายใน ๓ เดือน นบัแตวนัที่รูเรื่องความผิด
และรูตัวผูกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ”

       จากบทบญัญัตดิงักลาว จะเหน็ไดวาความผดิอันยอมความไดน้ันมอีายุความ ๒ ชั้นควบคู
กันไป คือ

       (๑) อายคุวามตามมาตรา ๙๕ เปนเรื่องอายคุวามในการฟองคดอีาญา ซึ่งถาขาดอายคุวาม
ตามมาตรา ๙๕ แลว แมจะรูตัวผูกระทําผิดและรูเรื ่องความผิดหรือไมก็ตาม ก็จะรองทุกขหรือ
ฟองคดีไมได

       (๒) อายคุวามตามมาตรา ๙๖ เปนเรือ่งอายคุวามในการรองทกุข กลาวคอื ถาไมรองทกุข
ภายในกาํหนดเวลา ๓ เดอืน นับแตวนัท่ีรูเรื่องความผดิและรูตวัผูกระทําความผดิ คดก็ีเปนอนัขาดอายุความ
รองทุกข แมจะยังไมขาดอายุความตามมาตรา ๙๕ ก็เปนอันขาดอายุความเหมือนกัน จะรองทุกขหรอื
ฟองคดีไมไดเชนกัน๔ แตถาไดรองทุกขไวภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๙๖ นี้แลวก็เปนอันไม
ขาดอายุความรองทุกข แตกรณีก็ยังคงตองอยูภายในกําหนดอายุความฟองคดีตามมาตรา ๙๕ ดวย๕

๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ บัญญัติวา
“ในคดีอาญา ถามิไดฟองและไดตัวผูกระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนดดังตอไปนี้ นับแตวันกระทําความผิด เปนอัน

ขาดอายุความ
(๑) ยี่สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกยี่สิบป
(๒) สิบหาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาเจ็ดปแตยังไมถึงยี่สิบป
(๓) สิบป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งปถึงเจ็ดป
(๔) หาป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกกวาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งป
(๕) หนึ่งป สําหรับความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งเดือนลงมา หรือตองระวางโทษอยางอื่น...”.
๔ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๘๕/๒๕๑๕ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๑/๒๕๒๗.
๕ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๔๐/๒๕๒๓ และโปรดดู พ.ต.ท. ชาตรี  ศรีนวลนัด และพ.ต.ต. วันชัย  ศรีนวลนัด, ความยินยอม

ในคดีอาญา ความผิดอันยอมความได, กรุงเทพฯ ๒๕๒๘, หนา ๕๙ – ๖๒ ซึ่งไดอธิบายไวอยางละเอียดและเขาใจงาย.
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๓.  ความผิดอันยอมความไดตามกฎหมายตางประเทศ๖

ในประเดน็น้ีจะขอยกตวัอยางความผดิอันยอมความไดตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี และ
ประเทศญี่ปุน ในฐานะทีเ่ปนแบบฉบับสําคัญของประมวลกฎหมายอาญาของไทยและประเทศทีใ่ช
กฎหมายในระบบ Civil Law 

๓.๑ ประเทศเยอรมนี
    ประเทศเยอรมนี ถือหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) ดังนั้น 

การดําเนินคดีอาญาในเยอรมันจึงเปนหนาทีโ่ดยตรงของรัฐ โดยใหรัฐมีอํานาจแตเพียงผูเดียวในการ
ดําเนินการฟองรองคดีตอศาลในอันที่จะรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม แตอยางไรก็ตาม ประเทศ
เยอรมนีก็ยังคงอนุญาตใหเอกชนซึ่งเปนผูเสียหายมีบทบาทในการดําเนินคดีอาญาอยูในความผิด 
๒ ประเภท ไดแก

    ๑) ความผิดที่ผูเสียหายตองรองทุกข 
        ความผิดทีผู่เสียหายตองรองทุกข หมายถึง ความผิดทีผู่ เสียหายตองรองทุกขกอน

มิฉะนั้นพนกังานอยัการจะฟองคดตีอศาลไมได แตพนักงานอัยการอาจเริ่มสอบสวนกอนรองทกุขได เชน 
ความผิดฐานลักทรัพยระหวางญาติพี่นองหรือบุคคลที่พักอาศัยอยูในบานเดียวกัน เปนตน นอกจากนี้
ยังมีความผิดอีกประเภทหนึ่งทีจ่ัดอยูในกรณีความผิดทีผู่เสียหายตองรองทุกข แตเปนความผิดที่แม
ผูเสียหายที่แทจริงจะไมยอมรองทุกข พนักงานอัยการก็มีอํานาจฟองคดีได ถาพนักงานอัยการเห็นวามี
เหตุผลเพื่อคุมครองผลประโยชนสาธารณะพิเศษ เชน ความผิดฐานทําอันตรายเปนเหตุใหบคุคลอื่นได
รับบาดเจ็บ หรือความผิดฐานประมาทเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับบาดเจ็บ เปนตน 

        ทั้งนี้ ในความผิดที่ผูเสียหายตองรองทุกขนี้ ผูเสียหายจะตองรองทุกขภายในกําหนด ๓ 
เดือนนับแตวันทีท่ราบการกระทําความผิดและรูตัวผูกระทําผิด และเมือ่ผูเสียหายไดรองทุกขมอบคดี
แกพนักงานอัยการแลว ถอืไดวาคดีอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของพนักงานอัยการ ถาคดีอยูใน
ชั้นสอบสวนผูเสยีหายสามารถรองขอตอพนักงานอยัการใหยตุกิารดาํเนินคดไีด โดยไมถอืเปนขอผกูมดั
พนักงานอัยการที่จะตองดําเนินการตามที่ผูเสียหายรองขอในทุกเรื่อง แตถาพนักงานอัยการไดฟองคดี
เขาสูการพิจารณาของศาลแลว พนักงานอัยการไมสามารถจะถอนฟองคดีได

๖ อางแลวเชิงอรรถที่ ๑ หนา ๗๔ – ๑๐๓. และ ปริญญา  ชินะผา, ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได : 
ศึกษากรณคีวามผดิเกี่ยวกบัทรัพยในลกัษณะ ๑๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา, (วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบณัฑิต คณะนติศิาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต), ๒๕๕๐ หนา ๔๗ – ๕๔.
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    ๒) ความผิดที่เอกชนมีอํานาจฟองคดีได
        ความผิดท่ีเอกชนมีอาํนาจฟองคดไีด หมายถงึ ความผดิท่ีกฎหมายอนุญาตใหเอกชนซึ่ง

เปนผูเสียหายสามารถฟองคดเีองได เน่ืองจากเปนความผดิท่ีมีผลกระทบตอผูเสยีหายโดยตรง เชน ความ
ผิดฐานบุกรุก ดูหมิ่น หมิ่นประมาท เปดจดหมายผูอื่น ทํารายรางกาย ขูเข็ญผูอื่น ทําใหเสียทรัพย และ
ความผิดอาญาบางฐานตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ทั้งนี้ 
พนักงานอัยการสามารถยืน่คํารองขอเขารวมเปนโจทกได หากเห็นวาการดําเนินคดีนั้นเปนประโยชน
ตอสาธารณะ

        อยางไรก็ตาม ผูเสียหายจะฟองคดีไดตอเมือ่คูกรณีไดพยายามที่จะไกลเกลี่ยผาน
คณะกรรมการไกลเกลี่ย (Conciliation board) ของกระทรวงยตุธิรรมแลว แตไมสามารถไกลเกล่ียกนัได 
และหากผูเสียหายไดฟองคดีไปแลว ผูเสยีหายก็ไมมีอํานาจในการประนีประนอมยอมความกับจาํเลยได
อีก จะทาํไดกแ็ตเพยีงการถอนฟองคดใีนระหวางการพจิารณาของศาลชั้นตนเทาน้ัน ซึ่งศาลจะอนญุาต
ใหถอนฟองคดีไดก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมจากจําเลยกอน ผลของการถอนฟองคดีทําใหเอกชน
ผูเสียหายไมมีสิทธิดําเนนิคดีน้ัน ๆ  ไดอีก แตการถอนฟองคดขีองผูเสยีหายก็มไิดตดัสทิธพินักงานอยัการ
ที่จะดําเนินคดีตอไป

๓.๒ ประเทศญี่ปุน
    ประเทศญ่ีปุนยึดหลักการดาํเนนิคดโีดยรฐั ดงันั้น โดยหลกัการแลวผูมอํีานาจดาํเนนิคดอีาญา

จึงเปนอํานาจของรัฐเทานั้น โดยไมมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจราษฎรสามารถฟองคดีอาญาเองได แตหาก
กลาวเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความผิดอันยอมความไดนั้น กฎหมายอาญาของญี่ปุนไดยอมรับความ
สําคญัของเจตนาของผูเสียหายเปนเงื่อนไขในการดาํเนินคดดีวยเชนกนั กลาวคอื แมพนักงานอยัการจะ
มีอํานาจสอบสวน โดยจะดาํเนินการเองหรอืสั่งการใหพนักงานสอบสวนเปนผูดาํเนินการหรอืรวมดาํเนนิการ
กับพนักงานอัยการ แตพนักงานอัยการจะฟองคดีตอศาลไดตอเมือ่ผู เสียหายไดรองทุกขภายใน
ระยะเวลา ๖ เดือนนับแตวันท่ีรูตัวผูกระทําความผดิ เชน ความผดิฐานเปดเผยความลบัของผูอ่ืน กระทํา
อนาจารโดยใชกําลัง ขมขืนกระทําชําเรา ลักพาคนหยอนความสามารถ ลักพาตัวเพื่อหากําไร ขนสง
ผูถูกลักพาตัว หมิน่ประมาท ดูหมิ่น ลักทรัพยหรือยักยอกหรือฉอโกงในหมูญาติพี่นอง ทําใหเอกสาร
สวนบุคคลเสียหาย ทําใหเสียทรัพย เปนตน

   ทั้งนี้ เมือ่ผูเสียหายไดแจงความรองทุกขแลว ผูเสียหายยังสามารถถอนคํารองทุกขได
ตราบเทาทีย่ังไมมีการฟองคดี โดยผลของการถอนคํารองทุกขนั้นผูเสียหายไมสามารถฟองคดีไดอีก 
นอกจากนี้ หากผูเสียหายแสดงเจตนาที่จะยุติการดําเนินคดีไมวาจะดวยสาเหตุใด หากเปนความผิด
เกี่ยวกบัทรพัยท่ีไมอุกฉกรรจ ผูเสียหายสามารถแจงตอเจาหนาท่ีตาํรวจเพื่อยุตกิารดาํเนินคดไีด แตหาก
เปนคดีอืน่ ๆ พนักงานอัยการอาจมีคําสั่งใหชะลอการฟองโดยมีเงื่อนไขใหผูตองหาปฏิบัติได หรือ
ผูเสียหายอาจรองขอใหพนกังานอยัการถอนฟองได แตถาเปนการแถลงในชั้นศาล ศาลอาจมคีาํพพิากษา
ลงโทษจาํเลยนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดหรอืจะงดการลงโทษได แตอยางไรก็ตาม การแสดงเจตนาของ
ผูเสียหายไมผูกมัดใหเจาหนาทีต่ํารวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตองดําเนินการตามความตองการ
ของผูเสียหายแตอยางใด
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ขอพิจารณาเพื่อการพัฒนากฎหมายอาญาอันเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได

จุลนิติ

๔. บทสรุป
กลาวโดยสรุปจะพิจารณาเห็นไดวาแมประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุน จะใชหลักการ

ดาํเนินคดีอาญาโดยรัฐ ซึง่โดยปกติแลวรฐัเทาน้ันทีจ่ะมีอาํนาจดําเนินคดีอาญาได แตทัง้สองประเทศยัง
เปดโอกาสใหผู เสียหายไดมีบทบาทในการดําเนินคดีอาญาดวย กลาวคือ มีการกําหนดความผิด
บางประเภทท่ีตองอาศัยเจตนารมณของผูเสียหายเปนเง่ือนไขในการเร่ิมตนหรือยุติการดําเนินคดีเชน
เดียวกับความผิดอันยอมความตามกฎหมายไทยไดดวย แตบทบาทของผูเสียหายในการดําเนินคดี
ในความผิดประเภทดังกลาวมิไดมีอิสระเหมือนบทบาทของผูเสียหายตามกฎหมายไทย กลาวคือ 
ผู เสียหายจะฟองคดีอาญาไดก็ตอเมื่อเขาขอยกเวนของกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจาก
เจาพนักงานกอน หรือหากผูเสียหายประสงคจะยุติการดําเนินคดีก็ตองไดรับการตรวจสอบจาก
เจาพนักงานหรือหนวยงานของรัฐกอน ในขณะที่ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของไทยไดกําหนดไวเพียงวาความผิดฐานใดเปนความผิดอันยอมความได 
และผลในทางกฎหมายของความผิดอนัยอมความไดเทานัน้ แตไมไดมกีารกําหนดรายละเอียดเก่ียว
กบัหลกัเกณฑ วธิกีาร และข้ันตอนในการยอมความไว ดงันัน้ ความผดิอันยอมความไดของไทยจงึเปน
เรื่องระหวางคูกรณี คือ ระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิดที่จะตกลงกันเอง โดยปราศจากการ
แทรกแซงจากรัฐ ซึ่งการใหอิสระแกคูกรณีตกลงกันเองเพียงลําพังเชนนี้ ในบางกรณีอาจสงผลตอ
การบังคับใชกฎหมายอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคูกรณีมีศักยภาพหรือมีความรูความสามารถ
ไมเทาเทียมกันและประการสําคัญอาจนํามาสูความไมยุติธรรมในสังคมได

 ดังนั้น หากจะมีการพิจารณาทบทวนแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายในลักษณะท่ีเปนความผิดอาญา
ตอแผนดินบางฐานใหสามารถเปนความผิดอันยอมความไดใหเพิ่มขึ้นในอนาคต ควรกําหนดใหมี
เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐเขามีสวนรวมตอกระบวนการตัดสินใจในการยอมความระหวาง
คูกรณี ทั้งนี้ เพื่อชวยทําหนาที่ในการใหคําแนะนําขอกฎหมายเก่ียวกับความผิดที่ถูกกลาวหา รวมถึง
กระบวนการตาง ๆ ในคดีความผิดอันยอมความได เพื่อปองกันไมใหฝายที่มีศักยภาพที่ตํ่ากวา
อกีฝายหนึง่ตองเสยีเปรยีบคูกรณีอกีฝายหน่ึงทีม่ศีกัยภาพเหนือกวา ซึง่นอกจากจะเปนประโยชนในดาน
การลดปรมิาณคดขีึน้สูศาลแลว ยงัสามารถรกัษาความยตุธิรรมและสงบเรยีบรอยใหแกสมาชิกในสงัคม
ไดอยางกลมกลืนดวย 
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