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บทนำ
ปจจบัุนการกระทำความผดิอาญาท่ีมีลกัษณะเปนความผดิตอสวนตวั หรอืเปน

ความผิดท่ีไมรายแรงไดเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก ซ่ึงความผดิท่ีเกิดขึ้นสวนใหญมกัลวนมี
สาเหตุอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท หรือเปนความผิดทีผู่กระทำมิไดมีเจตนา
แตเมือ่ผูกระทำความผิดไดรูสำนึกในผลแหงการกระทำของตน และยินยอมชดใช
ความเสียหายแกผูเสียหายจนเปนทีพ่อใจแลว จึงไมมีความจำเปนทีจ่ะตองดำเนินคดี
อาญาแกผูกระทำความผิดใหตองรับโทษทางอาญาอีกตอไปทัง้นี ้ก็เพื่อเปดโอกาสให
ผูกระทำความผิดไดกลับตัวกลับใจเปนพลเมืองดีของสังคม ขณะเดียวกันก็เปนการ
เปดโอกาสใหผูตองหาและผูเสยีหายไดมีการใหอภยัซึ่งกันและกันเพื่อความสมานฉนัท
ในสังคม อันจะเปนประโยชนแกคูกรณีท้ังสองฝายมากกวาการท่ีมุงจะใหผูกระทำความผิด
อาญาตองถูกลงโทษจำคุก ซึ่งนอกจากจะไมกอใหเกิดประโยชนแกคูกรณีแลวยังเปน
การสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐในการดูแลนักโทษเหลานั้นอีกดวย  

ดังนั้น เพื่อใหโอกาสแกผูกระทำความผิดไดกลับตัวกลับใจเปนคนดีของสังคม
โดยไมตองถูกฟองรองดำเนินคดีอาญาใหตองมีมลทินติดตัว และเปนการปองกัน
ไมใหมีการนำคดีอาญาทีเ่ปนความผิดเล็กนอยเขาสูกระบวนการพิจารณาของศาล
มากจนอาจกอใหเกิดปญหาคดีลนศาลดังเชนปจจุบันนั้น “สารพันปญหากฎหมาย” 
จึงใครขอนำเสนอเรื่อง “มาตรการชะลอการฟอง : ทางเลือกและโอกาสของ
ผูกระทำผิดอาญา” เพ่ือใหไดทราบและมีความรูความเขาใจถึงหลักการชะลอการฟองคดี
อาญาวามีหลักเกณฑและเงื ่อนไขอยางไร มีมาตรการใดบางทีจ่ะนำมาใชลงโทษ
ผูกระทำความผิดโดยไมตองมีการฟองเปนคดีอาญาตอศาล ดังนี้ 
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๑. ความเปนมาและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
    จากสภาพของสังคมในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความสลับซับซอน
มากย่ิงขึ้นจากสังคมกระแสยุคโลกาภิวัตน และจำนวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนอยาง
รวดเร็วน้ัน เปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมในสังคมไทย จนเปนผล
ทำใหมีคดีลนศาลและมีจำนวนผูตองโทษที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจำเปนจำนวน
มากจนแออัดลนเรือนจำ  อันเปนอุปสรรคตอการบริหารงานของเรือนจำ 
ไมวาจะในดานการควบคุมตัวนักโทษ หรือการฝกอบรมใหแกผูตองขังในเรือนจำ 
การสิ้นเปลืองงบประมาณ จากการที่ทางราชการจะตองกอสราง
อาคารที่คุมขัง และการเลี้ยงดูใหเพียงพอกับจำนวนนักโทษที่มี
จำนวนเพ่ิมมากข้ึนในทุกป ประกอบกับการกระทำความผิดทาง
อาญาของคดีนั้นเปนเพียงความผิดเล็กนอย ซึ่งผูเสียหายและ
ผูตองหาสามารถท่ีจะตกลงหรือยอมความกันได จึงไมควรฟอง
ผูกระทำความผิดใหเปนคดีรกโรงรกศาล เปนตน

  ดวยเหตุดังกลาว จึงสมควรกำหนดใหมีวิธีการ
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อนำมาใชเปนมาตรการลงโทษผูกระทำ
ความผิดแทนการฟองคดีตอศาล ทั้งนี้ เพื่อใหโอกาสผูกระทำผิดไดกลับตัวกลับใจ
และกลับคืนเขาสูสังคมไดโดยไมเปนการเสื่อมเสียสถานะทางสังคมที่มีอยูแตเดิม 
และเพื่อเปนการแกไขปรับปรุงความประพฤติของเขาในการอยูรวมกับสังคมใหเปน
ไปในทางท่ีดีขึ้น โดยไมตองถูกลงโทษจำคุก โดยตระหนักถึงผลเสียของการลงโทษ
จำคุกซึ่งนอกจากจะไมเกิดประโยชนแกฝายใดแลวยังกอใหเกิดปญหาตามมา
อีกมากมาย โดยหนึ่งในวิธีการที่จะนำมาใชแกไขปญหาก็คือ มาตรการชะลอการฟอง 
โดยการกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติแทนการฟองคดีอาญาในชั้นของ
พนักงานอัยการ กอนที่จะมีการฟองผูตองหาตอศาล เพื่อใหผูตองหาปฏิบัติ
แทนการฟองคดี และใชเปนมาตรการในการปฏิบัติตอผูกระทำผิดบางประเภท 
เชน บุคคลท่ีมีประวัติความประพฤติดี ไดกระทำความผิดเปนครั้งแรก และเปน
ความผิดเลก็นอย หรอืกระทำความผิดโดยมิไดเจตนา ทัง้นี ้ใหเปนดลุพนิจิของพนักงาน
อัยการวาจะสั่งฟองหรือไมฟองผูกระทำความผิดน้ันหรือไม โดยคำนึงถึงความจำเปน
และประโยชนที่สังคมจะไดรับจากการฟองคดีนั้น 

 
๒.  ความสำคัญและวัตถุประสงคของมาตรการชะลอ

การฟองคดีอาญา
   มาตรการชะลอการฟอง มวีตัถปุระสงคหลกัประการหน่ึง คอื การแกไข

ฟนฟผููกระทำความผิดทีมิ่ใชการกระทำผิดตดินสิยั หรอืผูกระทำผิดอาญาท่ีไมมจีติใจ
ชั่วราย หรือไมมีลักษณะเปนอาชญากร ใหสามารถกลับตนเปนคนดีของสังคมและ
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เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของประเทศ เมื่อผูกระทำความผิดไดกลับตัวภายใต
สภาพสังคมทีเ่ปนอยูตามปกติโดยมิไดแยกตัวออกจากสังคม ยอมไดรับการแกไข
ฟนฟูเปนบุคคลทีม่ีคุณคาและกลับมาชวยพัฒนาสังคมได การใหโอกาสผูกระทำ
ความผิดไดกลับตัวภายใตสภาพสังคมทีเ่ปนอยูตามปกติยอมเกิดผลดีตอครอบครัว
และสังคมมากกวาการฟองคดีตอศาล

  แมปจจบุนัมผีูกระทำความผดิอาญาเปนจำนวนมาก ท่ีกระทำความผดิ
โดยมิไดเกิดจากผูกระทำผิดมีเจตนาช่ัวรายเสมอไป แตอาจเกิดจากสภาพความจำเปน
หรือรูเทาไมถึงการณ จึงกระทำความผิดไป ประกอบกับเมือ่พิจารณาจากประวัติ 
ความประพฤติ การศึกษา อาชีพ สภาพแวดลอม และฐานะในสังคมของบุคคล
ดังกลาวแลวถือวาบุคคลนั้นเปนคนดีในสังคม และบางคนไดทำประโยชนใหกับ
สังคมมาแลวมากมาย แตอาจไดกระทำผิดกฎหมายดวยสาเหตุบางประการ 
หรอืความผิดบางประเภท เชน กระทำโดยประมาท หรอืการกระทำท่ีมสีาเหตมุาจาก
ผูอื่น เชน การปองกันเกินสมควรแกเหตุ การกระทำความผิดดวยความจำเปน 
บันดาลโทสะ หรือการกระทำความผิดเนื ่องจากสภาพแวดลอมชักนำ เชน 
เพราะความยากจนเหลือทนทาน เปนตน๑ ซึ่งการจะฟองคดเีพื่อลงโทษผูกระทำผดิ
ดังกลาว นอกจากจะไมเปนผลดีแกชีวิตและอนาคตของผูกระทำความผิดแลว 
ยังไมเปนผลดีแกสังคมดวย เพราะผูกระทำความผิดจะตองเสียประวัติ ไดรับ
ความกระทบกระเทือนตอจิตใจอยางรนุแรง ทำใหมคีดตีดิตวัสงผลเสยีตออนาคตได 
และการลงโทษจำคกุผูกระทำผดิดงักลาวจะเปนการทำลายสถานะทางสงัคมของเขา
อยางรายแรง แมบางกรณีศาลอาจรอลงอาญาให แตบคุคลนั้นกจ็ะมปีระวตัอิาชญากร
ติดตัวไปตลอดชีวิต นอกจากนี้แลวการฟองคดีเพื่อลงโทษผูกระทำผิดไมเปนผลดี
ทั้งแกคูกรณีและรัฐเพราะตองเสียเวลาและคาใชจายในการดำเนินคดี ที่สำคัญการ
ลงโทษผูกระทำผิดดังกลาวไดผลในทางปองกันและปราบปรามอาชญากรรมนอยมาก 
ดังนั้น จึงควรใหผูกระทำผิดไดมีโอกาสกลับตัวเปนคนดีของสังคมอีกครั้งหนึ่ง และ
เพื่อเปนการแกไขปรับปรุงความประพฤติของเขาในการอยูรวมกับสังคมใหเปนไป
ในทางที่ดีขึ้น โดยนำวิธีชะลอการฟองมาใชแทนการฟองคดีตอศาล  

 
๓. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการชะลอฟองคดีอาญาตามราง

พระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... ๒
วิธีการชะลอการฟองเปนการเปดโอกาสใหผูตองหามีโอกาสไดรับความ

ชวยเหลือในชั้นอัยการซึ่งจะเปนผลดีแกตัวผูตองหามากกวาในชั้นศาล การชะลอ

  ๑อัครวิทย  สุมาวงศ “โครงการชะลอการฟองกับขอทักทวงและขอยุติ” สำนักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม. 
หนา ๕๑ - ๕๒. หองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม. http://www.library.coj.go.th   
     ๒รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ 
ปที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓.
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การฟองจึงเปนรูปแบบหนึ่งที่สำคัญในการลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลซึ่งรัฐควรให
ความสำคญัและสนบัสนนุอยางเตม็ที ่การใชมาตรการชะลอการฟองจงึควรมมีาตรการ
ที่ชัดเจนแนนอนเพ่ือประโยชนแกทุกฝาย โดยความผิดที่จะชะลอการฟองได จะตอง
เปนความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป 
และหากมีโทษปรับดวย โทษปรับนัน้ตองไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่พนกังานอัยการ
อาจพิจารณาและมีคำสั่งใหชะลอการฟองได เมื่อปรากฏเหตุดังตอไปนี้ 

  (๑) ผูตองหาไมเคยไดรับการชะลอการฟอง กักขัง กักกัน หรือไดรับโทษ
จำคุก หรือรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมากอน 

  (๒) ผูตองหารับสารภาพและรองขอใหมีการชะลอ
การฟองกอนที่พนักงานอยัการจะยื่นฟองคดีตอศาล และ

  (๓) ผูเสียหายทุกคนยินยอมใหมีการชะลอการฟอง
เวนแตผูเสยีหายบางคนไมปรากฏตวัในขณะทีม่กีารชะลอการฟอง
และผูเสียหายที่ปรากฏตัวยินยอมใหมีการชะลอการฟอง๓

  ทัง้นี ้เมือ่พนกังานอัยการพิจารณาแลวเหน็วาผูตองหา
อาจกลับตนเปนคนดีได และผูเสียหายไดรับการชดใชหรือ
เยียวยาความเสียหายตามสมควร และการชะลอการฟองคดีจะเปนประโยชนตอ
อนาคตของผูตองหาและตอผูเสียหายมากกวาการพจิารณาลงโทษ พนกังานอยัการ
อาจมีคำสั่งใหชะลอการฟองได โดยการจะมีคำสั่งใหชะลอการฟองหรือไมนั้น
พนักงานอัยการอาจพิจารณาจากประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม 
สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ สิ่งแวดลอมของผูตองหา พฤติการณแหงคดี 
การบรรเทาผลรายแหงคดี การรูสึกถึงความผิดและการชดใชเยียวยาความเสียหาย 
ความยินยอมของผูเสียหาย ตลอดจนเหตุผลอ่ืน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 
หากพนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นวาควรชะลอการฟองก็ใหมีคำสั่งชะลอการฟอง 
หากเห็นวาไมสมควรชะลอการฟองก็ใหพนักงานอัยการดำเนินการฟองคดีตอไป 

  ในระหวางที่พนักงานอัยการมีคำสั่งใหชะลอการฟองนั้น พนักงานอัยการ
อาจกำหนดใหผูตองหาอยูภายใตการควบคุมความประพฤติ ดังตอไปนี้คือ๔

  (๑) ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคมุประพฤติ หรอือาสาสมคัรคมุประพฤติ
เปนครั้งคราว เพื่อบุคคลดังกลาวจะไดสอบถาม แนะนำ ชวยเหลือหรือตักเตือน
ตามที่เห็นสมควร

  (๒) จัดใหผูตองหากระทำกิจกรรมบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน
ตามที่พนักงานคุมประพฤติ และผูตองหาเห็นสมควร

ป ป โ  

   ๓รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕.
  ๔รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๔.
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  (๓) ใหฝกหัดหรือทำงานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ
  (๔) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใด อันอาจนำไปสูการ

กระทำผิดในทำนองเดียวกันอีก
  (๕) ใหไปรับการบำบัดรักษาความบกพรองของรางกายหรือจิตใจหรือ

การเจ็บปวยอยางอื่น ใหเขาไปรับการอบรมในหลักสูตรทีเ่กี ่ยวกับการปรับปรุง
พฤติกรรมหรือพัฒนานิสัย ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่กำหนด

  (๖) ใหแสดงความสำนึกผิดหรือความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง 
โดยการชดใชคาเสียหายหรือการกระทำอื่นใดตามความเหมาะสม

  (๗) เงื่อนไขอ่ืน ๆ  ตามท่ีเหน็สมควรเพื่อแกไขฟนฟหูรอืปองกนัมิใหผูตองหา
กระทำหรือมีโอกาสกระทำความผิดขึ้นอีก

  เมื่อไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติครบถวนแลว หรือมีเหตุ
ขดัของจนไมอาจปฏบิตัติามเงื่อนไขได อันมใิชเกดิจากความผดิของผูตองหา ใหพนักงาน
อัยการสัง่ยุติการดำเนินคดี และใหสิทธินำคดีอาญามาฟองเปนอันระงับไป แตหาก
ปรากฏวาผูตองหาจงใจไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติหรือเงื่อนไขอื่น
ทีพ่นักงานอัยการกำหนด หรือพฤติการณทีเ่กี่ยวกับการคุมประพฤติของผูตองหา
เปล่ียนแปลงไป พนักงานอัยการอาจเรยีกผูตองหามาชี้แจง หากพนักงานอัยการเหน็วา
ผูตองหาไมปฏิบัติตามเงื ่อนไขเพื่อคุมความประพฤติโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
พฤติการณทีเ่กี่ยวกับการคุมประพฤติเปลี่ยนแปลงไปจนไมอาจแกไขไดอันเกิดจาก
ความผิดของผูตองหา ใหพนักงานอัยการดำเนินคดีอาญาตอไป แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ
ผูเสียหายที่จะฟองคดีดวยตนเอง

ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งใหชะลอการฟองแลว ถาผูตองหาถูกขัง
อยู โดยคำสัง่ศาล ใหพนักงานอัยการจัดใหมีการยืน่คำรองขอใหปลอยผู ตองหา 
หากผูตองหาไดรบัการปลอยชั่วคราวโดยมสีญัญาประกัน ใหสญัญาประกันน้ันสิ้นสดุลง 
และเมือ่พนักงานอัยการมีคำสั่งใหชะลอการฟองแลว ผูเสียหายจะฟองคดีเองมิได 
จนกวาพนักงานอัยการจะมีคำสั่งใหดำเนินคดีตอไป หากผูเสียหายไดฟองคดีอยูกอน
แลวก็ใหศาลสั่งจำหนายคดีนั้นเสีย 

๔. มาตรการชะลอการฟองคดีอาญา
  การชะลอการฟองเปนขั ้นตอนหนึ่งในการสั ่งคดีของพนักงานอัยการ 

โดยเมือ่พนักงานอัยการพิจารณาตามกฎเกณฑทีก่ฎหมายกำหนดไวแลว เห็นวายัง
ไมสมควรฟองผูกระทำความผิดนั้น ก็จะดำเนินการชะลอการฟอง เพื่อรอฟงผล
เกี ่ยวกับความประพฤติของผู นั ้น เมื ่อครบกำหนดเวลาแลวไมปรากฏวาผู นั ้น
กระทำผิดอีก หรือไมผิดเงื่อนไขเกี่ยวกับความประพฤติ ก็จะออกคำสั่งไมฟองคดี 
แตถาระหวางนัน้ไดกระทำผิดอีก ก็จะระงับการชะลอการฟอง และออกคำสั่งฟอง
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คดีนั้นตอศาลตอไป โดยกอนที่พนักงานอัยการมีคำสั่งชะลอฟอง จะพิจารณาถึง
ประวัตแิละความประพฤติของผูตองหา ลกัษณะของความเสียหายท่ีเกดิตอสงัคมและ
สิ่งแวดลอม ความยินยอมของผูเสียหาย ความประสงคของผูตองหาที่จะปฏิบัติตาม
เงือ่นไขคุมประพฤติ ทัง้ทีเ่ปนเง่ือนไขท่ัวไปและเง่ือนไขพิเศษ โดยมุงทีจ่ะใหผูกระทำผิด 
รบัผดิชอบในการจดัการแกไขและปองกนัมใิหเกดิปญหาซำ้อกี รวมถงึการเยยีวยาฟนฟู
ความเสียหายดวย  

  มาตรการชะลอการฟอง จงึเปนมาตรการหน่ึงทีน่ำมาใชในการแกไขปญหา
การกระทำความผิดอาญาท่ีไมรายแรงของผูกระทำความผิดซึ่ง
ไมใชอาชญากร และรูสำนึกในการกระทำความผิดและพรอมที่
จะรับการแกไขฟนฟู ซึ่งกฎหมายมุงที่จะบรรเทาผลรายใหแก
ผูกระทำความผิดอาญา โดยมิไดแยกวาจะตองเปนความผิดตอ
สวนตัว หรือคดีที่รัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย ดังนั้น คดีที่จะชะลอ
การฟองไดจงึไมควรแบงแยกวาเปนความผดิตอสวนตวัหรือความ
ผิดตอรัฐเทานั้น แตควรพิจารณาจากความหนักเบาของคดีนั้น ๆ 
เปนหลัก ทั้งนี้ เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางบริสุทธ์ิ
ยุติธรรม และการที่ผูตองหาจะเขาสูมาตรการชะลอการฟองไดนั้น จะตองเปนไปดวย
ความสมัครใจและยินยอมของผูตองหา โดยใหมีการรองขอตอพนักงานสอบสวนหรือ
พนกังานอยัการ และกระบวนการชะลอการฟองนัน้ควรมกีำหนดระยะเวลาไมเกนิ ๒ ป 
แตไมเกินอายุความในแตละฐานความผิด ทั้งจะตองเปนไปโดยเสมอภาคมีความ
เทาเทียมกันในการปฏิบัติตอผูตองหา ไมวาผูตองหาน้ันจะมีอาชีพ หรือฐานะเชนไรก็จะตอง
ผานข้ันตอนของพนักงานอัยการ พนักงานคุมประพฤติ หรือพนักงานเจาหนาที่อื่นที่
ยินยอมใหผูตองหาอยูในความดูแล และไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมเสมอภาค
เทาเทียมกัน๕ และมาตรการชะลอการฟองน้ันควรใชในคดีความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาท 
หรอืความผดิทีม่อีตัราโทษจำคกุอยางสงูไมเกนิ ๕ ป และผูตองหาตองไมเคยไดรบัโทษ
จำคุกมากอน เวนแตเปนโทษจำคุกที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

บทสรุป
มาตรการชะลอการฟอง เปนวิธีการหนึ่งที่เปนการลดปญหาคดีขึ้นสูศาล

อยางมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง ที่ควรจะนำมาใชกับผูกระทำความผิดหรือผูตองหา
เพื่อใหกลับสูสังคมไดโดยไมมีมลทินติดตัว แตอยางไรก็ตามภายใตขั้นตอนและวิธีการ
ดังกลาวยอมตองมีการควบคุมการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ เนื่องจากการสั่ง
ชะลอการฟองเปนอำนาจในการสั่งคดีของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ ดังนั้นในการใช

  ๕ชาตรี สุวรรณิน,“ชะลอการฟอง” สาระนิพนธ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๕ 
http://www.comepee.com/chatree.art3.html

 ป ไป 
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ดุลพนิิจส่ังใหชะลอการฟองของพนักงานอัยการจำเปนตองมีขอบเขตในการใชดลุพนิจิ 
โดยพิจารณาถึงปจจัยในดานตาง ๆ ของผูกระทำผิด ลักษณะของการกระทำผิด 
ตลอดจนผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสังคมโดยสวนรวม ท้ังในดานเศรษฐกิจและความม่ันคง
ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และควรจะตองมรีะบบตรวจสอบการใชดุลพินิจทีม่ี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ มิฉะนั้นแลวการกำหนดมาตรการชะลอ
การฟองเพื่อแกไขปญหาการฟองคดีอาญาทีเ่ปนความผิดเล็กนอยนั้นคงจะไมเกิดผล
ในทางปฏิบัติแตขณะเดียวกันจะกลับกลายเปนการสรางปญหาใหกับสังคม 

ดังน้ัน หากมาตรการชะลอการฟองซึ่งเปนมาตรการกอนท่ีจะฟองผูกระทำผดิ
ตอศาลไดดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการทีถู่กตองแลว ยอมเกิดความคุมคาทาง
เศรษฐกิจชวยลดคาใชจายของภาครัฐ ประหยัดงบประมาณแผนดินรวมทัง้คาใชจาย
ของคูกรณีจึงเปนมาตรการทีม่ีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะของประเทศ
ในปจจุบัน ทัง้มีความยืดหยุนตอสถานการณในอนาคต เกิดแรงผลักดันใหทุกองคกร
ในกระบวนการยุตธิรรมไดปรบัตวัเพื่อแสวงหาแนวทางและวิธกีารใหมท่ีสามารถนำไป
พัฒนากระบวนการยุติธรรมอยางตอเนื่องใหไดมาตรฐานมีประสิทธิภาพและเปน
ที่ยอมรับของสังคมสืบตอไป
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