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บทนํา
การทองเที ่ยวนั ้นถือเปนนโยบายสําคัญทีร่ัฐใหการสงเสริมและถือเปน

อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเปนอุตสาหกรรม
ทีส่รางรายไดใหแกประเทศเปนลําดับตน ๆ รองลงมาจากการสงออกสินคาเกษตร 
เชน ขาว เปนตน ทัง้ยังเปนการสรางอาชีพใหแกประชาชนในทองถิ่นไดหลากหลาย
อาชีพ และจากการที่ภาครัฐไดกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทําใหมี
นักทองเที่ยวชาวตางชาตเิดนิทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยหลายลานคน แตเมื่อ
มีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นแกนักทองเทีย่วไมวาจะเปนความผิดฐาน
ทํารายรางกาย ความผิดฐานลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือฉอโกง ในระหวาง
ทีพ่ักอาศัยอยู ในประเทศไทย กลับไมมีมาตรการใดที ่จะคุ มครองหรือเยียวยา
ความเสียหายใหกับนักทองเทีย่วเหลานั้นเปนกรณีพิเศษแตอยางใด กลับมีมาตรการ
เชนเดียวกับคนไทยที่เมือ่มีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นก็ตองดําเนินคดีผาน
กระบวนการยุติธรรมเริ่มตั้งแตชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลเพื่อให
ศาลเปนผูวินิจฉยัชีข้าดตัดสินคดีใหซึง่กวาทีก่ารพิจารณาคดีของศาลจะเสร็จสิน้ไปก็
ตองใชเวลานาน วิธีการจึงไมเหมาะสมที่จะนํามาใชกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
ซึ่งมรีะยะเวลาในการพักอาศัยอยูในประเทศไทยคอนขางจํากัด ดังนั้น รัฐจึงควร
กําหนดวิธีดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพือ่เปนมาตรการในการคุมครอง
ความปลอดภยั และการเยยีวยาความเสยีหายใหแกนักทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
ในการที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศมากที่สุด 

กระบวนการยุติธรรม
กับการเยียวยาความเสียหาย
แกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
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ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีรัฐใชเปน
มาตรการในการคุมครองและเยียวยาความเสียหายใหแกนักทองเท่ียวท่ีไดรับ
ความเสียหายเน่ืองจากการกระทําความผิดอาญาในประเทศไทยวาผูเสียหายมีสิทธิ
ที่จะไดรับการชวยเหลือเยียวยาจากหนวยงานของรัฐอยางไร หรือมีมาตรการท่ีจะ
ระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นโดยวิธีอื่นหรือไม อยางไร ตลอดจนการเริ่มสืบพยานลวงหนา
ของนักทองเท่ียวกอนเดินทางกลับประเทศของตน “สารพันปญหากฎหมาย” 
ฉบบันีจ้งึขอนําเสนอเร่ือง “กระบวนการยตุธิรรมกบัการเยยีวยา
ความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติิ” ดังนี้

๑. สภาพปญหาและการกระทําความผิดทาง
อาญาที่เกิดขึ้น 

  การที่นักทองเที่ยวตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางเขามา
ทองเท่ียวในประเทศไทยน้ันก็เนื่องมาจากความงดงามทาง
ธรรมชาติ ความงามทางวัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่สวยงาม
ซึ่ งปจจัย เหล านี้ เปนพื้นฐานสําคัญที่ ดึ งดูดนักทอง เ ท่ียว
ชาวตางชาติใหตัดสินใจเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ 
สิ่งที่จะมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวอีกประการหนึ่งก็คือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินในระหวางการทองเที่ยวหรือพักอาศัยอยูในประเทศไทย 
การท่ีภาครัฐไดกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวทําใหมีนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนจํานวนมาก เมื่อเกิดปญหา
หรือเกิดความเสียหายในชีวิตรางกายและทรัพยสินของนักทองเที่ยวอันเน่ืองมา
จากการกระทําความผิดทางอาญา รัฐจึงตองมีมาตรการทางกฎหมายที่จะคุมครอง
และเยียวยาแกนักทองเที่ยวในระหวางที่พักอาศัยอยูในประเทศไทยใหไดรับความ
เปนธรรมโดยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะนักทองเที่ยวมีระยะ
เวลาพักอาศัยอยูในประเทศไทยนอยและคอนขางจํากัด ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้น
ในระหวางเวลาที่นักทองเที่ยวพักอาศัยอยูในประเทศไทย การเยียวยาความเสียหาย
หรอืการระงับขอพพิาทกค็อืกระบวนการพิจารณาคดีโดยศาลยุตธิรรม ซึง่การดําเนินคดี
ของศาลนั้นตองใชเวลานานและเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับจํานวน
ทนุทรพัยทีฟ่องรองหรอืความเสยีหายทีเ่กิดขึน้อาจจะไมคุมคากบัคาใชจายทีจ่ะตองเสยี
ไปในระหวางการดําเนินคดี และรวมถึงระยะเวลาที่พักอาศัยอยูในประเทศไทยดวย 
เพราะผูเสียหายตองการท่ีจะระงับขอพิพาทท่ีเกิดขึน้นัน้ใหเสร็จสิน้ไปโดยเร็วเนือ่งจาก
ตองเดินทางกลับประเทศตน 

    แตเนื่องจากการพิจารณาคดีในศาลนั้นตองใชระยะเวลานานและไม
เหมาะสมกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีระยะเวลาอยูในประเทศอยางจํากัดเพราะ
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กระบวนการพิจารณาคดีในศาลนั้นจะตองใชระยะเวลามากพอสมควร ซึ่งหากนําวิธี
การระงับขอพิพาทหรือการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวโดยวิธีอืน่มาใชเพื่อ
แกไขปญหาในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินคดีแกนักทองเที่ยว ซึ่งจะทําใหคูกรณี
ทัง้สองฝายมีความพึงพอใจทีจ่ะสามารถยุติขอขัดแยงและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได
อยางรวดเร็วและไดรับความเปนธรรมยอมจะเปนผลดีแกทุกฝาย เมื่อมีความเสียหาย
เกดิขึ้นกบันักทองเที่ยวชาวตางชาตไิมวาจะเปนความเสยีหายตอชวิีต รางกาย เสรภีาพ 
หรือทรัพยสิน อันเปนมูลความเสียหายในทางอาญา การดําเนินคดีหรือการเยียวยา
ความเสียหายดวยการระงับขอพิพาทจึงควรคํานึงถึงวิธีการที่เหมาะสมสรางความพึง
พอใจใหกับนักทองเที่ยวดวยวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ 

  ๒. การระงับขอพิพาทในทางอาญา
   การระงับขอพิพาททางอาญานั้นอาจกระทําไดหลายวิธี โดยมีความแตก

ตางกนัอาจเกดิจากปจจัยแวดลอม ระบบกฎหมายหรอืคานิยมของแตละทองถิ่นทาํให
วิธีการระงับขอพิพาทในแตละประเภทมีผลที่แตกตางกันไปทั้งในเนื้อหาและวิธีการ
ของการระงบัขอพิพาท ซ่ึงมีวิธีการมากมายหลากหลายวิธีเพื่อเปนแนวทางในการระงับ
ขอพิพาทกอนที่จะมีการนําคดีขึ้นสูศาล ซึ่งในคดีเกี่ยวกับนักทองเที่ยวที่เปนคดีอาญา
ในความผิดเกี่ยวกับทรัพยหรือความผิดเกี่ยวกับรางกายที่ไมรุนแรง ทั้งนี้ เพื่อเปน
การประหยัดคาใชจายในการดาํเนินคดใีหแกคูกรณ ีและมคีวามสะดวกและรวดเรว็ใน
การดําเนินคดี และยังเปนการชวยลดจํานวนคดีทีจ่ะขึ้นสูกระบวนการพิจารณาของ
ศาลดวย ซึ่งวธิกีารระงบัขอพพิาทในทางอาญาน้ันมท้ัีงกระบวนการกอนฟองคดตีอศาล
และกระบวนการภายหลังการฟองคดีตอศาลแลว ดังนี้ 

  ๒.๑ การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอื่นกอนฟองคดีตอศาล๑

        ในคดีอาญานั้นโดยปกติมักจะเริ ่มตนเมื่อมีการกลาวหาวาไดมี
ความผิดอาญาเกดิขึ้น โดยการรองทุกขหรอืการกลาวโทษตอเจาพนกังาน หรอืผูเสยีหาย
ฟองคดีอาญาตอศาลโดยตรง เม่ือศาลไดรบัฟองไวแลวกจ็ะดาํเนนิการพจิารณาพิพากษา
ตอไปจนเสร็จส้ินสาํนวน โดยอยูภายใตเงือ่นไขการระงบัคดหีรอืเหตกุารณใด ๆ  
ทีช่ี้ขาดในเนือ้หาแหงคดีทันทีทีเ่หตุการณนั้นเกิดขึ้น แตดวยระยะเวลาทีจํ่ากัดของ
นักทองเที่ยวที่ตองเดนิทางกลบัประเทศจึงตองการระงบัขอพพิาทที่เกิดขึ้นโดยเรว็ท่ีสดุ
เพราะไมตองการที่จะดาํเนินคดตีอศาลเน่ืองจากกระบวนพิจารณาน้ันมีความลาชาจงึ
ตองนําวิธีการระงับขอพิพาทมาใชแกนักทองเที่ยวโดยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 

    ๑) การยอมความโดยผูเสียหาย เปนกรณีที่ผูเสียหายไดตกลงกับ
ผูกระทําผิดเพื่อระงับขอพิพาททางอาญาที่เกิดขึ้น โดยผูเสียหายไมติดใจเอาความกับ

  ๑ภัทริน รินทรธราศรี “มาตรการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติผูไดรับความเสียหายในประเทศไทย”
วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ๒๕๕๒. หนา ๕๗ - ๕๙.
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ผูกระทาํผดิอกีตอไป มผีลทาํใหความผดิอาญาน้ันระงบัสิน้ลง โดยในการยอมความน้ัน
จําเปนตองไดรับความยินยอมของผูเสียหายเปนหลัก สวนผูกระทําความผิดจะชดใช
คาเสียหายหรือไม ไมใชขอสําคัญเพียงแตผูเสียหายยินยอมคดีก็เปนอันระงับไป

    ๒) การใชดุลพินิจระงับคดีโดยเจาหนาท่ีตํารวจ  เปนการระงับ
ขอพิพาทโดยวิธีหนึ่งของเจาหนาที่ตํารวจ เนื่องจากปญหาอาชญากรรมมีจํานวนมาก
ขึ้นทุกวัน และมีความสลับซับซอนตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตํารวจในฐานะ
ที่เปนหนวยงานแรกที่ตองเขามาสูกระบวนการยุติธรรมจึงมีหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม และในฐานะที่เปนผูปฏิบัติหนาที่โดยตรงในการดูแลรักษา
ความสงบเรียบรอยและบังคับใชกฎหมาย จึงมีโอกาสที่จะ
เลือกบังคับใชกฎหมายได

    ๓) การใชดุลพินิจระงับคดีโดยพนักงานอัยการ 
เปนการระงับขอพิพาทโดยการใชดุลพินิจในการสั่งฟองหรือสั่งไม
ฟองคดี โดยอาศัยหลักความยุติธรรมหรือมีเหตุผลอันควรที่จะสั่ง
ไมฟอง เชน กรณีที่ตองกันตัวผูตองหาบางคนไวเปนพยาน หรือ
หากมีการฟองคดีแลวจะกอใหเกิดผลเสียหายมากกวาการไมฟองคดี 
ก็จะใชดุลพินิจในการสั่งไมฟองคดีเพื่อใหคดีระงับไป

    ๔) การตอรองคํารบัสารภาพ เปนวธิกีารดาํเนนิคดทีีถ่กูนาํมาใชทัง้
กอนและหลงัฟองคดเีพือ่ลดปญหาในการคนหาขอเทจ็จรงิ หรอืพยานหลกัฐาน ทีส่งผล
ใหการดําเนินคดีตองลาชาออกไป โดยเปนการใหอํานาจแกพนักงานอัยการเปน
ผูเจรจาทําความตกลงกับผูตองหาหรือจําเลยหรือทนายความของผูตองหาหรือ
จําเลย เพื่อใหจําเลยรับสารภาพโดยแลกเปลี่ยนกับการลดขอหาหรือเพื่อใหศาลรอ
การลงโทษ หรือลงโทษสถานเบา ซึ่งการตกลงรับขอเสนอน้ันถือวาเปนสิทธิของ
จําเลยที่จะใหความรวมมือหรือไมก็ได และภายหลังที่จําเลยตกลงตามขอเสนอแลว 
คดีก็ยังไมเสร็จสิ้นลงในทันที แตยังคงดําเนินคดีตอไปจนถึงที่สุด ซึ่งวิธีการนี้เปนแต
เพียงการชวยใหการพิจารณาคดีทําไดงายและรวดเร็วขึ้นเทานั้น

    ๕) การเปรียบเทยีบในคดีอาญา เปนกรณทีีร่ฐัใหอาํนาจเจาหนาที่
ฝายบริหารลงโทษทางอาญาแกผูกระทําผิด โดยการเปรียบเทียบปรับ ซ่ึงบุคคลท่ีมี
อํานาจเปรียบเทียบปรับ คือ พนักงานสอบสวน ทั้งนี้เพื่อใหความผิดตามกฎหมายนั้น
เสร็จสิ้นไปโดยรวดเร็ว จึงใหเจาพนักงานนั้นมีอํานาจเปรียบเทียบปรับในความผิดที่มี
โทษปรับสถานเดียว ความผิดลหุโทษ ซึ่งการเปรียบเทียบปรับน้ันมีไดเฉพาะในชั้น
สอบสวนและกอนมีการฟองคดีตอศาล โดยตองกระทําดวยความสมัครใจของผูตองหา
และความยินยอมของผูเสียหายดวย
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  ๒.๒ การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการทางศาล
           การกระทําความผิดในทางอาญาที ่เ กี ่ยวกับนักท องเที ่ยว 

ในคดีความผิดเล็กนอยที่ยอมความได เชน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ความผิดเกี่ยวกับ
รางกายท่ีไมรายแรง เปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดอัตราโทษจําคกุไมเกินสามป หรอืปรบั
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ ซึ่งเปนคดีทีม่ีอัตราโทษเล็กนอยจึงอยูในเขต
อํานาจของศาลแขวง เพราะการพจิารณาพพิากษาคดอีาญาที่อยูในเขตอํานาจของศาล
แขวงนั้น กฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑวิธีพิจารณาความไวเปนการเฉพาะ คือ 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ 
ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณในประการที่สําคัญเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ใหไดรับความยุติธรรมโดยวิธีการเฉพาะที่งาย สะดวก รวดเร็ว และเสียคาใชจายนอย 
โดยไมใหประชาชนผู มีขอพิพาทในคดีอาญาเล็กนอยนัน้ จะตองเสียเวลาใน
การดาํเนินคดท่ีียุงยากและสลบัซบัซอนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
กระบวนพจิารณาความอาญาในศาลแขวงมีบทบญัญตัพิเิศษแตกตางไปจากวธีิพิจารณา
ความทั่วไปเพราะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้

      (๑) ในกรณีทีจั่บตัวผูตองหาไดแลว พนักงานสอบสวนตอง
มอบตัวผูตองหาใหแกพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบโดยเร็ว และพนักงานอัยการ
ตองรีบนําสํานวนมาฟองตอศาลโดยเร็ว ซึ่งรวมการดําเนินการทั้งหมดนี้นับแตเวลา
ทีผู่ตองหาถูกจับจนถึงเวลายืน่ฟองตองกระทําใหแลวเสร็จภายในเวลา ๔๘ ชั่วโมง 
หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว หามมิใหพนักงานอัยการฟองคดีตอศาล เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากอัยการสูงสุด หรือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยืน่
คาํรองตอศาลเพื่อขออนุญาตผดัฟองคดไีปฟองในคราวหนา เพราะมคีวามจาํเปนหรอื
มีเหตุจําเปนที่ไมสามารถฟองผูตองหาไดทันในกําหนดเวลานั้นก็ได 

      (๒) ในกรณท่ีียังจบัตวัผูตองหาไมได พนกังานสอบสวนในทองที่
ท่ีความผดิเกดิขึ้นในเขต หรอืผูตองหามท่ีีอยูมีอาํนาจทาํการสอบสวนได ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘ และใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวน
ผูรบัผดิชอบสงสํานวนพรอมความเหน็ไปยงัพนักงานอัยการ ซ่ึงเปนหนาที่ของพนกังาน
อัยการเห็นสมควรสั่งฟองหรอืสั่งไมฟอง แตในมาตรา ๗ ของพระราชบญัญตัจัิดตั้งศาล
แขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ทีก่ําหนดใหคดีทีอ่ยูในเขตอํานาจของ
ศาลแขวงมีกําหนดระยะเวลาใหพนักงานอัยการฟองคดีภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแตเวลา
ทีผู่ตองหาถูกจับ ก็เปนเรือ่งทีกํ่าหนดเฉพาะในกรณทีีม่ีตัวผูตองหาจะทาํใหคดีเขาสู
กระบวนการของศาลเร็วขึ้น 

     ในคดีอาญาเล็กนอยทีผู่เสียหายเปนนักทองเทีย่วชาวตางชาติ 
มีกาํหนดระยะเวลาอยูในประเทศไทยคอนขางจํากัด หากจับตวัผูตองหาไมไดกไ็มอยูใน
บังคับของกําหนดระยะเวลาที ่จะทําใหคดีเขาสู กระบวนพิจารณาของศาลแขวง 
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กระบวนการยุติธรรมกับการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

จุลนิติ

เนื่องจากการพิจารณาคดีอาญาน้ันจําเปนตองพิจารณาโดยเปดเผยตอหนาจําเลย 
ดังนั้น บทบัญญัติของการพิจารณาคดีในศาลแขวงก็ไมสามารถเยียวยาความเสียหาย
ใหแกนักทองเท่ียวไดอยางเต็มที่ ในการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเท่ียวชาว
ตางชาตโิดยกระบวนการศาล หากนกัทองเทีย่วผูเสยีหายไดรบัการชดเชยความเสียหาย
หรือมีการพิพากษาลงโทษจําเลยในระหวางที่ผูเสียหายอยูในประเทศ ก็จะเกิดความ
พึงพอใจในกระบวนการเยียวยาความเสียหายของประเทศไทย

๓. การสืบพยานลวงหนาในคดีอาญาของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

   โดยปกติการสืบพยานบุคคล ไมวาจะเปนการสืบ
พยานโจทกหรือพยานจําเลยก็ตามเปนกระบวนพิจารณาในชั้น
พิจารณาคดี ซ่ึงจะตองกระทําภายหลังท่ีมีการย่ืนฟองคดีตอศาลแลว
แตหากมีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองมีการสืบพยานบุคคล
ไวกอนฟองคดีตอศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒๓๗ ทวิ กําหนดใหมีการสืบพยานบุคคลไวลวงหนาได 
เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้คือ บุคคลนั้นจะเดินทางออกไปนอก
ราชอาณาจักร ไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง เปนบุคคลมีถ่ินท่ีอยูหางไกลจากศาลท่ี
พิจารณาคดี มีเหตุอันควรเช่ือวาจะมีการยุงเหยิงกับพยานน้ันไมวาโดยตรงหรือทางออม 
หรอืมเีหตจุาํเปนอืน่อนัเปนการยากแกการนาํพยานมาสบืในภายหนา โดยพนักงาน
อัยการจะยื่นคํารองขอเอง หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูเสียหายหรือจากพนักงาน
สอบสวนใหย่ืนคํารองขอตอศาลเพ่ือใหศาลมีคําส่ังใหสืบพยานบุคคลคนไวลวงหนากอนได 
     ดังน้ัน หากนักทองเท่ียวชาวตางชาติผูเสียหายซ่ึงเปนพยานบุคคลมีความ
จําเปนตองเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกอนท่ีพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จ
หรอืกอนพนกังานอยัการฟองคดตีอศาล เชนนีย้อมเกดิปญหาในเรือ่งเกีย่วกบัการรบัฟง
พยานหลักฐานในคดีอันจะใชในการลงโทษผูกระทําความผิดได ประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญามาตรา ๒๓๗ ทว ิจงึไดกาํหนดใหมวีธิกีารเกีย่วกบัการสบืพยาน
ลวงหนากอนฟองคดีได ในกรณีที่พยานบุคคลตองเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 
ซึ่งเปนมาตรการที่ศาลชวยเหลือคูความในกระบวนพิจารณาที่ตองการอางอิงพยาน
หลักฐาน แตพยานหลักฐานนั้นตองมีความสําคัญกับคดีพอที่จะตองอางอิงขอเท็จจริง 
เพื่อสนับสนุนคําฟองหรือคําใหการของตนได   

  ซึ่งการกําหนดมาตรการในเรื่องเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐานไวกอน
ฟองคดีในคดีที่ผูเสียหายเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติและเปนพยานสําคัญแหงคดี 
หลักเกณฑในเรื่องการสืบพยานลวงหนากอนฟองนั้นเปนเพียงมาตรการของฝายรัฐ

ไ ี่
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ทีช่วยเหลือคูความในคดีทีจ่ะอางอิงพยานหลักฐานสําคัญแตมีความจําเปนทีจ่ะเดิน
ทางออกนอกราชอาณาจักร แตหากมีการแยกคดีที่เกี่ยวกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ใหไดรับการพิจารณาโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑทีเ่หมาะสมกับระยะเวลาที่จํากัด
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพื่อใหไดรับการพิจารณาโดยเร็ว ทําใหคดีเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาทีน่ักทองเทีย่วพักอาศัยอยูในประเทศไทย ยอมจะเปนประโยชนแก
นักทองเที่ยวมากที่สุด

  กรณีทีเ่กี่ยวกับพยานหลักฐานนี้หากมีความจําเปนเนื่องจากไมสามารถ
ฟองคดไีดทันกอนท่ีพยานจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ซ่ึงหากใหนักทองเที่ยว
ผูเสียหายมีอํานาจที่จะขอสืบพยานไวกอน โดยไมจําตองรองขอพนักงานอัยการแตใช
วิธีย่ืนตอศาลท่ีพจิารณาเฉพาะคดขีองนักทองเท่ียวไดโดยตรง เชนน้ียอมเปนมาตรการ
ท่ีรฐัใหความชวยเหลอืและอาํนวยความยตุธิรรมใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิซึ่งทํา
ใหนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงกระบวนยุติธรรมไดโดยสะดวก  ทั้งนี้ หากตอมาผูตอง
หานั้นถูกฟองเปนจําเลยในการกระทําผิดทางอาญา ก็ใหรับฟงคําเบิกความของพยาน
ที่ไดสืบไปกอนลวงหนาในการพิจารณาคดีนั้นได

๔. มาตรการที่รัฐใชในการเยียวยาความเสียหายในทางอาญา
แกนักทองเที่ยว

  โดยสาเหตุของการกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึนและเปนปญหากับนักทองเท่ียว
สวนใหญเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทีม่ีประสิทธิภาพของเจาหนาทีต่ํารวจ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไดสงเสริมนโยบาย
การทองเที ่ยว แตไมมีการจัดแผนงานรองรับใหครอบคลุมถึงความปลอดภัยแก
นักทองเทีย่ว การทีร่ัฐกําหนดนโยบายสงเสริมการทองเทีย่วเปนการเปดโอกาสให
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาในประเทศไทยมากข้ึนเปนการสรางภาระความรับผิดชอบให
กับผูมีหนาท่ีเก่ียวของมากข้ึน ขณะเดยีวกันสภาพแวดลอมท่ีมีอยูในธุรกิจการทองเที่ยว
ก็เอื้ออํานวยใหเกิดการกระทําความผิดตอนักทองเที่ยว

  เม่ือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึนจนทําใหมีผูตกเปนเหย่ืออาชญากรรม
รัฐมีหนาทีต่องเขามาเยียวยาความเสียหายทีเ่กิดขึน้และผูกระทําความผิดเองก็
ตองรับผิดในความเสียหายทีเ่กิดขึ้นโดยการชดใชคาสินไหมทดแทน ซึ่งสิทธิในการ
เยียวยาความเสียหายของผูเสียหายในคดีอาญานั้นสามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท๒ 
คือ การเยียวยาความเสียหายโดยรัฐ และการเยียวยาความเสียหายโดยการใชสิทธิ
ทางศาล ดังนี้ 

  ๒ภัทริน รินทรธราศรี, อางแลว หนา ๖๕ - ๖๖.
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    ๔.๑ การเยียวยาความเสียหายในคดีอาญาโดยรัฐ 
            การคุมครองสิทธิของผูเสียหายนั้นถือเปนสิทธิอันชอบธรรมที่

ผูเสยีหายมสีทิธิไดรบัจากรฐัทีจ่ะตองชวยเหลอืเพือ่บรรเทาความเสยีหายแกผูเสยีหาย
ดวยการกําหนดแนวทางการเยียวยาแกผูเสียหายตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยผูมี
สทิธไิดรบัคาตอบแทนตามพระราชบญัญตันิีจ้ะตองเปนผูเสยีหายในคดอีาญา กลาวคอื 
ตองเปนบุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต หรือรางกาย หรือจิตใจเน่ืองจากการ
กระทําความผิดอาญาของผูอ่ืน โดยตนเองมิไดมีสวนเก่ียวของกับการกระทําความผิดน้ัน๓

และความผิดที่กระทําตอผูเสียหายอันอาจขอรับคาตอบแทน
ไดจะตองเปนความผิดตามท่ีระบไุวในพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึง่ไดแก ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาค ๒
อันไดแกความผิดในลักษณะ ๙ คือ ความผิดเก่ียวกับเพศมาตรา 
๒๗๖ ถงึมาตรา ๒๘๗ และลกัษณะ ๑๐ ความผดิเกีย่วกบัชวีติรางกาย 
หมวด ๑ ความผิดตอชีวิต มาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๔ หมวด 
๒ ความผิดตอรางกาย มาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๓๐๐  หมวด ๓ 
ความผิดฐานทําใหแทงลูก มาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๕ และในหมวด ๔ ความผิด
ฐานทอดทิ้งเด็กคนปวยเจ็บหรือคนชรา มาตรา ๓๐๖ ถึงมาตรา ๓๐๘ ทั้งนี้ 
โดยบุคคลดังกลาวสามารถย่ืนคําขอรับคาตอบแทนตอคณะกรรมการพิจารณาคา
ตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ณ สํานักงาน
ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา หรือที่สํานักงานยุติธรรม
จังหวัดทุกจังหวัด ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ผูเสียหายไดรูถึงการกระทําความผิด๔

  ๔.๒ การเยียวยาความเสียหายโดยการใชสิทธิทางศาล
        การกระทาํความผดิอาญาทีม่นีกัทองเทีย่วเปนผูเสยีหายน้ันเกดิขึน้

อยางตอเนื่องเปนประจํา แมรัฐบาลจะใหความสําคัญกับการทองเที่ยวโดยกําหนด
นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให
นกัทองเทีย่วเดินทางเขามาทองเทีย่วในประเทศใหมากทีส่ดุ และเม่ือนกัทองเทีย่วไดรบั
ความเสียหายในการกระทําความผิดอาญาข้ึนจึงตองมีการกําหนดนโยบายปองกันความ
เสียหายและเยียวยาความเสียหายแกนักทองเท่ียวน้ันดวย แมผูเสียหายในคดีอาญามีสิทธิ
ที่จะไดรับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย
และคาทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ กต็าม แตหากผูเสยีหาย

  ๓พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓. 
   ๔พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๒. 
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สารพันปญหากฎหมาย

เห็นวาการเยียวยาความเสียหายที่ไดรับจากรัฐนั้นไมเพียงพอตอความเสียหายที่
ผูเสียหายไดรับ ก็อาจใชสิทธิเรียกรองทางศาลเพ่ือเรียกคาสินไหมทดแทนจากผูกระทําผิดได 
ท้ังน้ีตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ ซึง่ไดกาํหนดหลกัเกณฑ
ใหผูเสียหายมีสิทธิเรยีกคาสนิไหมทดแทนจากจําเลยในคดีท่ีพนกังานอยัการเปนโจทก
และผูเสยีหายมสีทิธท่ีิจะเรยีกเอาคาสนิไหมทดแทนเพราะเหตุไดรบัอนัตรายแกชวีติ 
รางกาย จิตใจหรือไดรับความเสื่อมเสียตอเสรีภาพในรางกาย ชื่อเสียงหรือไดรับ
ความเสียหายในทางทรัพยสินอันเนื ่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลย 
ซึง่ผู เสียหายสามารถยื่นคํารองตอศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอใหบังคับจําเลย
ชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนได เมื ่อมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ ้น 
และการกระทาํน้ันกอใหเกดิสทิธเิรยีกรองในทางแพง หรอืท่ีเรยีกวาคดแีพงเกี่ยวเนื่อง
คดอีาญา ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยน้ันไดกาํหนดใหผูกระทําความผดิ
ตองใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสยีหาย โดยการคนืทรพัยสนิ การใชราคา และคาเสยีหาย
เพื่อความเสียหายอยางใด ๆ ที่เกิดขึ้น 

      เดิมการดําเนินคดีแพงเกี ่ยวเนื่องกับคดีอาญาในคดีทีพ่นักงาน
อัยการเปนโจทกนั้น มีขอจํากัดวาพนักงานอัยการมีอํานาจยืน่คํารองขอคืนทรัพย
หรือใชราคาแทนผูเสียหายไดเฉพาะในความผิดเกี่ยวกับทรัพย ๙ ฐานความผิดเทานั้น 
อันไดแกความผิดฐานลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย โจรสลัด กรรโชก 
ฉอโกง ยักยอก และรับของโจร๕ โดยขอใหศาลบงัคบัจาํเลยคนืทรพัยสนิหรอืใชราคาแทน
ผูเสียหายได โดยไมรวมความผดิท่ีเก่ียวกับการทาํรายรางกาย หรอืความผดิตอเสรภีาพ 
นอกจากนี้ผูเสียหายซึ่งไดรบัความเสยีหายอยางอื่นท่ีประสงคจะเรยีกคาสนิไหมทดแทน
จากจําเลยจะตองไปดําเนินคดีในสวนแพงดวยตนเองโดยตองเสียคาธรรมเนียม
และคาใชจายในการดําเนินคดีเองทําใหผูเสียหายเหลานั้นไดรับความเดือดรอนโดย
ไมเปนธรรม

      ตอมาจึงไดมกีารแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยกําหนดใหผูเสียหายมีสิทธิยืน่คํารองขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนเขามา
ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีแทนผูเสียหายไดโดยไมตองแยกฟอง
เปนคดีตางหาก รวมทัง้ยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกระบวนพิจารณา
ดังกลาวใหแกผูเสียหาย เพื่อใหการวินิจฉัยคดีสวนแพงเปนไปดวยความรวดเร็วและ
เปนธรรมแกผูเสียหายยิ่งข้ึน โดยผูเสียหายตองยื่นคํารองขอกอนเริ่มทําการสืบพยาน 
และหากไมมีการสืบพยานในคดีนั้น กลาวคือ กรณีทีจํ่าเลยใหการรับสารภาพโดย
ไมจาํเปนตองมกีารสบืพยานประกอบคาํรบัสารภาพตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา

  ๕ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๓. 
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ความอาญา มาตรา ๑๗๖ ผูเสียหายจะตองยื่นคํารองกอนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี 
โดยคํารองตองแสดงรายละเอียดตามสมควรเก่ียวกับความเสียหายและจํานวนคาสินไหม
ทดแทนที่เรียกรองดวย 

สรุป 
แมรัฐจะมีการกระตุนเศรษฐกิจดวยการสงเสริมการทองเท่ียวมากเพียงใด

ก็ตาม แตหากประชาชนในประเทศหรือผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว ยังคงขาด
จิตสํานึกในการเปนเจาบานที่ดีมีการเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวหรือแมแตการ
ทาํรายรางกายเพ่ือใหไดมาซึง่ทรพัยสนิจากนักทองเทีย่วอนัเปนความผิดทางอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา จงึทาํใหเกดิคดขีอพพิาทอยูเปนประจาํทัง้
ในทางแพงหรือทางอาญา  

ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายแกนักทองเที่ยวแลว การดําเนิน
กระบวนยุติธรรมทางอาญาใหแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
ไมวาจะเปนการพิจารณาคดีในช้ันศาล หรือมาตรการตาง ๆ 
ที่รัฐนํามาใชในการใหความคุมครองนักทองเท่ียวน้ันถือวายังไม
เหมาะสมในการท่ีจะเยียวยาความเสียหายแกนักทองเท่ียวได 
จึงทําใหนักทองเท่ียวไมไดรับความสะดวก รวดเร็วในการ
เยียวยาความเสียหายนั้น ซึ่งอาจสงผลตอการตัดสินใจในการเดินทางเขามาทองเที่ยว
ในประเทศไทยได ทําใหขาดรายไดจากการทองเท่ียวอันเปนผลกระทบโดยตรงตอ
ผูประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วกบัการทองเทีย่ว และกระทบตอเศรษฐกจิขอประเทศโดยภาพ
รวมดวยซึ่งปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการทองเท่ียวก็คือเรื่องของความปลอดภัย 
อนัเปนสิง่ทีน่กัทองเทีย่วจะพจิารณาเปนลาํดบัแรก แลวจงึพจิารณาถงึสถานทีท่องเทีย่ว
ที่สวยงามและประเพณีวัฒนธรรมที่นาสนใจ หรือความแตกตางและนาศึกษาทาง
ภมูศิาสตร ซึง่นอกจากความประทบัใจในการบรกิาร และความมัน่ใจในความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสินที่มีผลโดยตรงกับนักทองเที่ยวแลวยังเปนการประชาสัมพันธให
นักทองเที่ยวเลือกประเทศไทยเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญสําหรับพวกเขาอีกดวย  

ดังนั้นการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการทองเที่ยวนั้นจึงตอง
อาศัยความรวมมือจากหลายฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป
เพื่อใหเกิดความม่ันใจแกนักทองเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยซ่ึงถือเปนแรงจูงใจ
ที่สําคัญตอนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยใหมากที่สุด 
เพราะความสงบเรียบรอยภายในประเทศถือเปนภาพลักษณที่ดีในการสงเสริมให
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึนและยังสะทอนใหเห็นถึงความมั่นคงภายใน
ประเทศ ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกปลอดภัยที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยดวยความสุขใจ ในขณะเดยีวกนัอาชญากรรม และกลุมบคุคลท่ีแสวงหาผล
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ประโยชนจากนักทองเที่ยวก็จะลดนอยลงสงผลใหนักทองเที่ยวมีความรูสึกมัน่ใจตอ
สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการเขามาทองเที่ยวในประเทศมากขึ้น

 

เอกสารอางอิง
• ภทัรนิ รนิทรธราศร,ี “มาตรการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติผูไดรับความเสียหายในประเทศไทย”

วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ๒๕๕๒.
• เอกนรินทร ปนยานะ, รายงานการวิจัยเรื่อง “มาตรการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยวจากตางประเทศ 

: กรณีศึกษาสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ”, สถาบันพระปกเกลา. ๒๕๔๗. 
• นันทนภสั อรรถาผล “ความพงึพอใจของนกัทองเทีย่วตางชาตติอการใหบรกิารของตาํรวจทองเทีย่วเมอืงพทัยา 

จังหวัดชลบุรี” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๓.
• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
• พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔.
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