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      บทความน้ีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หัวข้อ “การนําการชะลอการฟ้องมาใช้ในช้ัน
พนักงานอัยการ: ศึกษากรณีความรุนแรงในครอบครัว” มีวัตถุประสงค์หาแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยให้พนักงาน
อัยการใช้การชะลอการฟ้อง กรณีความผิดอาญาท่ีไม่ร้ายแรงในคดีความผิดด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยการนําเสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายในการนําการชะลอการฟ้องมาปรับใช้ในช้ัน
ชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว และหาแนวทางปฏิบัติ
ในการควบคุมดุลพินิจและเงื่อนไขการชะลอการฟ้องท่ีเหมาะสม สําหรับผู้กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในช้ันชะลอการฟ้องของ
พนักงานอัยการ 
        จากการศึกษาพบว่า การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย   
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวบางกรณีไม่อาจยุติลงได้ 
จึงทําให้พนักงานอัยการมีความจําเป็นต้องฟ้องคดีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงทําให้มี
ปริมาณคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีมากข้ึนโดยไม่จําเป็น และไม่เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 
     แนวทางในการแก้ไขปัญหาความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ประเทศไทย
ต้องมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอ่ืน เรียกว่า “การชะลอการฟ้องในช้ันพนักงานอัยการ” มาใช้
เสริมในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว เพ่ือให้การบังคับใช้ความผิดในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
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       This abstract is a part of thesis “The Postponement on Prosecution by Public 
Prosecutor: The Study on Domestic Violence”. The purpose of the thesis is to find 
suitable and practical solutions for Domestic Violence Victim Protection Act B.E. 2550 
by allowing public prosecutors to postpone any prosecution in case of the non-
serious offence on domestic violence. The author proposed the solutions as the 
revision of the current Act by applying the prosecution postponement with 
prosecution on domestic violence offence, control measure on prosecutor discretion 
and suitable condition on prosecution postponement for the offenders of Domestic 
Violence Victim Protection Act B.E. 2550. 
       Based on the study, the author found that the enforcement of the Domestic 
Violence Victim Protection Act B.E. 2550 on some cases could not be over before the 
prosecution, making the public prosecutor to prosecute the case. This over-
prosecution has unnecessarily led to the overcrowdings of domestic violence case 
and not beneficial to the society. 

 The solution for the problem of domestic violence offense according to 
Domestic Violence Victim Protection Act B.E. 2550 is highly necessary for Thailand to 
have an alternative procedure called “ the postponement on prosecution by public 
prosecutor” to supplement the procedure of offense on domestic violence in order 
to make an enforcement of Domestic Violence Victim Protection Act B.E. 2550 more 
effective and practical than the current version.  
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ความสําเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีบุคคลหลายท่านเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึง

และขอขอบคุณในความเมตตาของท่านไว้ท่ีนี้ อันดับแรก ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่าน ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ําเลิศ ที่ให้เกียรติเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงท่านได้ให้คําแนะนําและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการจัดทําวิทยานิพนธ์ อีกท้ัง ยังช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นระหว่างจัดทําวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ชนินาฏ ลีดส์ และอาจารย์ 
ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ํา กรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ ท่ีท่านกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์และได้กรุณาให้คําแนะนําในการแก้ไขเนื้อหาเพื่อให้มีความสมบูรณ์เป็นประโยชน์
ในเชิงวิชาการและต่อผู้ท่ีสนใจ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดา มารดา สําหรับการเลี้ยงดูด้วยความรักและการเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้ผู้เขียนเจริญรอยตาม ญาติสนิทมิตรสหายท่ีคอยให้กําลังใจผู้เขียนมาโดยตลอด 

ผู้เขียนขอขอบคุณมิตรภาพที่ดีจากพ่ี ๆ นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นท่ี 4 และรุ่นท่ี 5 
ท่ีน่ารักทุกคน ขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ดูแลด้าน
การศึกษาและให้คําแนะนําต่าง ๆ และกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้มาตลอดหลักสูตร 

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ พอจะสามารถให้ความรู้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านอยู่บ้าง 
ผู้เขียนขอให้เป็นบุญกุศลแก่ทุกท่านท่ีได้กล่าวมาท้ังหมด และอีกหลาย ๆ ท่านท่ีเป็นส่วนหน่ึงในชีวิต
ของผู้เขียนแต่ไม่อาจกล่าวได้ครบถ้วน ณ ที่น้ี แต่หากมีความผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้
แต่เพียงผู้เดียว 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 
ในปัจจุบันสังคมไทยยังมีความเข้าใจว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวท่ี

บุคคลภายนอกไม่สมควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวปล่อยให้เขา
ปรับความเข้าใจกันเองไม่นานนักครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงก็คงมีความสงบสุขดังเดิม หากว่า
ครอบครัวใดมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวถึงขนาดเป็นความผิดก็ให้เป็นหน้าท่ีตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา พบว่ามีหลายปัจจัยเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว เช่น ภริยาส่วนใหญ่
ยอมรับสถานะภาพท่ีด้อยกว่าสามีด้วยเหตุผลท่ีว่าสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวจึงมีอํานาจเหนือกว่า    
มักถูกกระทําด้วยความรุนแรงหรือสามีเสพสุราแล้วทําร้ายร่างกายภริยาหรือทําร้ายบุตรให้ได้รับ
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ ความยากจนเกิดความเครียดก็อาจก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น 
ทําให้ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน และความทุกข์
ทรมานทางจิตใจเป็นอย่างมาก เพราะความรักความผูกพันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว
เดียวกัน  

ด้วยความสําคัญของครอบครัวรัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
มีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาความม่ันคงของประชาชน จึงได้กําหนดทิศทางและแนวทางการ
ดําเนินงานยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ.2560-2564 โดยมี
เป้าประสงค์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยทําให้คนในกลุ่มที่ ตํ่ากว่าสามารถ         
มีโอกาสทางสังคม มีภูมิคุ้มกันช่วยเหลือตนเองได้โดยเน้นการขับเคลื่อนในมิติการพัฒนา ป้องกัน    
ในลักษณะการเสริมสร้างโอกาส พร้อมกับเสริมศักยภาพไปที่ตัวคน ครอบครัว และชุมชน จึงเห็นได้ว่า 
รัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้เห็นถึงความสําคัญว่า “ครอบครัว”     
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มีความสําคัญ จึงได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน เพ่ือสนับสนุน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง1 

เม่ือมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ใช้มาตรการดําเนินคดีอาญาที่มีรูปแบบ วิธีการและข้ันตอนท่ีมีลักษณะแตกต่างจาก
ความผิดอาญาอ่ืน ๆ กล่าวคือ2 ให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยมี
มาตรการคุ้มครองในเบ้ืองต้น มาตรการคุ้มครองบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวระหว่างดําเนินคดีและมาตรการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวเพ่ือให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่ให้ถูกกระทําความผิดซํ้าอีก การมอบโอกาสผู้กระทําความผิดด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวกลับตัวกลับใจยับย้ังไม่กระทําความผิดซํ้า มาตรการปรับปรุงความสัมพันธ์
ระหว่างกันในครอบครัว เพ่ือรักษาสถานะภาพความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัว มาตรการให้ประชาชน
ท่ัวไปท่ีได้ทราบหรือพบเห็นการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีทราบเพ่ือดําเนินการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้ทันท่วงที 
มาตรการให้สหวิชาชีพต่าง ๆ ให้มีบทบาทสําคัญเพ่ือให้มาตรการต่าง ๆ ในกฎหมายดังกล่าวให้
บรรลุผลอีกด้วย และเป็นการเบ่ียงเบนคดีอาญาออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของกฎหมายเพ่ือให้สถาบันครอบครัวซ่ึงเป็นโครงสร้างสังคมเล็กท่ีสุด เม่ือเกิด
ความขัดแย้งเป็นความผิดอาญาและสามารถให้อภัยต่อกันได้เพ่ือฟ้ืนฟูสัมพันธภาพให้กลับคืนสู่ปกติสุข
ดังเดิมเพ่ือการใช้ชีวิตในครอบครัวต่อไปก็สมควรให้มีมาตรการทางอาญาอ่ืนมาเสริม ซ่ึงจะเป็นผลดีกว่า
บังคับใช้ตามมาตรการทางอาญาโดยทั่วไปอย่างเต็มรูปแบบ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ซ่ึงใช้บังคับในสังคมไทยดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นน้ัน เช่น 
มาตรา 4 วรรคหน่ึง ผู้ใดกระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้น้ันกระทําความผิดฐาน
กระทําความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ   

                                                            
1 สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, กองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน, ยุทธศาสตร์กระทรวง พ.ศ.2560-2564 และยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวง พ.ศ. 
2560-2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 
2560), หน้า 41. 

2 ประคอง  เตกฉัตร, “การคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว,” ดุลพาห 59 
(กันยายน-ธันวาคม 2555): 161. 



3 
 

วรรคสอง ให้ความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่ไม่ลบล้างความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น หากการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นความผิดฐาน    
ทําร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ด้วย ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิด      
อันยอมความได้ 

เม่ือเกิดความขัดแย้งรุนแรงในครอบครัวซ่ึงเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ให้ผู้เสียหายหรือ
เหย่ือกับผู้กระทําผิดหันหน้าเข้าปรึกษาและปรับความเข้าใจกันโดยใช้มาตรการไกล่เกลี่ยสมานฉันท์
กันแล้วให้คู่กรณีกลับไปใช้ชีวิตดังเช่นเดิม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 4 วรรคสอง กําหนดไว้ว่า “ให้ความผิดในความรุนแรงในครอบครัว ตาม
วรรคหน่ึง เป็นความผิดอันยอมความได้” อีกท้ัง ยังมีบัญญัติต่อไปว่า “หากว่าการกระทําความผิดใน
ความรุนแรงในครอบครัว ในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง เป็นการกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 295 เป็นความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ก็ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้”   
เห็นได้ว่า ความผิดฐานทําร้ายร่างกายซ่ึงเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจเป็นความผิด
อาญาต่อแผ่นดินจะยอมความกันไม่ได้ แต่กฎหมายดังกล่าวได้กําหนดข้อยกเว้นไว้ว่า ถ้าความผิดฐาน
ทําร้ายร่างกายเป็นคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ย่ิงทําให้
เห็นเจตนารมณ์แห่งกฎหมายน้ีซ่ึงเปิดโอกาสให้ใช้มาตรการไกล่เกลี่ยสมานฉันท์ การปรองดอง และ
ประนีประนอมระหว่างกัน 

อย่างไรก็ตาม การกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษจําคุก
ท่ีเกินกว่า 6 เดือน หรือเป็นความผิดอาญาซ่ึงมิใช่ความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 295 หรือเป็นความผิดอาญาอ่ืนหรือผู้เสียหายหรือเหย่ือและผู้กระทําความผิดไม่
สามารถไกล่เกลี่ยสมานฉันท์ ปรองดองประนีประนอมยอมความกันได้ ทําให้คดีความผิดด้วยความ
รุนแรงในครอบครัวไม่อาจจะยุติลดลงได้ต้องฟ้องคดีอาญากันต่อไป ซ่ึงเป็นปัญหาต่อกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเพราะพระราชบัญญัติฯ นี้ ยังไม่ครอบคลุมและเหมาะสมในบางประการเพื่อแก้ไข
ปัญหาความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวซ่ึงกําหนดไว้เฉพาะบางฐานความผิดเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวท่ีกําหนดมาตรการต่าง ๆ เป็นการเฉพาะเท่าน้ัน  
 ในปัจจุบันองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมีองค์กรหลักที่มีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้แก่ องค์กรตํารวจ องค์กรอัยการ องค์กรศาลยุติธรรม และองค์กร
ราชทัณฑ์ อีกทั้ง มีองค์กรอ่ืนซ่ึงมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. องค์กรตํารวจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เม่ือมีความผิดอาญาเกิดขึ้นจะรู้ตัวผู้กระทําผิดหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญา

แผ่นดิน หรือความผิดต่อส่วนตัวซ่ึงเป็นความผิดอันยอมความกันได้ กล่าวคือ การดําเนินคดีอาญา    
ในความผิดอาญาต่อแผ่นดินกับความผิดต่อส่วนตัว ท้ังสองประเภทดังกล่าวมีความแตกต่างกันเพียง 
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กรณีความผิดอันยอมความได้ องค์กรตํารวจจะรับดําเนินคดีอาญาได้ต่อเม่ือผู้เสียหายโดยนิตินัย    
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4)3 ท่ีได้รับความเสียหายจึงจะมีสิทธิไป   
ร้องทุกข์ต่อพนักงานตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (7)4 และคําร้อง
ทุกข์น้ันผู้เสียหายจะต้องกล่าวโดยมีเจตนาให้ผู้กระทําผิดได้รับโทษด้วย พนักงานสอบสวนจึงจะมี
อํานาจสอบสวนคดีได้ เพราะการร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวเป็นเงื่อนไขสําคัญให้การสอบสวน
ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121 วรรคสอง5 ส่วน
ความผิดอาญาต่อแผ่นดินน้ันพนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาได้ทันทีเม่ือมีความผิด
เกิดขึ้น6 แม้ว่าผู้นั้นจะไม่เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายก็ตาม พนักงานสอบสวนก็มีอํานาจทําการ
สอบสวนความอาญาแผ่นต่อดินได้ ซ่ึงคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวก็เช่นกันมีรูปแบบและ
การดําเนินคดีอาญาในช้ันพนักงานตํารวจ ตามหลักกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น 

2. องค์กรอัยการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
องค์กรอัยการ มีบทบาทหน้าที่ เกี่ยวข้องในการฟ้องคดีอาญาหรือแก้ ต่างคดีอาญา                      

ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เม่ือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีความเห็นว่าการสอบสวนเสร็จ โดยหลักแล้วก็จะ
เสนอความเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องพร้อมสํานวนการสอบสวนดังกล่าวไปยังพนักงานอัยการ 
พนักงานอัยการก็จะพิจารณาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง หรือให้ทําการสอบสวนเพิ่มเติมหรือให้นําตัว
ผู้ต้องหามาเพ่ือฟ้องคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เห็นได้ว่าพนักงานอัยการมีหน้าที่ดําเนินคดี
อาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาและตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550  
                                                            

3 มาตรา 2 (4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ .ศ .2477 บัญญัติว่า 
“ผู้เสียหาย” หมายถึง บุคคลผู้ท่ีได้รับความเสียหายเน่ืองจากการกระทําความผิดฐานใดฐานหน่ึง 
รวมท้ังบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจจัดการแทนได้  

4 มาตรา 2 (7) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 บัญญัติว่า “คําร้อง
ทุกข์” หมายความถึง “การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าท่ีตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี
ว่ามีผู้กระทําความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทําความผิดหรือไม่ก็ตามซ่ึงกระทําให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นน้ันได้กล่าวโดยเจตนาจะให้ผู้กระทําความผิดได้รับโทษ” 

5 มาตรา121 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 บัญญัติว่า 
“แต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ทําการสอบสวน เว้นแต่จะมีคําร้องทุกข์ตามระเบียบ” 

6 มาตรา 121 วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 บัญญัติว่า 
“พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง” 
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3. องค์กรศาลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ศาลยุติธรรมมีบทบาทหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ ผู้เสียหายหรือพนักงาน

อัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา ในคดีอาญาที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเองศาลต้องไต่สวน    
มูลฟ้องเสมอว่าคดีมีมูลให้ประทับรับฟ้องหรือไม่ ส่วนคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ศาลจะ
ประทับรับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ หากว่าคดีอาญาดังกล่าวท่ีฟ้องเป็นคดีความรุนแรงใน
ครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ศาลก็จะ
พิจารณาพิพากษาคดีในรูปแบบใช้มาตรการไกล่เกลี่ยประนีประนอมเพ่ือให้คู่ความปรับความเข้าใจกัน
เพ่ือนําความสงบสุขของครอบครัวกลับคืนมาอีกครั้งหน่ึง แต่หากคดีอาญาดังกล่าวมีความรุนแรงไม่
เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลยุติธรรมทางอาญาก็จะดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดี
เต็มรูปแบบตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อไป 

4. องค์กรราชทัณฑ์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
กรมราชทัณฑ์มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและการแก้ไขความประพฤติผู้ต้องขังโดยมุ่งพัฒนา

ฟ้ืนฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับไปกระทําความผิดซํ้า 
ปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดที่ถูกศาลพิพากษาหรือคําสั่งตามกฎหมายราชทัณฑ์ และกฎหมายอ่ืนในส่วนที่
เกี่ยวข้องอีกด้วย 

5. สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยงานรัฐอันเป็นหน่วยงานหลักระดับชาติ

ในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ี 
เช่น ส่งเสริมสนับสนุน และการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว 

6. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) คือ องค์กรประชาชนท่ีมาจากตัวแทนกลุ่มหรือองค์กร

ในชุมชน ท่ีอาสาสมัครมาร่วมกันดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชนท่ีมีการบริหาร
จัดการในรูปแบบ “คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน” ท่ีมีเครือข่ายกลุ่มครอบครัวเป็น
สมาชิกและอยู่ในความดูแลและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วน
ตําบล หรือเทศบาล โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือเรียกว่า (ศพค.) จะทําหน้าท่ีเป็นตัวแทน
ของประชาชน ในหมู่บ้าน หรือตําบล ในการสํารวจข้อมูลวางแผน และประสานความร่วมมือจาก
หน่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และองค์กรประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่
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เกี่ยวกับครอบครัว โดยคณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จะมาจากการคัดเลือกของ
ประชาชนตามกระบวนการประชาชน7   
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 แม้กําหนดให้มี
การยินยอมเปิดโอกาสให้ใช้มาตรการต่าง ๆ ทางสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา และการแพทย์ โดยมี
รูปแบบวิธีการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว การไกล่เกลี่ยสมานฉันท์            
การประนีประนอม ในคดีความรุนแรงในครอบครัว แต่ก็ไม่ได้ทําให้คดีความรุนแรงในครอบครัวลดลง
เพราะการใช้มาตรการไกล่เกลี่ยสมานฉันท์คดีอาญาไม่สําเร็จหรือในคดีอาญาซ่ึงมีอัตราโทษจําคุก     
ไม่เกิน 5 ปี จึงไม่อาจหักเหคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวในชั้นก่อนฟ้องคดีอาญาดังกล่าว
ได้เพราะไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์คดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวจึงต้องฟ้องคดีอาญาต่อไป 
ทําให้ปริมาณคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวขึ้นไปในช้ันศาลจํานวนมาก ทําให้ผู้พิพากษา
อาจมีเวลาไม่เพียงพอเพื่อพิจารณาพิพากษาในคดีอ่ืนท่ีมีความสลับซับซ้อนอย่างเต็มท่ี ในปัจจุบันจึงมี
แนวคิด ควรจะมีการลงโทษผู้กระทําผิดให้เหมาะสมกับความผิดท่ีกระทําไป พร้อมกับหามาตรการอ่ืน ๆ 
เข้ามาป้องกันผู้ท่ีกระทําผิดโดยพลั้งพลาด ไม่ให้เข้าไปเรียนรู้พฤติกรรมช่ัวร้ายในเรือนจํา พร้อมแก้ไข
กลับตัวเป็นคนดีให้ฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด เน่ืองจากผู้กระทําผิดไม่ได้มีสันดานเป็นอาชญากรช่ัวร้าย       
หากได้รับโอกาสปรับปรุงตัวเอง โดยไม่ต้องถูกนําเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เพราะ
เขาเหล่าน้ันไม่ได้มีสันดานเป็นอาชญากรช่ัวร้าย เม่ือได้รับโอกาสปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ซ่ึงไม่ต้องถูก
นําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ด้วยเหตุผลน้ีเอง การชะลอการฟ้องจึงทําให้ผู้กระทําผิดกลับไปเป็นคนดี
ของสังคมได้ ลดงบประมาณของประเทศ ค่าใช้จ่าย ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ลดคดีขึ้นสู่ศาล     
ลดภาระการทํางานของผู้พิพากษา พนักงานอัยการ หลีกเลี่ยงประวัติอาชญากรรม หลีกเลี่ยงการมี
มลทิน หลีกเลี่ยงการลงโทษจําคุกระยะสั้น หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย (ทนายความ) พร้อมทั้งต้องมีการเยียวยา
ผู้เสียหายและสังคมจากผลท่ีเกิดจากการกระทําความผิดของตนด้วย  
 ดังน้ัน หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมจําเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
การอํานวยความยุติธรรมสามารถเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน ไม่ใช่ว่าการอํานวยความ
ยุติธรรมเกิดได้เฉพาะศาลเพียงองค์กรเดียว เพ่ือให้การบริหารงานยุติธรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด    
ทําให้สังคมเข้าถึงผลของความยุติธรรมและลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเข้าสู่กระกระบวนการยุติธรรมที่
เต็มรูปแบบท่ีนําไปสู่คดีล้นศาล คนล้นคุก การชะลอการฟ้องจึงเป็นมาตรการหน่ึงในการบริหารงานยุติธรรม 

                                                            
7 สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย, โครงการพัฒนานวัตกรรมการขับเคล่ือนงาน

ครอบครัวอบอุ่นในระดับพื้นท่ี (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 
2560), หน้า 4. 
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เพ่ือลดปริมาณคดีของศาล ทั้งยังแบ่งหรือจําแนกผู้กระทําผิดที่ไม่มีจิตใจช่ัวร้ายออกจากผู้กระทําผิดซ่ึง
เป็นอาชญากรโดยสันดาน โดยให้รัฐเข้ามาแก้ไขฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้เสียหายและสังคม 
 องค์กรอัยการเป็นองค์กรหน่ึงในการอํานวยความยุติธรรมซ่ึงมีหน้าที่กลั่นกรองคดีบาง
ประเภทก่อนขึ้นสู่ศาล จึงสามารถนําการชะลอการฟ้องมาใช้กับผู้กระทําผิดบางประเภท ได้แก่ ในคดี
ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวเพ่ือให้คดีเข้าสู่ระบบน้อยท่ีสุดหรือให้มีมาตรการเบี่ยงเบนคดี
เร็วที่สุด อันเป็นการกันผู้กระทําผิดดังกล่าวออกจากกระบวนการยุติธรรม ตามหลักอาชญาวิทยา    
โดยมีมาตรการอื่นเข้ามารองรับ โดยให้ดุลพินิจพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้องในคดีอาญาท่ีมี
พยานหลักฐานพียงพอฟ้องคดีอาญา โดยกําหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การคุมความประพฤติ 
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ตามระยะท่ีกําหนด เป็นต้น แต่การใช้ดุลพินิจในการส่ังชะลอการฟ้อง
ดังกล่าวจะต้องถูกตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพ่ือไม่ให้พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจไม่ชอบหรือใช้โดย
อําเภอใจทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และสังคม กฎหมายในแต่ละประเทศจึง
สร้างหลักเกณฑ์เพ่ือตรวจสอบดุลพินิจให้เกิดความสมบูรณ์ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส กําหนดให้มีการ
ตรวจสอบโดยองค์กรภายใน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ตรวจสอบในการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการสั่ง
ชะลอการฟ้อง เป็นต้น  
 สําหรับประเทศไทยได้มีแนวคิดเรื่องการชะลอการฟ้องคดี (Suspend Prosecution)  มาต้ังแต่ปี 
พ .ศ .2520 โดยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสมัยเม่ือคร้ัง                     
อาจารย์ประเทือง กีรติบุตร อธิบดีกรมอัยการซ่ึงได้เสนอแนะให้นําแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในประเทศ
ไทย8 ดังที่เข้าใจกันว่าต้นทุนการดําเนินคดีอาญานั้นมีต้นทุนสูง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณ
บริหารงานคดีทางอาญาเป็นจํานวนมาก ในบางคดีขึ้นสู่ศาลโดยไม่จําเป็น ผู้ถูกดําเนินคดีในช้ันศาล
ต้องเสื่อมเสียประวัติ และมีความเดือดร้อนตามมาอีกมาก เช่น ถูกเลิกจ้าง ครอบครัวเดือดร้อนอย่าง
แสนสาหัส อีกทั้ง หากว่าบุคคลน้ันเป็นหัวหน้าครอบครัว ซ่ึงผู้กระทําผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว
และคดีขึ้นไปในช้ันศาลแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้เสียหายหรือเหยื่อในคดีความผิดด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวไม่ติดใจดําเนินคดีด้วยแล้ว การฟ้องคดีย่อมไม่เกิดผลดีต่อครอบครัวและสังคมเลย ดังน้ัน 
ประเทศไทย ท่ีผ่านมากว่า 20 ปี โดยสํานักงานอัยการสูงสุด ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติชะลอการ
ฟ้อง พ.ศ. .... โดยมีแนวคิดและหลักการ ดังนี้ 
 
 
 
                                                            

8 ธีรพจน์ วินิจฉัยกุล, “กระบวนยุติธรรมทางอาญาของไทยกับร่างพระราชบญัญัติชะลอการฟ้อง 
พ.ศ. .... ,” ดุลพาห 52 (มกราคม-เมษายน 2548): 90. 
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1. หลักการชะลอการฟ้องกับหลักการแบ่งแยกอํานาจฝ่ายตุลาการและอํานาจฝ่ายบริหาร 
หลักการท่ัวไปรัฐเป็นผู้รับผิดชอบท่ีจะดําเนินคดีอาญาต่อผู้กระทําผิดเพ่ือรักษาความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย และเม่ือพิจารณาอํานาจของพนักงานอัยการ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (5)9 ให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล   
ดังน้ัน พนักงานอัยการจึงมีหน้าท่ีฟ้องผู้กระทําผิดต่อศาลเม่ือมีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้น แต่หลักการ
ชะลอการฟ้องเป็นการยกเว้นโทษให้แก่ผู้กระทําผิด แม้ว่าคดีมีมูลความผิดและมีพยานหลักฐาน
เพียงพอเพ่ือให้ศาลลงโทษผู้กระทําผิดก็ตาม ซ่ึงพนักงานอัยการจะใช้อํานาจการชะลอการฟ้องยกเว้น
ไม่ลงโทษผู้กระทําผิด โดยอาจให้มีการกําหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติ กล่าวคือ พนักงานอัยการใช้
อํานาจเช่นเดียวกันกับกรณีท่ีศาลใช้อํานาจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ให้ศาลเป็นผู้มี
อํานาจท่ีจะใช้ดุลพินิจในการรอการกําหนดโทษจําเลย ตามหลักการแบ่งแยกอํานาจ เช่นน้ีเอง การท่ี
พนักงานอัยการใช้อํานาจการชะลอการฟ้องจึงเป็นอํานาจกึ่งตุลาการ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจของพนักงานอัยการในการชะลอการฟ้องจากฝ่ายบริหาร เช่น ให้อัยการสูงสุด 
เป็นผู้ตรวจสอบเก่ียวกับการชะลอการฟ้อง เป็นต้น 

2. ผู้เสียหายมีสิทธิในการดําเนินคดีอาญา 
ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีอาญาได้เอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 

(14)10 และมาตรา 39 (2)11  ให้คดีความผิดต่อส่วนตัวระงับด้วยการยอมความกันได้ แต่การชะลอการ
ฟ้องไม่ใช่การยอมความกันตามกฎหมายดังกล่าว กล่าวคือ ผลของการชะลอการฟ้องซ่ึงไม่ใช่จะทําให้
สิทธิในการนําคดีอาญาระงับในทันที แต่จะเป็นกรณีที่พนักงานอัยการจะดําเนินการระงับคดีไว้
ช่ัวคราว โดยอาจให้มีการกําหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติ อีกท้ัง ไม่ตัดอํานาจพนักงานอัยการจัดการ
ฟ้องคดีอาญาได้ภายในกําหนดอายุความ และหากปรากฏว่าภายหลังผู้เสียหายไม่ให้ความยินยอมใน
การชะลอการฟ้อง ผู้เสียหายก็มีสิทธิฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้ในภายหลังจึงทําให้การชะลอการฟ้อง
ตามท่ีได้ดําเนินการมานั้นตกไป 
                                                            

9 มาตรา 2 (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ .ศ .2477 บัญญัติว่า 
“พนักงานอัยการ หมายความถึงเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ท้ังน้ีจะเป็นข้าราชการใน
กรมอัยการหรือเจ้าพนักงานอ่ืน ผู้มีอํานาจเช่นนั้นก็ได้” 

10 มาตรา 2 (14) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 บัญญัติว่า  
“โจทก์” หมายความถึง พนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซ่ึงฟ้องคดีอาญาต่อศาล หรือทั้งคู่ในเม่ือ
พนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน” 

11 มาตรา 39 (2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 บัญญัติว่า “ใน
คดีความผิดต่อส่วนตัว เม่ือได้ถอนคําร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย” 
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3. ความผิดอาญาซ่ึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะสั่งชะลอการฟ้อง 
ความผิดอาญาซ่ึงกําหนดให้ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี จะเป็นความผิดอาญาต่อ

แผ่นดินหรือความผิดอาญาต่อส่วนตัวหรือความผิดซ่ึงกระทําโดยประมาท และผู้กระทําผิดให้การรับ
สารภาพและขอการชะลอการฟ้อง หากคดีน้ันมีผู้เกี่ยวข้อง ผู้เสียหายต้องให้ความยินยอมก็ชะลอ   
การฟ้องได้ 

4. การควบคุมดุลพินิจของพนักงานอัยการในกระบวนการชะลอการฟ้อง 
การควบคุมกระบวนการชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการซ่ึงใช้ดุลพินิจในการชะลอการฟ้อง 

พบว่าในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหรัฐอเมริกา12 นิยม
ใช้กลไกการควบคุมในกระบวนการชะลอการฟ้อง 2 กลไกควบคู่กันไป ได้แก่ การควบคุมตรวจสอบ
ภายในองค์กร และการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก ดังน้ี 

1) การควบคุมตรวจสอบภายในองค์กร หลักการน้ีเป็นระบบการควบคุมโดยการบังคับ
บัญชา    ในกรณีพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจชะลอการฟ้องต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 
และยังมีการควบคุมในเชิงนโยบายจากอัยการสงูสุดในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารอีกด้วย 

2) การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก มีดังน้ี 
 (1) การควบคุมโดยผู้เสียหาย ซ่ึงการแจ้งคําสั่งและเหตุผลของการชะลอการฟ้องให้

ผู้เสียหายทราบหรือผู้เสียหายฟ้องคดีได้เองหากว่าไม่เห็นด้วยกับคําสั่งชะลอการฟ้อง 
 (2) การควบคุมโดยศาล เม่ือผู้ร้องทุกข์เห็นว่าคําสั่งชะลอการฟ้องไม่ชอบ ศาลอาจ

ส่ังให้พนักงานอัยการนําคดีขึ้นสู่ศาล หรอืต้ังทนายความให้ดําเนินคดีแทนพนักงานอัยการ 
 (3) การควบคุมโดยประชาชนผู้ท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง เช่น สหรัฐอเมริกา มีการ

ใช้บังคับกฎหมายชะลอการฟ้อง ซ่ึงพนักงานอัยการส่วนใหญ่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจาก
ประชาชน ประชาชนจึงมีสิทธิท่ีจะวินิจฉัยให้พนักงานอัยการดํารงตําแหน่งหรือไม่ 

เม่ือพิจารณาถึงกฎเกณฑ์การชะลอการฟ้องตามร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... 
ร่างที่ 1 ของกระทรวงยุติธรรมแล้ว พนักงานอัยการเข้ามามีบทบาทท่ีสําคัญในการเบ่ียงเบนคดีหรือ
หักเหผู้กระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมในชั้นฟ้องต่อศาล โดยพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจ      
ในการสั่งคดีว่าสมควรที่จะชะลอการฟ้องหรือไม่ โดยพนักงานอัยการเป็นผู้มีอํานาจใช้ดุลพินิจ
กลั่นกรองคดีอาญาก่อนขึ้นฟ้องศาล ดังน้ัน พนักงานอัยการจึงมีอิสระในการใช้ดุลพินิจอาจใช้ดุลพินิจ
โดยไม่ชอบ ไม่มีความโปร่งใสในกระบวนการ จึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบในการใช้ดุลพินิจของ
พนักงานอัยการท่ีดีจะต้องมีวิธีการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใสและ          
ถูกตรวจสอบได้ ซ่ึงต่างประเทศน้ันในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการชะลอการฟ้อง   
                                                            

12 ธีรพจน์ วินิจฉัยกุล, เรื่องเดิม, หน้า 96-97. 
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ได้มีการกําหนดกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจเพ่ือเป็นหลักประกันให้การใช้ดุลพินิจของพนักงาน
อัยการสั่งชะลอฟ้องโดยชอบด้วยกฎหมายโดยมาตรการควบคุมภายในองค์กร และการควบคุมโดย
องค์กรภายนอก เป็นหลักกํากับตรวจสอบดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องคดีอาญา ดังน้ัน หากนําการชะลอ
การฟ้อง ตามร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างที่ 1 มาปรับใช้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยการตราพระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมใหม่ และให้มีมาตรการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจในการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการใน
การส่ังชะลอการฟ้องในความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวของไทยต่อไป  

การชะลอการฟ้อง13 (Suspend Prosecution) เป็นวิธีการซ่ึงพนักงานอัยการมีความเห็น   
น่าเช่ือว่าผู้ต้องหาได้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิดตามข้อกล่าวหา แต่ปรากฏว่ามีเหตุให้สมควร
ชะลอการฟ้องไว้ โดยจะชะลอการฟ้องไว้ตามเงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด และจัดให้มี
มาตรการคุมความประพฤติ และเม่ือผู้ต้องหาปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวครบถ้วนพนักงานอัยการก็
จะสั่งจําหน่ายคดี แต่ถ้ามีการกระทําความผิดอีกก็จะถูกฟ้องท้ังคดีตามที่ชะลอการฟ้อง และคดีท่ี
กระทําผิดใหม่ด้วย 

หลักการชะลอการฟ้อง14 (Suspend Prosecution) คือ นํามาใช้บริหารจัดการงานคดีเพ่ือ
ทดแทนการฟ้องคดีซ่ึงเป็นทางเลือกให้ผู้เสียหายหรือเหย่ือแห่งความผิดและผู้กระทําผิดได้ปรับความ
เข้าใจตามแนวทางการสมานฉันท์เปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิดได้กลับใจ แก้ไขเป็นคนดีมาใช้ชีวิตในฐานะ
เป็นพลเมืองดีของสังคมอีกครั้ง โดยหลักการแล้ว การชะลอการฟ้องสามารถนํามาใช้ได้กับคดีอาญา
ทุกประเภท ได้แก่ คดีความผิดต่อส่วนตัว และคดีความผิดอาญาแผ่นดิน แต่ต้องไม่ใช่คดีท่ี
กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมอย่างร้ายแรงและต้องไม่ใช่คดีท่ีกระทบกระเทือน
ต่อความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม การชะลอการฟ้องในคดีอาญาต่อแผ่นดิน15 ไม่จําต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้เสียหาย แต่ให้เป็นดุลพินิจโดยแท้ของฝ่ายบริหารที่จะเห็นสมควรให้โอกาสผู้ต้องหาได้แก้ไขหรือไม่ 
โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ ความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดซ่ึงความยินยอมของผู้เสียหายเป็นเพียง
เงื่อนไขประการหนึ่งท่ีใช้พิจารณาประกอบพฤติการณ์การกระทําความผิดว่าสมควรท่ีจะให้ได้รับ
โอกาสในการชะลอการฟ้องหรือไม่เท่านั้น 

                                                            
13 ประเทือง กีรติบุตร, “การชะลอการฟ้อง,” บทบัณฑิตย์ 34, 1 (2520): 18. 
14 นํ้าแท้ มีบุญสล้าง, “การนํามาตรการชะลอการฟ้องมาใช้ในประเทศไทย,” บทบัณฑิตย์ 

62, 2 (มิถุนายน 2549): 27-28.  
15 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32-33. 
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ต่อมาได้มีการร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ .ศ. .... หลักการ
สาระสําคัญของร่างกฎหมายฉบับน้ีกําหนดให้มีการใช้หลักชะลอการฟ้อง เช่นเดียวกันตามร่าง
พระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ให้มีการระงับคดีอาญา โดยการไกล่เกลี่ยหรือชะลอการฟ้อง
คดีอาญา หลังจากที่ได้มีการประนอมข้อพิพาททางอาญาเกิดเป็นผลสําเร็จก็ให้อํานาจพนักงานอัยการ
ใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องได้เช่นกัน 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ยังเปิดโอกาส
ให้นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) โดยการไกล่เกลี่ยสมานฉันท์ โดย
นํามาใช้เสริมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ่ึงมุ่งให้ความสําคัญกับการมองอาชญากรรมใน
มิติท่ีว่า “อาชญากรรมเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างบุคคล” (Interpersonal Conflict) เป็นมิติ
ท่ีแตกต่างออกไปจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มองว่า “อาชญากรรมเป็นการกระทําท่ีฝ่าฝืน
ระเบียบกฎเกณฑ์ซ่ึงรัฐกําหนดไว้ภายใต้อํานาจอันชอบธรรม”16 ท่ีมุ่งกีดกันเหย่ือหรือผู้กระทําผิดออก
จากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยท่ีให้รัฐเกิดเอกสิทธ์ิในการลงโทษผู้กระทําความผิด17  

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นเอกลักษณ์ท่ีมุ่งถึง “ความปรองดอง” ทางสังคมที่มี
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ด้วยการให้อภัยกัน (Forgiveness) แต่ไม่ได้
หมายความว่าทุกกรณีต้องมีการให้อภัยกัน หรือการให้อภัยต้องเกิดขึ้นทันทีที่เสร็จสิ้นการประชุม   
แท้ท่ีจริงแล้วการให้อภัยจะเกิดขึ้นได้เม่ือมีการปฏิบัติตามข้อตกลงครบถ้วน18 แต่เม่ือผู้เสียหายหรือผู้มี
ส่วนได้เสีย และผู้กระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ไม่สามารถตกลงไกล่เกลี่ยสมานฉันท์
กันได้ก็ทําให้คดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่อาจยุติลงได้จึงทําให้พนักงานอัยการมี  
ความจําเป็นต้องฟ้องคดีต่อไป ซ่ึงทําให้มีปริมาณคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีมากข้ึน  
ไปด้วย ดังน้ัน หากให้พนักงานอัยการนําการชะลอการฟ้อง (Suspend Prosecution) มาใช้ในคดี
ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวก็จะทําให้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550 มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ผู้เขียนจึงขอกําหนดเป็น 2 ประเด็นเพ่ือทําการศึกษา
วิจัย ดังนี้ 

 

                                                            
16 จุฑารัตน์ เอ้ืออํานวย, “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: “ทางเลือก” ในการยุติข้อ

ขัดแย้งทางอาญาสําหรับสังคมไทย,” ดุลพาห 51, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2547): 112. 
17 เรื่องเดียวกัน, หน้า 114. 
18 อังคณา บุญสิทธ์ิ, “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ,” ดุลพาห  52, 

3 (กันยายน-ธันวาคม 2548): 189. 
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ประเด็นที่หนึ่ง การกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการชะลอการฟ้องมาปรับใช้ในคดีความผิดด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว 

การกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการชะลอการฟ้องมาปรับใช้ในคดีความผิดด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยอาจใช้การชะลอการฟ้องเป็นเหตุจูงใจให้ผู้กระทําความผิดรับสารภาพ ซ่ึงอาจส่งผลต่อ
คดีความรุนแรงในครอบครัวได้ หากว่าบุคคลซ่ึงถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ดังกล่าวไม่ได้กระทําความผิดก็อาจยอมรับสารภาพเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาความยุ่งยากในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เช่น การควบคุมตัวหรือการกักขังในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล เป็นต้น ซ่ึงส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดจุดอ่อน ทําให้ไม่อาจนําตัวผู้กระทําผิด
ท่ีแท้จริงมาลงโทษก็เป็นได้ พร้อมท้ังควรกําหนดเงื่อนไขให้เหมาะสมการกระทําความผิดด้วย      
ความรุนแรงในครอบครัว เช่น สภาพของความผิด ตัวผู้กระทําความผิด ลักษณะความผิดของผู้กระทําผิด      
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องศึกษาถึงแนวทางความเหมาะสมและ
ขอบเขต เพ่ือกําหนดเป็นเงื่อนไขการชะลอการฟ้องนํามาปรับใช้ในคดีความผิดด้วยความรุนแรง      
ในครอบครัวในช้ันพนักงานอัยการต่อไป 

ประเด็นท่ีสอง การควบคุมดุลพินิจของพนักงานอัยการในกระบวนการชะลอการฟ้องมาปรับ
ใช้ในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

การควบคุมดุลพินิจของพนักงานอัยการในกระบวนการชะลอการฟ้องมาปรับใช้ในคดี
ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ไม่ให้พนักงานอัยการใช้อํานาจชะลอการฟ้องในคดีความผิด
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยอําเภอใจหรือไม่มีกฎเกณฑ์หรือเกินขอบเขตผลสุดท้ายผลร้าย     
จะตกแก่ผู้เสียหายหรือผู้กระทําผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวและสังคม ดังน้ัน จึงต้องมีกลไก    
การควบคุมในการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการชะลอการฟ้องในคดีความผิดด้วยความรุนแรง    
ในครอบครัว โดยหลักการแล้วในประเทศต่าง ๆ นิยม 2 กลไกนํามาปรับใช้ควบคู่กันไป19 ได้แก่ การ
ควบคุมตรวจสอบภายในองค์กร เป็นกระบวนการควบคุมด้วยระบบบังคับบัญชา เม่ือพนักงานอัยการ
จะใช้การชะลอการฟ้อง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา นอกจากน้ี ยังมีมาตรการ
ควบคุมเชิงนโยบายจากอัยการสูงสุดในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารอีกด้วย และมีการควบคุมตรวจสอบ
โดยองค์กรภายนอก ได้แก่ การควบคุมโดยผู้เสียหาย การควบคุมโดยศาล การควบคุมโดยประชาชน 
เป็นต้น เพ่ือนํามาปรับใช้ในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

 
 

                                                            
19 ธีรพจน์ วินิจฉัยกุล, เรื่องเดิม, หน้า 96-97. 
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ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องศึกษาถึงแนวทางและความเหมาะสมเพ่ือนําหลักการควบคุมตรวจสอบ
ดังกล่าวมาปรับใช้เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุล ตรวจสอบ ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการชะลอการฟ้องเพ่ือนํามาเสริมในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวในช้ัน
พนักงานอัยการต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือหาแนวทางปฏิ บั ติ ท่ี เหมาะสมในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย        
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยให้พนักงานอัยการใช้การชะลอการฟ้องความผิดอาญาที่ไม่
ร้ายแรงในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายในการนําการชะลอการฟ้องมาปรับใช้ในช้ันชะลอ
การฟ้องของพนักงานอัยการในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
 3. เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดุลพินิจและเงื่อนไขชะลอการฟ้องท่ีเหมาะสม
สําหรับผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
ในช้ันชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ 
 
1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 
 

มาตรการทางอาญาท่ีบังคับใช้ในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยการใช้มาตรการแก้ไขฟ้ืนฟูและใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การใช้
มาตรการทางสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา และการแพทย์ โดยมีรูปแบบวิธีการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว การไกล่เกลี่ยสมานฉันท์ การประนีประนอม ให้โอกาสปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม แต่ก็ยังคงบกพร่องอยู่บางประการ หากว่ามีมาตรการอ่ืนมาปรับใช้เสริมเพ่ือให้การแก้ไข
ปัญหาในความผิดดังกล่าวให้มีความยุติธรรมและสมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยการนําการชะลอการฟ้องมาปรับใช้
ในช้ันพนักงานอัยการในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

มุ่งศึกษาถึงการชะลอการฟ้อง มาปรับใช้ในช้ันพนักงานอัยการเพ่ือแก้ไขปัญหาในความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ .ศ .2550 และร่าง
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พระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 และร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้อง
คดีอาญา พ.ศ. …. รวมถึงเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยศึกษาถึงมาตรการทางอาญาท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
สภาพปัญหา และสาเหตุการกระทําความผิดเพ่ือนําเสนอกฎหมายให้เหมาะสมกับการนําชะลอการ
ฟ้องมาปรับใช้ในช้ันพนักงานอัยการในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 ให้มีความยุติธรรมและสมบูรณ์ย่ิงขึ้นแก่สังคมต่อไป  

 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 

ใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการศึกษาจากตัวบท
กฎหมาย ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เช่น ตํารา บทความ วารสาร รายงาน สัมมนา 
วิทยานิพนธ์ พระราชบัญญัติต่าง ๆ ระเบียบของหน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) ท่ี
เกี่ยวข้อง จากน้ันได้นําข้อมูลท้ังหลายมาทาํการศึกษา เรียบเรียงแล้ววิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ได้หาแนวทางปฏิบัติอันเป็นแนวทางเลือก โดยการนําชะลอการฟ้อง มาปรับใช้ในช้ัน
พนักงานอัยการในความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.2550 

2. ได้แนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการนําการชะลอ    
การฟ้องมาปรับใช้ในช้ันพนักงานอัยการในความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย   
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

3. ได้แนวทางปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดด้วยการชะลอการฟ้องในช้ันพนักงานอัยการในความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 อย่างยุติธรรมและ
สมบูรณ์ต่อไป 
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บทที่ 2 

 
แนวคิด และทฤษฎีท่ัวไปเก่ียวกับการชะลอการฟ้องในคดีอาญา 

เก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว 
 

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญซ่ึงมีบทบาทในสังคม และกฎหมายกับ
สังคมก็เป็นสิ่งท่ีควบคู่กัน ด่ังสุภาษิตท่ีกล่าวว่า “Ubi societas, ibi jus” ท่ี ใดมีสังคม ท่ีนั่นมี
กฎหมาย20 เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ซ่ึงสถาบันครอบครัวก็เช่นกันที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย โดยที่สังคมในชาติจะอยู่ดีมีสุขได้ก็ด้วยมีสังคมครอบครัวท่ีมีความเข้มแข็งเป็นพ้ืนฐาน เช่น 
ทางด้านความรู้ การศึกษา สุขภาพ ทรัพย์สิน ความรัก สุขภาพและจิตใจ เพ่ือการขับเคลื่อนของสังคม
และประเทศชาติให้มีความเจริญ ดังนั้น เม่ือสถาบันครอบครัวมีปัญหาความรุนแรง การทะเลาะวิวาท  
จากเดิมครอบครัวซ่ึงเคยมีความสุขร่มเย็นก็จะถูกแทนท่ีด้วยความทุกข์ ความรุนแรง ความสับสน
วุ่นวาย และทําให้ครอบครัวแตกแยก เกิดปัญหาสังคม โดยความรุนแรงในครอบครัวดังกล่าวอาจถึง
ขนาดเป็นความผิดอาญาต่อกันได้  

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงมีความจําเป็นและมีความสําคัญที่ต้องมีเพ่ือใช้บังคับเป็น
หลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม อีกท้ัง เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคของทุกคนภายใต้กฎหมาย ซ่ึงเป็นรากฐานสําคัญของสังคมให้เกิดความสงบสุขและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย จึงมีความจําเป็นต้องศึกษา แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
20 ตุลญา โรจน์ทังคํา, สังคมกับกฎหมาย (Society and Laws), พิมพ์ครั้งท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 15.  
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2.1 แนวคิดที่เก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว 
 

2.1.1 แนวคิดสังคมครอบครัว 
การท่ีชายหญิงมาอยู่ร่วมกันเป็นสามีภริยาหรืออาจมีบุตรเกิดขึ้นเป็นสมาชิกใหม่ของ

ครอบครัวเพ่ิมขึ้น เรียกว่า สังคมครอบครัว และเป็นสังคมเครือญาติซ่ึงมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน21 
ดังน้ี 

2.1.1.1 สังคมครอบครัว 
ครอบครัวเป็นสังคมที่เล็กท่ีสุดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมนุษย์เองท่ีเกิดจาก

ความต้องการทางร่างกาย จิตใจ ความรัก ความอบอุ่น ความต้องการพ่ึงพาอาศัยกัน โดยสังคม
ครอบครัว ใช้หลักความมีศีลธรรม ความรับผิดชอบช่ัวดี ให้เป็นหลักยึดเหน่ียว โดยไม่นํากฎหมายมา
ใช้กับสังคมครอบครัวอย่างเคร่งครัด 

2.1.1.2 สังคมโคตรตระกูล 
เม่ือครอบครัวขยายตัวมีสมาชิกเกิดขึ้นหลายคน เม่ือถึงวัยอันควรสมาชิกของ

ครอบครัวแต่ละคนต่างก็มีครอบครัวใหม่แยกตัวออกไปเป็นครอบครัวใหม่ แต่ยังคงมีความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน อันเป็นครอบครัวเช้ือสายเดียวกัน เรยีกว่า โคตรตระกูล 

2.1.1.3 ระบบเครือญาติ 
ระบบสังคมเครือญาติ คือ การรวมตัวของโคตรตระกูลหลาย ๆ โคตรตระกูล ตามที่มี

เช้ือสายเกี่ยวเน่ืองกัน ท่ีมีสายเลือดอ่ืนเข้ามาแต่งงานแล้วมีลูกหลานผูกสัมพันธ์ด้วยกัน กลายเป็น
ระบบเครือญาติขึ้นมา 

 
2.1.2 แนวคิดสตรีนิยม 
วันทนีย์ วาสิกะสิน กล่าวว่า สังคมไทยน้ันสถานภาพของบุรุษและสตรีค่อนข้างจะแตกต่าง 

ศึกษาจากประวัติศาสตร์จะพบว่า สังคมไทยเราได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียโดยผ่านทาง
ศาสนา คือ ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ และอิทธิพลจากจีน22 จากความสัมพันธ์ท่ียาวนานใน
วัฒนธรรมของอินเดียและจีนนั้น สตรีมีสถานภาพตํ่ากว่าบุรุษมาก จากกฎหมายตราสามดวงได้กล่าว
                                                            

21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 24.   
22 วันทนีย์ วาสิกะสิน, สังคมสงเคราะห์แนวสตรีนิยมทฤษฎีและการปฏิบัติงาน (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 24 อ้างถึงใน นุชนาฏ ยังอยู่สุข, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการหย่า: กรณีศึกษา ประชาชนในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), หน้า 32. 
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ไว้ว่า เม่ือสตรีที่แต่งงานไปแล้วมีลักษณะเป็นสมบัติของบุรุษ ให้โบยตีเอาโทษกับสตรีได้ ดังมาตรา 60 
กล่าวว่าสามีภริยาอยู่ด้วยกัน ภริยามีความผิด สามีจะปราบปราม ตีโบยหญิง หญิงจะเอาโทษจากสามี
น้ันมิได้ ถ้าภริยาด่าว่าหยาบช้าแก่สามีให้ภริยาเอาข้าวตอกดอกไม้ ขอโทษแก่สามีจึงสมควร ซ่ึงจะเห็น
ได้ว่าในกฎหมายไทย สตรีจะมีลักษณะท่ีเป็นรองบุรุษตลอดเวลา โดยชายจะมีลักษณะเป็นผู้คุ้มครอง
ให้สิทธิชายเป็นใหญ่ จึงเห็นได้ชัดถึงระบบชายเป็นใหญ่มาต้ังแต่อดีต ผู้หญิงเริ่มมีสิทธิในตนเองได้เม่ือ
สมัยรัชกาลท่ี 4 แม้มาจนถึงปัจจุบันนี้ กฎหมายต่าง ๆ ได้ให้สิทธิผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกัน แต่
โครงสร้างอํานาจท่ีผู้ชายมีเหนือผู้หญิง ยังไม่เปลี่ยนแปลง ทัศนคติความเช่ือท่ีว่าผู้หญิงเป็นสมบัติของ
ผู้ชายยังฝังรากลึกทั้งผู้หญิงและผู้ชาย23 

Bograd ได้สรุปว่าสตรีนิยม หมายถึง การวิเคราะห์ หรือการกระทําใด ๆ ท่ีมีจุดยืนยันว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างชาย หญิง เป็นความสัมพันธ์ท่ีขัดแย้งซ่ึงผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบและมี
เป้าหมายที่จะทําความเข้าใจในสาระเพ่ือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกัน ความไม่
เสมอภาคระหว่างผู้หญิงและผู้ชายก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ ท้ังปัญหาในระดับจุลภาค ได้แก่ 
ปัญหาครอบครัว จนถึงระดับมหาภาค ได้แก่ ชุมชนและสังคมส่วนรวม ความคาดหวังของสังคมต่อ
บทบาทหญิงและชายก็แตกต่างกัน เช่น บทบาทในความเป็นสามีภริยา นอกจากน้ัน ยังก่อให้เกิด
ปัญหาการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) การกดข่ีผู้หญิง ความไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว
ของผู้ชาย การข่มขืน การค้าประเวณี ความรุนแรงในครอบครัว (Family Violence) ความพยายามที่
จะทําให้เกิดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ไม่ใช่ความพยายามท่ีจะทําให้บทบาทหรือความดีเด่น
ของเพศชายลดลงแต่เป็นความพยายามที่จะส่งเสริมทําให้เกิดความเข้าใจท่ีดีระหว่างชายและหญิง
เพ่ือให้เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างก็มีภาระหน้าที่สําคัญเท่าเทียมกัน
ต่อครอบครัวและสังคม เพราะผู้หญิงไม่ได้มีค่าน้อยกว่าผู้ชาย 

การกระทํารุนแรงต่อภริยาภายใต้มุมมองของสตรีนิยมน้ัน จําเป็นท่ีจะต้องทําความเข้าใจถึง
ลักษณะท่ีซับซ้อนทางเพศ (Gender) แม้ว่ามุมมองของสตรีนิยมจะมีหลายมิติ แต่สิ่งที่สอดคล้องกัน   
ก็คือ ความรุนแรงท่ีถูกกําหนดด้วยเพศและอํานาจ กล่าวคือ ความรุนแรงเป็นผลมาจากความไม่เสมอ

                                                            
23 คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ, ครอบครัว (กรุงเทพมหานคร: 

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ, 2538), หน้า 174-184 อ้างถึงใน นุชนาฏ      
ยังอยู่สุข, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการหย่า: กรณีศึกษา ประชาชนในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), หน้า 32. 
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ภาคในชีวิตแต่งงาน (Gender-Based Violence) การกระทํารุนแรงจึงเป็นพฤติกรรมหน่ึงที่ผู้ชายใช้
กระทําในความสัมพันธ์ระหว่างเขาต่อภริยา เพ่ือคงความมีอํานาจเหนือผู้หญิง24 

 Yllo อธิบายความหมายของความรุนแรงต่อผู้หญิงว่า เป็นพฤติกรรมท่ีเพศชายกระทําใน
ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและผู้หญิง โดยมีเป้าหมายเพ่ือควบคุมและกดขี่ รวมท้ังคงความมีอํานาจของ
ตนเหนือกว่าผู้หญิง จะเห็นได้ว่า คํานิยามของสตรีนิยม อธิบายความรุนแรงที่สามีกระทําต่อภริยาใน
แง่ของความสัมพันธ์เชิงอํานาจท่ีไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย การจัดระบบสังคมที่วางเงื่อนไขให้
ผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชาย อํานาจท่ีมากกว่าของผู้ชายจึงกลายเป็นการสร้างเงื่อนไขความชอบธรรมให้ผู้ชาย
อ้างถึงเม่ือเขาละเมิดสิทธิหรือทําร้ายผู้หญิง รูปแบบความรุนแรงจึงมีมากกว่าการทําร้ายร่างกาย แต่
หมายความรวมถึงการทารุณจิตใจ การข่มขู่ การแก้แค้น การควบคุมและบังคับด้วย25 

จากแนวคิดสตรีนิยมตามทัศนคติแห่งความเช่ือในสังคมไทยส่วนใหญ่แล้วให้ผู้ชายคงมีอํานาจ
มากกว่าผู้หญิง เช่น ชายผู้เป็นสามีมักเป็นหัวหน้าครอบครัวซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญหน่ึงทําให้เกิดความไม่
เท่าเทียมกันจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัว โดยความรุนแรงในครอบครัวใน
บางครั้งอาจร้ายแรงถึงขนาดพลั้งพลาดกลายเป็นความผิดอาญาได้ เป็นต้น เพราะความเชื่อของ
สังคมไทยถูกฝังรากลึกมาต้ังแต่โบราณโดยให้ “ชายมีอํานาจมากกว่าหญิง” และในปัจจุบันยังมี    
ความเช่ือในลักษณะดังกล่าวอยู่ในสังคมไทย แม้ว่าในปัจจุบันกฎหมายให้สิทธิและเสรีภาพชายหญิง
อย่างเท่าเทียมกันก็ตาม เม่ือสามีกระทําความผิดอาญาในความรุนแรงในครอบครัวต่อภริยา         
ด้วยความเช่ือหรือทัศนคติดังกล่าวมาข้างต้นจึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีกระทําความผิดโดยสันดาน หรือ
เหี้ยมโหด ดังน้ัน จึงไม่มีความจําเป็นที่จะนําชายสามีผู้กระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในทุกกรณี โดยควรหาทางเลือกอ่ืน ได้แก่ การชะลอการฟ้องคดีอาญามาเสริมกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา   

อย่างไรก็ดี การนําการชะลอการฟ้องมาเสริมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในความผิด     
ด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามทัศนคดีสตรีนิยมนี้ไม่ใช่นําการชะลอการฟ้องในช้ันพนักงานอัยการ
                                                            

24 M. Bograd, Feminist Perspective on Wife Abuse (Califonia: Sage, 1988) อ้างถึง
ใน นุชนาฏ ยังอยู่สุข, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการหย่า: กรณีศึกษา ประชาชนในอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), 
หน้า 33. 

25 K. A. Yollo, Current Controversies on Family Violence (London: Sage, 1994) ,     
p. 49 อ้างถึงใน นุชนาฏ ยังอยู่สุข, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการหย่า: กรณีศึกษา ประชาชนในอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2554), หน้า 34. 



19 
 

ในทุกกรณี ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีเหมาะ เช่น การกระทําความผิด ความร้ายแรงและอัตราโทษ เป็นต้น 
มาประกอบเพ่ือปรับใช้ในความผิดอาญาด้วยความรุนแรงในครอบครัวต่อไป      

 
2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว 
เม่ือชายหญิงตกลงใจเป็นสามีภริยาในครอบครัว เพ่ือเป้าหมายให้ครอบครัวมีความอยู่ดีกินดี

ตามฐานานุรูป ความสงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เอ้ืออาทรระหว่างกัน ปกป้องดูแลซ่ึงกัน
และกัน อย่างไรก็ตาม เม่ือเกิดเป็นครอบครัวแล้วย่อมเป็นธรรมดาที่สมาชิกในครอบครัวต้องมีการ
กระทบกระท่ังกันภายในครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงในชีวิต
ร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองชีวิตร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน เสรีภาพ หรือลักทรัพย์  เป็นต้น   
เม่ือเป็นสถาบันครอบครัวก็ได้ยินยอมและมอบอํานาจแก่รัฐให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย 
เสรีภาพ และทรัพย์สิน โดยยินยอมจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการ ให้รัฐเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ 
กติกา และกฎหมายออกมาบังคับใช้ รับรอง คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในครอบครัวเพ่ือให้บุคคลใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีความสงบเรียบร้อยไม่ให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว 

เม่ือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ปรึกษา 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันไม่ว่าทางด้านทรัพย์สินหรือด้านจิตใจ และด้วยเหตุต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันใน
รูปแบบต่าง ๆ สิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 3 บทนิยาม “ความรุนแรงในครอบครัว” 
หมายความว่า การกระทําใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่กาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทํา
โดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่กาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 
หรือบังคับหรือใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทําการ ไม่กระทําการ 
หรือยอมรับการกระทําอย่างหน่ึงอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทําโดยประมาท26 ดังน้ัน 
ความรุนแรงจึงอาจเกิดขึ้นต่อบุคคลในครอบครัว ดังนี้ 

2.1.3.1 ความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กและเยาวชน27   
ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ.2550 หมายความว่า การกระทําความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นความผิดอาญา อันเป็นการ
กระทําใด ๆ โดยเจตนาให้เกิดอันตรายแก่กาย จิตใจ หรือสุขภาพของเด็กและเยาวชน  ในครอบครัว 
                                                            

26 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550, คน้วันที่ 29 สิงหาคม 2560 จากhttp://web.krisdika.go.th/data/law/ 
law2/%a4101/%a4101-20-2550-a0001.pdf 

27 เรื่องเดียวกัน. 
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โดยเป็นการแสดงเจตนาลักษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่กาย จิตใจ หรือสุขภาพของเด็กและ
เยาวชนในครอบครัว หรือบังคับหรือครอบงําผิดคลองธรรมให้เด็กหรือเยาวชนในครอบครัว ต้อง
กระทําการ ไม่กระทําการ หรือจํายอมต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทําโดยประมาท 

2.1.3.2 ความรุนแรงในครอบครัวต่อคู่สมรส (Spousal Abuse)28 
หมายความว่า การกระทําความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นความผิดอาญา อันเป็น

การกระทําใด ๆ โดยเจตนาให้เกิดอันตรายแก่กาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว โดยเป็น
การแสดงเจตนาลักษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่กาย จิตใจ หรือสุขภาพของคู่สมรสในครอบครัว 
หรือบังคับหรือครอบงําผิดคลองธรรมให้คู่สมรสในครอบครัว ต้องกระทําการ ไม่กระทําการ หรือจํา
ยอมต่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทําโดยประมาท 

 ดังน้ัน การกระทําของคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทําให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความ
เจ็บปวดหรือรับบาดเจ็บท้ังทางร่างกายหรือจิตใจ เช่น ภริยาทําร้ายสามีแม้เพียงเล็กน้อย ซ่ึงเป็นการ
ใช้ความรุนแรงด้านร่างกายและทางเพศจนได้รับบาดเจ็บ แม้ว่าความรุนแรงที่ปรากฏไม่มากนักก็ตาม 
แต่อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงน้ันยังหมายรวมถึง การทําร้ายทางจิตใจส่งผลให้ได้รับความทุกข์ทรมาน
ใจ ด่าทอเหยียดหยาม การแสดงความหึงหวงเกินควร การลิดรอนสิทธิด้านทรัพย์สินและทําลาย
ทรัพย์สินของผู้อ่ืน เป็นต้น29 แต่ไม่อยู่ในความหมายความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 3 ดังกล่าว  

2.1.3.3 ความรุนแรงในครอบครัวในทางเพศ30  
หมายความว่า  การกระทําความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นความผิดอาญา โดย

เจตนาในลักษณะการลวนลามทางเพศ ข่มขืน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากการมีเพศสัมพันธ์ หรือกระทํา
อ่ืนใดอันเป็นความผิดทางเพศต่อบุคคลในครอบครัว แต่ไม่รวมถึงการกระทําโดยประมาท 

 
 
 
 
 
 

                                                            
28 เรื่องเดียวกัน. 
29 รณชัย คงสกนธ์, 100 (ร้อย) เรื่อง รักรุนแรง (กรุงเทพมหานคร: หสน. สหประชา

พาณิชย์, 2548), หน้า 35-36.   
30 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่องเดิม. 



21 
 

ดังน้ัน การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปน้ี โดยการลวนลามทางเพศ 
การบังคับร่วมเพศ หรือการใช้ประโยชน์จากการมีเพศสัมพันธ์ รวมท้ังการบังคับให้คู่ทํากิจกรรมทาง
เพศในลักษณะท่ีทําให้รู้สึกว่าตํ่าต้อย หรือน่ารังเกียจ หรือการกระทําทางเพศท่ีทําให้อับอาย ซ่ึงการ
กระทําในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทําในลักษณะขืนใจโดยที่ อีกฝ่ายหนึ่งไม่เต็มใจ หรือไม่
ยินยอม31 

 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัว 

 
2.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว 
ทฤษฎีน้ีมีจุดเริ่มต้นราว ค.ศ.1930  โดย Hill & Hanson กล่าวว่า ระบบครอบครัวมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ใช่สิ่งท่ีตายตัว มีขอบข่ายมุมมองท่ีกว้างขวาง รวมทั้งมีลักษณะท่ีเป็น     
พลวัตร (Dynamic) มากกว่าสถิตย์ (Static) กล่าวคือ ชีวิตครอบครัวมักเริ่มต้นท่ีการแต่งงานของหญิง
ชายและสิ้นสุดลงเม่ือคู่แต่งงานสิ้นชีวิต ในช่วงของการดําเนินชีวิตครอบครัว ลักษณะของสมาชิก
ครอบครัวจะกําหนดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ซ่ึงครอบครัวส่วนใหญ่จะผ่านระยะต่าง ๆ และกิจกรรม
หลักที่คล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันถ้าลักษณะโครงสร้างของสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน ระยะ
ต่าง ๆ ของครอบครัวต้ังแต่หญิงชายเริ่มแต่งงานกันจนกระทั่งคู่แต่งงานสิ้นชีวิตลงไปน้ี เรียกว่า วงจร
ชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle)32 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือมีครอบครัวเกิดขึ้นแล้ว ก็จะมีช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ในการดํารงชีวิตของ
ครอบครัว เช่น มีกิจกรรมการเกิด การศึกษาเล่าเรียน การเติบโต และการเข้าสู่วัยชราเหมือนกัน     
ทุกครอบครัว เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีนักศึกษาอีกหลายท่านได้แบ่งวงจรชีวิตครอบครัวแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะของผู้ศึกษา โดยบางกลุ่มแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ครอบครัวเริ่มต้น ขยาย หด 
แต่ในบางกลุ่มแบ่งออกเป็น 7 ขั้น คือ เริ่มมีครอบครัว มีลูกวัยทารก วัยก่อนเข้าเรียน ปีท่ีลูกอยู่ใน

                                                            
31 นันทพันธ์ ชินล้ําประเสริฐ, การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสังเคราะห์งานวิจัยด้านความ

รุนแรงในสังคมไทย (The Development of Violence Research Database and the Synthesis 
of Research on Violence Issues in Thai Society) (กรุงเทพมหานคร: คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2546), หน้า 3-5. 

32 จิตตินันท์ เดชะคุปต์, แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับครอบครัวและชุมชน, หน้า 36, ค้นวันท่ี 
21 กันยายน 2560 จาก http://humaneco.stou.ac.th/uploadfile72305-1.pdf 
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โรงเรียนประถม วัยรุ่นตอนแรก วัยรุ่นตอนปลาย ผู้ใหญ่ในวัยหนุ่มสาว และปีหลัง ๆ ของชีวิตใน
ขณะท่ี ฟิลลิส (Phyllis, 1998)33 ได้แบ่งวงจรชีวิตครอบครัวออกเป็น 9 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ระยะเริ่มสมรสพัฒนาครอบครัว ระยะน้ีต่างฝ่ายต่างพยายามปรับตัวเข้าหากัน ซ่ึงใน
ระยะเริ่มแรกไม่มีปัญหามากนัก เพราะยังอยู่ในระยะหวานช่ืน แต่เม่ือนานวันเข้า การปรับตัวจะ
ทวีคูณขึ้นถ้าปรับตัวเข้าหากันได้ดี ทําให้ท้ังคู่ย่อมรักกันมากขึ้น แต่เม่ือผ่านระยะนํ้าผึ้งพระจันทร์    
การปรับตัวทําได้ยากข้ึน 

2. ระยะแรกตั้งครรภ์ ในช่วงต้ังครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายท้ังทางด้านร่างกาย
และจิตใจของภริยา และการทําหน้าท่ีแม่บ้านของภริยาอาจทําได้ไม่เต็มท่ี และถ้าไม่ร่วมกันวางแผน
สําหรับทารกท่ีจะเกิดมาอาจจะทําให้สัมพันธภาพระหว่างสามีและภริยาไม่ดี 

3. ระยะเริ่มเป็นบิดามารดาในช่วงแรก บิดาและมารดาอาจจะต่ืนเต้นต่อภาระและหน้าท่ีท่ี
เพ่ิมขึ้น ท้ังสองฝ่ายอาจจะทําให้เกิดปัญหาต่อคู่สมรส 

4. ปีที่ว้าวุ่น การประมาณระยะการมีบุตรไม่ให้ใกล้กันเกินไปจะทําให้สภาพครอบครัวดีขึ้น 
ในระยะนี้เป็นระยะท่ีใช้จ่ายสูงที่สุด ภริยานอกจากต้องว้าวุ่นกับการเล้ียงบุตร สามีและภริยาก็ต้อง
รักษาสัมพันธภาพระหว่างกันและกัน ท้ังเรื่องความพึงพอใจในเพศรส การสันทนาการและเรื่องอ่ืน ๆ 
เพ่ือคงสภาพสมรสท่ีดีไว้ 

5. ระยะบุตรเข้าโรงเรียน เน่ืองจากบิดามารดาต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่บุตรของตน ดังนั้น 
จะพยายามท่ีจะส่งบุตรไปโรงเรียนให้เร็วท่ีสุด เม่ือบุตรเข้าโรงเรียนภาระด้านการเลี้ยงดูบุตรอาจจะลด
น้อยลง แต่ต้องให้ความสําคัญแก่รายได้เพ่ือใช้ในการศึกษาของบุตรให้มากที่สุด 

6. ระยะบุตรเข้าสู่ วัยรุ่น ในช่วงชีวิตน้ีบิดามารดาอาจจะมีการสร้างสรรค์มากข้ึนหรือ
ทางตรงข้ามอาจจะมีความรู้สึกว่าขาดความต่ืนเต้น ชีวิตครอบครัวราบเรียบจนน่าเบื่อหน่าย ในบาง
กรณีมารดาอาจจะวุ่นอยู่กับบุตรท่ีกําลังเจริญเติบโต และฝ่ายบิดาก็วุ่นวายกับการหาเงินมาใช้จ่าย    
ในครอบครัวทําให้มีเวลาทํากิจกรรมร่วมกันลดน้อยลง ถ้าหากว่าท้ังคู่ต่างขาดความสนใจซ่ึงกันและกัน
อาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกว่าขาดสิ่งท่ียึดเหน่ียวเข้าไว้ด้วยกัน อาจจะทําให้เกิดความเหินห่างและ   
ต่างคนต่างอยู่ก็ได้ 

7. ระยะบุตรแยกครอบครัว ในระยะที่บุตรแยกครอบครัวนี้อาจจะเป็นเวลาที่บิดามารดา
ใกล้ปลดเกษียณ ดังน้ัน ปู่ย่าหรือตายาย มักจะรู้สึกยินดีท่ีได้เลี้ยงหลาน และมีความรู้สึกว่าเป็นโอกาส
                                                            

33 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 38 อ้างถึงใน นุชนาฏ ยังอยู่สุข, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการหย่า: กรณีศึกษา 
ประชาชนในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), หน้า 31. 
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ท่ีตนเองจะได้รับความรักอีกครั้งหน่ึง ช่วยให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าเน่ืองจากได้ทําประโยชน์ให้แก่
สมาชิกในครอบครัว 

8. ระยะบ้านว่างเปล่า ในระยะน้ีครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ่เม่ือบุตร ได้แยกย้ายกันออกไป
หมดแล้วก็ย่อมมีความรู้สึกว่าบ้านว่างเปล่า หากสามีภริยาไม่มีความสนใจทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ความว่าง
เปล่าในบ้านก็จะทําให้รู้สึกอ้างว้างมากย่ิงขึ้น 

9. ระยะปัจฉิมวัย ระยะน้ีสมรรถภาพทางกายของคู่สมรสเริ่มเสื่อมลงไม่สามารถที่จะทํา
กิจกรรมที่เคยทํามาก่อนได้ ทั้งงาน ทางด้านร่างกายและทางด้านการใช้สติปัญญา รวมท้ังอาจเกิด
ความเจ็บป่วยเรื้อรังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนในวัยผู้ใหญ่ 

ความรุนแรงในครอบครัวน้ันอาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้ชีวิตร่วมกันตามวงจรชีวิตครอบครัว
ในระยะใดหรือขั้นตอนใดก็ได้ดังกล่าวข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น พฤติการณ์ แวดล้อม 
เศรษฐกิจและเครือญาติของคู่สมรส เป็นต้น ดังนั้น หากความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นในระยะบุตร
ขึ้นโรงเรียนก็ได้ โดยมีพฤติการณ์ประกอบฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวไม่ดี สามีตกงาน เครียด 
กดดัน และแวดล้อมต่าง ๆ แล้วเกิดทะเลาะวิวาทกลายเป็นความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว    
ในที่สุดซ่ึงในบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นได้รับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 

เม่ือความขัดแย้งในความรุนแรงในครอบครัวถึงระดับที่รุนแรงกว่าฐานกระทําความผิดด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 จึงทําให้คดีอาญานี้ไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ในช้ันก่อนฟ้อง 
กล่าวคือ คดีอาญาต้องมีการฟ้องศาลต่อไป ดังน้ัน ในพฤติการณ์และแวดล้อมจากข้อเท็จจริงจาก
สาเหตุ ท่ีกระทําความผิดจนเป็นเหตุให้สามีทําร้ายภริยาจนได้รับอันตรายสาหัสข้างต้นนั้น 
กระบวนการยุติธรรมอาญาควรมีทางเลือกอ่ืน ได้แก่ ชะลอการฟ้อง มาเสริมการกระทําความผิดด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว 

  
2.2.2 ทฤษฎีกระบวนการทางสังคม 
กระบวนการทางสังคม เห็นว่าคนท่ีได้ถูกขัดเกลา (Socialization) จากสถาบันต่าง ๆ ในสังคม 

ได้แก่ สถาบันครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน ท่ีทํางาน เป็นต้น ถ้าหากความสัมพันธ์เป็นไปในทางบวก 
และได้รับการสนับสนุน คนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมเป็นอย่างดี ในทางตรงกันข้ามหาก
ความสัมพันธ์เป็นในทางลบ คนก็จะฝ่าฝืนกฎระเบียบ 

ทฤษฎีกระบวนการทางสังคม เช่ือว่า คนไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติ ชนช้ัน หรือเพศใดก็ตาม  
ต่างก็มีศักยภาพท่ีจะกระทําความผิดได้ท้ังสิ้น คนจนหรือคนช้ันตํ่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจสูง ได้รับการ
ดูถูกมีการศึกษาน้อย ครอบครัวแตกสลาย จึงมีโอกาสหรือความสามารถในการก่ออาชญากรรมสูง 
ในขณะท่ีชนช้ันกลางมักมีสังคมที่ดีกว่า มีครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ มีเพ่ือนดีเป็นท่ี
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ยอมรับของสังคม จึงมีโอกาสหรือความสามารถในการกระทําความผิดน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่า
ชนช้ันกลางหรือกลุ่มคนท่ีมีความพร้อมดังกล่าวจะไม่มีการกระทําความผิด สิ่งเหล่านี้จึงขึ้นอยู่กับ   
การขัดเกลาทางสังคมเป็นสําคัญ เห็นได้ว่าการขัดเกลาเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงสําหรับคนหรือชนช้ันใด   
ก็ตาม หากได้รับการขัดเกลาในคุณงามความดีแล้ว โอกาสท่ีคนเหล่าน้ันจะกระทําความผิดย่อมตํ่าลง
ตามไปด้วย 

 
2.2.3   ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)  
Bandura34 อธิบายว่าความก้าวร้าวเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ บุคคลมีการสังเกต

พฤติกรรมก้าวร้าวและจะแสดงแสดงพฤติกรรม เม่ือประสบความสําเร็จในการแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวและจะแสดงพฤติกรรมเม่ือประสบความสําเร็จหรือเม่ือได้รับรางวัล แต่ถ้าถูกลงโทษจะทําให้
บุคคลหยุดแสดงพฤติกรรม ตามทฤษฎีน้ีการใช้ความรุนแรงต่อภริยาเกิดจากการเรียนรู้และเสริมแรง
ทางบวกจากวัฒนธรรมสู่ประสบการณ์ตรง คือ ในวัยเด็กสังเกตเห็นบิดามารดา เพ่ือนบ้านทะเลาะกัน 
หรือเคยเห็นบิดาทุบตีมารดา หรือเคยถูกบิดามารดากระทําทารุณกรรม ประกอบกับการยอมรับของ
คนในสังคมว่าการทุบตีภริยาเป็นสิ่งที่กระทําได้ เด็กจะเรียนรู้และซึมซับความรุนแรง โดยกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) จนกระทั่งเป็นพฤติกรรมติดตัวในอนาคต ส่วนการสํารวจในสามีท่ี
ทําร้ายร่างกายภริยา พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีเคยพบเห็นเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในวัยเด็ก และ
ยอมรับการใช้ความรุนแรงของเพ่ือนสนิทและเพ่ือนบ้าน 

การเรียนรู้ของมนุษย์จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ในกรณีที่เป็นการเรียนรู้ใน
บริบทของสถานการณ์ท่ีมีลักษณะ เชิงความรู้สึกและอารมณ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริบทที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก 
ทําให้การเรียนรู้ในวัยเด็ก ถูกซึมเข้าสู่บุคลิกภาพของบุคคลได้มากกว่าการเรียนรู้ในช่วงวัยอ่ืน 

ในครอบครัวบิดามารดาเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าท่ีในการอบรมเลี้ยงดูเด็กต้ังแต่เริ่มแรกเกิด    
เด็กทารกน้ันไม่สามารถดูแลตนเองได้ จึงจําเป็นท่ีจะต้องพ่ึงบิดามารดาในทุก ๆ ด้าน เม่ือเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบิดามารดา จึงมีลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความไม่เท่าเทียมกัน ในอํานาจ
บิดาและมารดามีความพร้อมมากกว่าจึงมีอํานาจมากกว่า เด็กจึงมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตัวแบบมา
จากบิดามารดามากกว่าที่จะเรียนรู้ผ่านบุคคลอ่ืน การเรียนรู้ในวัยเด็กยังเป็นการเรียนรู้ในบริบทของ
สถานการณ์ท่ีมีลักษณะเชิงอารมณ์ เด็กมีความใกล้ชิดกับบิดามารดาจะมีความผูกพันทางอารมณ์กับ
                                                            

34 Bandura, Social Learning Theory (New Jersey: Prentice Hall, 1979) อ้างถึงใน 
นุชนาฏ ยังอยู่สุข, ปัจจัยท่ีมอีิทธิพลต่อการหย่า: กรณีศึกษา ประชาชนในอําเภอศรรีาชา จังหวัด
ชลบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), 
หน้า 37.    
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บิดามารดามากกว่าบุคคลอื่น จึงเรียนรู้พฤติกรรมจากบทบาทของบิดามารดามากกว่าบุคคลอื่น 
ถึงแม้ว่าเด็กจะโตขึ้นจะไม่ได้รับการเสริมแรงทางอารมณ์ จากบิดามารดาเป็นระยะเวลานาน แต่สิ่งท่ี
เด็กได้เรียนรู้ในวัยเด็กจะคงอยู่อย่างม่ันคง เราเรียกลักษณะแบบน้ีว่า “การทําให้มีลักษณะท่ัวไป” 
(Generalization)  

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เสนอว่า ความรุนแรงในสังคมนั้นได้รับมาจากการที่บุคคลเรียนรู้
ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมท่ีบุคคลได้เรียนรู้ในรูปแบบบทบาท (Role Model) ของการเป็นสามี
ภริยา บิดามารดา และบุตร ครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันแห่งแรก ท่ีบุคคลเกิดการเรียนรู้กับวิธีการ
จัดการกับความตึงเครียดวิกฤตการณ์และความคับคล่องใจต่าง ๆ และในทางกลับกัน ครอบครัว ก็ถือ
ได้ว่าเป็นสถาบันครอบครัวแห่งแรกท่ีบุคคลได้มีการเรียนรู้ในประสบการณ์ด้านความรุนแรง นอกจาก
การได้เรียนรู้ในการใช้ความรุนแรงแล้วบุคคลยังเกิดการเรียนรู้ในการตัดสินใจที่จะใช้ความรุนแรงเม่ือ
เผชิญกับปัญหาหรือยอมรับความรุนแรงโดยมีความเช่ือว่าการกระทําความรุนแรงต่อคู่สมรสเป็นสิ่งท่ี
ยอมรับได้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมได้นํามาอธิบาย การใช้ความรุนแรงต่อคู่สมรส โดยผู้ท่ีมีประสบการณ์
ความรุนแรง ท้ังประสบการณ์โดยตรง ในฐานะผู้ถูกกระทํารุนแรง และประสบการณ์โดยอ้อมในฐานะ 
ผู้สังเกตการณ์ความรุนแรงต้ังแต่วัยเด็ก จะเรียนรู้บรรทัดฐานที่ยอมรับการใช้ความรุนแรง และตัวแบบ
บทบาทท่ีใช้ความรุนแรง เม่ือเกิดความขัดแย้งกับคู่สมรสก็จะเรียนแบบพฤติกรรม โดยใช้ความรุนแรง
เป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาบุคคลได้รับประสบการณ์ความรุนแรงจาก 2 ทาง คือ ประสบการณ์ตรง
ด้านความรุนแรง และประสบการณ์อ้อมด้านความรุนแรง ดังน้ี 

1. ประสบการณ์ตรงด้านความรุนแรง เป็นประสบการณ์ความรุนแรงในฐานะผู้ถูกระทํา
รุนแรง 

2. ประสบการณ์อ้อมด้านความรุนแรง เป็นประสบการณ์ความรุนแรงในฐานะผู้สังเกตการณ์  
หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรง 

 เด็กที่ได้เรียนรู้ความรุนแรงจากประสบการณ์โดยตรง เป็นการเรียนรู้จากการลงโทษทาง
ร่างกาย โดยท่ีบิดามารดาใช้วิธีการลงโทษร่างกายเป็นเครื่องมือในการอบรมบุตร หรือใช้ป้องกันไม่ให้
บุตรกระทําในสิ่งท่ีผิด เช่น การลงโทษเม่ือเด็กก้าวร้าว พูดคําหยาบคาย เป็นต้น เป็นการให้ความหมาย  
เชิงบวกกับการใช้ความรุนแรงโดยไม่ต้ังใจ การเรียนรู้ความรุนแรงท่ีเด็กได้รับประสบการณ์อ้อมด้าน
ความรุนแรง เป็นการเรียนรู้จากการรู้เห็นเหตุการณ์ท่ีบิดามารดาทะเลาะวิวาทหรือทําร้ายร่างกาย
ระหว่างกัน เด็กก็จะค่อย ๆ ซึมซับพฤติกรรมและยึดถือนํามาปฏิบัติ เม่ือมีคู่สมรสก็จะใช้ความรุนแรง
ในการแก้ปัญหากับคู่สมรสหรือยอมรับในการใช้ความรุนแรง 

ครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงท้ังทางตรงและทางอ้อม
ให้กับเด็ก จึงเป็นเหตุให้เด็กเลือกใช้ความรุนแรงเป็นบรรทัดฐานเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยเกิดจากการ
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เลียนแบบบิดามารดา จึงนําไปสู่การกระทําด้วยความรุนแรงต่อคู่สมรส ครอบครัว ที่มักลงโทษบุตร
ด้วยการกระทําความรุนแรงด้านร่างกาย เม่ือเด็กเติบโตขึ้นจึงส่งผลกลายเป็นสามีหรือภริยาท่ีจะใช้
ความรุนแรงหรือยอมรับการใช้ความรุนแรง ซ่ึงมีลักษณะที่เป็นวัฏจักรอย่างหน่ึง 

 
2.2.4 ทฤษฎีวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรง (Subculture Violence Theory)  
ทฤษฎีวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรง เป็นการขยายความทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม โดย

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นการมองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล ส่วนทฤษฎีวัฒนธรรม
ย่อยของความรุนแรงเป็นการมองความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวัฒนธรรมกับบุคคล Gelles and 
Straus35 ได้ทําการศึกษาขึ้น ท้ังน้ีเป็นการอธิบายการตอบสนองระหว่างวัฒนธรรมย่อยของความ
รุนแรงกับบุคคลมากกว่าการอธิบายถึงการกําเนิดของวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรง 

วัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงมีลักษณะเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอ่ืน ซ่ึงเป็นการรวบรวม
รูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกเข้าด้วยกันจนกลายเป็นบรรทัดฐานและค่านิยมให้สมาชิกใน
วัฒนธรรมนั้นปฏิบัติตาม เม่ือมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นพวกเขาจะสามารถเรียนรู้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมน้ันให้
ดํารงอยู่ได้อย่างต่อเน่ือง 

ทฤษฎีวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรง เสนอว่า ในระบบสังคมโดยเฉพาะระบบสังคมเมือง 
ไม่ได้มีวัฒนธรรมกระแสหลักเพียงวัฒนธรรมเดียว ยังมีวัฒนธรรมย่อยของคนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีค่านิยม
และบรรทัดฐานบางส่วนมาจากวัฒนธรรมกระแสหลัก หรืออาจจะปฏิเสธค่านิยมและบรรทัดฐานของ
วัฒนธรรมหลักโดยสิ้นเชิง ดังน้ัน พฤติกรรมท่ีผิดแปลกหรือเบ่ียงเบนไปจากบรรทัดฐานของวัฒนธรรม
หลักของสังคมอาจเป็นพฤติกรรมท่ีปกติเป็นที่ยอมรับได้ตามค่านิยม และบรรทัดฐานท่ีสนับสนุนหรือ
ยอมรับความรุนแรง การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าวหรือยอมรับความรุนแรงเป็นผลมาจากการเข้า
ไปมีส่วนร่วมและได้รับการเรียนรู้จากวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงน้ันเอง  

การนําทฤษฎีวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงมาอธิบายการใช้ความรุนแรงต่อภริยา กล่าวคือ 
ผู้ที่เป็นสมาชิกวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงจะได้เรียนรู้การใช้ความรุนแรง ยอมรับซึมซับค่านิยม
และบรรทัดฐานท่ีสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรง โดยครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานท่ีทําหน้าที่ถ่ายทอด
วัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงไปยังสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะได้เรียนรู้บรรทัดฐาน
การยอมรับให้ใช้ความรุนแรง มีค่านิยมว่าการใช้ความรุนแรงต่อภริยาเป็นสิ่งที่ไม่ผิดและเป็นสิ่งท่ี
                                                            

35 R. J. Gelles and M. A. Straus, Contemporary Theories about the Family (New 
York: The Free, 1979), p. 566 อ้างถึงใน นุชนาฏ ยังอยู่สุข, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการหย่า: กรณีศึกษา 
ประชาชนในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), หน้า 39.  
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ยอมรับได้ ในวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงคู่สมรสจะถูกคาดหวังให้ใช้ความรุนแรงหรืออย่างน้อยก็
ไม่มีการเอาผิดกับผู้ท่ีใช้ความรุนแรง จึงทําให้เม่ือเกิดความขัดแย้งขึ้น มักจะใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหา รวมทั้งการใช้ความรุนแรงเม่ือเกิดความขัดแย้งกับคู่สมรส 

ดังน้ัน วัฒนธรรมย่อยของความรุนแรง สามารถสรุปการใช้ความรุนแรงต่อภริยาได้ว่าเป็น
แบบแผนวัฒนธรรมย่อยของความรุนแรงท่ีเป็นระบบแนวคิด ความเช่ือ ค่านิยม บรรทัดฐานที่ให้การยอมรับ
กับการใช้ความรุนแรง เม่ือสมาชิกของวัฒนธรรมนั้นมาอยู่ร่วมกัน แบบแผนดังกล่าวจะถูกส่งผ่านจาก
คนรุ่นหน่ึง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ท่ีบุคคลก็จะเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน ๆ          
ในวัฒนธรรมน้ัน และเกิดการเลียนแบบนํามาใช้กับครอบครัวของตนหรือยอมรับในการกระทํา     
ความรุนแรง 

 
2.2.5 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 
Freud36 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เป็นทฤษฎีท่ีเกิดจากความคิดของนักจิตวิเคราะห์ของชาว

ออสเตรีย โดยที่เขาคิดว่ามูลเหตุเบ้ืองต้นของอาชญากรรมเกิดขึ้นจากจิตใต้สํานึก (The Unconscious) 
กล่าวว่า คนเราน้ันแท้จริงแล้วเป็นสัตว์โลกท่ีขาดเหตุผล เรื่องของจิตใจก็เป็นเรื่องของการต่อสู้หรือ
การมีปฏิกิริยาระหว่างพลังของเหตุผลกับพลังของความไม่มีเหตุผล จิตใจเป็นท่ีรวมของจิตใต้สํานึก
เป็นแรงดลใจที่เกิดขึ้น โดยสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลาย สัญชาติญาณดังกล่าวน้ี เรียกว่า Id เป็น
ส่วนของจิตที่คอยแสวงหาความสุขโดยทันที และเม่ือได้รับความพอใจแล้วก็จะด้ินรนต่อไปอีก       
โดยแนวคิดนี้มองว่าการเลือกแสวงหาความสุขจะกระทําให้มากที่สุด เว้นแต่จะได้รับการควบคุมโดย 
Ego เม่ือเป็นเช่นนี้ Ego บ่อย ๆ ความขัดแย้งน้ีแก้ไขโดยความคิดในเรื่องศีลธรรม ความรู้สึกเวทนา
หรือเสียใจ สิ่งเหล่านี้เป็นพัฒนาการในส่วนของจิต ท่ีเรียกว่า Superego หรือความมีสติและความมี
สตินี้เกิดขึ้น จากข้อกําหนดทางวัฒนธรรมด้านความประพฤติ 
 เม่ือพิจารณาจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของเขาแล้วผู้วิจัยเห็นว่าการที่สามีหรือตัวผู้กระทํารุนแรง
น้ันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณท่ีมีอยู่ในคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศ ความต้องการ
อาหาร ท่ีอยู่อาศัย ความรัก ยารักษาโรค รวมท้ังสัญชาตญาณความก้าวร้าวความรุนแรงที่มีอยู่ในทุกคน 
หากแต่จะแสดงออกมาในเฉพาะบางคนเนื่องจากการที่มี Ego หรือ Superego ก็จะทําให้พฤติกรรมท่ี
ก้าวร้าวรุนแรงถูกระงับไว้ไม่ให้แสดงออกมา 
                                                            

36 S. Freud, Group Psychology and the Analysis of the Ego Sigmund Freud 
(New York: Bantam Books, 1964) อ้างถึงใน นุชนาฏ ยังอยู่สุข, ปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการหย่า: 
กรณีศึกษา ประชาชนในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), หน้า 40.    
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 นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล37 กล่าวถึงลักษณะของชุมชนท่ีมีอาชญากรรมน้อยตามแนวคิดของ 
Donald R. Taft ว่าจะต้องเป็นสังคมที่ไม่เปลี่ยนแปลง คือ สังคมท่ีมีความคงท่ี ความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรมก็จะไม่เกิดลักษณะของชุมชนที่ทําให้เกิดอาชญากรรมน้อยนั้นประกอบไปด้วย 
 1. สังคมที่ไม่เปลี่ยนแปลง คือ สังคมที่มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ไม่ใช่สังคมที่มีความ
เคลื่อนไหวโดยการสื่อต่าง ๆ เข้ามาด้วยการกําหนดวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เข้ามาเผยแพร่มากมาย 
 2. ไม่มีความขัดแย้งทางวัฒนธรรม คนในสังคมเดียวกันจะมีความคิด ความเช่ือเหมือนกัน 
 3. มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจน้อยมาก เช่น ในสังคมชนบท แต่ละคนไม่ว่าหมู่บ้านจะมี
รายได้ท่ีไม่แตกต่างกัน การแข่งขันทางเศรษฐกิจจึงมีน้อย แต่ละครอบครัวมีความเป็นอยู่ใกล้เคียงกัน 
จึงไม่มีอะไรที่ต้องเปรียบเทียบกัน 
 4. นิยมวัตถุพอควรคนในสังคมจะมีขอบเขตพอสมควรในเร่ืองเกี่ยวกับความนิยมในวัตถุ 
 5. ละเว้นอบายมุข ถ้าสังคมปลอดอบายมุข ก็เท่ากับว่าสังคมน้ันถูกควบคุมด้วยศาสนา
เพราะอบายมุขต่าง ๆ น้ัน เป็น สิ่งท่ีชักนําให้คนกระทําผิดกฎหมายได้อีกด้วย 
 6. มีความเป็นอยู่แบบคุ้นเคยกัน เน่ืองจากถ้าเป็นสังคมที่มีความคุ้นเคยกันนั้นคนในสังคม
น้ันก็จะเกิดการเบียดบังกันน้อย ถ้อยทีถ้อยอาศัยมากกว่าที่จะแข่งขันกัน 
 7. มีความเข้มงวดในการให้เสรีภาพ อิสรภาพเป็นท่ีมาของการกระทําผิด สังคมที่ มี
อาชญากรรมน้อยจะควบคุมอิสรเสรีภาพให้อยู่ในขอบเขตพอสมควร 
 8. สังคมที่เลื่อมใสศาสนา เพราะหากสังคมใดผู้คนเลื่อมใสในศาสนาก็จะทําให้การกระทํา
ผิดนั้นน้อยลงจากการที่ศาสนาเป็นตัวในการควบคุมท่ีจะไม่ให้คนน้ันกระทําความผิด 
 จึงกล่าวได้ว่าลักษณะของชุมชนน้ันมีความสัมพันธ์กับครอบครัว หากชุมชนน้ันบกพร่องก็
อาจจะก่อให้เกิดความบกพร่องของครอบครัวตามมาด้วย เช่น ปัจจุบันนี้มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
มากขึ้นเป็นครอบครัวเด่ียวมากย่ิงขึ้น นิยมในวัตถุ เม่ือเกิดปัญหาในครอบครัวขึ้นจึงไม่มีใครกล้าท่ีจะ
เข้าไปห้ามปรามได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว และเป็นเรื่องที่ไม่ควรก้าวก่าย  
 
 
 
 
                                                            

37 นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, อาชญาวิทยาคลินิก (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2530)  อ้างถึง
ใน นุชนาฏ ยังอยู่สุข, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการหย่า: กรณีศึกษา ประชาชนในอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554),     
หน้า 40-41.   
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2.2.6 ทฤษฎีความรุนแรงในครอบครัว 
ความรุนแรง คือ การกระทําอย่างใดซ่ึงเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหน่ึงได้รับอันตรายแก่ชีวิต แก่กาย

หรือจิตใจเป็นความผิด โดยมีแนวทฤษฎีเก่ียวข้องกับความรุนแรง38 ดังน้ี 
1. ทฤษฎีความยินยอมของผู้เสียหาย ถ้าผู้เสียหายยินยอม ผู้กระทําก็ไม่มีความผิดนั้นก็เป็น

ความผิดอันยอมความได้ 
2. ทฤษฎีความสงบเรียบร้อย ทฤษฎีน้ีถือว่าการท่ีจะถือเอาความผิดใดเป็นความผิดอันยอม

ความได้นั้น แล้วแต่ความผิดน้ันจะกระทบกระเทือนความสงบเรียบร้อยส่วนใหญ่หรือไม่ซ่ึงถ้าความผิด
น้ันกระทบกระเทือนเฉพาะบางคน เช่น ความผิดฐานฉ้อโกง บุกรุก เป็นต้น ก็อาจถือเป็นความผิดอันยอม
ความได้ 

3. ทฤษฎีสิทธิการแก้แค้นทดแทน ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า สิทธิแก้แค้นทดแทนเป็นสิทธิของ
ผู้เสียหายท่ีจะกระทําตอบแทนผู้ท่ีมากระทําผิดแก่ตน ต่อมาเม่ือชุมชนมีความเจริญขึ้น แนวคิดในเรื่อง
การแก้แค้นทดแทนได้ถูกยกเลิกไป แต่ให้ตกเป็นสิทธิและหน้าท่ีแก่รัฐ 

 
2.3 แนวคิดที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 
แนวคิดในการลงโทษซ่ึงถือเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในสมัยโบราณ ยังไม่มีหลักเกณฑ์

กลางท่ีให้สังคมยอมรับถือปฏิบัติ การลงโทษจึงเป็นการแก้แค้นตอบแทนระหว่างคู่กรณีและพรรคพวก
ของคู่กรณี หากฝ่ายผู้ถูกทําร้ายอ่อนแอกว่าก็จะเลิกรา เร่ืองราวก็ยุติไปเอง แต่หากผู้ถูกทําร้ายไม่ยอม
เลิกราก็จะเป็นการแก้แค้นจองเวรกันยาวนาน โดยรัฐไม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย39 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยังมีความจําเป็นและมีความสําคัญท่ีต้องมีใช้บังคับเพ่ือเป็น
หลักต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม อีกท้ัง เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอ
ภาคของทุกคนภายใต้กฎหมาย  ท่ีเป็นรากฐานสําคัญของสังคมให้เกิดความสงบสุขและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ดังนั้น จึงจําเป็นต้องศึกษาแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี 

 
                                                            

38 สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์, ความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวกับการยอมความ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดฐานกระทําอนาจาร ตามมาตรา 278   
(ท่ีเกิดต่อหน้าธารกํานัล) และความผิดต่อเสรีภาพ ตามมาตรา 310 ทวิ (รายงานการวิจัย เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2551), หน้า 15-16. 

39 ประเทือง ธนิยผล, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548), หน้า 134.   
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2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้มีการกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative 

Justice) ซ่ึงเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternatives to Justice) หมายถึง กระบวนการ
หรือมาตรการใด ๆ ท่ีใช้สําหรับแสวงหาความยุติธรรมท่ีมีรูปแบบการปฏิบัตินอกเหนือจาก
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก40 ท่ีแตกต่างจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีประเทศไทยใช้
เป็นหลักในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบัน ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะ
แตกต่างไปจากแนวคิดเดิม ๆ เรื่องของการลงโทษ โดยเฉพาะจุดประสงค์ของการลงโทษ ไม่ว่าจะเป็น
การป้องกัน การแก้ไขฟ้ืนฟู การตัดโอกาสในการกระทําผิดอีก และการแก้แค้นตอบแทน กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เน้นถึงความรับผิดชอบของผู้กระทํา การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะเป็นกลไกสําคัญในการจูงใจให้เกิดผลในการป้องกัน
อาชญากรรมเป็นวิธีการท่ี เปลี่ยนแนวคิดพ้ืนฐานของกฎหมาย  และความคิดเรื่องเสรีภาพ 
ประชาธิปไตย และชุมชน และชุมชนจะเป็นหน่วยงานในชุมชนท่ีมีความสําคัญ เพ่ือใช้รับมือ
อาชญากรรมร้ายแรงท่ีไม่ใช่กระบวนการแก้แค้นตอบแทนหรือร้างตราบาปแก่มนุษย์ ชุมชนจะไม่
สามารถควบคุมอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีการกล่าวถึงสิ่งท่ีน่าตําหนิของ
อาชญากรรม John Braithwaite41 ในปัจจุบันสังคมโลกได้เล็งเห็นจุดอ่อนในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา จึงได้นํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาพัฒนาและปรับใช้เสริมหรือใช้คู่ขนาน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมโลกอีกครั้ง ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องศึกษาถึงความคิด และทฤษฎี
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ดังนี้  

2.3.1.1 ความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย 
ประเทศไทยให้ความสนใจในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative 

Justice) หรือเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมาย สังคมและนักสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและท่ีสําคัญ คือ การท่ีผู้เสียหายหรือเหยื่อที่ได้รับความเสียหาย
จากการกระทําความผิดได้ถูกทอดท้ิงจากระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลักน้ันมีความ
ถูกต้องชอบธรรมและยุติธรรมทางอาญาในทุกคดีความผิดแล้วหรือไม่ ตามที่รัฐมอบให้ซ่ึงรัฐก็กําหนด
ว่าบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมทางอาญาดังกล่าวแล้ว  
                                                            

40 สุทธิพล ทวีชัยการ, กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญา, ค้นวันท่ี 20 มีนาคม 
2560 จาก http://www.law.stou.ac.th/dynfiles/41717-9-A.pdf  

41 ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: จากทฤษฎสู่ีทางปฏิบัติใน
นานาชาติ, ค้นวันท่ี 4 กันยายน 2560 จาก http://elib.coj.go.th/Ebook/data/coj_research/ 
crs_ 2556 _32.pdf 
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ประเทศไทย ตามแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2547-
2549 ได้กําหนดแผนงานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ต่อมาได้มีการจัด
สัมมนาทางวิชาการเร่ือง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทางเลือกใหม่ สําหรับกระบวนการ
ยุติธรรมไทย” ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2545 จึงถือว่าเกิด
จุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างเป็นรูปประธรรมในสังคมไทย42 ภายหลัง
จากนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม ก็ได้มีการนําเสนอร่างกฎหมายให้นําแนวคิดของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมไทยมาก
ย่ิงขึ้น  

2.3.1.2 ความเป็นมาของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตามหลักสากล 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice: R.J.) ได้ถูกพัฒนาต้ังแต่

ประมาณปี คศ.1970 (พ.ศ.2513) เป็นต้นมา และเป็นที่กล่าวถึงยอมรับกันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน43 ซ่ึงบุคคลที่มีช่ือเสียงได้กล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ดังนี ้

ฮาร์เวอร์ด เซร์ (Haward Zeher)44 กล่าวว่า อาชญากรรมทําให้ความสัมพันธ์ของ
บุคคลถูกล่วงละเมิด กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะเข้ามาสร้างพันธะแห่งความเป็นธรรมโดย
เปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย ผู้กระทําความผิดและคนในชุมชนเข้ามาพบปะเพ่ือเจรจาหาข้อยุติซ่ึงอาจ
กระทําโดยการชดใช้เยียวยาสร้างความสัมพันธ์ใหม่ท่ีดีต่อกันและการรับรองว่าจะไม่ไปทําเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอีกในอนาคต 

                                                            
42 อรรถวุฒิ ศิรวาณิชย์, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับความผิดอันยอมความไม่ได้

กรณีความผิดฐานลักทรัพย์ (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), หน้า 29. 

43 สิทธิกร ศักด์ิแสง, “ความผิดอาญาที่ควรนํามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับ
การระงับข้อพิพาทช้ันพนักงานสอบสวน (Criminal Penalties Should Applied Restorative Justice 
and The Compromise at The Police Interrogation Stage),” สุทธิปริทัศน์ 30, 93 (มกราคม-
มีนาคม 2559): 50. 

44 Howard Zehr, Changing Lenses: a New Focus for Crime and Justice Scottsdale 
(Pennsylvania: Herald, 1990), p. 181 อ้างถึงใน พิษณุ โหระกุล, สิทธิของผู้เสียหายกับการมีส่วนร่วม
ในการดําเนินคดีอาญาของรัฐ: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545), หน้า 55. 



32 
 

Gerry Johnstone45 กล่าวว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยังมีความคิดท่ี
แตกต่างกันอยู่ของบรรดาผู้สนับสนุนทฤษฎีดังกล่าวแต่เป้าหมายหลัก คือ การวางแผนและปรับ
ประยุกต์ให้เข้าและสามารถใช้ได้กับการประกอบอาชญากรรมการกระทําความผิดของเด็กหรือ
บางครั้งกับการคุกคามและมุ่งหมายไปท่ีจุดเด่นของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับ
ความสัมพันธ์ของการกระทําผิดแต่ก็มีคนจํานวนหน่ึงท่ีมีความคิดแตกต่างกันออกไปว่ากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ถูกนําไปใช้ต่อรองกับการกระทําความผิดอาญา 

2.3.1.3 นิยามศัพท์กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) หมายถึง กระบวนการท่ี

ผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด และ/หรือบุคคลอ่ืนใดหรือสมาชิกในชุมชน ท่ีได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม 
ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอาชญากรรม โดยได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลท่ีสามที่มี
ความเป็นกลาง46 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เป็นคําท่ีสหประชาชาติ
กําหนดให้ใช้สําหรับกิจกรรมและโครงการในลักษณะนี้ และกําหนดความหมายว่า หมายถึง การ
อํานวยความยุติธรรมท่ีต้องการทําให้ทุกฝ่ายซ่ึงได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมได้กลับคืนสู่สภาพดี
เช่นเดิม อันเป็นการสร้าง “ความสมานฉันท์ในสังคม” เป็นเป้าหมายสุดทา้ย47 

John Braithwaite อธิบายว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์48 หมายถึง การ
บรรเทาความเสียหายแก่เหย่ืออาชญากรรมให้กลับสู่สภาพดีดังเดิมทําให้เหย่ืออาชญากรรมเป็น
ศูนย์กลางของกระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันก็บูรณาการผู้กระทําความผิดและสังคมเข้าด้วยกัน 
โดยสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นประการแรก คือ การบรรเทาความเสียหายแก่เหย่ืออาชญากรรม หมายถึง
การที่เหย่ืออาชญากรรมได้รับการชดใช้ทดแทนมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหายรวมทั้งความเสียหายส่วน
บุคคลอ่ืน ๆ กลับคืนอันเป็นการเยียวยาสมานฉันท์ความรู้สึกม่ันคงปลอดภัยให้กลับคืนมาอีกคร้ัง 

 
                                                            

45 รูสนี มะมิง, การใช้มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553, ค้นวันท่ี 15 สิงหาคม 
2560 จาก https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q . . .UgA     

46 ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา และพรประภา แกล้วกล้า, ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ท่ีมีต่อผู้เสียหายและผู้กระทําผิด (Effectiveness Of the Restorative Justice Process 
on Crime Victims and Offenders)  (รายงานการวิจัย เสนอต่อกรมคุมประพฤติ, 2553), หน้า 6. 

47 จุฑารัตน์ เอ้ืออํานวย, เรื่องเดิม, หน้า 116. 
48 เรื่องเดียวกัน, หน้า 117. 
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2.3.1.4 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ควรนํามาใช้กับคดีอาญาประเภทใด 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ในสังคมโลกส่วนใหญ่นํา

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restoration Justice Process) มาใช้กับประเภทความผิด49 
ดังน้ี 

1) ความผิดท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด ในหลาย ๆ ประเทศใน
ยุโรป เช่น อังกฤษ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรีย มีการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
กับคดีท่ีเด็กและเยาวชนกระทําความผิด รวมทั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีการน้ีเพ่ิมมากขึ้น 

2) ความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญาท่ียอมความกันได้ ในความเป็น
จริงแล้ว ความผิดต่อส่วนตัว โดยปกติมีลักษณะที่กระทบสิทธิส่วนบุคคลเท่าน้ัน ไม่ได้กระทบกระเทือน 
สาธารณชน กฎหมายจึงยินยอมให้ถอนคําร้องทุกข์หรือยอมความกันได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา
ของไทย เช่น ความผิดฐานทําให้เสียเสรีภาพ มาตรา 309 วรรคหนึ่ง ความผิดฐานหม่ินประมาท 
มาตรา 326-328 ความผิดฐานยักยอก มาตรา 352-358 หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นความผิด
อันยอมความกันได้ เม่ือผู้เสียหายและผู้กระทําผิดเป็นญาติกัน มาตรา 71 เป็นต้น 

3) ความผิดทางแพ่งเกี่ยวเนื่องทางอาญาในกรณีที่ผู้กระทํามีความผิดท้ัง
ทางแพ่งและทางอาญา เพราะเป็นความผิดอาญาและผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้วยจึงเป็นคดี
ความทางแพ่งเกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญา ดังน้ัน ข้อพิพาทจะระงับได้เม่ือคู่พิพาทตกลง
ประนีประนอมยอมความกันท้ังคดีอาญาและคดีแพ่ง 

4) ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการจําคุกในระยะสั้น ความผิด
ประเภทนี้แม้จะมีบทลงโทษเพียงเล็กน้อย แต่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้เป็นความผิดอันยอมความกันได้ 
เพราะถือว่าเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ทําให้ต้องดําเนินคดีตามตามข้ันตอนของกฎหมาย          
แต่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้แก่ ตํารวจ พนักงานอัยการ และศาล อาจใช้
ดุลพินิจเบ่ียงเบนคดีประเภทน้ีออกจากกระบวนการยุติธรรมอาญาได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้โทษจําคุก
ระยะสั้น 

2.3.1.5 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นํามาใช้ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถนําไปใช้ได้ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา50 ดังนี้ 

                                                            
49 เรื่องเดียวกัน, หน้า 128-129. 
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1) ใช้ในขั้นตอนแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน โดยเป็นขั้นตอน
แรกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

2) ใช้ได้ในขั้นตอนการฟ้องร้อง ในช้ันพนักงานอัยการ เพราะพนักงาน
อัยการสามารถทําให้ผู้กระทําความผิดและผู้เสียหายตกลงกันได้ในคดีความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ซ่ึง
สามารถปรึกษาตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างสันติลงได้ 

3) ใช้ในระหว่างการพิจารณาคดี เพราะทําให้สิทธิและหน้าที่ ในคดี
ความผิดท่ีไม่ร้ายแรงสามารถตกลงกันได้ในช้ันพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงศาลเป็นหน่วยงานที่ประชาชน
ให้ความน่าเช่ือถืออย่างมาก 

4) ใช้ได้ในขั้นตอนหลังมีคําพิพากษา เพราะสามารถทําให้ผู้กระทําผิดและ
ผู้เสียหายสามารถตกลงกันได้เพ่ือการเยียวยาและฟ้ืนฟูความเสียหาย   

2.3.1.6 รูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ซ่ึงมีลักษณะและรูปแบบ

ท่ีแตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ โดยสามารถสรุปได้ 4 รูปแบบใหญ่ ๆ ดังน้ี 
1) การไกล่เกลี่ยเหย่ืออาชญากรรม-ผู้กระทําความผิด (Victim-Offender 

Mediation) 
  รูปแบบน้ีเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างเหย่ืออาชญากรรมกับผู้กระทํา
ความผิด โดยเจ้าหน้าท่ีอาจทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน เป้าหมาย คือ ต้องการสนับสนุนให้มีการ
เยียวยาเหย่ืออาชญากรรม โดยให้มีการจัดเวทีให้พวกเขาได้พบปะพูดคุยกับผู้กระทําความผิดบน
พ้ืนฐานของความสมัครใจ ที่ยอมให้ผู้กระทําความผิดได้เรียนรู้ถึงผลของความเสียหายและสมัครใจเข้า
มายอมรับผิดต่อการกระทําผิดของตน51 

2) การประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conferences)  
รูปแบบน้ีมีบุคคลท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คือ เหย่ืออาชญากรรม ผู้กระทํา

ความผิด และสมาชิกในครอบครัว ผู้ท่ีมีความสําคัญหรือเพ่ือนบ้านของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งมีเจ้าหน้าท่ี
เป็นผู้ดําเนินการเช่นเดียวกับการไกล่เกล่ีย การประชุมกลุ่มครอบครัวน้ีอาจใช้สถานท่ีใด ๆ ก็ได้ เช่น 
โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน เป็นต้น โดยวิธีการดังกล่าว ต้องการเน้นยํ้าถึงความเอาจริงเอาจังของชุมชน
                                                            

50 อุมาพันธ์ ตังคจิวางกูล, กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเยียวยาความรุนแรงใน
ครอบครัวศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550), หน้า 32. 

51 เพลินตา ตันรังสรรค์, “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการกระทําความผิดอาญา
ของเด็กหรือเยาวชน,” จุลนิติ 7, 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2553): 57-58. 
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ต่ออาชญากรรม และความเต็มใจของชุมชนท่ีจะยอมรับให้ผู้กระทําความผิดกลับเข้ามาในชุมชนอีก
ครั้ง52  

3) การพิจารณาแบบล้อมวง (Sentencing Circles) 
รูปแบบน้ี เรียกกันโดยท่ัวไปว่า “วงกลมแห่งสันติภาพ” โดยผู้ท่ีเข้าร่วมจะ

น่ังพิจารณาในลักษณะเป็นการล้อมวง ประกอบด้วย สมาชิกของชุมชนท่ีเคยทํางานเป็นผู้พิพากษา 
ตํารวจ หรืออ่ืน ๆ รวมทั้งเคยรับผิดชอบงานในด้านการพิจารณาคดีหรือการควบคุมสอดส่องมาแล้ว53 

4) คณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community Reparative Boards) 
รูปแบบนี้ประกอบด้วย ผู้คนในชุมชน ผู้กระทําความผิด เหย่ืออาชญากรรม 

ผู้แทนจากกระบวนการยุติธรรมและในบางครั้งอาจมีสมาชิกครอบครัวของผู้กระทําความผิดรวมอยู่
ด้วย เป็นวิธีการเชิงสมานฉันท์ในชุมชนที่หวนกลับมาใหม่และเป็นต้นแบบท่ีให้ชุมชนได้แสดงความ
รับผิดชอบต่อผู้กระทําความผิด เป็นที่รู้จักกันในนามของคณะกรรมการเยาวชน คณะกรรมการเพ่ือน
บ้าน หรือคณะกรรมการยุติธรรมทางเลือกชุมชน เป็นต้น เป็นส่วนหน่ึงของการเบ่ียงเบนคดีหรือการ
คุมประพฤติ รูปแบบดังกล่าวจะใช้กับผู้กระทําความผิดที่ไม่ร้ายแรง และดําเนินการเช่นเดียวกับ
รูปแบบอื่น ๆ คอื มีการพูดคุยกันด้วยความเคารพก่อนท่ีคณะกรรมการจะพิจารณาโทษ54 

 
 2.3.2 ทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
  ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาจากความคิดของนักวิชาการในยุโรป และต่อมา
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้มีการแพร่หลายไปในประเทศต่าง ๆ ดังน้ี 
 2.3.2.1 ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Justice)  
 ทฤษฎีน้ีถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
โดยทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เป็นทางการน้ี ได้เกิดขึ้นในประเทศนอร์เวย์ ในทศวรรษที่ 
1970 โดยทั่วไปแล้วกฎหมาย และวิธีคิดทางกฎหมายจะมีข้อจํากัดตามปัจจัยของเวลาและสถานท่ี 
ดังน้ัน จึงควรมีกระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เป็นทางการควบคู่กันไปกับระบบกระบวนการยุติธรรมท่ี
เป็นทางการ และหากการนํากระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายมาใช้ไม่ได้ผล ก็ควรจะนําระบบของ
กระบวนการยุติธรรมอย่างไม่เป็นทางการมาใช้ในฐานะท่ีเป็นทางเลือก เพ่ือลดการต่อสู้คดีท่ีอิงอยู่กับ

                                                            
52 เรื่องเดียวกัน, หน้า 57-58. 
53 เรื่องเดียวกัน, หน้า 57-58. 
54 เรื่องเดียวกัน, หน้า 57-58. 
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ความสามารถของนักกฎหมาย กระจายอํานาจ ลดการประทับตราบาป และลดการใช้มาตรการบังคับ
ขู่เข็ญแก่ผู้กระทําผิด55 
 2.3.2.2 ทฤษฎีรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Pattern of 

Restorative Justice)  
 Howard Zehr ได้กล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในฐานะท่ีเป็น
ทางเลือกในกระบวนการยุติธรรม และเป็นหลักการท่ีตรงกันข้ามกับหลักกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญากระแสหลัก เน่ืองจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ได้เน้นถึงประโยชน์ที่ผู้เสียหายจะ
ได้รับ และให้โอกาสผู้กระทําผิดท่ีจะแสดงความรับผิดชอบด้วยความยินดีชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย โดย
เช่ือว่าวิธีนี้จะกระตุ้นจิตสํานึกของผู้กระทําความผิดย่ิงกว่าการรับโทษจากศาล และได้มีการนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ไปใช้ในรูปแบบยุติธรรมชุมชน (Community-Based Justice) 
โดยโดยผนวกแนวความคิดเรื่องกระบวนการยุ ติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการเลิกทาส หรือ 
Abolitionism ของทางยุโรป ซ่ึงทําให้เกิดรูปแบบการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหาย และ
ผู้กระทําความผิด ผสมผสานไปกับการนําคุณค่าของวัฒนธรรมของชุมชนมาใช้56  
 2.3.2.3 ทฤษฎีมุมมองทางสังคมของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Social 

Dimension of Restorative Justice) 
 ทฤษฎีน้ีกระบวนการกลับคืนสู่ชมชนอย่างมีความสัมพันธ์ใหม่ท่ีดีต่อกัน โดย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอย่างลึกซ้ึงในทํานอง
เดียวกันผู้กระทําความผิดท่ีเข้าสู่กระบวนการจะมีความประพฤติท่ีดีขึ้น โดยกระทําผิดในบางประเภท 
เช่น ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ถือเป็นบุคคลพิเศษที่ปกติแล้วจะไม่ถูกดําเนินคดี 
เนื่องจากชุมชนไม่ให้ความสนใจกับความผิดประเภทน้ี ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงไม่อาจ
เอาผิดและลงโทษกับบุคคลเหล่านี้ได้ หากนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ก็จะเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย พฤติกรรมการไม่ยอมรับอย่างย่ิงต่อการกระทําผิดของคน
ในชุมชน จะมีผลทําให้ผู้ที่เคยกระทําผิดตลอดจนคนอ่ืน ๆ ในชุมชนนั้นไม่กล้าไปกระทําผิด เห็นว่า 
การตําหนิเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใหม่ท่ีดีต่อกันเป็นเรื่องทางปฏิบัติของชุมชนเพ่ือลงโทษ57 ในปัจจุบัน
น้ีการตําหนิเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใหม่ท่ีดีต่อกันได้ยอมรับในนานาประเทศ เป็นแนวคิดหลักเรื่องหนึ่ง
ในทฤษฎีของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์58  
                                                            
 55 ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, เรื่องเดิม, หน้า 17. 

56 เรื่องเดียวกัน, หน้า 19. 
57 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 
58 เรื่องเดียวกัน, หน้า 22. 
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2.3.3 แนวคิดท่ีเก่ียวกับการลงโทษทางอาญา 
มาตรการลงโทษผู้กระทําผิดนั้นเป็นเครื่องมือสําคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาท่ีรัฐใช้บังคับลงโทษผู้กระทําความผิดและป้องกันไม่ให้มีการกระทําความผิดเพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคม และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยส่วนใหญ่แล้วแนวความคิด
และทฤษฎีการลงโทษ ตามที่สังคมใหค้วามสนใจและยอมรับได้ มีดังนี้ 

แนวคิดในการลงโทษ ถือเป็นหลักในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในสมัยโบราณยังไม่มี
หลักเกณฑ์กลางท่ีให้สังคมยอมรับถือปฏิบัติ การลงโทษจะเป็นเรื่องการแก้แค้นตอบแทนระหว่าง
คู่กรณี และพรรคพวกของคู่กรณี หากฝ่ายถูกทําร้ายอ่อนแอกว่าก็จะเลิกราเรื่องราวกจ็ะยุติไปเอง แต่
หากผู้ถูกทําร้ายหรือผู้เสียหายไม่ยอมเลิกราก็จะเป็นการแก้แค้นจองเวรกันยาวนาน59 ต่อมาเม่ือ
บ้านเมืองมีการปกครองท่ีดีมีแบบแผน สังคมมีระเบียบกฎเกณฑ์ มีข้อห้ามท่ีมีประสิทธิภาพ รัฐก็ย่ืน
มือเข้ามาไกล่เกลี่ยตัดสินความเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมขึ้น และเป็นการยุติการแก้แค้นกันเองโดยถือ
ว่าผู้กระทําความผิดก่ออาชญากรรมน้ัน ไม่ใช่ทําความเสียหายให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายเท่านั้น 
แต่ยังทําความเสียหายทําลายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและสังคมส่วนรวม
อีกด้วย จึงต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองเข้ามาปราบปรามจับกุม และตัดสินใจลงโทษดําเนินการ
ต่อผู้กระทําความผิดเพ่ือให้สังคมปลอดภัย ส่วนวิธีการลงโทษก็จะใช้มาตรการรุนแรงทารุณ เพ่ือเป็น
การขู่ขวัญให้หวาดกลัวและเข็ดหลาบและไม่เอาเย่ียงอย่าง ซ่ึงถือเป็นแนวคิดในการลงโทษท่ีถือปฏิบัติ
สืบมาจนถึงราวศตวรรษที่ 1860  

“โทษ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในความหมายทั่วไปจะหมายถึงความผิด 
ผลแห่งความผิดที่ต้องรับผลร้าย ส่วนความหมายในทางกฎหมายจะหมายถึงมาตรการท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้สําหรับลงโทษผู้กระทําความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ การประหาร
ชีวิต การจําคุก การกักขัง การปรับ และการริบทรัพย์สิน61 เม่ือมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นในสังคม 
สังคมจึงต้องหาวิธีการเพ่ือจัดการกับคนที่ทําผิดก็เท่ากับสังคมยอมรับการกระทําความผิดดังกล่าว 
ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับความเชื่อของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีจุดเน้นในวัตถุประสงค์ของการลงโทษ
และวิธีการท่ีจะปฏิบัติอย่างไร หรือการลงโทษผู้กระทําผิดที่แตกต่างกันไป วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
หรือการลงโทษในยุคต่าง ๆ โดยสังเขป ดังนี้ 
                                                            

59 ประเทือง ธนิยผล, เรื่องเดิม, หน้า 134. 
60 เรื่องเดียวกัน, หน้า 134. 
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนา

มาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา  
(รายงานการวิจัย เสนอต่อสํานักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2551), หน้า 5-6. 
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1. การลงโทษเพ่ือการแก้แค้นทดแทน62 (Retribution)  
การลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนเป็นการลงโทษต่อผู้กระทําความผิดมาต้ังแต่สมัยโบราณ 

ซ่ึงปรากฏให้เห็นจากหลัก “ตาต่อตาและฟันต่อฟัน” (An Eye for an Eye and a Tooth for a Tooth) 
ภายใต้หลักดังกล่าว บุคคลผู้กระทําความผิดหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคมจะต้องได้รับการปฏิบัติใน
ทํานองเดียวกับท่ีบุคคลน้ันได้กระทําต่อผู้เคราะห์ร้าย เน่ืองจากสัญชาตญาณแห่งการแก้แค้นของมนุษย์
และสัตว์ซ่ึงมีมาแต่ครั้งดึกดําบรรพ์ ประการท่ี 1 และประการท่ี 2 กล่าวคือ จะเป็นการไม่ยุติธรรมเลย
หากว่าผู้กระทําความผิดจะไม่ได้รับผลร้ายเน่ืองมาจากการที่ตนได้กระทําความผิดนั้น สาเหตุประการ
ท่ี 2 นี้สอดคล้องกับแนวความคิดระบบศีลธรรมที่เห็นว่า ถ้ารัฐมีอํานาจในการลงโทษเน่ืองมาจากหลัก
ความยุติธรรมดังกล่าวการลงโทษเพ่ือทดแทนน้ี ก็ควรเป็นโทษท่ีหนักสาสมกับความผิดท่ีได้กระทําขึ้น 
ตามทฤษฎี Free Will โดย Cesare Beccaria มีความเห็นว่า กฎหมายควรกําหนดโทษให้เหมาะสม
กับความผิด (The Punishment Should Fit The Crime) และควรกําหนดลักษณะของโทษไว้  
หลาย ๆ ประเภท เพราะว่าโทษอย่างเดียวกันจะให้เหมาะสมกับความผิดทกุอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้63 

2. การลงโทษเพ่ือการข่มขู่หรือยับย้ัง64 (Deterrence) 
การลงโทษเพื่อการข่มขู่ยับย้ัง เพ่ือให้ผู้กระทําความผิดเข็ดหลาบเกรงกลัวไม่กล้าจะกระทํา

ความผิดซํ้าอีก และเป็นตัวอย่างให้บุคคลในสังคมคนทั่วไปเห็นว่าการกระทําแบบน้ันเป็นความผิด 
ผู้กระทําความผิดต้องถูกลงโทษเสมอ กรณีดังกล่าวจึงเป็นการข่มขู่ยับย้ังให้บุคคลท่ัวไปในสังคมเกิด
ความเกรงกลัวไม่กล้าท่ีกระทําความผิด 

3. การลงโทษเพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคม65 (Social Protection Theory)   
การลงโทษผู้กระทําความผิดเพ่ือป้องกันสังคมให้ได้รับความปลอดภัย โดยการแยกผู้กระทํา

ความผิดออกจากสังคม ตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระทําความผิดมากระทําความผิดซํ้า โดยการปรับปรุงฟ้ืนฟู
ผู้กระทําความผิดมากกว่าการลงโทษ เน้นยํ้าให้สังคมปลอดภัย ส่วนการลงโทษเน้นยํ้าให้ผู้กระทําผิด
กลับตัวเป็นคนดี เป็นต้น  

 
                                                            

62 มนสิชา นนาค, การกําหนดโทษทางเลือกกับการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิด (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556), หน้า 15. 

63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร,์ เรื่องเดิม, หน้า 9-12. 
64 อัจฉรียา ชูตินันทน์ , อาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2557), หน้า 131.  
65 อนันต์ ลิขิตธนสมบัติ, มาตรการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระทําความผิดในคดีส่ิงแวดล้อม  

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม, 2557), หน้า 18. 
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4. การลงโทษเพ่ือเป็นการปรับปรุงแก้ไข66 (Rehabilitation) 
การลงโทษเพื่อการปรับปรุงแก้ไขผู้กระทําความผิดนี้ เป็นการลงโทษเพ่ือวัตถุประสงค์ใน

อนาคต มีลักษณะคล้ายกับการลงโทษเพ่ือการข่มขู่ แต่มีความแตกต่างกัน การลงโทษเพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขน้ัน ส่งผลเป็นการเฉพาะตัวแก่ผู้กระทําความผิด กล่าวคือ เม่ือผู้กระทําความผิดได้     
รับโทษแล้วจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกลับตัวเป็นคนดี เพ่ือเข้าสู่สังคมได้อีกครั้งโดยไม่เกิดปมด้อย
ว่าตนได้เคยกระทําความผิดและได้รับโทษ ทฤษฎีการลงโทษเพ่ือแก้ไขปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูจิตใจ
ผู้กระทําความผิดต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความเช่ือท่ีว่า ผู้กระทําความผิดสามารถเปล่ียนแปลงได้การบําบัด
ดูแลที่เหมาะสม 

5. การลงโทษโดยการตัดผู้กระทําความผิดออกจากสังคม (Incapacitation)  
การลงโทษกรณีตัดผู้กระทําความผิดออกจากสังคม คือ เป็นการลงโทษโดยการตัดโอกาส 

ไม่ให้กระทําความผิดต่อสังคม ดังน้ัน ระหว่างที่ผู้กระทําผิดได้รับโทษ สังคมปลอดภัยจากการกระทํา
ความผิดของผู้กระทําผิดอันเป็นการลงโทษท่ีทําให้ผู้กระทําผิด ไม่มีโอกาสท่ีจะกระทําความผิด ใน
ปัจจุบันได้มีการกักกันผู้กระทําผิดติดนิสัย เพ่ือให้ผู้กระทําผิด ไม่อาจก่อให้เกิดการกระทําความผิดจน
หมดสภาพท่ีเป็นอันตรายต่อสังคม67 

2.3.3.1 ทฤษฎีการกําหนดโทษทางอาญา 
แนวคิดนักทฤษฎีของสํานักอาชญาวิทยาต่าง ๆ ได้เสนอแนวคิดไว้เพ่ือลงโทษเป็น

รากฐานและวิวัฒนาการลงโทษผู้กระทําผิด โดยในปัจจุบันได้นําแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวคิด
และกําหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทําผิด (Punishment To Fit The Criminal) 

แนวความคิดใหม่น้ีจะพิจารณาลงโทษเป็นราย ๆ โดยพิจารณาตามความเป็นจริงว่า
มนุษย์แต่ละคนมีความสามารถไม่เท่าเทียมกันในการรับผิดชอบ ยังมีบุคคลหลายประเภทควรได้รับ
การผ่อนผันโทษ โดยมีนักทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง68 ดังน้ี 

                                                            
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร,์ เรื่องเดิม, หน้า 9-12. 
67 บุรฉัตร  ปราโมช ณ อยุธยา, การนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุม เด็กและเยาวชนท่ี

กระทําผิดในประเทศไทย, ค้นวันที่ 7 กันยายน 2560 จาก https://www.google. co.th/url?sa= 
t&rct=j&q= &esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact . . . QrQ 

68 สุนิสา เจิมพิพัฒน์, การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในปัญหาความ
รุนแรง กรณีเป็นความผิดอาญาระหว่างสามีภริยา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546), หน้า 16-17. 
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1) ลอมโบรโซ69 (Lombroso) มีความคิดเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทําผิด
สรุปสาระสําคัญได้ว่า อาชญากรน้ันมีอยู่หลายประเภทแตกต่างกัน ฉะน้ัน การลงโทษอาชญากรแต่ละ
ประเภทจึงไม่ควรใช้วิธีเดียวกัน แม้ว่าจะได้กระทําความผิดอย่างเดียวกัน 

2) เฟอรี่70 (Ferri) มีความคิดในเรื่องการลงโทษว่า การกําหนดโทษควร
พิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีผลให้อาชญากรกระทําผิดด้วย และการลงโทษควรมุ่งที่จะให้เกิด
ผลดีในการแก้ไขสาเหตุของอาชญากรรม โดยพยายามให้ผู้กระทําความผิดกลับตัวเป็นคนดี 

3) การาฟาโร71 (Garafalo) มีความคิดเห็นในการลงโทษผู้กระทําความผิด
คล้ายกับลอมโบรโซที่ว่าอาชญากรมีหลายประเภทต่างกัน การลงโทษจึงไม่ควรเหมือนกัน แต่การาฟาโร
มีความเห็นเพ่ิมเติมอีกว่าอาชญากรประเภทร้ายแรง ได้แก่ อาชญากรโดยกําเนิดควรลงโทษประหาร
ชีวิตเพ่ือกําจัดให้หมดไป ส่วนอาชญากรที่ดุร้าย ก่อคดีอุกฉกรรจ์ควรลงโทษจําคุกโดยไม่มีกําหนด 
(ตลอดชีวิต) พวกอาชญากร ท่ีประทุษร้ายต่อทรัพย์ควรลงโทษให้ทํางานหนักในทัณฑนิคม และ
อาชญากรทางเพศควรลงโทษเนรเทศให้ไปอยู่ในอาณานิคมนอกประเทศที่กันดารห่างไกล 

4) เดอร์ไคม์72 (Emile Durkheim) มีความเห็นว่า ในการควบคุมสังคมมี
ความจําเป็นที่สังคมจะต้องอาศัยการลงโทษเพ่ือป้องกันพฤติกรรมท่ีเป็นภัยต่อสังคม และเรียกการ
กระทําที่ต้องถูกลงโทษว่าอาชญากรรม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การลงโทษเป็นลักษณะภายนอกของ
อาชญากรรม โดยนัยน้ีอาชญากรรมจึงกลายเป็นวัตถุประสงค์ของศาสตร์อาชญาวิทยา 

2.3.3.2 ทฤษฎีการกําหนดการลงโทษตามความผิด73 
มีนักทฤษฎีท่ีมีแนวคิดการลงโทษท่ีต้องเหมาะสมกับลักษณะความผิด ดังน้ี 

1) แบคคาเรีย (Beccaria) วัตถุประสงค์ของการลงโทษจะต้องไม่ใช่เพ่ือ
การแก้แค้น การกําหนดโทษสําหรับความผิดแต่ละประเภทต้องเหมาะสมตามลักษณะความผิดหรือ
ประเภทของโทษ รวมท้ังความหนักเบาของโทษควรจะต้องกําหนดโทษไว้แน่นอนตายตัวหรือหลัก
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และควรพิจารณาลงโทษและดําเนินการลงโทษอย่างเปิดเผย และบุคคล
ท่ีกระทําผิดต่อรัฐควรลงโทษหนักเพียงแค่เนรเทศไม่ควรลงโทษประหารชีวิต และเสนอให้ยกเลิกโทษ
                                                            

69 กัลยา พรหมภานุเสถียร, การนํามาตรการทางกฎหมายมาใช้ในการสมานฉันท์คดีอาญา
ช้ันพนักงานสอบสวน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2552), หน้า 31. 

70 เรื่องเดียวกัน, หน้า 31. 
71 เรื่องเดียวกัน, หน้า 31. 
72 สุนิสา เจิมพิพัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 16-17. 
73 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15-16. 
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ประหารชีวิตเสียเพราะเห็นว่าการลงโทษประหารชีวิตไม่มีผลทําให้อาชญากรรมลดน้อยลงได้เลย และ
ถ้าเกิดความผิดพลาดในการจับกุมจําเลยผิดคนย่ิงไม่มีทางแก้ไขได้จึงควรเปล่ียนโทษประหารชีวิตเป็น
จําคุกตลอดชีวิตแทน ซ่ึงจะเป็นการทําให้คนท่ัวไปเกรงกลัวจะเป็นการป้องกันอาชญากรรมได้ดี
มากกว่า 

2) เจริมี เบ็นธัม (Jeremy Bentham) เสนอแนวความคิดในการลงโทษว่า
การกําหนดโทษควรให้สาสมกับความผิด คือผู้กระทําความผิดควรได้รับการลงโทษท่ีทําให้เขาทุกข์
ทรมานมากกว่าผลแห่งความพอใจท่ีเขาได้รับในการกระทําผิด อันจะทําให้คนท่ัวไปไม่อยากกระทําผิด
เพราะไม่คุ้มกับท่ีจะต้องได้รับโทษ โดยให้ถือหลักการลงโทษเป็นการมุ่งหมายท่ีจะทําให้ผู้กระทํา
ความผิดเข็ดหลาบจําและผู้อ่ืนกลัวเกรงไม่กล้าเอาเย่ียงอย่างซ่ึงเป็นการป้องกันอาชญากรรมไปใน   
ตัวด้วย 

ตามแนวคิดของแบคคาเรีย (Beccaria) และเจริมี เบ็นธัม (Jeremy Bentham) 
เป็นที่นิยมและยอมรับในระยะแรกๆ ช่ัวระยะหนึ่ง แต่ต่อมาก็มีผู้คัดค้านมากและได้มีนักทฤษฎีหลาย
ท่านได้พิจารณาปรับปรุงจุดอ่อนของแนวความคิดเดิมดังกล่าวที่เน้นเรื่อง “การกําหนดโทษให้
เหมาะสมกับความผิด” มาสู่แนวคิดใหม่ท่ีเห็นว่าเหมาะสมรัดกุมและมีความยุติธรรมย่ิงขึ้นท่ีว่า 
“กําหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทําความผิด” (Punishment to fit the criminal) ดังท่ีกล่าวแล้ว
มาข้างต้น 

ตัวอย่างการลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ต้องกําหนดไว้โดยชัด
แจ้งในขณะกระทําการใด การงดเว้นกระทําการใด หรือละเว้นกระทําการใด หรือกระทําโดยประมาท 
โดยกําหนดให้เป็นความผิดและกําหนดโทษใน 5 ประเภท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 
ดังน้ี74 

1) โทษประหารชีวิต กล่าวคือ การนําตัวไปฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย 
โทษประหารชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 เป็นบทลงโทษท่ี

หนักที่สุด โดยรัฐเห็นว่าผู้กระทําผิดซ่ึงมีโทษประหารชีวิตไม่อาจจะกลับตัวและกลับใจเป็นคนดีเพ่ือให้
สังคมยอมรับและคืนผู้กระทําผิดให้ไปใช้ชีวิตตามปกติในสังคมต่อไป  

 
 
 

                                                            
74 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัตใิห้ใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา พ.ศ. 2499, คน้วันที่ 29 สิงหาคม 2560 จาก http://web.krisdika.go.th/data/law/ 
law4/%bb06/%bb06-20-9999-update.pdf 
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  2) โทษจําคุก กล่าวคือ การนําตัวไปกักขังในเรือนจําตามที่ศาลพิพากษากําหนด 
โทษจําคุก คือ โทษที่มีบทลงโทษรุนแรงรองลงมาจากโทษประหารชีวิต โดย

แนวคิดการลงโทษจําคุกซ่ึงรัฐยังเปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิดท่ีมีโทษจําคุกดังกล่าว หากได้รับโทษจําคุก
ส้ินสุดลงแล้วก็ให้ผู้กระทําความผิดกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในสังคมได้ 
  3) โทษกักขัง กล่าวคือ การนําตัวไปกักขังหรือควบคุมไว้ ณ ท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่เรือนจํา 

โทษกักขังเป็นโทษท่ีไม่ใช่โทษจําคุก โดยมีลักษณะที่ต้องการแยกนักโทษซ่ึง
ได้รับโทษกักขังในระยะเวลาที่ไม่ยาวนานและเป็นความผิดซ่ึงไม่รุนแรงเพื่อต้องการไม่ให้ผู้ท่ีต้องโทษ
กักขังไปปะปนกับผู้กระทําผิดที่ต้องโทษจําคุก ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้ท่ีได้รับโทษจําคุกมักเป็นการกระทํา
ความผิดที่รุนแรง หากนําผู้กระทําผิดซ่ึงมีโทษกักขัง หากว่านําไปกักขังรวมกันกับผู้กระทําผิดซ่ึงมีโทษ
จําคุกในสถานท่ีเรือนจําอาจทําให้ถูกถ่ายทอดวิธีการประกอบอาชญากรรมจากนักโทษซ่ึงต้องโทษ
จําคุกในเรือนเม่ือพ้นโทษแล้วอาจนําความรู้ท่ีถูกถ่ายทอดมาน้ันไปก่ออาชญากรรมที่รุนแรงต่อสังคมได้ 

4) โทษปรับ กล่าวคือ การลงโทษด้วยการปรับให้ผู้กระทําผิดจ่ายเงินให้แก่รัฐ 
โทษปรับซ่ึงเป็นโทษที่ไม่รุนแรง หากผู้ใดต้องโทษปรับ รัฐมักจะมอบอํานาจ

ให้พนักงานซ่ึงมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการปรับผู้กระทําผิดให้พยายามเปรียบเทียบโทษปรับให้คดี
ดังกล่าวยุติโดยเร็ว ซ่ึงลักษณะความผิดที่มีโทษปรับมักเป็นความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่รุนแรง  

5) ริบทรัพย์สิน กล่าวคือ การเอาทรัพย์สินน้ันมาเป็นของรัฐ 
โทษริบทรัพย์สินเป็นโทษที่เบาท่ีสุดกว่าสถานโทษอ่ืน ๆ ดังท่ีกล่าวมา เช่น 

ผู้กระทําความผิดใช้ทรัพย์ในการกระทําความผิด รัฐก็อาจริบทรัพย์สินดังกล่าวได้ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด เป็นต้น 

2.3.3.3  ดุลพินิจในการลงโทษทางอาญา 
การให้ความยุติธรรมแก่จําเลย ในการกําหนดโทษจําเลยให้เหมาะสมทุกเรื่องนั้นเป็น

การยากท่ีสุด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยมีพระราชหัตถเลขาถึงเสด็จในกรมหลวง
ราชบุรีว่า ผู้พิพากษามีหลักอันใดท่ีจะกําหนดโทษ เสด็จในกรมหลวงราชบุรีได้มีหนังสือกราบบังคมทูล
อธิบายสรุปว่า จะกําหนดโทษลงเป็นแน่นอนไม่ได้ ผมขอนําความตอนหนึ่งมากล่าวไว้ในท่ีน้ีว่า75 “การ
ท่ีจะบําเพ็ญความยุติธรรมในบ้านเมืองน้ันดูเขียนในกระดาษแล้ว ดูเหมือนว่าจะให้ความยุติธรรม
เป็นไปได้ใสบริสุทธ์ิเหมือนอย่างฝัน เช่นน้ีเป็นแต่ความคิด การท่ีทําจริงได้นั้นทําได้แต่เพียงเลา ๆ 
เพราะเหตุว่าไม่มีเครื่องมือเหมือนอย่างปรอทท่ีหย่ังว่าร้อนและเย็นเพียงไร การท่ีทําไปในโลกนี้ก็
เพราะด้วยความเดาทั้งสิ้น คือ เดาว่าไอ้นี่ทําผิดจริงหรือไม่ เดาว่าโทษเท่าใดจึงจะพอ ในเวลาท่ีไม่มี
                                                            

75 สรรเสริญ ไกรจิตติ, ดุลพินิจในการกําหนดโทษ (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงยุติธรรม, 
2523), หน้า 26. 
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ตาเต็งจะช่ังโทษของความผิดให้เสมอกัน การท้ังหลายท่ีต้องใช้ความเดาเป็นพ้ืนก็ต้องคลาดเคล่ือนอยู่
บ้างเป็นธรรมดา แต่การคลาดเคลื่อนเช่นน้ีมีอยู่เป็นพ้ืนทุกบ้านทุกเมืองจนออกลืม ๆ กันเสียหมด” 
ดังน้ัน ในการใช้ดุลพินิจในการลงโทษต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในคดี เช่น ลักษณะของการ
กระทําผิด พฤติการณ์ ภาวะ วิสัย ความร้ายแรงของความผิด ผู้กระทําความผิด และผู้เสียหายท่ีได้รับ
ผลร้ายจากการกระทําความผิด เป็นต้น รวมทั้งต้องคํานึงถึงทฤษฎีว่าด้วยการลงโทษ มีความเป็นกลาง
ปราศจากอคติใด ๆ และต้องปฏิบัติตามอัตราโทษท่ีกฎหมายกําหนดด้วย76 

นักกฎหมายสหรัฐอเมริกา Kenneth C. Davis77 กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีดุลพินิจ
ได้เม่ือกฎหมายให้อํานาจเลือกได้โดยอิสระท่ีมีทางเลือกหลายทางหรือทางที่จะไม่กระทํา  

2.3.3.4 ประเภทความผิดตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
1) ประเภทความผิดอาญาต่อแผ่นดิน 

 ประเภทความผิดอาญาต่อแผ่นดิน โดยหลักการแล้วรัฐเป็นผู้เสียหาย ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) แต่ยกเว้นให้ราษฎรเป็นผู้เสียหายได้ ถ้าเขา
ได้รับความเสียหายเป็นกรณีพิเศษ เช่น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือ
ละเว้นปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบตามมาตรา 157 ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนตายโดยเจตนา ตามมาตรา 288 
ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนตาย โดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามมาตรา 289 เป็นต้น 

 ในความผิดอาญาต่อแผ่นดิน คือ ความผิดท่ีหากมีการกระทําความผิดแล้ว
นอกจากจะมีผลกระทบต่อผู้ท่ีถูกกระทําโดยตรงแล้วยังมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วยทําให้รัฐ
ต้องเข้ามาดําเนินการเอาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ แม้ว่าผู้ถูกกระทําน้ันจะไม่ติดใจเอาความ หรือ
ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดต่อไปแล้วก็ตาม ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันสังคมโดยรวม78  

ความผิดอาญาต่อแผ่นดิน พนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซ่ึงได้รับความ
เสียหายโดยตรงจากการกระทําความผิดอาญาต่อแผ่นดินน้ันจะเป็นผู้ฟ้องคดีก็ได้ หรือพนักงานอัยการ
จะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับผู้เสียหายในคดีอาญาต่อแผ่นดินก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได้ หรือผู้เสียหายจะขอ

                                                            
76 สุรสิทธ์ิ แสงวิโรจนพัฒน์ , การใช้ดุลพินิจกําหนดโทษ (รายงานการวิจัย เสนอต่อ

สํานักงานศาลยุติธรรม, 2549), หน้า 41-42.  
77 นทีธร มีชัย, ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับคณะกรรมการคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติ

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต, 2558), หน้า 33. 

78 จุฬารัตน์ ยะปะนัน, “ความผิดอาญาแผ่นดิน และความผิดอันยอมความได้,” จุลนิติ 7, 2 
(มีนาคม-เมษายน 2553): 151. 
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เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการก็ได้ แต่ต้องขอเข้ามาในคดีก่อนศาลช้ันต้นมีคําพิพากษาคดี79 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30 และมาตรา 31 

ในความผิดอาญาต่อแผ่นดินแม้ผู้ เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการก็มีอํานาจฟ้องคดีได้ เพราะในความผิดอาญาแผ่นดินความเห็นชอบของ
ผู้เสียหายไม่ใช่สาระสําคัญในการดําเนินคดีอาญาในความผิดอาญาต่อแผ่นดิน80 

2) ประเภทความผิดอันยอมความได้ 
 ความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความกันได้ ถ้าผู้เสียหายถอนคํา

ร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกัน81 สิทธิในคดีอาญาเป็นอันระงับสิ้นไป ส่วนพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการ จะมีอํานาจดําเนินคดีดังกล่าวได้ ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์82 โดยชอบด้วยกฎหมาย 
หากผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์หรือร้องทุกข์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ห้ามพนักงานสอบสวนทําการ
สอบสวน83 และพนักงานอัยการก็ฟ้องคดีดังกล่าวไม่ได้เพราะพนักงานอัยการจะฟ้องคดีอาญาได้ ต้อง
มีการสอบสวนในความผิดน้ันโดยชอบด้วยกฎหมายก่อน84  

ความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความกันได้ หลักการความผิดประเภทน้ีจะ
เป็นความผิดท่ีไม่ร้ายแรง รัฐจึงกําหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 กําหนดการกระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้เป็น
ความผิดอันยอมความได้ หรือการกระทําความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา 
                                                            

79 เรื่องเดียวกัน, หน้า 153. 
80 เรื่องเดียวกัน, หน้า 154. 
81 มาตรา 39 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 บัญญัติว่า สิทธินํา

คดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปน้ี 
(2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เม่ือได้ถอนคําร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้อง

ตามกฎหมาย 
82 มาตรา 2 (7) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 บัญญัติว่า “คําร้อง

ทุกข์” หมายความถึง การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าท่ีตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี
ว่ามีผู้กระทําความผิดขึ้นจะรู้ตัวผู้กระทําความผิดหรือไม่ก็ตามซ่ึงกระทําให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นน้ันได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทําความผิดต้องรับโทษ   

83 มาตรา 121 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 บัญญัติ
ว่า แต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามไม่ให้ทําการสอบสวนเว้นแต่จะได้มีคําร้องทุกข์ตามระเบียบ 

84 มาตรา 120 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 บัญญัติว่า ห้ามมิให้
พนักงานอัยการย่ืนฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดน้ันก่อน 
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มาตรา 295 ถ้าเป็นความผิดท่ีกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายให้ถือเป็นความผิดอัน
ยอมความได้ เป็นต้น 

ในความผิดอันยอมความได้ คือ ความผิดที่หากมีการกระทําแล้วมีผลกระทบต่อผู้ท่ีถูก
กระทําโดยตรงเท่าน้ัน และไม่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น เม่ือผู้ท่ีถูกกระทําไม่ติดใจดําเนินคดี
กับผู้กระทําผิดต่อไป รัฐก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดอีกต่อไป85 

ท้ังนี้ เน่ืองจากความผิดต่อส่วนตัว ถือว่าเอกชนเป็นผู้เสียหายโดยตรง กฎหมายจึงให้
สิทธิผู้เสียหายว่าจะดําเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทําผิดหรือไม่ ถ้าผู้เสียหายไม่ติดใจจะเอาความแก่
ผู้กระทําความผิดก็ไม่ร้องทุกข์ ต่อเจ้าพนักงานได้ หรือเม่ือมีการร้องทุกข์แล้ว หรือฟ้องคดีต่อศาลก็
สามารถถอนคําร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง หรือยอมความกันเม่ือใดก็ได้ก่อนคดีถึงท่ีสุด86 

2.3.3.5 แนวคิดการเบ่ียงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความเอ้ืออาทรและให้อภัยกัน หากมีการกระทําให้เกิด

ความผิดพลาดจะต้ังใจหรือไม่ก็ตาม ผู้กระทําผิด ยอมรับผิดต่อความสูญเสียหรือเสียหายดังกล่าว และ
ความเสียหายหรือความผิดไม่รุนแรงอาจให้อภัยต่อกันได้ และสังคมไทยให้อภัยในความผิดพลาด
เหล่านั้น ประกอบกับสังคมไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงสนับสนุนให้อภัยผู้กระทําผิด และ
สังคมยอมรับได้  
 บุคคลในสังคมไทยมีเสรีภาพในการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่สังคมกําหนดขึ้น ให้
เสรีภาพภายในกรอบกติกาของสังคมด้วย การท่ีคนในสังคมเดินตามบรรทัดฐานของสังคม จึงเป็นสิ่งท่ี
สังคมยอมรับได้ เช่น กระบวนการยุติธรรมทางสังคม โดยใช้กฎหมายเข้ามากําหนดสิทธิ และเสรีภาพ 
ท่ีมุ่งประสงค์ให้บุคคลในสังคมกระทําได้ หรือไม่ให้กระทําการกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้อ่ืนหรือสังคม เม่ือฝ่าฝืนเป็นความผิดอาญา อย่างไรก็ตาม กรณีความผิดซ่ึงฝ่าฝืนดังกล่าว หากบุคคล
และสังคมเห็นว่าไม่ร้ายแรงสามารถยอมรับให้อภัยแก่ผู้กระทําผิดได้ ทําให้เกิดแนวความคิดขึ้นว่าจะ
ทําอย่างไร ไม่ให้ผู้กระทําผิดมีการตีตราบาปที่กระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีไม่รุนแรงเหล่าน้ัน 
โดยสังคมและรัฐจะเบ่ียงเบนหรือหักเหพฤติกรรมของผู้กระทําผิดนั้นให้กลับตัวเป็นคนดีได้ จึงได้นํา
แนวคิดการเบ่ียงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเริ่มเกิดขึ้นในสังคมในช่วง ค.ศ.1960 
โดยกระบวนการยุติธรรมในสังคมจะกําหนดพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีให้สังคมยอมรับได้โดยใช้กฎหมายเข้ามา

                                                            
85 จุฬารัตน์  ยะปะนัน, เรื่องเดิม, หน้า 152. 
86 เรื่องเดียวกัน, หน้า 156. 
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กําหนด87 โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทการเบ่ียงเบนข้ันปฐมภูมิ และประเภทการเบี่ยงเบน
ขั้นทุติยภูมิ ดังน้ี 

1. ประเภทการเบ่ียงเบนขั้นปฐมภูมิ (Primary Deviance) คือ กรณี ท่ีคนในสังคม
กระทําความผิด ไม่ดีงาม แต่พฤติกรรมดังกล่าวไม่ร้ายแรงสามารถแก้ไขได้ตามสภาพ88  

2. ประเภทการเบ่ียงเบนขั้นทุติยภูมิ (Secondary Deviance) คือ กรณีที่คนท่ีถูกจับ
เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และได้รับการตีตราโดยสังคมเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งท่ี
สังคมไม่ยอมรับ โดยผู้กระทําผิดจะถูกผลักออกจากสังคมจนไม่อาจใช้ชีวิตตามปกติได้ และผู้กระทําผิดเอง
ก็จะยอมรับสภาพเป็นอาชญากร และมีพฤติกรรมดังกล่าวอย่างถาวร ตามทฤษฎีตีตราบาป (Labeling 
Theory) ว่ากระบวนการทางสังคมไปกําหนดให้เขาเป็นอาชญากร89 

การเบี่ยงคดีเพ่ือลดปริมาณคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีสังคมยอมรับมี
อยู่ 2 ประการ ได้แก่ 

 1. การเบ่ียงเบนคดีก่อนการฟ้อง (Pre-Trial Diversion) คือ เป็นความตกลงท่ีผู้ต้องหา 
กระทําต่อพนักงานอัยการว่าจะยอมรับและปฏิบัติตามข้อกําหนดอย่างใดอย่างหน่ึง แต่ไม่ยอมรับผิด หาก
ปฏิบัติครบถ้วนตามขอ้ตกลง พนักงานอัยการก็จะไม่ฟ้องคดี90 

 2. การต่อรองคํารับสารภาพ (Plea-Bargaining) คือ เป็นความตกลงระหว่างฝ่าย
พนักงานอัยการ และฝ่ายจําเลย เพ่ือให้ผู้ต้องหารับสารภาพก่อนการตัดสินคดีและพนักงานอัยการตอบ
แทนด้วยการฟ้องในฐานความผิดหรืออัตราโทษที่ ตํ่าลงตามกฎหมาย แล้วแต่ข้อตกลง ภายใต้ความ
เห็นชอบของผู้พิพากษา ซ่ึงคดีร้อยละ 90 ในระบบศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา สิ้นสุดลงด้วยการต่อรอง
คํารับสารภาพ ทําให้การพิจารณาคดีเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว และช่วยลดปริมาณคดีท่ีค้างในศาลได้เป็น
จํานวนมาก91 

 
                                                            

87 สุธาสินี สัณหรัติ, การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในร่างพระราชบัญญัติ
ชะลอการฟ้อง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 
หน้า 44. 

88 เรื่องเดียวกัน, หน้า 44. 
89 เรื่องเดียวกัน, หน้า 44. 
90 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ), คดีล้นศาล นักโทษล้นคุก ปัญหาจุกอก

กระบวนการยุติธรรมไทย (Diversion of Cases and Offenders), ค้นวันท่ี 4 กันยายน 2560 
จาก http://www.tijthailand.org/useruploads/files/05_diversiontoday.pdf 

91 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 
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2.3.2.6 รูปแบบการเบี่ยงเบนคดีของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
หลักสากล92 การเบี่ยงผู้กระทําความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมอาจทําได้       

2 รูปแบบ ดังน้ี 1. รูปแบบด้ังเดิม (Traditional) เป็นการนําผู้กระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม
โดยแท้ ที่เป็นการกลั่นกรองคดี (Screening Out) ก่อนคดีขึ้นสู่ศาล โดยไม่ต้องมีมาตรการอ่ืนเข้ามาเสริม 
และ 2. รูปแบบใหม่ (New Diversion) เป็นการกลั่นกรองคดีโดยมีมาตรการอ่ืนมารองรับ (Screening 
Plus Programme) เม่ือผู้กระทําผิด ถูกสั่งไม่ฟ้องคดีต่อศาลถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการนําตัว
ผู้กระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Diversion) ดังนั้น การสั่งไม่ฟ้องโดยไม่มีเงื่อนไข
และการสั่งไม่ฟ้องโดยมีเงื่อนไข ขอแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังน้ี 

รูปแบบท่ี 1 ได้แก่ การสั่งไม่ฟ้องโดยไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Dismissal) หมายถึง 
การท่ีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีด้วยเหตุผลอ่ืนที่ไม่ใช่เหตุผลในด้านของพยานหลักฐาน เพราะเห็น
ว่าคดีน้ันไม่ควรจะลงโทษผู้กระทําผิดหรือมีเหตุผลอ่ืน 

รูปแบบที่ 2 ได้แก่ การสั่งไม่ฟ้องคดีโดยมีเงื่อนไข (Conditional Dismissal) หรือ
การชะลอการฟ้อง (Suspended Prosecution) หมายถึง การที่พนักงานอัยการยังไม่ส่ังคดี แต่การ
ชะลอการฟ้องไว้ช่ัวระยะเวลาหน่ึง โดยกําหนดเวลาให้ผู้ต้องหาปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด หาก
ปฏิบัติได้ครบถ้วนพนักงานอัยการก็จะสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา 

การชะลอการฟ้องในช้ันพนักงานอัยการ ประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจ และได้นํามา
ปรับใช้กับสังคมของตน ส่วนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ประกอบดุลพินิจของพนักงานอัยการเพื่อปรับใช้
ก็สุดแต่ความเหมาะสม ความพร้อม ประเภทคดีความผิด อัตราโทษ และความรุนแรงของโทษ แต่
ส่วนใหญ่ท่ีเหมือนกัน คือ นําการชะลอการฟ้องมาปรับใช้กับประเภทคดีท่ีไม่รุนแรง สังคมยอมรับได้ 
และให้อภัยผู้กระทําผิด หากผู้กระทําผิดมีความต้ังใจจริงต้องการกลับตัวเป็นคนดีของสังคม จึงมี
แนวคิดเพ่ือให้ผู้กระทําผิดมีโอกาสผ่อนปรนไม่ให้ผู้กระทําผิดถูกฟ้องคดีต่อศาล ให้ผู้กระทําผิดกลับตัว
เป็นคนดีของสังคมต่อไป ไม่ต้องมีประวัติว่าเคยต้องคําพิพากษาลงโทษติดตัว แนวคิดการชะลอการ
ฟ้องจึงเกิดขึ้น มาสนับสนุนรองรับแนวความคิดดังกล่าว ซ่ึงเป็นเครื่องมือกลไกของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เพ่ือใช้ควบคุมความประพฤติ ของคนในสังคมที่กระทําความผิดโดยต้ังใจ หรือไม่
ต้ังใจก็ตาม ภายใต้กรอบในความผิดท่ีไม่ร้ายแรง ผู้เสียหาย และสังคมยอมรับต่อสิ่งที่ผู้กระทําผิดก่อขึ้น 
และผู้กระทําผิดยอมรับผิดชอบในสิ่งซ่ึงตนก่อขึ้นนั้น และสังคมเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ยอมรับได้ต่อการชะลอการฟ้องมาปรับใช้กับคดีบางประเภท แต่ไม่ใช่ทุกคดีความผิด กล่าวคือ เฉพาะ
คดีอาญาซ่ึงสังคมในประเทศนั้น ๆ เห็นร่วมกันว่าควรนํามาใช้กับคดีอาญาประเภทใด แต่โดยสว่นใหญ่
มักปรับใช้กับประเภทคดีท่ีไม่ร้ายแรง ความผิดเล็กน้อย ลักษณะแห่งการกระทําของผู้กระทําผิด ไม่มี
                                                            

92 สุธาสินี สัณหรัติ, เรื่องเดิม, หน้า 45-46. 
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เจตนาช่ัวร้าย หรือคดีความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การชะลอการฟ้องจึงเป็นมาตรการเสริม
กระบวนการยุติธรรมให้มีความยืดหยุ่นให้พอดีกับลักษณะของการกระทําความผิด จึงอาจเรียกได้ว่า 
“การชะลอการฟ้อง” เป็นเครื่องมือชนิดหน่ึง ให้นํามาใช้กลั่นกรองคดีว่าสมควรใช้กับผู้กระทําผิด
ประเภทใด ให้ได้รับการเบ่ียงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมอาญา เช่น การกระทําความผิด
ด้วยรุนแรงในครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสังคม กล่าวคือ เม่ือชายและหญิงสองคน
ตกลงมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ความเป็นครอบครัว จึงเริ่มต้นขึ้นนับแต่นั้น การใช้ชีวิตคู่อาจมีเครือญาติซ่ึง
อยู่ในครอบครัวเดียวกัน เช่น บิดามารดาของชายหรือหญิงผู้เป็นสามีหรือภริยา รวมท้ังอาจมีบุตร 
และหลานอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น เม่ือบุคคลหลายคนเข้ามาดํารงชีวิตร่วมกันเป็น
ครอบครัวเดียวกันดังกล่าว ย่อมกระทบกระท่ังและอาจถึงขั้นกระทําผิดอาญาระหว่างกันได้ เห็นได้ว่า 
สมาชิกในครอบครัวเดียวกันนั้นย่อมไม่ต้องการให้เกิดเรื่องเลวร้ายเช่นน้ีเกิดขึ้น และสมาชิกของ
ครอบครัว ผู้กระทําผิดต่อบุคคลในครอบครัวเดียวกันต้องถูกดําเนินคดีอาญาก็ย่ิงเป็นการซํ้าเติม
สมาชิกแห่งครอบครัวดังกล่าวอีก เพราะเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจต่อผู้กระทําผิดและผู้เสียหาย
หรือผู้มีส่วนได้เสียในครอบครัวดังกล่าว ซ่ึงสมควรนําแนวคิดการชะลอการฟ้องมาใช้ในช้ันสั่งฟ้องของ
พนักงานอัยการ เพ่ือนํามาแก้ไขในผลกระทบจากการกระทําความผิดในคดีความรุนแรงในครอบครัว 
โดยสงัคม ครอบครัว เครือญาติ และชุมชนยอมรับพร้อมท่ีจะให้อภัยแก่ผู้กระทําผิดดังกล่าว   

2.3.2.7 รูปแบบการใช้อํานาจตามหลักการแบ่งแยกอํานาจ  
หลักการแบ่งแยกอํานาจ (Separation of Powers) ได้เกิดขึ้นเป็นหลักปกครอง โดย

มองเตสกิเออ นักปรัชญา ได้อธิบายไว้ในหนังสือเจตนารมณ์ ในบทท่ี 6 หมวดท่ี 11 ความตอนหนึ่งว่า 
ในรัฐทุกรัฐมีอํานาจอยู่ 3 อํานาจ93 ได้แก่ 

1. อํานาจนิติบัญญัติ คือ อํานาจเก่ียวกับการวางระเบียบบังคับท่ัวไปในรัฐ 
2. อํานาจปฏิบัติการซ่ึงขึ้นอยู่กับกฎหมายมหาชน เป็นอํานาจในการใช้หรือบังคับ

การให้เป็นไปตามกฎหมาย (อํานาจบริหาร) 
3. อํานาจปฏิบัติการต่าง ๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กับกฎหมายแพ่ง เป็นอํานาจในการวินิจฉัยคดี 

(อํานาจตุลาการ) 
มองเตสกิเออ เห็นว่า เม่ือองค์กรเดียวหรือบุคคลคนเดียวมีการรวมอํานาจนิติบัญญัติ 

และอํานาจบริหารไว้ด้วยกัน เสรีภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ และถ้าอํานาจตัดสินคดีไม่ได้แยกออกจาก
อํานาจนิติบัญญัติ หรืออํานาจบริหาร เสรีภาพก็ไม่เกิดขึ้นอีกเช่นกัน94 
                                                            

93 ทวีศักด์ิ ทองภักดี, การถอดถอนออกจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ, ค้นวันท่ี 9 กันยายน 2560 จาก http://elib.coj.go.th/ 
managecourt/data/mc2554_15_23.pdf 
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มองเตสกิเออ ได้มีความมุ่งหมายว่า ในการแบ่งแยกอํานาจก็เพ่ือจะคุ้มครองและให้
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพ่ือแบ่งแยกอํานาจอธิปไตยให้องค์ต่าง ๆ ใช้ก็เพ่ือไม่ให้
องค์กรหน่ึงองค์กรใดใช้อํานาจเพียงองค์กรเดียว เพราะอํานาจเป็นสิ่งที่ย่ัวยวนใจผู้ท่ีใช้อํานาจอาจใช้
อํานาจไม่ชอบได้95  

การท่ีให้แต่ละองค์กรใช้อํานาจตามหลักการแบ่งแยกอํานาจ96 (Separation of 
Powers) เพ่ือการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจระหว่างกัน ไม่ใช่มอบอํานาจทั้งหมดให้องค์กรใดเป็น
ผู้ใช้อํานาจแต่ฝายเดียว เช่น กรณีให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการใช้อํานาจโดยองค์เดียวก็จะทําให้เกิด
ความเสียหายต่อประชาชนและสังคม แม้ว่าฝ่ายบริหารตัดสินถูกต้องหรือผิดจากกฎหมาย ฝ่ายตุลาการ
ซ่ึงเป็นองค์กรเดียวกันน้ันที่ทําหน้าท่ีตัดสินคดีก็จะทําหน้าท่ีวินิจฉัยถูกต้องทุกครั้งไป แต่อย่างไรก็ตาม 
กรณีการแบ่งแยกอํานาจองค์กรดังกล่าวก็ยังมีแบบไม่เด็ดขาด เช่น ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการก็มี
การตรวจสอบซ่ึงกนัและกัน เรียกว่า “การถ่วงดุลอํานาจ” (Check and Balance) เป็นต้น 
  

                                                            
94 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
95 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
96 สิทธิกร ศักด์ิแสง และณฐภัทร ถิรารางค์กูล, “แนวคิดและทฤษฎีในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ   

ว่าด้วยอํานาจอธิปไตยที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550,” วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 6, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557): 213-214. 
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บทที่ 3 

 
การนําการชะลอการฟ้องของประเทศไทยและของต่างประเทศมาใช้ 

ในชั้นพนักงานอัยการในคดีความรุนแรงในครอบครัว 
 

การชะลอการฟ้อง (Suspend Prosecution) เป็นการเบ่ียงเบนคดีออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเพ่ือใช้กลั่นกรองคดีอาญาท่ีไม่มีความร้ายแรงหรือความผิดเล็กน้อย ในคดีท่ี
พนักงานอัยการใช้อํานาจสั่งชะลอการฟ้องเพ่ือให้โอกาสผู้กระทําผิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคม และให้
ข้อพิพาททางอาญายุติลงโดยสมานฉันท์ ในช้ันก่อนนําคดีอาญาข้ึนสู่ศาล ซ่ึงทําให้ลดปริมาณคดีของ
ศาล ดังน้ัน จึงต้องศึกษาแนวคิดและวิธีการชะลอการฟ้องในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพ่ือนํามาเปรียบเทียบปรับใช้เป็น
แนวทางศึกษาการชะลอ การฟ้องในช้ันสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการในคดีความรุนแรงในครอบครัว
ของประเทศไทย ดังนี้ 

 
3.1 ความเป็นมาของการชะลอการฟ้องในประเทศไทย 
 

การชะลอการฟ้อง (Suspend Prosecution) ได้เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน
สังคมไทย เม่ือครั้งท่านอาจารย์ประเทือง กีรติบุตร เป็นอธิบดีกรมอัยการ โดยได้เสนอแนะให้นํา
แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย97 โดยระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยซึ่งมีระบบ
ขนาดใหญ่ แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมอาญามีการปฏิรูป แต่คดีอาญาก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาเป็นจํานวนมาก จึงได้มีการคิดหาแนวทางว่าจะทําอย่างไรเพ่ือไม่ให้คดีอาญาเข้ามาสู่
กระบวนการยุติธรรมมากเกินความจําเป็น สมควรหามาตรการกลั่นกรองในขั้นตอนใดในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาได้บ้าง เช่น ให้อํานาจพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจในการชะลอการฟ้อง เป็นต้น  

หลักการชะลอการฟ้องเป็นการยกเว้นโทษให้แก่ผู้กระทําผิด แม้ว่าคดีมีมูลความผิดและมี
พยานหลักฐานเพียงพอเพื่อให้ศาลลงโทษผู้กระทําความผิดก็ตาม โดยพนักงานอัยการจะใช้อํานาจ  
การชะลอการฟ้องยกเว้นไม่ลงโทษผู้กระทําความผิด ท้ังน้ีอาจให้กําหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติ 

                                                            
97 ธีรพจน์ วินิจฉัยกุล, เรื่องเดิม, หน้า 90. 
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หรือให้บริการสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น ส่วนการนําการชะลอการฟ้องมาใช้ โดยหลักการแล้วอาจ
นําไปใช้กับความผิดอาญาต่อแผ่นดินหรือความผิดต่อส่วนตัวก็ได้ และอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ
การกระทําความผิดโดยประมาทและผู้กระทําความผิดให้การรับสารภาพและขอการชะลอการฟ้อง 
หากคดีนั้นมีผู้เกี่ยวข้อง ผู้เสียหายต้องให้ความยินยอมก็ชะลอการฟ้องได้ โดยมีมาตรการควบคุม    
การใช้ดุลพินิจในการสั่งชะลอการฟ้องโดยองค์ภายใน กล่าวคือ ควบคุมโดยอัยการสูงสุดผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้มีคําสั่งให้ความเห็นชอบและการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก เช่น ควบคุมโดย
ผู้เสียหาย ซ่ึงการแจ้งคําสั่งและเหตุผลของการชะลอการฟ้องให้ผู้เสียหายทราบ เป็นต้น 

ส่วนการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้อง ได้กําหนดให้อํานาจพนักงานอัยการ98 ท่ี
จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลหรือเสนอให้มีการส่ังชะลอการฟ้อง ให้เสนอความเห็นในการกําหนดเงื่อนไข
และระยะเวลาการคุมประพฤติเสนอต่อศาล ซ่ึงมีลักษณะเป็นการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก 
กล่าวคือ ให้ศาลทําหน้าที่ควบคุมการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ99 โดยให้ศาลพิจารณาสั่งการ   
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังน้ี 

1. อนุญาตให้พนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟ้อง ในกรณีท่ีเห็นด้วยกับพนักงานอัยการ 
โดยอาจแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขและระยะเวลาการคุมความประพฤติได้ตามที่เห็นสมควร 

2. ยกคําร้องและส่งสํานวนคืนให้พนักงานอัยการ เพ่ือออกคําสั่งฟ้องและดําเนินการฟ้อง
ผู้ต้องหาต่อศาลต่อไป ในกรณีท่ีศาลเห็นสมควรฟ้องคดีผู้ต้องหา 

ในร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้องดังกล่าว ไม่ได้กําหนดให้องค์กรภายใน กล่าวคือ องค์กร
อัยการตรวจสอบการสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ อีกท้ัง หลักการชะลอการฟ้องยังได้ถูก
นําไปกําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... โดยให้มีการตรวจสอบ
โดยองค์กรอัยการ เรียกว่าเป็นการตรวจสอบโดยองค์กรภายในและมีการตรวจสอบโดยองค์กร
ภายนอก โดยผู้เสียหายย่ืนฟ้องคดีอาญาพร้อมแสดงเหตุผลว่าคําส่ังชะลอการฟ้องฉ้อฉล ศาลก็จะทํา
การไต่สวนพิจารณาว่าคําสั่งชะลอการฟ้องเกิดการฉ้อฉลหรือไม่  

ในปัจจุบันได้นําการชะลอการฟ้อง100 มาใช้ในคดีความผิดเกี่ยวกับผู้เสพยาเสพติด ตามพระ
ราช บัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ให้พนักงานอัยการมีอํานาจชะลอการฟ้องได้ 
และนํามาใช้กับความผิดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
                                                            

98 มาตรา 9 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1   
99 มาตรา 10 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1  
100 ปกรณ์ วงศาโรจน์, มาตรการชะลอการฟ้อง: ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติมาตรการ

แทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ….  (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม, 
2555), หน้า 7-8. 
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และครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 86 ให้ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กมีอํานาจเสนอแผน
แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูเด็กหรือเยาวชนต่อพนักงานอัยการเพ่ือให้มีคําสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชน โดยนํา
หลักการชะลอการฟ้องมาปรับใช้ ดังน้ี 

 
3.1.1 การส่ังไม่ฟ้องคดีโดยมีเง่ือนไขหรือการชะลอการฟ้อง 

3.1.1.1 การชะลอการฟ้องในคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระทําความผดิ 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ.2553 หมวด 7 ให้พนักงานอัยการใช้การชะลอการฟ้องได้ มาตรา 86101  
 
 ในคดีท่ีเด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา ซ่ึงมีอัตรา
โทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้จําคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษ
ปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจําคุก 
โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทํา
ก่อนฟ้องคดี เม่ือคํานึงถึงอายุ ประวัติความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา
อบรม สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ อาชีพ ฐานะ และเหตุแห่งการกระทํา
ความผิดแล้ว หากผู้อํานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชน
น้ันอาจกลับตัวเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง ให้จัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูให้
เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ และหากจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการคุ้งครองเด็ก
หรือเยาวชนอาจกําหนดให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคล หรือผู้แทน
องค์การซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติด้วยก็ได้ ท้ังนี้ เพ่ือแก้ไข
ปรับเปลี่ยนความประพฤติของเด็กหรือเยาวชน บรรเทา ทดแทน หรือ
ชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย หรือเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชน
และสังคม แล้วเสนอความเห็นประกอบแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูต่อพนักงาน
อัยการเพื่อพิจารณา โดยการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูดังกล่าวต้องได้รับ
ความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีน้ันเป็นคดีท่ีมี
ผู้เสียหาย  

                                                            
101 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550. 
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 เม่ือพนักงานอัยการได้รับแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูและความเห็นของ
ผู้อํานวยการสถานพินิจตามวรรคหน่ึงแล้ว หากมีข้อสงสัยอาจสอบถาม
ผู้อํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 
ถ้าพนักงานอัยการไม่เห็นชอบกับแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู ให้สั่งแก้ไขแผน
แก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูหรือสั่งดําเนินการต่อไป และให้ผู้อํานวยการสถานพินิจแจ้ง
คําสั่งของพนักงานอัยการให้พนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องทราบ หาก
พนักงานอัยการเห็นว่าแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของเด็กหรือเยาวชนแล้ว เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้พนักงาน
อัยการเห็นชอบกับแผนดังกล่าวและให้มีการดําเนินการตามแผนแก้ไขบําบัด
ฟ้ืนฟูทันทีพร้อมทั้งรายงานให้ศาลทราบ ท้ังนี้ แผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูต้อง
ได้รับความยินยอมจากเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายด้วยหากคดีนั้นเป็นคดี
ท่ีมีผู้เสียหาย 
 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนการจัดทําแผนแก้ไข
บําบัดฟ้ืนฟูน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลพิจารณาส่ังตามที่เห็นสมควร 
 ศาลต้องมีคําสั่งตามวรรคสามภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงาน ท้ังน้ี ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ออกข้อกําหนดเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินการของศาลด้วย 

 
จะเห็นได้ว่า ตามหลักกฎหมายดังกล่าว พนักงานอัยการมีดุลพินิจส่ังไม่ฟ้องคดีท่ีเด็ก

หรือเยาวชนกระทําผิดได้ โดยมีเงื่อนไข ดังน้ี 
1. ผู้อํานวยการสถานพินิจ มีความเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้ 

โดยไม่ต้องฟ้อง ให้จัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟูให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ 
2. เด็กหรือเยาวชนสํานึกในการกระทําผิดก่อนฟ้อง  
3. ความผิดที่เด็กหรือเยาวชน ได้กระทําลงไปมีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี 
 จากกฎหมายดังกล่าวเป็นการใช้ชะลอการฟ้องในช้ันก่อนฟ้องในความผิดท่ีเด็กหรือ

เยาวชนกระทําความผิด นอกจากน้ี สํานักงานอัยการสูงสุด ยังได้กําหนดแนวทางเพ่ือปฏิบัติตาม
หลักการชะลอการฟ้อง เพ่ือให้เด็กหรือเยาวชนได้ประโยชน์สูงสุด เพราะการลงโทษเด็กหรือเยาวชน
ควรเป็นมาตรการสุดท้าย โดยเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ตามหลักมาตรฐานสากลของ
สหประชาชาติ102 
                                                            

102 สุธาสินี สัณหรัติ, เรื่องเดิม, หน้า 49-50. 
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3.1.1.2 การชะลอการฟ้องในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวคิดว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา ไม่ใช่

เป็นอาชญากรสมควรเบี่ยงเบนคดีอาญาออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยให้พนักงาน
อัยการสั่งชะลอการฟ้อง ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ในการใช้
ชะลอการฟ้องผู้ติดยาเสพติดของ พนักงานอัยการจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าผู้เข้ารับการพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด และได้มีการจัดแผนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเม่ือผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ได้รับการวินิจฉัยจากคณะอนุกรรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
และได้รับผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว ให้ถือว่าผู้น้ันพ้นจากความผิดน้ัน 

 นอกจากการนําหลักชะลอการฟ้องมาใช้กับกฎหมายดังกล่าวแล้ว ในปัจจุบันยังมี
แนวคิดการชะลอการฟ้องในคดีอาญาท่ัวไป โดยมีการร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. ….103 
และร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องดีอาญา พ.ศ. …. มาใช้อีกด้วย 

 
3.1.2 ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. ….. 
ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. …. เลขท่ีรับ 50/2551 วันที่ 14 พฤษภาคม 2551 

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอประธานสภาผู้แทนราษฎร104 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
3.1.2.1 ความเป็นมาและเหตุผลในร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. …..  
ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. ….. สํานักงานเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี มีหนังสือท่ี นร 0503/14059 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้วยคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2547 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ตามที่กระทรวงยุติธรรม
นําเสนอแล้วนําส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตรวจร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 
เรื่องเสร็จท่ี 140/2551 ได้พิจารณาจัดทําร่างเป็น 2 แบบ ได้แก่ ร่างท่ี 1 ให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบและ
ร่างท่ี 2 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบ โดยกระทรวงยุติธรรมยืนยันเห็นชอบตาม ร่างท่ี 1 และ
ผู้เขียนเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเห็นชอบดังกล่าว ดังน้ัน จึงขอนําเสนอเฉพาะ ร่างท่ี 1    

 

                                                            
103 เรื่องเดียวกัน, หน้า 51. 
104 ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. …. , ค้นวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 จาก 

http://www.tech.ago.go.th/dlaw/documents/dlay1.pdf 
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ในปัจจุบันมีความผิดอาญาซ่ึงเป็นความผิดส่วนตัว หรือความผิดที่ไม่ร้ายแรง และ
ผู้กระทําผิดรู้สํานึกในผลแห่งความผิดท่ีตนกระทําน้ันแล้ว และได้ชดใช้เยียวยาเพ่ือบรรเทาผลร้ายแห่ง
ความผิดแก่ผู้เสียหายจนเป็นท่ีพอใจ และผู้เสียหายไม่ต้องการที่จะดําเนินคดีต่อไป ด้วยเหตุการณ์
ดังกล่าว จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องนําคดีอาญาขึ้นสู่ศาล ดังน้ัน จึงสมควรให้มีการชะลอการฟ้อง
และนําวิธีการคุมความประพฤติมาใช้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิดและผู้เสียหายได้มีการให้
อภัยต่อกัน ผู้กระทําผิดไม่มีมลทินติดตัว อันเป็นวิถีทางดําเนินการตามแนวคิดกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ ท่ีจะสร้างความสงบสุขแก่สังคมโดยรวมต่อไป 

3.1.2.2 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
1) เม่ือได้ความดังน้ีห้ามชะลอการฟ้อง105 ได้แก่ ผู้ต้องหาอยู่ระหว่างในรอ

การลงโทษหรือรอกําหนดโทษ ถูกจําคุก กักขัง กักกัน หรือควบคุมตัวเพ่ือการฝึกอบรมตามกฎหมาย
อ่ืน หรือการกระทําความผิดท่ีอยู่ในอํานาจศาลเยาวชนและครอบครัว หรือกรณีการกระทําความผิด
ซ่ึงรัฐเป็นผู้เสียหายเท่านั้นหรือกรณีการกระทําความผิดต่อหน่วยงานของรัฐผู้เสียหาย หรือกรณีการ
กระทําความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามกฎหมาย  

2) กรณีกระทําความผิด106 โดยประมาท หรืออัตราโทษจําคุก ไม่เกิน 3 ปี 
กรณีความผิดโดยมีอัตราโทษจําคุกนี้ ซ่ึงมีโทษปรับด้วยโทษปรับนั้นต้องไม่เกิน 100,000 บาท 
พนักงานอัยการอาจใช้ดุลพินิจชะลอการฟ้องได้ หากมีเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ผู้ต้องหาไม่มีชะลอการฟ้อง กักขัง กักกัน หรือรับโทษจําคุกหรือ
รอการลงโทษ หรือรอกําหนดโทษมาก่อน 

(2) ผู้ต้องหารับสารภาพและร้องขอให้ชะลอการฟ้องก่อนพนักงาน
อัยการจะย่ืนฟ้อง 

(3) ผู้เสียหายทุกคนยินยอมให้มีการชะลอการฟ้อง 
3) ให้พนักงานอัยการมีอํานาจ107 สั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ต้องหา เช่น อายุ ประวัติฯลฯ เพ่ือนํามาพิจารณาว่าสมควรให้ชะลอการฟ้อง
หรือไม่ 

4) เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้108 ให้พนักงานอัยการท่ีจะ
ออกคําสั่งให้ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลใดที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือพยานอ่ืนใดเพ่ือใช้
                                                            

105 มาตรา 4 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. …. ร่างท่ี 1  
106 มาตรา 6 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. …. ร่างท่ี 1 
107 มาตรา 7 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
108 มาตรา 8 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
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พิจารณาหรือสั่งให้พนักงานสอบสวนและพนักงานคุมประพฤติแล้วแต่กรณีสอบสวนเพ่ิมเติมหรือทํา
การสืบเสาะเพ่ิมเติมเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงก็ได้ 

5) ให้พนักงานอัยการ109 มีอํานาจสั่งฟ้องผู้ต้องหาหรือเสนอสั่งชะลอ    
การฟ้อง โดยเสนอความเห็นโดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาคุมประพฤติเสนอต่อศาล 

6) ให้ศาลทําหน้าท่ีควบคุมการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ110 อย่าง
หน่ึงอย่างใด ดังน้ี 

(1) อนุญาตให้พนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟ้อง เม่ือเห็นด้วยกับ
พนักงานอัยการ โดยมีดุลพินิจแก้ไขเงื่อนไขและระยะเวลาคุมความประพฤติได้ 

(2) ยกคําร้องและส่งสํานวนคืนพนักงานอัยการเพ่ือออกคําสั่งฟ้อง
และทําการฟ้องผู้ต้องหาต่อไปกรณีท่ีศาลเห็นสมควรฟ้องคดีผู้ต้องหา 

7) เม่ือศาลเห็นสมควรชะลอการฟ้อง111 ให้พนักงานอัยการออกคําสั่ง
ชะลอการฟ้อง โดยศาลมีดุลพินิจกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาเพ่ือคุมความประพฤติ และแจ้งให้
พนักงานคุมประพฤติทราบ 

8) ให้พนักงานอัยการ112 มีอํานาจร้องขอให้ศาลปล่อยผู้ต้องหา ในกรณีสั่ง
ชะลอการฟ้องได้ แต่ถ้าผู้ต้องหาได้รับการปล่อยช่ัวคราวโดยมีสัญญาประกันให้สัญญาประกันสิ้นสุดลง 

9) ห้ามผู้เสียหายที่ให้ความยินยอมให้ชะลอการฟ้อง113 ฟ้องผู้ต้องหาต่อ
ศาลหลังจากพนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟ้องแล้ว หากมีการฟ้องคดีอยู่ก่อนแล้วในกรณีท่ี
พนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟ้อง ให้ศาลสั่งจําหน่ายคดี 

10) เงื่อนไขการคุมความประพฤติ114 เม่ือพนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการ
ฟ้อง ให้พนักงานอัยการมีอํานาจให้ผู้ต้องหาไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมความประพฤติ การให้กระทํา
กิจการบริการสังคม การฝึกงานอาชีพ เป็นต้น 

11) ห้าม115 ไม่ให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและระยะเวลาเพ่ือ
คุมความประพฤติ ภายหลังจากที่พนักงานอัยการได้มีคําสั่งชะลอการฟ้องแล้ว เว้นแต่ศาลได้พิจารณา
เห็นชอบ 
                                                            

109 มาตรา 9 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
110 มาตรา 10 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
111 มาตรา 11 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
112 มาตรา 12 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
113 มาตรา 13 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
114 มาตรา 14 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
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12) ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่า116 ผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพ่ือคุม 
ความประพฤติ โดยไม่มีเหตุที่สมควร ให้พนักงานอัยการส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล และไม่ตัดสิทธิ
ผู้เสียหายที่ยินยอมให้ชะลอการฟ้องแล้วมีสิทธิฟ้องคดีได้เอง 

13) ให้พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา117 เม่ือผู้ต้องหาดังกล่าวปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติจนครบจํานวนระยะเวลาชะลอการฟ้องแล้วให้ถือว่าคําสั่งไม่ฟ้อง
ดังกล่าวเป็นท่ีสุด และห้ามผู้เสียหายท่ีให้ความยินยอมให้ชะลอการฟ้องนําคดีดังกล่าวนั้นมาฟ้องอีก 

3.1.2.3 จุดเด่นของร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชะลอการฟ้อง พ.ศ. ... ร่างที่ 1  ตามร่างพระราชบัญญัติฯ 

ดังกล่าวข้างต้น หากนํามาใช้เสริมในคดีอาญาก็จะทําให้การดําเนินคดีอาญามีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
กล่าวคือ ผู้ต้องหาคดีอาญาที่ถูกสั่งชะลอการฟ้องไม่ต้องถูกศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษให้มีมลทินติด
ตัว ให้โอกาสปรับตัวเป็นคนดี และทําให้ผู้กระทําความผิดและผู้เสียหายมีความสมานฉันท์ 

ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหารู้สํานึกต่อความผิดท่ีกระทํา
แก่ผู้เสียหาย โดยการรับสารภาพของผู้ต้องหาและร้องขอให้มีการชะลอการฟ้องก่อนที่พนักงาน
อัยการจะย่ืนฟ้องคดีต่อศาล ตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 6 (2)  

ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 ได้เปิดโอกาสผู้เสียหายให้อภัยแก่
ผู้ต้องหา โดยให้ผู้เสียหายยินยอมให้มีการชะลอการฟ้อง ตามร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. 
.... ร่างท่ี 1 มาตรา 6 (3) จึงเห็นได้ว่า ผู้เสียหายท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคมได้เปิดโอกาสให้อภัยผู้ต้องหา
กลับมาใช้ชีวิตเป็นคนดีของสังคมอีกครั้ง 

เม่ือพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง ทําให้รัฐประหยัดงบประมาณอันเป็นภาษีท่ี
ได้มาจากประชาชน และทําให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมบริหารจัดการคดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ผู้พิพากษามีเวลาเพียงพอในการบริหารจัดการคดีท่ีซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 

      
 
 
 
 
 

                                                            
115 มาตรา 15 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
116 มาตรา 17 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
117 มาตรา 18 แห่งร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
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3.1.3 ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....118 
3.1.3.1 ความเป็นมาและเหตุผลให้มีการชะลอการฟ้องในร่างพระราชบัญญัติ

มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....  
ความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....        

โดยกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้จัดทําขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว     
ดังปรากฏตามหนังสือร่างท่ี สกค. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 916/2556 

เหตุผลให้มีการชะลอการฟ้องคดีอาญาในลักษณะความผิดไม่ร้ายแรงโดยผู้ต้องหา
อาจกลับตนเป็นคนดีได้ หากให้ผู้ต้องหาและผู้เสียหายมีการชะลอการฟ้องและนําวิธีการคุมประพฤติ
มาใช้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาสํานึกผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายในการกระทําความผิด เพ่ือไม่ให้
ผู้ต้องหามีมลทินติดตัว โดยผู้ต้องหาได้รับการให้อภัยจากผู้เสียหายและสังคมจึงเป็นผลดีกว่าให้
ผู้ต้องหาได้รับการพิจารณาพิพากษาลงโทษ จึงสมควรนํามาใช้แทนการฟ้องคดีอาญาและทําให้
คดีอาญาระงับลง 

3.1.3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้อง
คดีอาญา พ.ศ. .... เฉพาะการชะลอการฟ้อง119 

1) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชะลอการฟ้อง 
ร่างพระราชบัญญัติฯ120 มาตรา 3 กําหนดบทนิยาม “การชะลอการฟ้อง” 

หมายความว่า การที่พนักงานอัยการพิจารณาสํานวนการสอบสวนแล้ว เห็นควรสั่งฟ้องคดี แต่มีเหตุท่ี
จะไม่ออกคําสั่งฟ้องคดี โดยอาจกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการคุมประพฤติหรือเงื่อนไขอ่ืนให้
ผู้ต้องหาปฏิบัติเพ่ือระงับคดีอาญา ซ่ึงคําว่า เห็นควรสั่งฟ้องน้ัน ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 41 
บัญญัติไว้ในความผิด 3 ประเภท ได้แก่ 

(1) ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 
(2) ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี 
(3) ความผิดที่กระทําโดยประมาท 

ความผิดท้ัง 3 ประเภทดังกล่าวในเบ้ืองต้นพนักงานอัยการต้องสั่งฟ้องก่อน 
จากนั้นพนักงานอัยการพิจารณาว่าสมควรให้ชะลอการฟ้องหรือไม่ หากพนักงานอัยการสั่งให้ชะลอ
                                                            

118 สํานักงานศาลยุติธรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักด์ิ, ชะลอฟ้องกับมาตรการ
แทนการฟ้อง: ประชาชนได้อะไร, ใน เอกสารประกอบการสัมมนา นิติศาสตร์เสวนา ครั้งท่ี 3/2559  
(เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม), 19 เมษายน 2559, หน้า 20-21. 

119 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 
120 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 



59 
 

การฟ้องแล้วกําหนดเงื่อนไขให้คุมประพฤติผู้ต้องหาเพื่อแลกกับการชะลอการฟ้อง ร่างพระราชบัญญัติฯ 
มาตรา 51 เม่ือผู้ต้องหาปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้ว ให้พนักงานอัยการสั่งยุติการดําเนินคดี และ
ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 52 บัญญัติว่า เม่ือพนักงานอัยการมีคําสั่งยุติคดี สิทธินําคดีอาญามาฟ้อง
เป็นอันระงับไป121 

กรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องคดีใดใน 3 ประเภทคดีดังกล่าว
น้ัน พนักงานอัยการอาจชะลอการฟ้องได้ และกระบวนการชะลอการฟ้องดําเนินต่อไป จนกระทั่ง
พนักงานอัยการมีคําสั่งให้ยุติคดีทําให้สิทธิในคดีทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวระงับไป หมายความว่า คําสั่ง
ฟ้องคดี 3 ประเภทดังกล่าวของพนักงานอัยการมีผลเป็นคําสั่งถึงที่สุด ดังนั้น พนักงานอัยการจึงมี
อํานาจสั่งชะลอการฟ้องได้ ตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 41 ดังน้ี    

1. ผู้ต้องหาไม่เคยได้รับการชะลอการฟ้อง เว้นแต่เคยได้รับการชะลอการ
ฟ้อง ในคดีความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท ความผิดอันยอมความได้ ความผิดลหุโทษ หรือพ้น
ระยะเวลาการชะลอการฟ้องมาแล้วเกิน 5 ปี นับแต่วันท่ีพนักงานอัยการมีคําสั่งยุติการดําเนินคดีตาม
ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 51 

2. ผู้ต้องหาไม่เคยได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี 

3.  ผู้ต้องหาไม่เคยได้รับการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษมาก่อน     
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นระยะเวลารอ
การลงโทษหรือรอการกําหนดโทษมาแล้วเกิน 5 ปี  

4.  ในคดีท่ีผู้เสียหายมีอํานาจฟ้องคดีอาญาต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้เสียหาย ให้มีการชะลอการฟ้องด้วย และ 

5.  ผู้ต้องหายินยอมให้มีการชะลอการฟ้อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้กําหนดให้พนักงานอัยการมีบทบาทชะลอการ

ฟ้องได้ เฉพาะผู้ต้องหาในคดีอาญาที่กระทําโดยประมาท หรือคดีความผิดซ่ึงกระทําโดยเจตนาที่ไม่
ร้ายแรงที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือมีโทษปรับสถานเดียว เม่ือเข้าหลักเกณฑ์ของเงื่อนไข ตาม
ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 41 ทุกข้อพนักงานอัยการจึงจะมีคําสั่งชะลอการฟ้องในช้ันก่อนฟ้อง
คดีอาญาได้  

 
 
 

                                                            
121 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21-22. 
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2) หลักเกณฑ์ท่ีพนักงานอัยการพิจารณาสั่งการชะลอการฟ้อง  
เม่ือพนักงานอัยการได้รับความเห็นพร้อมสํานวนการสอบสวนจากพนักงาน

สอบสวนแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเป็นกรณีท่ีมีคําสั่งชะลอการฟ้องได้
ตาม ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 42 ให้พนักงานอัยการมีอํานาจดําเนินการตามที่เห็นสมควร122 ดังน้ี 

(1) สั่งให้พนักงานคุมประพฤติทําการสืบเสาะประวัติ ความประพฤติ 
สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ สิ่งแวดล้อมท้ังปวงเกี่ยวกับ
ผู้ต้องหาพฤติการณ์แห่งคดี การบรรเทาผลร้ายแห่งคดีของผู้ต้องหา การรู้สํานึกในความผิดของ
ผู้ต้องหาและการชดใช้เยียวยาความเสียหาย ความยินยอมของผู้เสียหายและผู้ต้องหา และข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการต้องหาคดีอาญาหรือการถูกดําเนินคดีอาญาในความผิดอ่ืน พร้อมท้ังทําความเห็นในการ
ชะลอการฟ้อง เสนอต่อพนักงานอัยการเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2) จัดให้มีกระบวนการเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ รวมถึงการให้
ผู้ต้องหาชดใช้เยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย การขอโทษผู้เสียหาย หรือการกระทําอ่ืนท่ีเหมาะสม 
ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

(3) มีคําสั่งให้ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา หรือส่ง
หรือจัดการส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(4) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี มีความเช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมแก่รูปคดีหรือบุคคลที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือชุมชนมาหารือร่วมกัน     
ในประเด็นต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้  

เม่ือพนักงานอัยการได้พิจารณาเห็นแล้วว่าควรชะลอการฟ้องเพราะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และสังคม ให้พนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟ้องและส่งสํานวน
ดังกล่าวไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 44 โดยไม่
ชักช้า 

ถ้าพนักงานอัยการ เห็นว่าไม่ควรชะลอการฟ้อง ให้มีคําสั่งไม่ชะลอการฟ้อง
และดําเนินคดีต่อไป และให้พนักงานอัยการมีหนังสือแจ้งคําสั่งดังกล่าวไปยังผู้ต้องหาและผู้เสียหาย
ทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีมีคําสั่งไม่ชะลอการฟ้อง คําสั่งดังกล่าวให้เป็นท่ีสุด  

 
 
 

                                                            
122 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14-15. 
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3) คําสั่งชะลอการฟ้อง พนักงานอัยการอาจกําหนดให้ผู้ต้องหาอยู่ภายใต้
เงื่อนไขและระยะเวลาคุมความประพฤติของพนักงานคุมประพฤติตามที่เห็นสมควร123 ดังน้ี 

(1) ให้ผู้ต้องหาไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ หรืออาสาสมัคร   
คุมประพฤติเป็นครั้งคราว เพ่ือบุคคลดังกล่าวจะได้สอบถาม แนะนํา ช่วยเหลือหรือตักเตือนตามท่ี
เห็นสมควร 

(2) จัดให้ผู้ต้องหากระทํากิจการบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์ 
ตามท่ีพนักงานคุมประพฤติ และผู้ต้องหาเห็นสมควร 

(3) ให้ฝึกหัดหรือทํางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 
(4) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใด อันอาจนําไปสู่

การกระทําผิดในทํานองเดียวกันขึ้นอีก 
(5) ให้ไปรับการบําบัดรักษาความบกพร่องของร่างกายหรือจิตใจหรือ

ความเจ็บป่วยอย่างอ่ืน ณ สถานท่ีและตามระยะเวลาที่กําหนด 
(6) ให้ไปรับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปรับปรุงพฤติกรรม

หรือพัฒนาพฤตินิสยั ณ สถานท่ีและตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
(7) ให้แสดงความสํานึกผิดหรือความรับผิดชอบในการกระทํา

ความผิดของตนเอง โดยการชดใช้เยียวยาความเสียหายหรือการกระทําอ่ืนใดตามความเหมาะสม 
(8) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร เพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูหรือป้องกัน

ไม่ให้ผู้ต้องหากระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดในทํานองเดียวกันขึ้นอีก 
ท้ังน้ี เงื่อนไขคุมความประพฤติ และกําหนดระยะเวลาคุมความประพฤติ

ดังกล่าว ต้องมีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และไม่เกินกําหนดอายุความสําหรับความผิดน้ัน 
ถ้าภายหลังปรากฏแก่พนักงานอัยการหรือปรากฏจากรายงานพนักงานคุม

ประพฤติว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ เกี่ยวแก่การกําหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติน้ัน 
เปลี่ยนแปลงไป เม่ือพนักงานอัยการ เห็นสมควรอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหน่ึงข้อใดหรือ   
ทุกข้อก็ได้ หรือจะกําหนดเง่ือนไขอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมก็ได้ 

 
 
 
 

                                                            
123 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15. 
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4) การตรวจสอบโดยองค์กรภายในองค์กรอัยการในการสั่งชะลอการฟ้อง 
(1) เม่ืออัยการสูงสุด ได้รับคําสั่งชะลอการฟ้องจากพนักงานอัยการ

แล้ว เห็นว่าคําสั่งชะลอการฟ้องเป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 41 และการชะลอการฟ้อง
เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และสังคม ให้อัยการสูงสุดมีคําสั่งเห็นชอบ และแจ้งให้พนักงาน
อัยการทราบโดยไม่ชักช้า124  

(2) เม่ือพนักงานอัยการได้รับแจ้ง ตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 41 
วรรคหน่ึง ให้มีหนังสือแจ้งคําสั่งชะลอการฟ้องและเงื่อนไขการคุมความประพฤติไปยังผู้ต้องหาและ
ผู้เสียหาย ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่ง 

(3) ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่าเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในคําสั่งชะลอการฟ้อง 
ตามมาตรา 43 ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องหา ให้อัยการสูงสุดมีคําสั่ง ให้
พนักงานอัยการแก้ไขคําสั่งดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งคําสั่งท่ีแก้ไขแล้วไปยังผู้ต้องหา และผู้เสียหาย
ทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีมีคําสั่ง คําสั่งดังกล่าวให้เป็นท่ีสุด125 

(4) กรณีท่ีอัยการสูงสุดเห็นว่าคําสั่งชะลอการฟ้อง ไม่เป็นไปตามร่าง
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 41 หรือการชะลอการฟ้องน้ัน ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหา ผู้เสียหาย    
หรือสังคม ให้อัยการสูงสุดมีคําสั่งไม่เห็นชอบและส่งเรื่องกลับไปให้พนักงานอัยการ เพ่ือให้มีคําสั่งไม่
ชะลอการฟ้องและดําเนินคดีต่อไป คําสั่งไม่ชะลอการฟ้องนั้นให้เป็นท่ีสุด และให้พนักงานอัยการมี
หนังสือแจ้งคําสั่งดังกล่าว ไปยังผู้ต้องหา และผู้เสียหายทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันมีคําสั่งไม่ชะลอ
การฟ้อง126 

5) การตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกในการสั่งชะลอการฟ้อง 
ด้วยคําสั่งของพนักงานอัยการยุติการดําเนินคดี127 ท่ีเป็นเหตุทําให้สิทธินํา

คดีมาฟ้องเป็นอันระงับ ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 52 ไม่นํามาใช้บังคับในกรณีท่ีผู้เสียหายเห็นว่า 
คําสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการเกิดจากการกระทําโดยฉ้อฉล และผู้เสียหายย่ืนฟ้องคดีอาญา
พร้อมท้ังแสดงเหตุแห่งการฉ้อฉลน้ันต่อศาล ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ ผู้เสียหายทราบคําสั่งยุติ     
การดําเนินคดี 

 

                                                            
124 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
125 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
126 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
127 เรื่องเดียวกัน, หน้า 17. 
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เม่ือศาลได้รับคําฟ้อง ตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 53 วรรคหน่ึง ให้
ศาลไต่สวนว่าคําสั่งชะลอการฟ้องเกิดจากการฉ้อฉลหรือไม่ หากคําสั่งน้ันไม่ได้เกิดจากการฉ้อฉลให้
ศาลพิพากษายกฟ้อง คําพิพากษาของศาลให้เป็นที่สุด หากคําสั่งชะลอการฟ้องเกิดจากการฉ้อฉลให้
ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไป  

3.1.3.3 จุดเด่นของร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชะลอการฟ้อง ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวข้างต้น 

หากนํามาใช้เสริมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบันย่อมทําให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น กล่าวคือ คดีอาญาใดหากพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง ผู้ต้องหาย่อมไม่ต้อง
ถูกฟ้องคดี 

เม่ือพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง จะเห็นได้ว่า ผู้ต้องหาได้สํานึกผิดต่อสิ่งท่ีตนได้
ก่อขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 41 (5) ผู้ต้องหายินยอมให้มีการชะลอการฟ้อง จึงเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้กระทําผิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคมอีกครั้ง  

ผู้ต้องหาที่ได้รับการชะลอการฟ้อง ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 42 ให้อํานาจ
พนักงานอัยการดําเนินการตามที่เห็นสมควรเพ่ือให้ผู้ต้องหากลับตัวเป็นคนดีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุขเพราะสังคมให้อภัยไม่ถูกตีตราให้เป็นผู้ต้องโทษจําคุก เช่น พนักงานอัยการจัดให้มี     
การสมานฉันท์ ปรองดอง เยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวคําขอโทษผู้เสียหาย เป็นต้น 
ตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 42 (2) 
 การนําการชะลอการฟ้องมาใช้เสริมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทํ าให้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น กล่าวคือ คดีอาญาใดสมควรให้ศาลดําเนิน
กระบวนพิจารณาพิพากษาลงโทษ คดีอาญาใดซ่ึงเข้าเงื่อนไขการชะลอการฟ้องสมควรนําตัวผู้ต้องหา
ออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในช้ันสั่งชะลอการฟ้องได้บ้าง เห็นได้ว่า การชะลอการฟ้อง
ดังกล่าวเป็นการกลั่นกรองคดีไม่ให้ขึ้นไปในการดําเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาของศาลโดย        
ไม่จําเป็น 

ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวกรณีการชะลอการฟ้องจึงส่งเสริมให้มีการประหยัด
งบประมาณของรัฐอย่างมีคุณภาพและเหมาะสมแก่การบริหารงานยุติธรรมในคดีอาญาไม่สิ้นเปลือง
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน และไม่เสียเวลาในการดําเนินคดี
อาญาโดยไม่จําเป็น เป็นต้น ถ้านําร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มา
ปรับใช้ในประเทศไทย โดยการนํามาใช้เสริมในคดีความผิดอาญาด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ย่อมเกิดประโยชน์และ
เป็นผลดีต่อสถาบันครอบครัวของประเทศไทย พร้อมทั้งสนับสนุน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ โดยครอบครัวได้ถูกกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
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ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยทําให้คนในกลุ่มท่ีตํ่ากว่าสามารถมีโอกาสทางสังคม มีภูมิคุ้มกันช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ.2560-2564 
ดังท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน 

ดังน้ัน หากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย นําจุดเด่นในร่าง
พระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ได้แก่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามมาตรา 
41 (2) “อัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี” เพ่ือกลั่นกรองฐานความผิดคดีอาญาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวซ่ึงไม่ต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฐานกระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
กรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 4 โดย
กําหนดเงื่อนไขเพียงอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 
และความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้เป็นความผิดอันยอม
ความได้ และนําจุดเด่นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจุดเด่นตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 52 ควบคุม
ตรวจสอบดุลพินิจโดยศาลท่ีเป็นองค์กรภายนอกมาปรับใช้กรณีผู้เสียหายย่ืนคําฟ้องคดีอาญา และ
แสดงเหตุแห่งการฉ้อฉลต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีผู้เสียหายทราบคําสั่งยุติดําเนินคดีอาญา
ดังกล่าว มาเสริมในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เพ่ือ
ปรับใช้เสริมในความผิดอาญาด้วยความรุนแรงในครอบครัว และนําจุดเด่นตามร่างพระราชบัญญัติฯ 
มาตรา 44 ดังที่กล่าวมาแล้วน้ัน มีการควบคุมตรวจสอบดุลพินิจโดยองค์กรภายใน เพ่ือนําไปปรับใช้
เสริมในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550   

เม่ือเปรียบเทียบระหว่างร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....  
กับต่างประเทศต่างก็มีวิธีการควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจสั่งชะลอการฟ้องโดยมีการควบคุม
ตรวจสอบโดยองค์กรภายในและภายนอกองค์กร ตามกฎหมายชะลอการฟ้องต่างประเทศแล้ว      
เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส พนักงานอัยการจะใช้หลักความตกลงทางอาญาหรือหลักการชะลอการฟ้อง
ได้ ต้องให้ศาลเห็นชอบกับข้อเสนอของพนักงานอัยการก่อนที่จะใช้ชะลอการฟ้อง  

จุดด้อยกรณีให้องค์กรภายในตรวจสอบดุลพินิจโดยอัยการสูงสุดเห็นชอบตามคําสั่ง
ชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ ควรแก้ไขร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา   
พ.ศ. .... ตามมาตรา 44 กรณีอัยการสูงสุด ได้รับคําสั่งชะลอการฟ้องจากพนักงานอัยการแล้ว เม่ือ
พิจารณาต้องตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขให้อัยการสูงสุดมีคําสั่งเห็นชอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังกล่าว เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายชะลอการฟ้องของต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซ่ึง
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ศาลกลั่นกรองว่าเห็นควรสั่งฟ้องตามความเห็นของพนักงานอัยการ
หรือไม่ โดยเป็นองค์กรภายนอกตรวจสอบดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ อีกช้ันหนึ่ง 
โดยมีลักษณะถ่วงดุลอํานาจสั่งชะลอการฟ้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คู่ความ ดังน้ัน ร่าง
พระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้อง พ.ศ. .... มาตรา 44 ดังกล่าวควรแก้ไขให้องค์ภายนอกโดยศาล
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เป็นผู้ตรวจสอบดุลพินิจคําสั่งพนักงานอัยการชะลอการฟ้อง อีกช้ันหนึ่ง เช่นเดียวกับสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คู่ความและสังคมเพราะมีกระบวนการการถ่วงดุลอํานาจ
ระหว่างองค์กรอัยการและศาลยุติธรรม  

 
3.2 การชะลอการฟ้องในต่างประเทศเก่ียวกับคดีความรุนแรงในครอบครัว  

 
การใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกของสหประชาชาติ128 เช่น การชะลอการฟ้อง 

(Suspension of Prosecution) เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจ และเป็นท่ียอมรับอย่างมากในกลุ่ม
ประเทศตะวันตก ที่สําคัญเป็นเป้าหมายของการใช้การชะลอการฟ้องเพ่ือเป็นทางเลือกแทนการ
จําคุก129 ซ่ึงความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
สามารถนํากระบวนการชะลอการฟ้องอันเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาปรับใช้ได้130 ดังน้ัน 
การชะลอการฟ้องในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีรูปแบบและลักษณะเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือก มาปรับใช้เสริม
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเพ่ือความเหมาะสมกับคดีความผิด โดยให้อํานาจพนักงานอัยการใช้
การชะลอการฟ้องได้ก่อนนําคดีขึ้นสู่ศาล  

การชะลอการฟ้องเป็นกรณีพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาซ่ึงมีหลักฐานแน่ชัด
ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทําความผิด ในหลายประเทศให้พนักงานอัยการใช้การชะลอการฟ้อง เพราะ
เหตุผลว่า เป็นการกระทําความผิดท่ีไม่ร้ายแรง ความผิดเล็กน้อย ประหยัดงบประมาณ ให้โอกาส
ผู้กระทําความผิดกลับตัวเป็นคนดี และเป็นการแก้ปัญหาคนล้นคุก เป็นต้น 

ในต่างประเทศมีการนําการชะลอการฟ้องมาปรับใช้ให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญามี  
ความยุติธรรมอย่างสมบูรณ์เช่นกัน โดยให้อํานาจพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาด้วย
การชะลอการฟ้อง อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันไม่ให้พนักงานอัยการใช้อํานาจชะลอการฟ้องโดย
อําเภอใจ เพราะการชะลอการฟ้อง มีลักษณะเป็นอํานาจกึ่งตุลาการเสมือนคําสั่งของศาล จึงต้องมี
มาตรการและเงื่อนไขกําหนดให้มีการถ่วงดุลอํานาจพนักงานอัยการ เรียกว่า การตรวจสอบอํานาจ
ชะลอการฟ้อง ได้แก่ การตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก เช่น ศาล หรือผู้เสียหาย และการตรวจสอบ
ภายในองค์กร เช่น ตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น จึงจําเป็นต้องศึกษา มาตรการชะลอการฟ้อง

                                                            
128 สุทธิพล ทวีชัยการ, เรื่องเดิม, หน้า 30.     
129 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32. 
130 เรื่องเดียวกัน, หน้า 48. 
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ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ดังน้ี 

 
3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา131 การฟ้องคดีอาญาพนักงานอัยการมีอํานาจแต่เพียงฝ่ายเดียว ในการ

เริ่มต้นดําเนินคดีอาญา เจ้าพนักงานตํารวจไม่มีอํานาจฟ้องคดีอาญาด้วยตนเอง อีกทั้งคณะลูกขุนใหญ่ 
(Grand Principle) ก็ไม่มีอํานาจฟ้องคดี ในบางคดีความผิดอาญาท่ีให้พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจ
ชะลอการฟ้อง132 เช่น ทําให้เสียทรัพย์ ลักทรัพย์ รับของโจร ทําร้ายร่างกาย เป็นต้น ซ่ึงเป็นความผิด
อาญาที่ไม่ร้ายแรง ไม่กระทบต่อสังคมอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดอันยอมความได้ ดังน้ัน การชะลอ
การฟ้องจึงนําไปปรับใช้ในคดีเกี่ยวกับความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้เช่นกัน การชะลอการ
ฟ้องเป็นกระบวนการจัดการคดีของฝ่ายบริหารท่ีเปิดโอกาสให้ผู้กระทําผิด ทําสัญญาการรับโทษ 
(Punishment Contract) กับพนักงานอัยการ ดังน้ี 

3.2.1.1 หลักการชะลอการฟ้อง 
พนักงานอัยการสหรัฐอเมริกา มีดุลพินิจท่ีจะไม่ฟ้องคดีอาญาท่ีมีมูลอย่างกว้างขวาง 

กล่าวได้ว่าในคดีทุกคดีไม่ว่าข้อหาฉกรรจ์หรือข้อหาไม่ร้ายแรงก็ตามหรือผู้กระทําผิดที่เป็นอาชญากรท่ี
กระทําผิดติดนิสัยหรือเป็นผู้กระทําความผิดโดยบังเอิญก็ตาม พนักงานอัยการมีอํานาจไม่ฟ้องคดีได้
ทุกกรณี แต่พนักงานอัยการสหรัฐมีอํานาจในการชะลอการฟ้อง (Pretrial Service Manual) ท่ีใช้
วิธีการชะลอการฟ้อง โดยการใช้อํานาจดําเนินการของฝ่ายบริหาร กล่าวคือ หน่วยงานอัยการร่วมกับ
หน่วยงานสืบเสาะ (Pretrial Service Offices) สําหรับท้องท่ีที่มีการจัดต้ังหน่วยงานสืบเสาะหรือ
ร่วมกับงานคุมประพฤติ (Probation Offices) ในท้องที่ท่ียังไม่มีการจัดต้ังหน่วยงานสืบเสาะ  

3.2.1.2 การสั่งไม่ฟ้องคดีโดยมีเงื่อนไขหรือการชะลอการฟ้อง 
ประเทศสหรัฐอเมริกา การใช้การชะลอการฟ้อง ผู้กระทําความผิดท่ีอาจได้รับการ

ชะลอการฟ้องได้ต้องไม่เป็นบุคคล ดังน้ี 
1) ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดในคดีที่กระทรวงยุติธรรมระบุวางเป็น

แนวทางไว้โดยเฉพาะว่าจะต้องสั่งให้ทางการของแต่ละมลรัฐฟ้องคดี 
                                                            

131 มนตรี สิงหะ, “การนํามาตรการชะลอการฟ้องมาใช้ในประเทศไทย,” บทบัณฑิตย์ 60, 2 
(มิถุนายน 2548): 62.  

132 สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กม. คปก.(ร) 
ท่ี 6/2558 บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้อง
คดีอาญา พ.ศ. .... , ค้นวันที่ 29 สิงหาคม 2560 จาก http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=803 7 
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2) บุคคลท่ีเคยต้องโทษทางอาญาแล้วไม่ตํ่ากว่า 2 ครั้ง 
3) ผู้ติดยาเสพติด 
4) เจ้าพนักงานของรัฐหรืออดีตเจ้าหน้าที่รัฐท่ีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด

เกี่ยวกับการฝ่าฝืนความไว้วางใจของสาธารณชนหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติหรือเก่ียวกับการต่างประเทศ133 

3.2.1.3 การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของการชะลอการฟ้อง 
1) การควบคุมโดยองค์กรภายนอก 
ประเทศสหรัฐน้ัน การควบคุมการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องของ

พนักงานอัยการ กําหนดให้มีการควบคุมความไว้วางใจของสาธารณชน โดยพนักงานอัยการจะเข้าสู่
ตําแหน่งจากการได้รับเลือก โดยประธานาธิบดี ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา (Senate) ใน
การควบคุมภายนอกอาจทําได้หลายวิธี ดังน้ี 

(1) การตรวจสอบโดยศาล134 ตามหลักทฤษฎีแล้วศาลมีอํานาจออก
หมายบังคับให้ผู้ใดกระทําการอย่างใดตามหน้าท่ีที่ตนมีอยู่ก็ได้ หมายน้ีเรียกว่า (Mandamus) แต่มี
ข้อสังเกตว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เสียหายไม่มีอํานาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลโดยตรง ดังน้ัน จึงไม่มี
มาตรการอ่ืน ๆ ที่ผู้เสียหายจะนําคดีขึ้นสู่ศาลได้ เม่ือพนักงานอัยการไม่ยอมฟ้องคดี โดยหลักแล้ว
ผู้เสียหายอาจขอให้ศาลออกหมายเพ่ือบังคับพนักงานอัยการ135 ให้ฟ้องคดีตามความต้องการของตน 
แต่ในบางศาลก็ไม่เคยใช้อํานาจในการบังคับพนักงานอัยการฟ้องคดีเลย เพราะศาลเหล่านั้นให้เหตุผล
ว่า การฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีน้ันเป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการ ตามหลักการแบ่งแยกอํานาจ 
(Separation of Powers) ศาลไม่สมควรก้าวล่วงไปใช้ดุลพินิจน้ัน การท่ีพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจ 
ไม่ฟ้องคดีก็เหมือนกับการท่ีศาลหรือลูกขุนใช้ดุลพินิจยกฟ้องคดีน่ังเอง 

(2) การตรวจสอบโดยอัยการสูงสุดแห่งสหรัฐ136 (U.S. Attorney General) 
หรืออัยการสูงสุดแห่งมลรัฐ (State Attorney General) แล้วแต่กรณี ในกรณีอัยการแห่งสหรัฐ (U.S. 
Attorney) ท่ีสังกัดอยู่กับกระทรวงยุติธรรม โดยมีอัยการสูงสุดเป็นหัวหน้า ย่อมอาจถูกควบคุมโดย
อัยการสูงสุดแห่งสหรัฐในรูปการให้ความเห็นชอบแบบกว้าง ๆ กับนโยบายการใช้ดุลพินิจของอัยการ
สหรัฐ ส่วนกรณีอัยการประจําท้องถิ่น (District Attorney) แม้จะไม่สังกัดอยู่กับหรือภายใต้การบังคับ
บัญชาของอัยการสูงสุดแห่งสหรัฐ แต่ในบางมลรัฐ กฎหมายก็ให้อํานาจอัยการสูงสุดแห่งมลรัฐท่ีจะ
                                                            

133 มนตรี สิงหะ, เรื่องเดิม, หน้า 48-88. 
134 สุธาสินี สัณหรัติ, เรื่องเดิม, หน้า 64. 
135 มนตรี สิงหะ, เรื่องเดิม, หน้า 48-88. 
136 สุธาสินี สัณหรัติ, เรื่องเดิม, หน้า 64. 
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ฟ้องคดีท่ีอัยการประจําท้องถิ่นไม่ฟ้องคดีก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติ อัยการสูงสุดแห่งมลรัฐมักไม่ใช้อํานาจ
ดังกล่าว เพราะอาจจะเกรงว่าเป็นการก้าวล่วงอํานาจงานของอัยการประจําท้องถิ่น   ซ่ึงส่วนใหญ่แล้ว
ก็เป็นผู้ท่ีประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้เลือกมาโดยตรงอยู่แล้ว 

(3) การตรวจสอบโดยอัยการพิเศษ137 (Special Prosecutor) เม่ือ
อัยการประจําท้องถิ่นไม่ยอมฟ้องคดี และเป็นคดีสําคัญซ่ึงอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่าง
มาก กฎหมายในบางมลรัฐให้อํานาจอัยการสูงสุดแห่งมลรัฐหรือศาลแต่งต้ังอัยการพิเศษทําหน้าท่ีฟ้อง
คดีโดยเฉพาะก็ได้ ส่วนทางปฏิบัติมักไม่มีการแต่งต้ังอัยการพิเศษบ่อยครั้งนัก เพราะเกรงว่าเป็นการ
ก้าวก่ายการใช้ดุลพินิจของอัยการท้องถิ่นซ่ึงส่วนใหญ่ได้รับการคัดเลือกมาจากประชาชนนั้นเช่นกัน  

(4) การตรวจสอบโดยการให้ออกจากตําแหน่ง138 (Impeachment) 
ด้วยรัฐสภาของสหรัฐ (U.S. Congress) และรัฐสภาของรัฐ (State Legislature) มีอํานาจตาม
รัฐธรรมนูญท่ีจะขับไล่ (Impeach) พนักงานอัยการแห่งสหรัฐและพนักงานอัยการประจําท้องถิ่นออก
จากตําแหน่งได้ หากรัฐสภาพิจารณาแล้ว เห็นว่า พนักงานอัยการทุจริตต่อหน้าท่ีไม่ยอมฟ้องคดีเพราะ
ได้รับสินบนจากผู้กระทําผิด 

(5) การตรวจสอบโดยให้ประชาชนออกเสียเลือกต้ัง139 (Electorate) 
พนักงานอัยการสหรัฐส่วนใหญ่ได้รับเลือกต้ังจากประชาชน ไม่ว่าจะโดยประธานาธิบดีหรือผู้ว่าการรัฐ
ก็ได้รับเลือกต้ังมาจากประชาชนทั้งสิ้น ดังน้ัน ตามหลักการแล้วประชาชนจึงเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ังในประเทศสหรัฐมีการควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของอัยการได้ด้วย ถ้าปรากฏว่า
พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบธรรม เม่ือถึงคราวเลือกต้ังครั้งต่อไป ประชาชนก็มีสิทธิวินิจฉัยว่า
ควรให้พนักงานอัยการผู้นั้นหรือควรให้ผู้แต่งต้ังอัยการผู้นั้น (ในกรณีแต่งต้ัง) ดํารงตําแหน่งต่อไป
หรือไม่ 

2) การควบคุมโดยองค์กรภายใน 
ส่วนการควบคุมโดยองค์กรภายใน140 ของประเทศสหรัฐ เป็นการควบคุม

การใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ โดยหัวหน้าพนักงานอัยการประจําสํานักงานน้ัน ๆ และอธิบดี
อัยการสหรัฐหรือระดับท้องถิ่นโดยการข้าแทรกแซงคดี ซ่ึงอาจได้รับการร้องขอจากผู้ย่ืนหรือด้วย
ตนเองก็ตาม อธิบดีอัยการมีสิทธิยกเลิกคดีได้ ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าการรัฐหรือฝ่ายนิติ
บัญญัติหรือศาล  
                                                            

137 เรื่องเดียวกัน, หน้า 64. 
138 เรื่องเดียวกัน, หน้า 65. 
139 เรื่องเดียวกัน, หน้า 66. 
140 มนตรี สิงหะ, เรื่องเดิม, หน้า 48-88. 
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3.2.2  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้กําหนดเงื่อนไขการชะลอการฟ้องไว้ ตามมาตรา 153 a แห่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้บัญญัติไว้ครั้งแรกปี ค.ศ.1974 กําหนดให้เป็นข้อยกเว้น
หลักการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาเพราะเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรง141 โดยให้พนักงานอัยการ
นําการชะลอการฟ้องไปปรับใช้กับความผิดอาญาโดยทั่วไปท่ีมีโทษเบาหรือโทษปานกลางได้ ให้
พนักงานอัยการใช้อํานาจการชะลอการฟ้อง แต่ต้องได้รับความยินยอมจากศาล เว้นแต่ความผิดเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ท่ีผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับโทษไม่เกินอัตราโทษขั้นตํ่า เป็นโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน เป็นต้น142 
ดังนั้น ในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่มีโทษเบาหรือโทษปานกลางพนักงานอัยการจึง
นําการชะลอการฟ้องมาปรับใช้ได้ ตามมาตรา 153 a แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ดังน้ี 

3.2.2.1 หลักการชะลอการฟ้อง  
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี143 ได้กําหนดหลักการชะลอการฟ้องไว้ครั้งแรก เม่ือปี 

ค.ศ.1974   โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาและลดภาระของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ใช้การชะลอการฟ้องคดีอาญาได้ 

3.2.2.2 การสั่งไม่ฟ้องคดีโดยมีเงื่อนไขหรือการชะลอการฟ้อง 
มาตรา 153 a การชะลอการฟ้อง; การระงับคดีช่ัวคราว 

1) โดยความยินยอมของศาลที่มีเขตอํานาจและของผู้ต้องหา พนักงาน
อัยการสามารถท่ีจะชะลอการฟ้องในความผิดอาญาท่ัวไปไว้ช่ัวคราว และในขณะเดียวกันก็สามารถท่ี
จะกําหนดเงื่อนไขท่ีจะต้องปฏิบัติ (Auflagen and Weisungen) แก่ผู้ ต้องหาในกรณีท่ีเงื่อนไข
ดังกล่าวมีความเหมาะสมท่ีจะลบล้างประโยชน์สาธารณะ ในอันที่จะต้องดําเนินคดีอาญา และไม่ขัด
ต่อความรุนแรงของความน่าตําหนิของผู้กระทําความผิด (Schwere der Schuld) 

การกําหนดเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติแก่ผู้ต้องหา มีได้โดยเฉพาะอย่างย่ิง     
ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

                                                            
141 สุธาสินี สัณหรัติ, เรื่องเดิม, หน้า 79. 
142 สํานักงานคณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย, เรื่องเดิม. 
143 คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบกฎหมายเก่ียวกับการใช้มาตรการชะลอการฟ้องและ

มาตรการต่อรองคํารับสารภาพ, “รายงานการศึกษาผลกระทบกฎหมายเก่ียวกับการใช้มาตรการการ
ชะลอการฟ้องและมาตรการต่อรองคํารับสารภาพ,” ดุลพาห 58, 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2554): 
20-24. 
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1. กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือชดใช้ความเสียหายท่ีเกิดจากการ
กระทําความผิด 

2. บริจาคเงินแก่องค์กรการกุศลหรือรัฐ  
3. กระทําการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
4. จ่ายค่าเลี้ยงดูในจํานวนตามที่กําหนด 
5. ทุ่มเทอย่างจริงจังท่ีจะทําให้ผู้เสียหายได้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนการ

กระทําความผิด ด้วยการชดใช้ความเสียหายทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ หรือมุ่งหวังที่จะกระทําการดังกล่าว หรือ 
6. เข้าร่วมในการสัมมนาโครงสร้าง ตามมาตรา 2 b วรรคสอง ประโยคท่ี

สอง หรือตามมาตรา 4 วรรคแปด ประโยคที่สี่ของกฎหมายจราจร 
เพ่ือให้การเป็นไป ตามเงื่อนไขที่ผู้ ต้องหาต้องปฏิบัติ พนักงานอัยการ

สามารถท่ีจะกําหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ แก่ผู้ต้องหา ในกรณีของประโยคที่สอง ข้อ 1 ถึงข้อ 3, 5 
และ 6 ไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีของประโยคท่ีสอง ข้อ 4 ไว้ไม่เกิน 1 ปี พนักงานอัยการสามารถ
ยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวได้ในภายหลังและขยายระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขได้หน่ึงคร้ังเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน โดยความยินยอมของผู้ต้องหา พนักงานอัยการสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมเงื่อนไขได้ ถ้าผู้ต้องหาได้กระทําการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ไม่อาจดําเนินการฟ้อง
ผู้ต้องหาได้ ถ้าผู้ต้องหาไม่กระทําการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้ถือว่าสิ่งต่าง ๆ ท่ีผู้ต้องหาได้
กระทําไปไร้ผล มาตรา 153 วรรคสอง ประโยคท่ีสอง ให้นํามาใช้บังคับกับกรณีของประโยคท่ีสอง    
ข้อ 1 ถึง 5 ด้วยโดยอนุโลม 

2) ถ้าได้ย่ืนฟ้องแล้ว โดยความยินยอมของพนักงานอัยการและจําเลย 
ศาลสามารถท่ีจะยุติการดําเนินกระบวนการพิจารณา ในอันท่ีจะกําหนดข้อเท็จจริงไว้เป็นการช่ัวคราว 
และในขณะเดียวกันก็สามารถท่ีจะกําหนดเงื่อนไขแก่จําเลยตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง ประโยคที่
หน่ึงและที่สอง วรรคหน่ึงของประโยคท่ีสามถึงหก ให้นํามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม คําวินิจฉัยตาม
ประโยคท่ีหน่ึง ให้ทําเป็นรูปของคําสั่ง คําสั่งดังกล่าวไม่อาจโต้แย้งได้ ประโยชน์ท่ีสี่ ใช้สําหรับการ
กําหนดว่าเงื่อนไขต่างๆ ท่ีจําเลยต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในประโยชน์ท่ีหนึ่งได้ถูกดําเนินการไปแล้ว
ด้วย 

3) ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่กําหนดไว้เพ่ือให้การเป็นไปตามเงื่อนไขท่ี
ต้องปฏิบัติ ให้อายุความสะดุดหยุดลง 

ตามหลักกฎหมายเยอรมนี มาตรา 153 a ในขั้นตอนการระงับคดีอาญา 
แบ่งได้ 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การระงับคดีอาญาในช้ันก่อนย่ืนคําฟ้อง ตามมาตรา 153 a มี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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1. ต้องเป็นความผิดทั่วไป ท่ีมีโทษเบา หรือโทษปานกลาง 
2. ต้องไม่ขัดต่อความรุนแรงของความน่าตําหนิ อย่างไรก็ตาม เม่ือยังไม่มี

การพิจารณาคดีเพ่ือพิสูจน์ความผิดของจําเลย นักกฎหมายฝ่ายข้างมาก เห็นว่าเพียง “ความน่าสงสัย
อันเป็นการเพียงพอว่าบุคคลได้กระทําความผิดอาญา” ตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง และมาตรา 203 
ถือได้ว่าเพียงพอแล้ว คือ ย่อมเป็นไปได้มากว่าจําเลยจะถูกลงโทษ เม่ือได้ดําเนินคดีอาญา ดังน้ัน จึงมี
ความต่างจากมาตรา 153 เนื่องจากระดับความน่าสงสัยว่าบุคคลได้กระทําผิดนั้นจะน้อยกว่า 

3. เงื่อนไขต่าง ๆ ให้ผู้ต้องหาต้องปฏิบัติน้ันต้องมีความเหมาะสมท่ีจะลบ
ล้างประโยชน์สาธารณะในการดําเนินคดีอาญา คือ ถ้าประโยชน์สาธารณะในการดําเนินคดีอาญามีไม่
มากนัก ก็ต้องไม่สร้างภาระโดยกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ผู้ต้องหาปฏิบัติมากเกินไป แต่เงื่อนไขต่าง ๆ 
เหล่าน้ัน มีระบุไว้แต่เฉพาะนัยมาตรา 153 a วรรคหน่ึง ข้อ 1 ถึง ข้อ 6 ท่ีกําหนดให้ผู้ต้องหาปฏิบัติ 
เท่านั้น โดยอาจกําหนดเงื่อนไขประการใดหรือหลายประการรวมเป็นเงื่อนไขก็ได้ อย่างไรก็ตาม หาก
เงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีผู้ต้องหาปฏิบัติตามน้ัน แม้แต่เพียงเงื่อนไขอันใดอันหน่ึงท่ีไม่ใช่เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 153 a วรรคหน่ึง ข้อ 1 ถึง ข้อ 6 ก็ไม่ทําให้เกิดผลใช้บังคับ 

4. การใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ ต้องได้รับความยินยอมจากศาล 
เว้นแต่จะเข้ากรณีของมาตรา 153 วรรคหนึ่ง ประโยชน์ท่ีสอง ท่ีนํามาใช้บังคับกับมาตรา 153 a วรรค
หน่ึง ประโยคท่ีสอง ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 คือ ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากศาลท่ีเป็นความผิดเล็ก ๆ น้อยๆ 
โดยโทษที่ผู้ต้องหาจะได้รับน้ันต้องไม่เกินอัตราโทษขั้นตํ่า ได้แก่ โทษจําคุกต้องไม่เกิน 1 เดือน ตาม 
มาตรา 38 (2) และโทษปรับ ต้องปรับได้ไม่เกิน 5 วัน ตามมาตรา 40 (1) ประโยคท่ีสอง แห่งประมวล
กฎหมายอาญาเยอรมนี อีกทั้ง ผลท่ีเกิดจากการกระทําความผิดเป็นเรื่องเล็กน้อย ในความผิดเกี่ยวกับ
กรรมสิทธ์ิและทรัพย์สิน ราคาทรัพย์สินต้องไม่เกิน 50 ยูโร 

5. เงื่อนไขต่าง ๆ ตามท่ีพนักงานอัยการได้กําหนดไว้ ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ต้องหาด้วย เพราะผู้ต้องหาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้สร้างภาระให้แก่ผู้ต้องหา 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีผู้ต้องหาต้องปฏิบัติ แม้จะเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ต้องหา    
ก็ตาม ส่วนกรณียกเลิกเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีต้องปฏิบัตินั้น ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหา 

6. การดําเนินคดีอาญาจะถูกการชะลอไว้ช่ัวคราวก่อนโดยในระหว่างท่ี
ผู้ต้องหาต้องปฏิ บัติตามเงื่อนไขที่พนักงานอัยการกําหนดน้ัน จึงเกิดสภาวะท่ียังไม่ตัดสินใจ            
ถ้าผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่พนักงานอัยการกําหนด พนักงานอัยการก็ดําเนินคดี
ต่อไป แม้ว่าผู้ต้องหาน้ันจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่าน้ันเป็นเหตุท่ีผู้ต้องหาไม่ได้  
ฝ่าฝืนก็ตาม  
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แต่ถ้าผู้ต้องหาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว พนักงานอัยการ
จะต้องออกคําสั่งไม่ดําเนินคดีอาญาเด็ดขาด จึงถือเป็นการระงับคดีเหตุหน่ึง แต่หากภายหลังปรากฏ
ว่าการกระทําผิดของผู้ต้องหาเป็นความผิดอาญารุนแรง ไม่ต้องห้ามดําเนินคดีอาญาแก่ผู้ต้องหาใหม่ 

ขั้นตอนที่ 2 คดีอาญาระงับในช้ันหลังการย่ืนฟ้อง ตามมาตรา 153 a วรรคสอง 
หลัก มาตรา 153 a กรณีนี้ ไม่ต่างจากกรณี มาตรา 153 วรรคสอง กล่าวคือ 

ต้องมีการยื่นคําฟ้องแล้วเท่านั้น และเงื่อนไขต้องเป็นไปตาม มาตรา 153 a วรรคหนึ่ง ส่วนการระงับ
คดีอาญาโดยศาล (ไม่รวมถึงศาลอุทธรณ์) สามารถท่ีจะกระทําได้ตลอดไปจนกว่าการพิจารณาคดีจะ
ส้ินสุดลง โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานอัยการ การระงับคดีอาญาไว้ช่ัวคราว ศาลต้องมี
คําสั่งกําหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนแก่จําเลยและคําสั่งดังกล่าวไม่อาจโต้แย้งได้  

ตามหลักกฎหมายเยอรมนี พนักงานอัยการ สามารถท่ีจะใช้อํานาจชะลอ
การฟ้องคดีอาญาได้ เม่ือเป็นความผิดไม่ร้ายแรง หากนําคดีอาญาขึ้นพิจารณาพิพากษาในช้ันศาลย่อม
ไม่เป็นประโยชน์สาธารณะอีกต่อไป เน่ืองจากผู้กระทําผิดยอมรับผิดและชดใช้ความเสียหายต่อท่ีตน
ก่อขึ้นโดยพิจารณาจากมูลคดีเป็นรายคดีว่าสมควรให้ชะลอการฟ้องหรือไม่ 

3.2.2.3 การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของการชะลอการฟ้อง 
การควบคุมการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการเยอรมนี144 ในการชะลอ

การฟ้อง ซ่ึงพนักงานอัยการเยอรมนีจะใช้หลักการฟ้องคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principle) 
โดยกําหนดให้การพิจารณาคดีอาญาของศาลจะเร่ิมต้นได้ต่อเม่ือมีการย่ืนฟ้องและพนักงานอัยการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการฟ้องคดีอาญาต่อศาล โดยให้พนักงานอัยการต้องฟ้องคดีอาญาทั้งปวงต่อศาลหากมี
พยานหลักฐานเพียงพอ หรือสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกปานกลาง เช่น อัตรา
โทษจําคุกน้อยกว่า 1 ปี และโทษปรับ ได้แก่ ความผิดลักทรัพย์ เป็นต้น พนักงานอัยการอาจส่ังไม่ฟ้อง
คดีได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากศาล หากพิจารณาแล้วเห็นว่าความช่ัวของผู้ต้องหามีน้อยและการ
ดําเนินคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เม่ือศาลมีคําสั่งเช่นใดถือเป็นที่สุด แต่หากเป็นทรัพย์สินที่มี
มูลค่าเล็กน้อย พนักงานอัยการมีอํานาจส่ังไม่ฟ้องคดีได้โดยลําพัง ซ่ึงการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจสั่ง  
ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเยอรมนี โดยการควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของการชะลอการฟ้อง
โดยองค์กรภายในและการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก ดังนี้ 

1) การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายใน 
การตรวจสอบดุลพินิจการสั่งไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการโดยอัยการ

สูงสุด (Department Review) 

                                                            
144 มนตรี สิงหะ, เรื่องเดิม, หน้า 48-88. 
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ในคดีความผิดท่ีมีโทษปานกลาง พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้อง
เนื่องจากผู้ต้องหามีความช่ัวน้อย และการฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ประชาชนคนใดก็
ตามที่ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเจ้าของเรื่อง มีสิทธิย่ืนคําร้องต่ออัยการสูงสุด
ประจํามลรัฐเพ่ือคัดค้านคําสั่งดังกล่าว ซ่ึงกรณีน้ีเป็นการตรวจสอบภายในของพนักงานอัยการ 

การปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานอัยการ เม่ือประชาชนย่ืนคําร้องดังกล่าว 
อัยการสูงสุดประจํามลรัฐจะพิจารณาคําร้องนั้น ประกอบสํานวนการสอบสวนและความเห็นในการส่ัง
ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเจ้าของเรื่อง เช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบดุลพินิจ ในการส่ังไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการ โดยศาลอัยการสูงสุดอาจสั่งให้ยืนตามคําสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งให้ฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาล
แล้วแจ้งให้ผู้ร้องทราบถึงคําวินิจฉัยดังกล่าว หากผู้ร้องไม่เห็นด้วยอาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม แต่ไม่อาจอุทธรณ์ต่อศาล 

มาตรา 146 ว่าด้วยธรรมนูญศาลของเยอรมนี ให้พนักงานอัยการต้องฟัง
คําสั่งผู้บังคับบัญชาของตน อีกทั้ง มาตรา 147 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของเยอรมนีมี
อํานาจออกคําสั่งให้อธิบดีอัยการเยอรมนีและพนักงานอัยการปฏิบัติได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมของมลรัฐเยอรมนีก็มีอํานาจเช่นเดียวกัน กล่าวคือ คําสั่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัตินั้นต้อง
ชอบด้วยกฎหมาย และผู้สั่งต้องมีอํานาจสั่งตามกฎหมาย การควบคุมดุลพินิจในการสั่งฟ้องและการสั่ง
ชะลอการฟ้องนี้เอง เป็นการควบคุมกระบวนการตามอํานาจบังคับบัญชาเพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกันท่ีชอบด้วยกฎหมาย145 

2) การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก 
(1) การฟ้องคดีโดยประชาชน (Private Prosecution) 
ความผิดอาญาท่ีมีโทษปานกลางบางฐานที่เกี่ยวข้องกับเอกชนหรือ

ประโยชน์ในด้านทรัพย์สินส่วนตัว เม่ือพนักงานอัยการส่ังไม่ฟ้องโดยอ้างว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ผู้เสียหายยังคงมีสิทธิฟ้องศาลได้เอง ถือว่าเป็นการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจการสั่งฟ้องของ
พนักงานอัยการทางภายนอก และผู้เสียหายก็ยังคงมีสิทธิฟ้องคดีได้เอง โดยไม่ต้องรอให้พนักงาน
อัยการทําการสอบสวนหรือฟ้องคดีก่อน146 

(2) การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการโดย
ศาล (Mandamus Action) 

                                                            
145 สุธาสินี สัณหรัติ, เรื่องเดิม, หน้า 83. 
146 มนตรี สิงหะ, การนํามาตรการชะลอการฟ้องมาใช้ในประเทศไทย, ค้นวันท่ี 4 กันยายน 

2560 จาก http://www.tech.ago.go.th/dlaw/documents/montridlay.doc 
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สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้ศาลตรวจสอบการส่ังไม่ฟ้องคดีได้ แต่
ไม่ใช่ว่าพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีแล้ว ศาลจะเข้ามามีบทบาทตรวจสอบได้ทันที แต่มีเงื่อนไขและ
กระบวนการท่ีจํากัดอํานาจของศาล147 ดังน้ี 

(2.1) ต้องเป็นกรณีท่ีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีความผิด
อุกฉกรรจ์หรือความผิดที่มีโทษปานกลาง เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ เท่านั้น 

(2.2) ประชาชนคนใดก็ตามมีสิทธิท่ีจะร้องขออย่างเป็นทางการ
ต่อพนักงานอัยการเจ้าของเรื่องให้ฟ้องคดีท่ีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวได้ 

(2.3) หากพนักงานอัยการเจ้าของเร่ืองยืนยันคําสั่งไม่ฟ้อง 
พนักงานอัยการต้องแจ้งต่อผู้ร้องถึงการยืนยันคําสั่งดังกล่าวพร้อมเหตุผล หากผู้ร้องขอเป็นผู้เสียหาย
ในคดีนั้น พนักงานอัยการต้องแจ้งให้ทราบถึงสิทธิที่ผู้เสียหายจะร้องขอต่ออัยการสูงสุดประจํามลรัฐ
และศาลโดยลับ เพ่ือใหต้รวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการเจ้าของเรื่องดังกล่าว 

(2.4) เฉพาะผู้เสียหายเท่านั้น ท่ีจะมีสิทธิร้องขอให้อัยการสูงสุด
และศาลโดยลําดับตรวจสอบคําสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวได้ 
   (2.5) ในการร้องขอข้ันแรก ผู้เสียหายต้องย่ืนคําร้องคัดค้านการ
ส่ังไม่ฟ้องอย่างเป็นทางการต่ออัยการสูงสุดประจํามลรัฐ โดยจะมีการตรวจสอบเหตุผลการสั่งไม่ฟ้อง
คดีดังกล่าวในสํานวนการสอบสวนอย่างละเอียด ส่วนใหญ่แล้วหากในขั้นตอนสั่งคดีดังกล่าวมีความ
ผิดพลาดก็มักจะมีการแก้ไข ในขั้นตอนน้ีมากกว่าที่จะต้องให้ศาลเป็นผู้แก้ไขดําเนินการในช้ันศาล ซ่ึง
เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนดให้ใช้กลไกภายในตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเป็นเงื่อนไขแรกก่อน และเป็น
กรณีท่ีกฎหมายให้ความสําคัญต่อการตรวจสอบภายในของสํานักงานอัยการ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญใน
การส่ังคดีอาญาเป็นลําดับแรกก่อนการตรวจสอบโดยศาล ซ่ึงเป็นการตรวจสอบภายนอก 
   (2.6) หากอัยการสูงสุดยืนยันคําสั่งไม่ฟ้อง ผู้เสียหายท่ีร้องขอ
น้ัน มีสิทธิย่ืนคําร้องต่อศาลอุทธรณ์แห่งมลรัฐ (Sourt of Appeals) เพ่ือร้องขอให้ศาลส่ังให้พนักงาน
อัยการสั่งฟ้องคดีดังกล่าว ควรได้รับการพิจารณาโดยศาล และการกระทําของผู้ต้องหาเป็นความผิด
อันควรถูกลงโทษ หากศาลเห็นสมควรอาจขอให้พนักงานอัยการส่งสํานวนการสอบสวนไปให้
ตรวจสอบได้ 

(2.7) ในการร้องขอต่อศาลน้ีผู้เสียหายต้องมีทนายความ และ
หากเห็นชอบกับคําสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ผู้เสียหายต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือในบางกรณี
ศาลอาจให้วางหลักประกันต่อศาลด้วย 

                                                            
147 เรื่องเดียวกัน. 
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   (2.8) การตรวจสอบของศาลก็เช่นเดียวกับพนักงานอัยการ 
กล่าวคือ ศาลเพียงพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลในสํานวนการสอบสวนเท่านั้น ผู้เสียหายจึงมักเห็นว่า 
การตรวจสอบภายในโดยอัยการสูงสุดประจํามลรัฐเพียงพอท่ีจะอํานวยความยุติธรรมแก่ผู้เสียหายแล้ว 
   (2.9) หากศาลสั่งให้พนักงานอัยการฟ้องคดีแล้ว และผู้เสียหาย
มีสิทธิที่จะเข้าเป็นโจทก์ ท้ังน้ี เนื่องจากกฎหมายเกรงว่าพนักงานอัยการเจ้าของเรื่อง ซ่ึงดําเนินการ
ตามที่เห็นว่าแท้จริงแล้ว ไม่มีพยานหลักฐานพียงพอท่ีจะฟ้องต่อศาลจะไม่ปฏิบัติหน้าที่ว่าคดีอย่าง
สมบูรณ์เต็มท่ี 
  (3) การตรวจสอบโดยรัฐสภา 
  เน่ืองจากพนักงานอัยการ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการ
ดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ โดยตรงของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถ้าการดําเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการเกิดความบกพร่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาจลงมติไม่ไว้วางใจให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมผู้นั้นออกจากตําแหน่งได้ ซ่ึงถือเป็นกลไกสําคัญที่ทําให้ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบ
ทางการเมืองต่อสภานิติบัญญัติตามระบอบประชาธิปไตย148   
 

3.2.3  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
พนักงานอัยการของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ใช้หลักดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ โดยมีอํานาจสั่ง

ไม่ฟ้องคดีโดยมีเงื่อนไขหรือการชะลอการฟ้อง เรียกว่า “ความตกลงทางอาญา” (La composition 
penale) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 41-2 และ มาตรา 41-3 มีผลใช้บังคับ
เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.1999 ให้นําการชะลอการฟ้องมาปรับใช้ในความผิดท่ีไม่ร้ายแรงได้ เช่น 
การทําร้ายร่างกาย การทอดท้ิงครอบครัว ดังน้ัน การกระทําผิดท่ีไม่ร้ายแรงเป็นคดีความผิดด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พนักงานอัยการใช้อํานาจชะลอการฟ้องได้149 ดังน้ี  

3.2.3.1 หลักการชะลอการฟ้อง  
  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ใช้ดุลพินิจเป็นหลักการดําเนินคดีอาญา พนักงานอัยการจึงมี
อํานาจสั่งไม่ฟ้องคดี โดยการชะลอการฟ้อง เรียกว่า ความตกลงทางอาญา  

3.2.3.2 การสั่งไม่ฟ้องคดีโดยมีเงื่อนไขหรือการชะลอการฟ้อง  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 41-2 และ มาตรา 41-3 มีดังน้ี 

                                                            
148 ภูมิชาย ทานัธยพงศ์, มาตรการตรวจสอบตามคําส่ังชะลอการฟ้อง (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2551), หน้า 61. 
149 สุธาสินี สัณหรัติ, เรื่องเดิม, หน้า 89-90. 
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1) ขอบเขตแห่งความตกลงทางอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 41-2 วรรคหน่ึง  

(1) การทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบกิจการงาน
ได้เป็นเวลาเกินกว่า 8 วัน ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 222-11 

(2) การทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบกิจการงาน
ได้เป็นเวลาไม่เกินกว่า 8 วัน หรือผลท่ีเกิดขึ้นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบกิจการงานได้ แต่
เป็นการทําร้ายร่างกายที่ได้กระทําลงโดยมีเหตุท่ีทําให้โทษหนักขึ้น เช่น กระทําต่อผู้เยาว์อายุไม่เกิน 
15 ปี เป็นต้น ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 222-13 

(3) การประสงค์ร้ายทางโทรศัพท์หรือการทําให้เกิดเสียงดังจน
รบกวนความปกติสุขของผู้อ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 222-16 

(4) การขู่ว่าจะทําความผิดอุกฉกรรจ์และความผิดมัชฌิมโทษแก่ผู้อ่ืน
ตามประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส มาตรา 222-17 และ 222-18 วรรคแรก 

(5) การทอดทิ้งครอบครัว ตามประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส 
มาตรา 227-3 และมาตรามาตรา 227-4 

(6) ความผิดท่ีกระทบต่อการใช้อํานาจปกครองผู้เยาว์ ตามประมวล
กฎหมายอาญาฝร่ังเศส มาตรา 227-5 ถึงมาตรา 227-7 และมาตรา 227-9 ถึงมาตรา 227-11 

(7) ลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 311-3 
(8) ความผิดฐานฉ้อโกง โดยสั่งซ้ือและบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม

หรือเข้าอยู่ในโรงแรม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถชําระเงินค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม หรือค่าอยู่ในโรงแรมนั้น
ได้ตามประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส มาตรา 313-5 

(9) ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส 
มาตรา 314-5 และ 314-6 

(10) ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส 
มาตรา 322-1 และ 322-2 

(11) การขู่จะทําลาย ทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ไร้ประโยชน์ ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ซ่ึงน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน ตามประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส มาตรา 322-12 และ 
322-13 

(12)  การบอกเล่าข้อความเท็จให้เลื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่น
ตกใจ ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 322-14 

(13)  การหม่ินประมาทเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ฝรั่งเศส มาตรา 433-5 
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(14)  การขัดขืนคําสั่งเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
ฝรั่งเศส มาตรา 433-6 และ 433-7 

(15)  การทารุณสัตว์ ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 521-1 
(16)  ครอบครองอาวุธโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามกฤษฎีกาของรัฐ

ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.1939 
(17)  ขับรถในขณะเมาสุรา ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส 

มาตรา L.1er 
(18)  เสพสารหรือพืชที่จัดว่าเป็นยาเสพติด ตามประมวลกฎหมาย

อาญาฝรั่งเศส มาตรา 628 
ท้ังน้ี ความผิดท่ีกล่าวข้างต้นกฎหมายกําหนดอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี 

ต่อมาเม่ือพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดที่ผู้ต้องหาได้กระทําลงไป เป็นความผิดที่ระบุไว้
ในมาตรา 41-2 วรรคหน่ึง ให้ย่ืนข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ผู้ต้องหาพิจารณาต่อไปได้ 
    2) มาตรการท่ีใช้ในความตกลงทางอาญา ท่ีพนักงานอัยการจะย่ืนให้
ผู้ต้องหาพิจารณา มีดังน้ี 

(1) การชําระเงินจํานวนหน่ึงแก่คลังแผ่นดิน สําหรับความผิดมัชฌิม
โทษ จํานวนเงินท่ีชําระกําหนดไว้ไม่เกิน 3,750 ยูโร หรือไม่เกินครึ่งหน่ึงของอัตราโทษปรับขั้นสูงท่ี
กําหนดไว้สําหรับความผิดน้ัน ส่วนความผิดลหุโทษกําหนดไว้ไม่เกิน 750 ยูโร หรือไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
อัตราโทษปรับขั้นสูงที่กําหนดไว้สําหรับความผิดน้ันเช่นกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาฝรั่งเศส มาตรา 41-2 ข้อ 1 และมาตรา 41-3 วรรคสอง150 

(2) การยอมให้ทรัพย์สินที่ ใช้หรือมุ่งหมายท่ีจะใช้ในการกระทํา
ความผิดหรือท่ีได้มาโดยการกระทําความผิดตกเป็นของรัฐ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาฝร่ังเศส มาตรา 41-2 ข้อ 2 และมาตรา 41-3 วรรคสอง มาตรการน้ีคล้ายกับโทษริบทรัพย์สิน 
ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 131-21 เพียงแต่มาตรการน้ีเป็นความตกลงทางอาญา 
ซ่ึงพนักงานอัยการเป็นผู้เสนอมาตรการเพ่ือทําความตกลงกับผู้ต้องหา ไม่ใช้ศาลลงโทษริบทรัพย์สิน151 

(3) การส่งมอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือใบอนุญาตล่าสัตว์ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของศาลช้ันต้นเป็นเวลาไม่เกิน 4 เดือน สําหรับความผิดมัชฌิมโทษ และไม่เกิน 2 เดือน 
สําหรับความผิดลหุโทษ152 
                                                            

150 สุธาสินี สัณหรัติ, เรื่องเดิม, หน้า 91. 
151 เรื่องเดียวกัน, หน้า 91. 
152 เรื่องเดียวกัน, หน้า 91. 
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(4) การทํางานเพ่ือประโยชน์ ชุมชนโดยไม่มีค่ าตอบแทนเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 60 ช่ัวโมง โดยมีช่วงกําหนดเวลาทํางานดังกล่าวไม่เกิน 6 เดือน สําหรับความผิด
มัชฌิมโทษ และระยะเวลาไม่เกิน 30 ช่ัวโมง ภายใน 3 เดือน สําหรับความผิดลหุโทษ153 

 กรณีที่ปรากฏตัวผู้เสียหาย พนักงานอัยการจะต้องเสนอต่อผู้กระทําผิด
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายด้วย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และแจ้งให้ผู้เสียหาย
ทราบถึงการย่ืนข้อเสนอดังกล่าวด้วย154 ส่วนในการย่ืนข้อเสนอน้ันเป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการว่า
จะเลือกมาตรการใด ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

3) การย่ืนข้อเสนอตามระยะเวลาที่กําหนด กล่าวคือ พนักงานอัยการต้อง
ย่ืนข้อเสนอในมาตรการความตกลงทางอาญาต่อผู้ต้องหาก่อนพนักงานอัยการจะฟ้องคดีเท่าน้ัน และ
ผู้ต้องหารับสารภาพและยินยอมรับข้อเสนอดังกล่าวด้วย ดังนั้น หากพนักงานอัยการฟ้องคดีอาญา
หรือการที่ผู้เสียหายฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง ซ่ึงถือเป็นการบังคับให้พนักงานอัยการต้อง
เข้ามาดําเนินคดีอาญา เท่ากับว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์จะให้มีมาตรการความตกลงทางอาญาน่ันเอง 

การใช้มาตรการน้ีเพ่ือให้เป็นหลักประกันแก่ผู้ ต้องหายินยอมน้อมรับ
มาตรการดังกล่าวโดยไม่ชอบ กฎหมายฝรั่งเศสจึงไม่ให้พนักงานอัยการยื่นข้อเสนอ ในระหว่างท่ี
ผู้ต้องหายังอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ดังน้ัน หากผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุมของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วมีการใช้มาตรการความตกลงทางอาญา ผู้ต้องหาดังกล่าวย่อมมีสิทธิร้องขอเพิก
ถอนการใช้มาตรการดังกล่าวของพนักงานอัยการได้ อีกท้ัง กฎหมายฝรั่งเศสให้พนักงานอัยการมี
หน้าที่ต้องแจ้งสิทธิให้มีทนายความช่วยผู้ต้องหาพิจารณาตรวจสอบก่อนท่ีจะตอบรับข้อเสนอของ
พนักงานอัยการเพ่ือคุ้มครองให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ต้องหาดังกล่าว หากผู้ต้องหาไม่ยินยอมรับ
ข้อเสนอของพนักงานอัยการดังกล่าว พนักงานอัยการต้องฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลต่อไปตามข้ันตอน
กระบวนการยุติธรรมตามปกติ หากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพพนักงานอัยการจะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวกับมาตรการความตกลงทางอาญาต่อไป155 

4) วิธีการในกระบวนการความตกลงทางอาญา156  
เม่ือผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและยินยอมรับข้อเสนอของพนักงานอัยการ

แล้ว พนักงานอัยการจะต้องร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาล คือ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้น ให้ความ
เห็นชอบกับข้อเสนอ ในความผิดมัชฌิมโทษและผู้พิพากษาของศาลแขวง ความผิดลหุโทษ และในการ
                                                            

153 เรื่องเดียวกัน, หน้า 91. 
154 เรื่องเดียวกัน, หน้า 91. 
155 เรื่องเดียวกัน, หน้า 92. 
156 เรื่องเดียวกัน, หน้า 93. 
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พิจารณาของศาล โดยศาลมีอํานาจฟังผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และทนายความของทั้งสองฝ่าย ผู้ต้องหา
และผู้เสียหายสามารถร้องขอให้ศาลรับฟังคําให้การของตนได้ เม่ือศาลพิจารณาเสร็จแล้ว ศาลจะมี
คําสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับข้อเสนอ คําสั่งศาลดังกล่าวเป็นที่สุด ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ ถ้าศาล  
ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอ ความตกลงท่ีกระทําแล้วก็สิ้นผลและพนักงานอัยการก็จะต้องฟ้องคดีผู้ต้องหา
ต่อไป แต่ถ้าศาลเห็นชอบกับข้อเสนอ พนักงานอัยการก็จะต้องติดตามผลปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ผู้ต้องหาต่อไป ดังน้ี 

(1) เม่ือผู้ต้องหาปฏิบัติถูกต้อง ตามข้อเสนอที่ได้รับความเห็นจากศาล 
คดีก็ระงับไป โดยในทะเบียนประวัติอาชญากรจะไม่มีการบันทึกเรื่องความตกลงทางอาญา เพราะไม่มี
การฟ้องคดีอาญา และไม่มีคําพิพากษาลงโทษผู้ต้องหา ส่วนสิทธิผู้เสียหายยังได้รับความคุ้มครองอยู่ 
ถ้าผู้เสียหายไม่ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความตกลงทางอาญาหรือได้รับชดใช้ไม่ครบถ้วน 
ผู้เสียหายย่อมฟ้องต่อศาลมัชฌิมโทษเพื่อเรียกร้องให้ผู้ต้องหาชดใช้ค่าเสียหายในส่วนแพ่ง ได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 41-2 วรรคเก้า 

(2) หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติ ตามหน้าที่ที่ได้ตกลงกันไว้หรือปฏิบัติ
หน้าท่ีไม่สมบูรณ์ พนักงานอัยการมีอํานาจพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 41-2 วรรคเจ็ด โดยท่ัวไปแล้ว พนักงานอัยการก็จะฟ้องคดี
ต่อศาลต่อไป และเม่ือศาลมีคําพิพากษาลงโทษ กฎหมายกําหนดให้ศาลพิจารณาถึงการงานท่ีผู้ต้องหา
ได้ปฏิบัติมาแล้ว รวมทั้งจํานวนเงินที่ผู้ต้องหาได้ชําระให้แก่ผู้เสียหายแล้วนั้น มาประกอบการลงโทษ  

กรณีผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามความตกลงที่ทําไว้กับพนักงานอัยการหรือ
ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีตกลง เพ่ือประโยชน์ในการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 41-2 วรรคแปด ได้กําหนดให้อายุความสะดุดหยุดลง ในระหว่างท่ี
พนักงานอัยการย่ืนข้อเสนอให้มีความตกลงทางอาญาจนกว่าระยะเวลาที่กําหนดให้ผู้ต้องหาปฏิบัติ
หน้าท่ีตามความตกลงทางอาญาสิ้นสุดลง157  

3.2.3.3 การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของการชะลอการฟ้อง 
ประเทศฝร่ังเศส มีการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการที่ใช้ความตกลง

ทางอาญา โดยแบ่งได้ 2 กรณีดังนี้ 
1) การตรวจสอบโดยองค์กรภายใน  
พนักงานอัยการ คือ ฝ่ายบริหารที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงยุติธรรม โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ซ่ึงมีวิธีการกลั่นกรองงานในกระบวนการ
ดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบภายในและตามลําดับสายการบังคับบัญชาตามลําดับอาวุโส กล่าวคือ ผู้ว่า
                                                            

157 เรื่องเดียวกัน, หน้า 93. 



80 
 

คดีศาลแขวงและอัยการผู้ช่วยต้องเช่ือฟังคําสั่งของหัวหน้าอัยการประจําศาลช้ันต้น พนักงานอัยการ
ผู้ช่วยศาลอุทธรณ์และอัยการศาลอุทธรณ์ต้องเชื่อฟังคําสั่งของอธิบดีอัยการศาลอุทธรณ์ อธิบดีอัยการ
ศาลอุทธรณ์และอธิบดีอัยกาศาลฎีกาต้องเช่ือฟังคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม158 

2) การตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก 
(1) การตรวจสอบโดยผู้เสียหาย 
ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซ่ึงรัฐเป็นผู้ดําเนินคดีอาญาเอง ผู้เสียหายไม่มี

สิทธิฟ้องคดีอาญา แต่ถ้าหากว่าผู้เสียหายไม่ต้องการให้พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดี โดยมี
เงื่อนไขหรือการชะลอการฟ้องหรือความตกลงทางอาญา กฎหมายก็เปิดช่องให้ผู้เสียหายฟ้องคดี
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจพิจารณาคดีอาญา จึงเป็นผลให้พนักงาน
อัยการต้องฟ้องคดีอาญาต่อศาล แต่ถ้าผู้ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําความผิด
อาญา ถ้าได้กระทําไปโดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือโดยประมาท มีความผิดและมีโทษอาญา และฝ่าย    
ผู้ถูกฟ้องอาจขอให้ใช้วิธีพิจารณารวบรัดฟ้องเรียกค่าเสียหายดังกล่าวได้159  

(2) การตรวจสอบโดยศาล 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส พนักงานอัยการจะใช้หลักความตกลงทางอาญา

หรือหลักการชะลอการฟ้องได้ ต้องให้ศาลเห็นชอบกับข้อเสนอของพนักงานอัยการก่อนที่จะใช้ชะลอ
การฟ้อง160  

 
3.3  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
 

กฎหมายว่าด้วยความผิดในคดีความรุนแรงในครอบครัว161 มีลักษณะที่เป็นการกระทําใด ๆ      
ก็ตาม โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตราย แก่กายหรือจิตใจ สุขภาพของบุคคลในครอบครัวก็ดี เป็นการ
กระทําโดยเจตนาในลักษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดแก่อันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลใน
ครอบครัวก็ดี หรือใช้อํานาจหรือใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทําการ 
ไม่กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบก็ดี โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2550 
                                                            

158 เรื่องเดียวกัน, หน้า 94. 
159 เรื่องเดียวกัน, หน้า 94. 
160 เรื่องเดียวกัน, หน้า 95. 
161 เนตรดาว มโนธรรมกิจ, การกระทําความรุนแรงในครอบครัว (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน 

พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, 2550), หน้า 4-5. 
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และมีผลใช้บังคับ เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2550  โดยมีหลักการใหม่และแนวทางคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ส่วนใหญ่มักเป็น เด็ก สตรี บุตร ภรรยา คนชรา ที่อยู่ใน
ฐานะต้องพ่ึงพิงอยู่ในครอบครัว ของผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการทําร้าย
ร่างกาย การกระทําทางเพศ ทารุณทางด้านจิตใจ162 ดังน้ัน กฎหมายนี้จึงเป็นเคร่ืองมืออันหน่ึงท่ีจะมา
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครัว เช่น การแก้ไขฟ้ืนฟู บําบัดผู้กระทํา
ให้หายขาดจากความผิดที่ตนก่อขึ้นน้ัน 

ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 บุคคลที่
ได้รับความคุ้มครองในความรุนแรงในครอบครัว เม่ือพิจารณาในบทนิยาม มาตรา 3 “บุคคลใน
ครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ท่ีอยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จด
ทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมท้ังบุคคลใด ๆ ท่ีต้องพ่ึงพาอาศัยและอยู่
ในครัวเรือนเดียวกัน” การตีความคําว่า “บุคคลในครอบครัว” ในพระราชบัญญัติน้ีมีความหมายอย่าง
กว้าง โดยให้ถือตามสภาพความเป็นจริง และขนบธรรมเนียมประเพณีสังคมไทย จึงมีความหมายกว้าง
กว่าครอบครัวตามประมวลกฎหายแพ่งและพาณิชย์ เพ่ือความม่ันคงของสถาบันครอบครัวไทย163  
ดังน้ี 

1. คู่สมรส หมายถึง ชายและหญิงท่ีอยู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรส 
2. คู่สมรสเดิม หมายถึง ชายและหญิงท่ีเคยจดทะเบียนสมรส ต่อมาภายหลังได้จดทะเบียนหย่า 
3. ผู้ท่ีอยู่กินหรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส 
4. บุตร หมายถึง บุตรตามความเป็นจริง ไม่ว่าบุตรน้ันจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 
5. บุตรบุญธรรม 
6. สมาชิกในครอบครัว หมายถึง บุคคลที่มีสายสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางเครือญาติ 

เช่น บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ลุง ป้า น้า 
อา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น 

7. บุคคลใด ๆ ท่ีต้องพ่ึงพาอาศัยและอยู่ในครอบครัวเดียวกัน หมายถึง บุคคลใดท่ีต้อง
พ่ึงพาอาศัยไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน โดยไม่จําเป็นต้องมีสาย
                                                            

162 ลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์, พนักงานอัยการกับงานคุ้มครองสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และความ
รุนแรงในครอบครัว, ค้นวันท่ี 27 สิงหาคม 2560 จาก http://www.ago.go.th/articles/ju4_ 
140752 _1.pdf 

163 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ฝ่ายนิติการ, กองกลาง, คําอธิบาย
พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2551), หน้า 6.   
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สัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางเครือญาติ ท่ีต้องปรากฏว่าสายสัมพันธ์หรือการพ่ึงพิงมีอยู่ในขณะท่ีมี
การใช้ความรุนแรง 

เม่ือบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะโดยบุคคลหน่ึงบุคคลใดตามความที่ดังกล่าวมาน้ัน ได้ถูก
กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 3 ได้กําหนดบทนิยาม คําว่า 
“ความรุนแรงในครอบครัว” หมายความว่า การกระทําใด ๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่
ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือการกระทําโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย 
จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวต้องกระทําการ ไม่กระทําการ หรือยอมรับการกระทําอย่าง
หน่ึง   อย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทําโดยประมาท” สรุปได้เป็น 3 ประการ ดังน้ี164  

1. เป็นการกระทําใด ๆ โดยเจตนาให้เกิดอันตรายแก่กาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลใน 
ครอบครัว โดยไม่จําต้องเกิดผลแห่งการกระทําเพียงมีเจตนาท่ีจะกระทําให้เกิดอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ หรือก็เป็นความผิดแล้ว 
 2. เป็นการกระทําโดยเจตนาในลักษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่กาย จิตใจ หรือ
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว แม้ว่าอันตรายยังไม่เกิดแต่ผู้กระทํารู้ว่าอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ก็ถือว่า
กระทําความรุนแรงแล้วซ่ึงต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 
 3. บังคับหรือใช้อํานาจครอบงําผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทําการ        
ไม่กระทําการ หรือยอมรับการกระทําอย่างใดโดยไม่ชอบ แต่ไม่รวมถงึการกระทําโดยประมาท  
 

3.3.1 การให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่มีมานานในสังคมไทย กฎหมายน้ีจึงได้เกิดขึ้นมา

เพ่ือช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยการคุ้มครอง ฟ้ืนฟูผู้ถูกกระทําด้วยความ
รุนแรง ไม่เน้นการใช้มาตรการลงโทษทางอาญาอย่างเต็มรูปแบบต่อผู้กระทําผิดด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว เพราะผู้กระทําผิดดังกล่าวก็เป็นบุคคลในครอบครัวเช่นกัน โดยกฎหมายน้ีได้ถูกสร้างขึ้นมา
ให้มีวิธีการบําบัด แก้ไขผู้กระทําไม่ให้กระทําผิดซํ้า และเปิดช่องให้เขากลับตนเป็นคนดี ด้วยมาตรการ
และวิธีการแก้ไขแบบพิเศษซ่ึงต่างออกไปจากวิธีการแก้ไขอย่างผู้กระทําผิดแบบปกติโดยท่ัวไป 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับน้ี ตามมาตรา 5 ยังได้กําหนดหน้าท่ีให้ผู้ถูกกระทําด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว โดยผู้เสียหาย หรือผู้ท่ีพบเห็นการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ท่ี
ทราบการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าท่ีต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี165 แม้ว่ากฎหมายน้ี
                                                            

164 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
         165 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550. 
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กําหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี แต่ก็ไม่ได้กําหนดบทลงโทษเพียงเป็น
กรณีสนับสนุนให้มีการแจ้งเหตุดังกล่าวเท่าน้ัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวทราบและทําการช่วยเหลือ 
ปกป้อง และคุ้มครองผู้เสียหายด้วยความรุนแรงในครอบครัว166 กล่าวคือ โดยเจ้าหน้าท่ีเข้าช่วยเหลือ
ผู้ถูกกระทํา ด้วยการเข้าไปสอบถาม ส่งตัวไปรักษา จัดการให้มีการร้องทุกข์ หรือร้องทุกข์แทน เม่ือ
ผู้ถูกกระทําไม่อยู่ในวิสัยหรือโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ช้ันผู้ใหญ่ ออกคําสั่ง
กําหนดมาตรการหรือวิธีการท่ีเหมาะสม หรือตามที่กฎหมายกําหนดเพ่ือบรรเทาทุกข์ผู้ถูกกระทํา 
ได้แก่ การห้ามผู้กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ไม่ให้กระทําซํ้า ห้ามเข้าใกล้ตัว ห้ามเข้าท่ีพัก ให้
ผู้กระทําผิดได้รับการบําบัด ให้ชดใช้เงิน แต่เม่ือออกคําสั่งแล้วต้องรายงานศาล ภายใน 48 ช่ัวโมง 
เพ่ือให้ศาลให้ความเห็นชอบ167 ตามมาตรา 10 ซ่ึงศาลอาจเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หรือจะกําหนด
มาตรการและวิธีการใหม่ท่ีเหมาะสมก็ได้ ท้ังนี้ ผู้มีสวนได้เสียมีสิทธิคัดค้าน และในระหว่างสอบสวน
หรือระหว่างพิจารณา เม่ือศาลเห็นเองหรือมีผู้แจ้งให้ศาลทราบ ศาลมีอํานาจให้ความคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทํา และออกคําสั่งท่ีเหมาะสมกับผู้กระทําได้ ในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน 

 
3.3.2 การดําเนินคดีเพ่ือความคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
การกระทําความรุนแรงในครอบครัวไทย ได้มีความหมายในเชิงสังคมซ่ึงคนในสังคม หรือ

องค์กรท่ีทําหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว และการให้ความหมาย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  

องค์กรท่ีทําหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว เช่น มูลนิธิมิตรมวลเด็ก 
ให้ความหมาย การกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว หมายความว่า 1. การกระทําต่อคู่ครอง 
โดยเฉพาะฝ่ายหญิงท่ีถูกชาย ตบ เตะ ตี ถีบ ต่อย เป็นต้น 2. การทําร้ายร่างกาย จิตใจ รวมถึงการ
ล่วงเกินทางเพศต่อเด็ก การทอดทิ้งเด็ก และ 3. การทอดทิ้งละเลยคนชรา168  

อรอนงค์ อินทรจิตร และนรินทร์ กรินชัย ได้กล่าวว่า ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง 
พฤติกรรม หรือการกระทําใดๆ ท่ีเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ท้ังร่างกาย จิตใจ ทางเพศ โดย
การบังคับ ขู่เข็ญ ทําร้าย ทุบตี เตะต่อย ตลอดจนคุกคาม จํากัดและกีดกันสิทธิเสรีภาพท้ังในท่ี

                                                            
166 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ฝ่ายนิติการ, กองกลาง, เรื่องเดิม, หน้า 10. 
167 ลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 4. 
168 พิชญาภา เจียมแท้, ความหมายมาตรการทางกฎหมายต่อการกระทําด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว: ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 65. 
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สาธารณะ และการดําเนินชีวิตส่วนตัว ซ่ึงเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว169 

รศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ จิตแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ความหมาย “ความรุนแรง” คือ 
พฤติกรรมการใช้อํานาจในการควบคุมหรือบังคับขู่เข็ญผู้อ่ืนให้เกิดความกลัว เช่น ทําร้ายร่างกาย 
ข่มขืน และทารุณกรรมทางด้านจิตใจ เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีผิดปกติ และ “ความรุนแรงใน
ครอบครัว” หมายความว่า การกระทําที่ส่อว่ามีเจตนาที่จะทําให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ อันเน่ืองมาจาก
การทําร้ายร่างกาย หรือทางเพศ และบาดแผล ซ่ึงอาจมีต้ังแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต 
ท้ังยังรวมถึง การทําร้ายจิตใจระหว่างสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ฉันครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะสามีทําร้ายภริยา การทําร้ายคู่สมรส ผู้หญิงถูกทําร้ายจากคู่รักของตนเอง บิดา
หรือมารดาทําร้ายบุตร ผู้ท่ีแข็งแรงกว่าทําร้ายบุพการีท่ีมีความชราภาพ หรือญาติผู้ใหญ่ท่ีมีความ
อ่อนแอทางสรีระ พ่ีน้อง รวมท้ังเครือญาติทําร้ายกัน ผู้ท่ีต้องพ่ึงพาทางเศรษฐกิจสังคม และภริยาทํา
ร้ายสามี170  

ในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ.2550 ระบุว่า เม่ือบุคคลในครอบครัวได้ทําร้ายบุคคลในครอบครัวเดียวกัน และถึงขนาดเป็นการ
กระทําผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ย่อมเป็นความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ171 โดยการกําหนดอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 6,000 บาท เป็นบทหลัก แต่ถ้าการกระทําผิดดังกล่าว เป็นกรรมเดียวกับความผิดตาม
กฎหมายอ่ืนก็ให้ดําเนินคดีรวมกันไปกับความผิดอ่ืนได้ มาตรา 8 หมายถึง ความผิดฐานกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวหรือความผิดตามกฎหมายอ่ืนเป็นกรรมเดียวกัน และมีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 6 
เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 พันบาท คดีจะอยู่ในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ซ่ึงต้องใช้
วิธีการผัดฟ้องตามกฎหมายฉบับน้ี และนํากฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความ
ในศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม ได้แก่ การคุมตัวและฝากขัง และกรณีการขาดผัดฟ้อง ต้องขอ
อนุญาตอัยการสูงสุดให้ฟ้อง โดยศาลมีอํานาจใช้วิธีการแทนการลงโทษได้172 ตามมาตรา 12 

หากความผิดตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงมีอัตราโทษสูงกว่า ให้ดําเนินคดีต่อศาลท่ีมีอํานาจพิจารณา
ความผิดตามกฎหมายอ่ืนนั้น โดยให้นํากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวน้ี
                                                            

169 เรื่องเดียวกัน, หน้า 65. 
170 เรื่องเดียวกัน, หน้า 66. 
171 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความ

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550. 
172 ลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 5. 
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ไปใช้บังคับโดยอนุโลม เช่น ความผิดทําร้ายผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนนั้นได้รับอันตรายสาหัส ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 297 คดีอยู่ในอํานาจของศาลจังหวัด ให้นํามาตรการและวิธีการบรรเทาทุกข์
ผู้ถูกกระทํา และมาตรการและวิธีการสําหรับผู้กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 10 และ 
มาตรา 11 ส่วนวิธีพิจารณาความ การผัดฟ้อง และฝากขัง ต้องถือตามกฎหมายของศาลแขวงหรือศาล
จังหวัดแล้วแต่กรณ1ี73    

กรณีการกระทําผิด มาตรา 4 และความผิดทําร้ายร่างกายผู้อ่ืนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ตามกฎหมาย
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 4 

 
3.3.3 อํานาจหน้าท่ีของพนักงานอัยการในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง    

ในครอบครัว 
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พนักงาน

อัยการไม่ได้ถูกกําหนดให้มีอํานาจหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
โดยตรง ดังนั้น หากพนักงานอัยการทราบว่า ผู้กระทําได้กระทําผิดซํ้า จะกระทําผิดซํ้าหรือมีเหตุอ่ืนใด 
ท่ีผู้ถูกกระทําร้องขอและควรได้รับการคุ้มครองในระหว่างพิจารณา พนักงานอัยการอาจให้         
ความคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยนําผู้ถูกกระทํามาแถลงต่อศาล หรือย่ืน
เป็นคําแถลงถึงเหตุดังกล่าวให้ศาลทราบ ตามมาตรา 11 เพ่ือคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ได้174 เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม เม่ือส่งสํานวนการสอบสวนมายังพนักงานอัยการ หากผู้เสียหายและผู้ต้องหา
ต้องการถอนคําร้องทุกข์ หรือยอมความในความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานอัยการควร
ส่งสํานวนคดีดังกล่าวกลับไปให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายเพราะเป็น
ความผิดอันยอมความได้ ตามมาตรา 4 

กรณีผู้กระทําผิดเป็นเด็กหรือเยาวชน มาตรา 8 ให้พนักงานอัยการฟ้องคดีภายใน 48 ช่ัวโมง 
นับแต่ได้ตัวผู้กระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว แต่หากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่อาจย่ืนฟ้อง  
ได้ทันภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ขอผัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกิน 6 วัน เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกิน 
กรณีหากมีเหตุจําเป็น และนําพยานมาไต่สวนก็ยังขอผัดฟ้องได้คราวละไม่เกิน 6 วัน แต่ไม่เกิน         
2 คราว เป็นต้น 

 
                                                            

173 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
174 เรื่องเดียวกัน, หน้า 8. 
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3.3.4 อํานาจหน้าท่ีของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีความผิดด้วยความรุนแรง      
ในครอบครัว 

อํานาจของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว เป็นส่วน
หน่ึงของการบริหารงานยุติธรรม ได้แก่ การสั่งฟ้อง การสั่งไม่ฟ้อง หรือการสั่งยุติการดําเนิน
คดีอาญา175 ดังนี้ 

3.3.4.1 หลักการสั่งฟ้อง  
เม่ือพนักงานอัยการเห็นว่ามีพยานหลักฐานท่ีจะพิสูจน์และให้ศาลลงโทษผู้กระทํา

ความผิดได้ และการฟ้องศาลก็เพ่ือให้ผู้ถูกกระทําได้รับความคุ้มครองตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ และให้
ผู้กระทําความผิดได้รับการบําบัดแก้ไข ให้หายขาดจากต้นเหตุแห่งการก่อให้เกิดความผิดอีกด้วย   

3.3.4.2 หลักการสั่งไม่ฟ้อง 
สํานักงานอัยการสูงสุด ได้วางระเบียบและกฎหมายเปน็แนวทางสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาไว้

หลายกรณีด้วยกัน เช่น การกระทําของผู้ต้องหาไม่เป็นความผิด ไม่มีกฎหมายให้เป็นความผิด 
ผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้กระทําผิด พยานหลักฐานไม่พอฟังว่าผู้ต้องหากระทําผิด พยานหลักฐานไม่พอฟังให้
ศาลลงโทษ การกันผู้ต้องหาเป็นพยาน และสําหรับประเทศไทยการฟ้องท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ สรุปได้ ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 21 วรรค
สอง “ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ . . . ให้เสนอต่อ
อัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอํานาจส่ังไม่ฟ้องได้ ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีอัยการสูงสุดกําหนด โดย
ความเห็นชอบของ ก.อ.”  

เม่ือพนักงานอัยการเห็นว่า การฟ้องคดีจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนตาม
ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาท่ีจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ     
พ.ศ. 2554 ข้อ 6 ให้พนักงานอัยการพิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ โดยให้ยึดหลัก
ปัจจัยต่าง ๆ ดังน้ีด้วย 

1) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด 
2) อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย 

สภาพจิต อาชีพ ฐานะ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว และประวัติการกระทําความผิดของผู้ต้องหา 
3) ลักษณะความร้ายแรงของการกระทําความผิด ผลร้ายท่ีเกิดขึ้นจากการ

กระทําความผิด การได้รับผลร้าย 

                                                            
175 เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
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4) ความสํานึกผิดของผู้ต้องหา การได้รับการบรรเทาผลร้ายของผู้เสียหาย 
ความเห็นของผู้เสียหายต่อการฟ้องผู้ต้องหา ความคาดหมายถึงผลที่ผู้ต้องหาจะได้รับจากการถูกฟ้อง 

5) ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
6) ประโยชน์ของรัฐที่จะได้จากการฟ้องผู้ต้องหา 

ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นให้พนักงานอัยการพิจารณาความ 
สําคัญของปัจจัยในแต่ละเรื่องประกอบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมตามรูปคดีโดยไม่ต้องนําทุก
ปัจจัยมาพิจารณาประกอบก็ได้176 ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาท่ีจะไม่
เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติหรือต่อ
ผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ พ.ศ. 2554 ข้อ 8  

เม่ือพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจเสนอความเห็นว่าการฟ้องคดีไม่เป็นประโยชน์แก่
สาธารณชนต่อหัวหน้าพนักงานอัยการ ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการส่ังคดีอาญาที่จะ
ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติ หรือ
ผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 โดยอาศัยอํานาจ ตามพระราชบัญญัติองค์กร
อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 วรรคสอง 

ถ้าหัวหน้าพนักงานอัยการเห็นด้วยท่ีจะไม่ฟ้องหรือหากหัวหน้าพนักงานอัยการเห็น
เองว่าเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้หัวหน้าพนักงานอัยการทําความเห็นความลําดับช้ันเสนอต่ออัยการสูงสุด
เพ่ือพิจารณาสั่งตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาท่ีจะไม่เป็นประโยชน์แก่
สาธารณชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์อัน
สําคัญของประเทศ พ.ศ.2554 ข้อ 5 วรรคหน่ึง  

ตัวอย่างท่ีพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจเห็นควรสั่งไม่ฟ้องเพราะเห็นว่าการฟ้องคดีอาญา 
ไม่เป็นประโยชน์สาธารณชน ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 
มาตรา 21 วรรคสอง 

กรณีพนักงานอัยการส่ังไม่ฟ้องคดีอาญาท่ีมารดาลักซาลาเปาไปให้บุตรซ่ึงเป็นเด็กกิน
ประทังชีวิต เม่ือพิจารณามูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดก็เน่ืองมาจากความยากจนถึงขนาดขาดแคลน
อาหารปัจจัยสี่ และเม่ือพิจารณาผลร้ายท่ีผู้เสียหายได้รับจากการกระทําผิดดังกล่าว ผู้เสียหายก็ไม่ได้
รับความเสียหายมากนัก เพราะซาลาเปามีราคาเพียงเล็กน้อย ถ้าพนักงานอัยการสั่งฟ้องมารดาและ
ศาลพิพากษาว่าได้กระทําความผิดฐานลักทรัพย์บุตรก็จะขาดมารดาท่ีจะอุปการะเลี้ยงดูผลร้ายก็จะตก
                                                            

176 อํานาจ เนตยสุภา, รวินท์ ชีพจําเป็น และธีรัช ลิมปยารยะ, คําอธิบายกฎหมายว่าด้วย
องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), 
หน้า 78.   
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อยู่กับบุตร ดังน้ัน พนักงานอัยการจึงสั่งไม่ฟ้องคดีดังกล่าว เน่ืองจากไม่เห็นเหตุผลใดท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน177  

พนักงานอัยการยังเคยสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาเพราะไม่เป็นประโยชน์สาธารณชน ใน
คดีอาญาต่อกลุ่มสมัชชาคนจนท่ีกระทําการปีนบุกรั้วทําเนียบรัฐบาลในวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2543 
ให้เหตุผลว่า ผู้ต้องหา จํานวน 225 คน เป็นกลุ่มคนในชนบทได้รับความเดือดร้อนหลายสาเหตุเพราะ
ความยากจน ปัญหาท่ีดินทํากิน เนื่องจากเป็นผลกระทบของการสร้างเข่ือนจึงรวมตัวเรียกร้องความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยใช้ระยะเวลาหลายเดือน ด้วยความรู้สึกผิดหวังจึงเป็นเหตุให้ใช้ความรุนแรง
และหาวิธีเรียกร้องความสนใจจากรัฐบาลให้แก้ไขปัญหา178  

ดังน้ัน กรณีการฟ้องคดีอาญาท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จากกฎหมายรวมท้ัง
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องประกอบกับตัวอย่างคดีอาญาดังกล่าวข้างต้น พนักงานอัยการอาจนํามาปรับใช้กับ
คดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมาก กล่าวคือ เม่ือมีเหตุหรือปัจจัยว่าไม่ควรฟ้อง
คดีอาญาแก่ผู้กระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว เช่น เพ่ือความสงบสุขของครอบครัว 
คดีอาญาท่ีไม่กระทบต่อสังคม เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของบุตร เป็นต้น ซ่ึงการที่ไม่ฟ้องคดี
ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวก็จะเป็นผลดีมากย่ิงกว่าผลเสียและสังคมยอมรับได้ พนักงาน
อัยการย่อมสั่งไม่ฟ้องคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้ 

3.3.4.3 หลักการสั่งยุติการดําเนินคดี 
ความผิดแห่งการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว มาตรา 4 และประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 295 เป็นความผิดท่ียอมความได้ แต่คดีจะระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 39 เม่ือได้ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือเงื่อนไขครบถ้วนตามกฎหมายนี้แล้ว 
อันเป็นการต่างจากความผดิต่อส่วนตัวโดยท่ัวไป 

 
3.3.5 ข้อดีในการใช้ดุลพินิจควบคุมตรวจสอบพนักงานอัยการส่ังชะลอการฟ้องกรณี

ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 และร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... 

1. ข้อดีกรณีร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 ดังน้ี 
 1) การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกกรณีผู้เสียหายตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ของพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง 

                                                            
177 เรื่องเดียวกัน, หน้า 82. 
178 เรื่องเดียวกัน, หน้า 82. 



89 
 

 พนักงานอัยการจะสั่งชะลอการฟ้องได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายเสียก่อน ซ่ึง
ความยินยอมของผู้เสียหายถือเป็นส่วนสําคัญในการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง 
ตามร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 มาตรา 6 (3)  

 2) การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกกรณีศาลตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ
พนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง 

 เม่ือพนักงานอัยการพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้ดําเนินการสืบเสาะเพียงพอต่อการ
พิจารณาแล้วให้ดําเนินการ หากเห็นควรชะลอการฟ้อง ให้ย่ืนคําร้องพร้อมกับสํานวนและความเห็นใน
การกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาเพ่ือคุมความประพฤติต่อศาลเพ่ือพิจารณาต่อไป ร่างพระราชบัญญัติ
ชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 มาตรา 9 (1) กรณีตรวจสอบไม่ให้พนักงานอัยการส่ังชะลอการฟ้อง
โดยอําเภอใจ  

 เม่ือพนักงานอัยการเห็นสมควรให้ชะลอการฟ้องคดีอาญา ตามข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏ
จากการสืบเสาะเพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้พนักงานอัยการย่ืนคําร้องพร้อมสํานวนและ
ความเห็น . . . หมายความว่า พนักงานอัยการไม่อาจสั่งชะลอการฟ้องได้โดยตนเอง กล่าวคือ ต้อง
นําเสนอให้ศาลพิจารณาตามร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 มาตรา 10 เพ่ือให้
ศาลพิจารณาสั่งตามคําร้องดังกล่าวโดยให้พนักงานอัยการย่ืนคําร้องพร้อมสํานวนและความเห็นแห่ง
เงื่อนไขตามที่พนักงานอัยการเห็นควรชะลอการฟ้อง ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ร่างท่ี 1 มาตรา 9 (1)    

 เม่ือศาลได้รับคําร้องตามร่างพระราชบัญญัติฯ ร่างที่ 1 มาตรา 9 (1) ให้ศาลมีอํานาจสั่ง  
. . . (1) กรณีท่ีศาลเห็นควรชะลอการฟ้องตามความเห็นของพนักงานอัยการ ให้ศาลมีคําสั่งอนุญาต
เพ่ือให้พนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟ้องต่อไป จึงเห็นได้ว่า พนักงานอัยการไม่สามารถใช้ดุลพินิจ
ส่ังชะลอการฟ้องโดยอําเภอใจซ่ึงการสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการต้องผ่านการกลั่นกรอง
ตรวจสอบการใช้อํานาจของศาลอีกช้ันหน่ึงเสียก่อน อีกทั้ง ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ร่างที่ 1 มาตรา 
10 (1) . . . ให้อํานาจศาลซ่ึงมีคําสั่งอนุญาตเพ่ือให้พนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟ้อง โดยศาลอาจ
กําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขและระยะเวลาเพื่อคุมความประพฤติได้ตามท่ีเห็นสมควร กล่าวคือ 
หากศาลเห็นว่าการกําหนดเงื่อนไข และระยะเวลาคุมความประพฤติชะลอการฟ้องยังไม่เพียงพอ ให้
ศาลมีอํานาจสั่งกําหนดเพ่ิมเติมเงื่อนไขและระยะเวลา เรียกได้ว่าให้ศาลตรวจสอบการใช้ดุลพินิจการ
ใช้อํานาจของพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง  

2. ข้อดีกรณีร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา   พ.ศ. .... ดังนี้ 
 1) การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายในกรณีการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการสั่ง

ชะลอการฟ้อง 
 เม่ืออัยการสูงสุดได้รับคําสั่งชะลอการฟ้องจากพนักงานอัยการแล้ว มีอํานาจใช้ดุลพินิจ

พิจารณาตรวจสอบคําสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหา 
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ผู้เสียหาย และสังคม ให้อัยการสูงสุดมีคําสั่งเห็นชอบ ตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 41 โดย
อัยการสูงสุดมีฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด จึงถูกกําหนดให้ตรวจสอบดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องของ
พนักงานอัยการ เพ่ือความโปร่งใส ไม่มีการฉ้อฉล หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 เม่ืออัยการสูงสุดเห็นว่าเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในคําสั่งชะลอการฟ้อง ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องหา ให้มีคําสั่งให้พนักงานอัยการแก้ไขคําสั่งดังกล่าว และมี
หนังสือแจ้งคําสั่งที่แก้ไขแล้วไปยังผู้ต้องหา และผู้เสียหายทราบ ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันที่มีคําสั่ง 
โดยคําสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด มาตรา 45 ก็เป็นอีกจุดเด่นหน่ึง 

 หากอัยการสู งสุด พิจารณาแล้วเห็น ว่าคํ าสั่ งชะลอการฟ้องไม่ เป็นไปตามร่าง
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 41 หรือการชะลอการฟ้องไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือ
สังคม ให้อัยการสูงสุดมีคําสั่งไม่เห็นชอบและส่งเรื่องกลับไปให้พนักงานอัยการ เพ่ือให้มีคําสั่งไม่ชะลอ
การฟ้องและดําเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

 2) การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกกรณีผู้เสียหายในการใช้ดุลพินิจของ
พนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง 

 ในคดีท่ีผู้เสียหายมีอํานาจฟ้องคดีอาญา พนักงานอัยการจะสั่งชะลอการฟ้องได้จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายให้มีการชะลอการฟ้องก่อน ตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทน
การฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 41 . . . (4) กล่าวคือ พนักงานอัยการไม่อาจส่ังชะลอการฟ้อง ตาม
อําเภอใจได้ โดยต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้เสียหายโดยต้องให้ผู้เสียหายให้ความยินยอมให้มีการ
ชะลอการฟ้องเสียก่อน  

 ผู้เสียหายมีสิทธิในกรณีที่เห็นว่าคําสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการเกิดขึ้นโดยการ
ฉ้อฉล ให้ผู้เสียหายย่ืนคําฟ้องคดีอาญา พร้อมแสดงเหตุแห่งการฉ้อฉลน้ันต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่ผู้เสียหายทราบคําสั่งยุติการดําเนินคดี ในกรณีน้ีพนักงานอัยการจึงไม่สามารถใช้ดุลพินิจสั่งชะลอ
การฟ้องโดยการฉ้อฉล โดยอําเภอใจ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายได้เพราะมีกระบวนการกล่ันกรอง
ตรวจสอบโดยผู้เสียหายซ่ึงเป็นองค์การภายนอก ตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้อง
คดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 53  
 3) ความผิดอาญาและอัตราโทษในการสั่งชะลอการฟ้อง 

 พนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้องได้ เฉพาะในการกระทําความผิดอาญา 3 ประเภท กล่าวคือ 
(1) ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว (2) ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ (3) ความผิดท่ีระทํา
โดยประมาท ตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 41  
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3.3.6  กฎหมายชะลอการฟ้องต่างประเทศเปรียบเทียบกับร่างพระราชบัญญัติชะลอการ
ฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 และร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา 
พ.ศ. ....  

1. ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1  
ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 มีข้อเสีย ไม่มีกระบวนการควบคุม

ตรวจสอบโดยองค์กรภายในเพ่ือกลั่นกรองสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ จึงเกิดข้อบกพร่องใน
ส่วนการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายใน เพราะการควบคุมตรวจสอบสั่งชะลอการฟ้องของ
พนักงานอัยการของต่างประเทศน้ันมีการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกและองค์กรภายในด้วย เช่น 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นต้น  

2. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ….  
ข้อเสียการให้องค์กรภายในตรวจสอบดุลพินิจโดยอัยการสูงสุดเห็นชอบตามคําสั่งชะลอการ

ฟ้องของพนักงานอัยการ ตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 44 
กรณีอัยการสูงสุด ได้รับคําสั่งชะลอการฟ้องจากพนักงานอัยการแล้ว เม่ือพิจารณาแล้วได้ความว่าต้อง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้อัยการสูงสุดมีคําสั่งเห็นชอบ จึงเห็นได้ว่าในจุดนี้ไม่มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลอํานาจโดยองค์กรภายนอกโดยศาลตรวจสอบดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการอีก
ช้ันหน่ึง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คู่ความ เช่น สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซ่ึงให้องค์กรภายนอกโดยศาล
พิจารณากลั่นกรองคําสั่งชะลอฟ้องของพนักงานอัยการอีกช้ันหน่ึง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
คู่ความและสังคมเพราะมีกระบวนการการถ่วงดุลอํานาจระหว่างองค์กรอัยการและศาลยุติธรรม 
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บทที่ 4 

 
วิเคราะห์การนําการชะลอการฟ้องมาใช้ในชั้นพนักงานอัยการ 

ในคดีความรุนแรงในครอบครัว 
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์
ให้ผู้กระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว มีโอกาสกลับมาเป็นคนดีและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใน
ครอบครัวอย่างปกติสุขอีกครั้ง โดยผู้เสียหายเป็นบุคคลในครอบครัว รวมทั้งสังคมให้โอกาสและให้
อภัยผู้กระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามวิธีการ รูปแบบ และลักษณะการชะลอการ
ฟ้องเพ่ือฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดให้เป็นคนดีของครอบครัวสังคม 

แต่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ได้กําหนด
มาตรการให้ความคุ้มครองต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้องในคดีความรุนแรงในครอบครัวในบางกรณีตามที่กล่าว
มาเท่าน้ัน แต่ยังไม่ครอบคลุมในบางกรณี เห็นว่าควรหาทางเลือกอ่ืนมาเสริมในความผิดด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว คือการชะลอการฟ้อง แต่การกําหนดเงื่อนไข ของพนักงานอัยการในแต่ละ
ประเทศนั้นอาจแตกต่างกันได้ แล้วแต่มาตรการในการรองรับของประเทศเหล่านั้นต้องการนั่นเอง ใน
การไม่ฟ้องโดยมีเงื่อนไขอาจแบ่งได้ 2 กลุ่ม โดย กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ การแก้ไขฟ้ืนฟูนอกระบบเรือนจํา 
(Non-Institutional Based Treatment) หรือการแก้ไขฟ้ืนฟูโดยชุมชน (Community-Based Treatment) 
ส่วนกลุ่มท่ี 2 ได้แก่ การชดเชยความเสียหายต่อสังคมและผู้เสียหาย (Restorative Justice) 

ผู้เขียนจึงขอวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ปัญหาการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การชะลอการฟ้องในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประเด็นที่ 2 ปัญหาการควบคุม
ดุลพินิจของพนักงานอัยการในกระบวนการชะลอการฟ้องในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
ดังน้ี     
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4.1 วิเคราะห์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการมาใช้ใน
ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

 
4.1.1 ปัญหาการกระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
ความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาความขัดแย้งของบุคคลในครอบครัวน้ันพบได้หลาย

สาเหตุด้วยกัน เช่น เศรษฐกิจ ความไม่เข้าใจกัน อุปนิสัย เครือญาติ การพนัน ติดยาเสพติด สุรา       
คู่สมรสนอกใจ ทําร้ายบุตร ใช้กิริยาเหยียดหยามเครือญาติ ใช้ถ้อยคําหยาบ ทําร้ายจิตใจ หรือเหตุอ่ืน
ใดในทํานองเดียวกัน เป็นต้น ดังน้ัน ความรุนแรงในครอบครัวจึงเกิดได้ในระดับความรุนแรงใน
ครอบครัวไม่ถึงขนาดเป็นความผิดอาญา และในระดับความรุนแรงในครอบครัวถึงขนาดเป็นความผิด
อาญา 

ความรุนแรงในครอบครัวในต่างประเทศนั้น เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปัญหาความ
ขัดแย้งในครอบครัวพบได้หลายสาเหตุด้วยกันโดยมีลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย และประเทศ  
อ่ืน ๆ เช่น เศรษฐกิจ ความไม่เข้าใจกัน อุปนิสัย เครือญาติ เป็นต้น เม่ือความรุนแรงถึงระดับ
กลายเป็นความผิดอาญาด้วยความรุนแรงในครอบครัว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขชะลอ
การฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 153a ก็ปรับใช้กระบวนการสั่งชะการฟ้อง
ตามกฎหมายดังกล่าวได้       

เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
เห็นได้ว่าพระราชบัญญัติฯน้ี ได้กําหนดหลักการเน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยมาตรา 4 กําหนดไว้ว่า ผู้ใดทําความผิดฐานกระทําความ
รุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือท้ังจําทั้ง
ปรับ ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

รวมท้ัง หากการกระทําผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการกระทําความผิดฐานทํา
ร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหายอาญา มาตรา 295 โดยมีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่
เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับให้เป็นความผิดอันยอมความด้วย 

ปัญหาการกระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ในการกระทําความผิดที่ไม่อยู่ใน 
มาตรา 4 หากเป็นความผิดอาญาท่ีมีโทษจําคุกเกินกว่า 6 เดือน หรือปรับเกินกว่า 6,000 บาท หรือ
เป็นความผิดอาญาซ่ึงมิใช่ความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ตามมาตรา 295 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ทําให้คดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่อาจจะยุติลดลงได้ต้องฟ้องคดีอาญากันต่อไป เช่น 
ไม่อาจนําไปพิจารณาปรับใช้กับฐานทําร้ายร่างกายผู้อ่ืนถ้ากระทําผิดโดยการทําร้ายผู้บุพการีของตน 
มาตรา 296 ประกอบมาตรา 289 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือบุตรทําร้ายร่างกายบิดา
ของตนจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย บุตรมีความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ตามมาตรา 296 
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ประกอบมาตรา 289 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา แม้ว่าบิดาและบุตรเป็น “บุคคลในครอบครัว” 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 3 แต่ว่าไม่
เป็นการกระทําผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา 4 เพราะโทษจําคุกฐานความผิด 
ตามมาตรา 296 ประกอบมาตรา 289 (1)  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้ต้องโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี 
กรณีความผิดดังกล่าวได้เกินอัตราโทษจําคุกไม่ต้องตามเกณฑ์ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ไม่ต้องด้วยฐานกระทําความผิดด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว เพราะโทษจําคุกเกิน 6 เดือน . . . ความผิดฐานบุตรทําร้ายบุพการีให้ได้รับ
อันตรายแก่กายบิดาของตน จึงเป็นความผิดซ่ึงไม่ต้องตาม มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550      

จากตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่า การกระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยมาตรา 4 ได้วาง
เงื่อนไขอัตราโทษไว้ค่อนข้างตํ่าโดยให้ฐานความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 6,000 บาทหรือท้ังจําทั้งปรับ เท่าน้ันให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ไม่ครอบคลุมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาคุ้มครองความรุนแรงในครอบครัวอย่างแท้จริง     

สภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ 
เช่น ลักษณะ สภาวะ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจึงส่งผลทําให้เกิดความรุนแรงใน
ครอบครัวได้ เป็นต้น บุคคลในครอบครัวเดียวกันจึงกลายเป็นผู้ต้องหากระทําความผิดด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
มีเจตนารมณ์คุ้มครองเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว แต่ด้วยพระราชบัญญัติฯ นี้ยัง
มีความบกพร่องอยู่บางประการดังที่กล่าวมาข้องต้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรนําการชะลอการฟ้องเพ่ือ
นํามาใช้เสริมพระราชบัญญัติฯน้ีให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

4.1.1.1 ปัญหาเงื่อนไขการชะลอการฟ้องเพ่ือนํามาปรับใช้ในความผิดด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว 

การชะลอการฟ้องสามารถนํามาปรับใช้เสริมความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นได้ โดยพิจารณาจากการกระทําความผิดว่าร้ายแรงหรือไม่ และโทษที่กฎหมาย
กําหนดว่าจะชะลอการฟ้องได้หรือไม่ ส่วนปัญหาเงื่อนไขชะลอการฟ้องซ่ึงกําหนดให้ผู้ต้องหาต้องรับ
สารภาพ หรือยินยอมให้มีการชะลอการฟ้อง กรณีตามร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่าง
ท่ี 1 มาตรา 6 (2) ผู้ต้องหารับสารภาพและร้องขอให้มีการชะลอการฟ้องก่อนท่ีพนักงานอัยการจะย่ืน
ฟ้องคดีต่อศาล และร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 41 (5) 
ผู้ต้องหายินยอมให้มีการชะลอการฟ้อง 
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เม่ือนําชะลอการฟ้องมาปรับใช้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยต้องกําหนดไว้เป็นเงื่อนไขหน่ึงให้ผู้ต้องหาต้องรับสารภาพหรือ
ยินยอมให้มีการชะลอการฟ้อง การกําหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะก่อปัญหาให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
หรือไม่  การกําหนดเงื่อนไขชะลอการฟ้องดังกล่าวจะเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้ต้องหารับสารภาพหรือ
ยินยอมให้ชะลอการฟ้องเพ่ือแลกกับการชะลอการฟ้อง โดยต้องการให้ยุติคดี  

ในร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างที่ 1 มาตรา 18 ให้พนักงานอัยการสั่ง
ไม่ฟ้องผู้ต้องหา โดยผู้ต้องหาได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติจนครบจํานวนระยะเวลา
ชะลอการฟ้องแล้ว ให้ถือว่าคําสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวเป็นที่สุด และห้ามผู้เสียหายท่ีให้ความยินยอมให้
ชะลอการฟ้องนําคดีนั้นมาฟ้องร้องอีก และตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องอาญา พ.ศ. 
.... มาตรา 51 เม่ือผู้ต้องหาปฏิบัติครบถ้วนต้องตามเงื่อนไขให้พนักงานอัยการสั่งยุติการดําเนินคดี 
และมาตรา 51 ทําให้สิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับสิ้นไป  

กรณีท่ีผู้ต้องหารับสารภาพเพ่ือแลกกับการชะลอการฟ้อง แม้ว่าความจริงผู้ต้องหาใน
คดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้กระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวดังกล่าว 
ปัญหานี้   ไม่ถือว่าเป็นช่องโหว่หรือข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กล่าวคือ หาก
พนักงานอัยการ ใช้ความสุจริต ไม่ประมาทเลินเล่อ และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใสในการ
ดําเนินการชะลอการฟ้องแล้ว ถือได้ว่าการดําเนินการสั่งชะลอฟ้องโดยชอบแล้ว ประกอบกับบุคคลใด
ก็ตาม เช่น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพปรักปรําตนเองแล้วต้องยอมรับผลร้ายนั้นเพราะบุคคลสุจริตชน
ท่ัวไปย่อมจะไม่ให้การปรักปรําตนเอง    

4.1.1.2 วิเคราะห์เงื่อนไขชะลอการฟ้องใช้ความผิดอาญาใดเป็นเกณฑ์ปรับใช้ใน
ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มีข้อจํากัดหรือเงื่อนไขท่ีถูกกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ มาตรา 
4 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ในความผิดฐานกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ และ
ความผิดฐานทําร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

อย่างไรก็ตาม ในความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวในความเป็นจริงแล้วคง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าความขัดแย้งในครอบครัวและรุนแรงถึงขั้นเป็นความผิดอาญาจะมีเฉพาะใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 4 ดังกล่าว
เท่าน้ันก็หาไม่ เม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติฯนี้แล้วย่อมทําให้เห็นภาพแสดงถึง
รากฐานกฎหมายบัญญัติออกมาเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูความพลั้งพลาดของผู้ต้องหา โดยการกระทําความผิด
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ในความรุนแรงในครอบครัว กล่าวคือพยายามให้ผู้ต้องหาและผู้เสียหายจากเดิมท่ีเป็นสมาชิก
ครอบครัวต้องกลายเป็นผู้ต้องหากระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

หากว่าผู้กระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้กระทําความผิดฐานความผิด
อาญาต่อบุคคลในครอบครัวเดียวกัน โดยมีอัตราโทษจําคุกเกิน 6 เดือน หรือปรับเกิน 6,000 บาท 
หรือท้ังจําทั้งปรับ หรือเป็นความผิดอ่ืนนอกจากความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 295 โดยผู้กระทําความผิด ได้สํานึกผิดโดยการรับสารภาพผิดต่อความผิดอาญาที่ตน
กระทําต่อผู้เสียหายท่ีเป็น “บุคคลในครอบครัว" ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 และข้อเท็จจริง
ปรากฏชัดว่าผู้เสียหายดังกล่าวนั้นต้องการให้อภัยแก่ผู้ต้องหาซ่ึงเป็นบุคคลในครอบครัว คือ ยุติ
คดีอาญา แต่ก็ไม่อาจยุติคดียอมความกันได้ เพราะเกินเกณฑ์สถานโทษตาม พระราชบัญญัติฯ มาตรา 
4 พนักงานอัยการจึงไม่มีอํานาจสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาดังกล่าวได้เพราะไม่ต้องตามพระราชบัญญัติฯ
ดังกล่าว 

ปัญหาขัดข้องดังกล่าวประหน่ึงว่ามีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทําความผิดด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยมีเจตนารมณ์ดีเพ่ือความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวให้
กลับคืนดีอีกครั้งเพ่ือความเข้มแข็งของสังคมต่อไป แต่ก็ไม่สามารถช่วยแก้ไขเยียวยาให้ได้มากกว่าน้ีได้
เพราะติดขัดเงื่อนไขฐานความผิดดังกล่าว เม่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ด้วยเรื่องของความยุติธรรม
จึงเห็นว่าการชะลอการฟ้องสามารถรองรับผู้ต้องหาในความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวดังกล่าว
ได้ เม่ือผู้กระทําผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ได้กระทําความผิดในกรณีไม่เข้าเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 4 

การชะลอการฟ้องเป็นทางเลือกหน่ึงซ่ึงนํามาใช้เสริมกระบวนบวนการยุติธรรมทาง
อาญากระแสหลัก แต่ไม่ใช่นําการชะลอการฟ้องมาแทนท่ีกระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลัก 
หมายความว่า การชะลอการฟ้องนํามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญามี
ความสมบูรณ์ ปัญหามีว่าแล้วสมควรที่จะนําการกระทําความผิดอาญาใดมาปรับใช้กับความผิดด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวโดยใช้เกณฑ์ใดเป็นเงื่อนไข ผู้เขียนเห็นด้วยตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการ
แทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 41 ให้ความผิด 3 ประเภท ให้ชะลอการฟ้องได้ ดังน้ี  

1) ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 
2) ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี 
3) ความผิดที่กระทําโดยประมาท 

ปัญหาความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ตามร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 41 (2) เม่ือเปรียบเทียบกับร่างพระราชบัญญัติชะลอ
การฟ้อง พ.ศ. .... ร่างที่ 1 มาตรา 6 ซ่ึงกําหนดอัตราโทษจําคุกอย่างสูง ไม่เกิน 3 ปี มีความแตกต่าง
กันดังกล่าวน้ัน แต่อย่างไรก็ตามผู้ เขียนเห็นด้วยกับอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน  5 ปี  ตามร่าง



97 
 

พระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 41 (2) เพราะเงื่อนไขชะลอการฟ้อง
โดยใช้อัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี เพ่ือนํามาปรับใช้ในความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เห็นว่ากฎหมายนี้มี
เจตนารมณ์ให้ครอบครัวเกิดความปกติสุขอีกครั้งหนึ่ง 

เงื่อนไขอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ได้ถูกนําไปกําหนดการชะลอการฟ้อง ตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 
หมวด 7 มาตรา 86 ในความผิดที่เด็กและเยาวชนกระทําผิดเพ่ือให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดี
และใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคมต่อไป ดังน้ัน แม้ว่ากรณีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตาม
ลักษณะ รูปแบบ วิธีการและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดของความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีจะผิด
แผกแตกต่างกันไป และเจตนารมณ์และผลที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียในความผิดด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวพึงปรารถนาน่ันคือนําความสงบสุขกลับคืนมาสู่ครอบครัว ไม่ต้องการแก้แค้น
หรือให้ชดใช้ความเสียหายทางด้านวัตถุทรัพย์สิน มาเป็นหลักนําของกระบวนการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ครอบครัว แต่โดยแก่นแท้จริงซ่ึงผู้เสียหายต้องการคือความรู้สึกด้านจิตใจเป็นหลักย่ิงกว่าอ่ืนใด ดังนั้น 
จึงสมควรให้ใช้เงื่อนไขอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับใช้กับความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

เม่ือนําเงื่อนไขอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี มาเป็นเกณฑ์พิจารณาสั่งชะลอการฟ้องใน
คดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้เขียนเห็นว่า เงื่อนไขอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี  ดังกล่าว
จะช่วยกลั่นกรองลดปริมาณคดีอาญา ไม่ให้มีคดีขึ้นไปในช้ันพิจารณาคดีของศาลโดยไม่จําเป็นอีกด้วย 

   
4.2 วิเคราะห์การควบคุมการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการกรณีสั่งชะลอการฟ้องมา

ปรับใช้ในความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
 

ปัญหาการควบคุมการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้องในความผิดด้วย     
ความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว   
พ.ศ. 2550 เพ่ือป้องกันไม่ให้พนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้องโดยอําเภอใจและไม่ให้พนักงานอัยการ
ใช้การฉ้อฉลหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้มีกระบวนการตรวจสอบตามหลักสากลในการใช้
อํานาจของพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้องในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ได้แก่ การ
ควบคุมการตรวจสอบภายในองค์กร และการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก ดังน้ี 
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4.2.1 ปัญหาพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องกรณีควบคุมตรวจสอบ
โดยองค์กรภายใน 

ปัญหาพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องคดีอาญา กรณีควบคุมตรวจสอบโดย
องค์กรภายใน ผู้เขียนขอวิเคราะห์ การชะลอการฟ้องตามหลักสากล ได้แก่ กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส และตามร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการชะลอการฟ้องของประเทศไทย ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 
และร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... เฉพาะส่วนชะลอการฟ้องใน
ต่างประเทศน้ันพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องโดยถูกควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายใน
ของอัยการด้วยกันเอง 
 การควบคุมการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง ตามที่กล่าวมาแล้วว่า
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้มีการตรวจสอบความ
โปร่งใสโดยควบคุมตรวจสอบภายในองค์กรอัยการด้วยกันเองโดยมีลักษณะถ่วงดุลอํานาจตรวจสอบ
คําสั่งชะลอการฟ้องคดีของพนักงานอัยการผู้ใต้บังคับบัญชาโดยพนักงานอัยการผู้เป็นหัวหน้าพนักงาน
อัยการซ่ึงเป็นกรณีควบคุมตรวจสอบดุลพินิจภายในองค์กรอัยการด้วยกันเอง ในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน
ให้หัวหน้าพนักงานอัยการประจําสํานักงานนั้น ๆ และอธิบดีอัยการสหรัฐหรือระดับท้องถิ่นโดยการ
เข้าแทรกแซงคดี ซ่ึงอาจได้รับการร้องขอจากผู้ย่ืนหรือด้วยตนเองก็ตาม อธิบดีอัยการมีสิทธิยกเลิก   
คดีได้ ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าการรัฐหรือฝ่ายนิติบัญญัติหรือศาล   

สําหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การตรวจสอบดุลพินิจการสั่งไม่ฟ้องคดีของพนักงาน
อัยการ โดยอัยการสูงสุด (Department Review) ในความผิดที่มีโทษปานกลางซ่ึงพนักงานอัยการใช้
ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีได้เพราะผู้ต้องหาไม่ได้กระทําความผิดร้ายแรง และการฟ้องคดีต่อศาลไม่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ อย่างไรก็ดี หากบุคคลใดที่ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งชะลอการฟ้องคดีซ่ึงไม่ฟ้องคดี
ของพนักงานอัยการเจ้าของสํานวนคดี บุคคลนั้นมีสิทธิย่ืนคําร้องต่ออัยการสูงสุดประจํามลรัฐเพ่ือ
คัดค้านคําสั่งไม่ฟ้องคดีได้อันเป็นการตรวจสอบภายในของพนักงานอัยการ กล่าวคือ การปฏิบัติหน้าท่ี
ของสํานักงานอัยการ เม่ือประชาชนยื่นคําร้องดังกล่าว อัยการสูงสุดประจํามลรัฐจะพิจารณาคําร้อง
น้ัน ประกอบสํานวนการสอบสวนและความเห็นในการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเจ้าของเรื่อง 
ท้ังน้ีอัยการสูงสุดอาจส่ังให้ยืนตามคําสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งให้ฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลแล้วแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
ถึงคําวินิจฉัยดังกล่าว หากผู้ร้องไม่เห็นด้วยอาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

กรณีการควบคุมการตรวจสอบโดยองค์กรภายในของสาธารณรัฐฝรั่งเศสน้ันพนักงานอัยการ มี
ฐานะเป็นฝ่ายบริหาร ซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับบัญชาโดยตรงต่อกระทรวงยุติธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม มีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีอํานาจควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ
พนักงานอัยการโดยการกลั่นกรองสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ เรียกว่า เป็นการตรวจสอบ
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ภายในองค์กรตามลําดับสายการบังคับบัญชาตามลําดับความเป็นอาวุโส กล่าวคือ ผู้ว่าคดีศาลแขวง
และอัยการผู้ช่วยต้องเช่ือฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นหัวหน้าอัยการประจําศาลช้ันต้น พนักงาน
อัยการผู้ช่วยศาลอุทธรณ์และอัยการศาลอุทธรณ์ต้องเช่ือฟังคําสั่งของอธิบดีอัยการศาลอุทธรณ์ อธิบดี
อัยการศาลอุทธรณ์และอธิบดีอัยการศาลฎีกาต้องเช่ือฟังคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

กฎหมายการชะลอการฟ้องในต่างประเทศ ตามตัวอย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้กําหนดกระบวนการควบคุมกํากับดุลพินิจของ
พนักงานอัยการกรณีสั่งชะลอการฟ้องเพื่อป้องกันปัญหาความไม่โปร่งใส การใช้การฉ้อฉล หรือความ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้วิธีการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ 
ภายในองค์กรอัยการด้วยกันเอง เห็นได้ว่า พนักงานอัยการไม่อาจใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้อง
คดีอาญาโดยอําเภอใจ ไม่โปร่งใส หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายได้  

ในกรณีตามร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขควบคุม
ตรวจสอบภายในองค์กรอัยการให้มีอํานาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ความโปร่งใส และการ
ใช้การฉ้อฉลกรณีพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้อง ดังท่ีกล่าวมาแล้วในบทท่ี 3 ดังนั้น จึงไม่
เป็นไปตามหลักสากลดังตัวอย่างกฎหมายชะลอการฟ้องของต่างประเทศซ่ึงกําหนดให้มีการตรวจสอบ
ท้ังองค์กรภายใน และองค์กรภายนอก 

ส่วนร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ให้มีองค์กรภายในอัยการ 
โดยอัยการสูงสุดตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ความโปร่งใส และการใช้การฉ้อฉลกรณีพนักงาน
อัยการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องคดี 

ดังนั้น แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ไม่มีการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กร
ภายในอัยการกรณีใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ แต่ในคดีความผิดด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวนั้น ผู้เขียนเห็นว่า ควรนําเงื่อนไขควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายในอัยการมาบังคับใช้
ด้วย ได้แก่ สํานักงานอัยการสูงสุด ตามหลักสากลของต่างประเทศมาปรับใช้เป็นแนวทางแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 กรณีนํา
หลักการชะลอการฟ้องมาปรับใช้ได้  

 
4.2.2 ปัญหาพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจส่ังชะลอการฟ้องกรณีควบคุมตรวจสอบ        

โดยองค์กรภายนอก 
กรณีพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจส่ังชะลอการฟ้องการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก 

ผู้เขียนขอวิเคราะห์ การชะลอการฟ้องตามหลักสากล ได้แก่ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส และตามร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชะลอ
การฟ้องของประเทศไทย ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 และร่างพระราชบัญญัติ
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มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... เฉพาะส่วนชะลอการฟ้อง ในต่างประเทศนั้นพนักงาน
อัยการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องโดยถูกควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายในนอก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดังท่ีกล่าวมาแล้ว
น้ัน ได้ถูกกําหนดให้มีการควบคุมตรวจสอบความโปร่งใส การใช้การฉ้อฉล หรือความไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ได้แก่ การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกเพ่ือให้มีการถ่วงดุลอํานาจตรวจสอบคําสั่ง
ชะลอการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ  

ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันให้มีการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก เช่น ให้ศาลตรวจสอบ โดย
หลักแล้วศาลมีอํานาจออกหมายบังคับให้ผู้ใดกระทําการตามหน้าท่ี แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน
ผู้เสียหายไม่มีอํานาจฟ้องคดีอาญาโดยตรง เม่ือพนักงานอัยการไม่ฟ้องคดีอาญา ผู้เสียหายอาจขอให้
ศาลออกหมายเพ่ือบังคับพนักงานอัยการ ให้ฟ้องคดีตามความต้องการของตนได้  

อย่างไรก็ตาม ในบางศาลของสหรัฐไม่เคยใช้อํานาจออกหมายบังคับพนักงานอัยการให้ฟ้อง
คดีเลย เพราะศาลเหล่าน้ันให้เหตุผลว่า การฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีนั้นเป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการ 
ตามหลักการแบ่งแยกอํานาจ (Separation of Powers) ศาลจะไม่เข้าไปก้าวก่ายการใช้อํานาจของ
อัยการ 

การตรวจสอบโดยอัยการสูงสุดแห่งสหรัฐ หรือการตรวจสอบโดยอัยการพิเศษ (Special 
Prosecutor) เม่ืออัยการประจําท้องถิ่นไม่ยอมฟ้องคดี และเป็นคดีสําคัญซ่ึงอยู่ในความสนใจของ
ประชาชนเป็นอย่างมากซ่ึงทางปฏิบัติมักไม่มีการแต่งต้ังอัยการพิเศษบ่อยครั้งนัก เพราะเกรงว่าเป็น
การก้าวก่ายการใช้ดุลพินิจของอัยการท้องถิ่นซ่ึงส่วนใหญ่ได้รับการคัดเลือกมาจากประชาชน  

การตรวจสอบให้พนักงานอัยการออกจากตําแหน่ง โดยรัฐสภาของสหรัฐ (U.S.  Congress) และ
รัฐสภาของรัฐ (State Legislature) ซ่ึงมีอํานาจตามรัฐธรรมนูญที่จะขับไล่ (Impeach) พนักงานอัยการ
แห่งสหรัฐและพนักงานอัยการประจําท้องถิ่นให้ออกจากตําแหน่งได้ หากรัฐสภาพิจารณาแล้ว เห็นว่า 
พนักงานอัยการทุจริตต่อหน้าท่ีไม่ยอมฟ้องคดี 

การตรวจสอบโดยให้ประชาชนออกเสียงเลือกต้ัง (Electorate) พนักงานอัยการสหรัฐส่วน
ใหญ่ได้รับเลือกต้ังจากประชาชน ไม่ว่าจะโดยประธานาธิบดีหรือผู้ว่าการรัฐก็ได้รับเลือกต้ังมาจาก
ประชาชน ดังน้ัน ประชาชนคือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังในประเทศสหรัฐมีการควบคุมตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจของอัยการได้ หากพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจท่ีไม่ชอบธรรม เม่ือถึงคราวเลือกต้ังครั้งต่อไป 
ประชาชนมีสิทธิวินิจฉัยว่าควรให้พนักงานอัยการผู้น้ันหรือควรให้ผู้แต่งต้ังอัยการผู้น้ัน (ในกรณีแต่งต้ัง) 
เข้ารับดํารงตําแหน่งต่อไปหรือไม่  

ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้มีการควบคุมตรวจสอบภายนอกองค์กร ได้แก่ ให้ศาล
เป็นผู้ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการซ่ึงสั่งไม่ฟ้องด้วย อย่างไรตาม ในบางคดีความผิด
กําหนดให้เอกชนตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไม่ฟ้องในบางฐานความผิดที่
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เกี่ยวข้องกับเอกชนหรือประโยชน์ด้านทรัพย์สินส่วนตัว เม่ือพนักงานอัยการส่ังไม่ฟ้องอ้างว่าไม่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้เอง ถือว่าเป็นการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
โดยองค์กรภายนอกกรณีสั่งฟ้องของพนักงานอัยการ  

ส่วนสาธารณรัฐฝร่ังเศส ให้มีการควบคุมตรวจสอบภายนอกองค์กร โดยผู้เสียหาย กรณี
ผู้เสียหายไม่ต้องการให้พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีโดยการชะลอการฟ้องกฎหมายให้
ผู้เสียหายฟ้องคดีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งต่อศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีอาญาจึงเป็น
ผลให้พนักงานอัยการต้องฟ้องคดีอาญาต่อศาล  

อย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้อํานาจศาลตรวจสอบดุลพินิจพนักงานอัยการที่จะสั่ง
ชะลอการฟ้องได้ ต้องให้ศาลเห็นชอบกับข้อเสนอของพนักงานอัยการก่อนท่ีจะใช้ชะลอการฟ้อง 

กฎหมายชะลอการฟ้องในต่างประเทศนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้กําหนดให้มีกระบวนการควบคุมตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการใน
การสั่งชะลอการฟ้องเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส การใช้การฉ้อฉล หรือความไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยใช้การตรวจสอบการสั่งชะลอการฟ้องโดยองค์กรภายนอก ดังนั้น จึงมีวิธีการควบคุม
พนักงานอัยการไม่ให้ใช้อํานาจสั่งชะลอการฟ้องโดยอําเภอใจ ไม่โปร่งใส หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

การควบคุมตรวจสอบดุลพินิจโดยองค์กรภายนอกสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการใน
ต่างประเทศซ่ึงต่างก็มีการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการท้ังสิ้น แม้ว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะมีความแตกต่างตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการไปบ้าง เช่น การเข้าสู่ตําแหน่ง
ของพนักงานอัยการโดยการคัดเลือกจากประชาชน หากปฏิบัติหน้าที่โดยไม่โปร่งใส หรือมิชอบด้วย
กฎหมาย ในการคัดเลือกในคร้ังต่อไปประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองที่จะไม่เลือกให้เข้ารับตําแหน่ง
พนักงานอัยการดังกล่าวอีก อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้วต่างก็มีจุดหมายเดียวกัน คือ เพ่ือความ
โปร่งใส ไม่ให้มีการใช้การฉ้อฉลหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ในกรณีตามร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 ได้กําหนดเงื่อนไขควบคุม
ตรวจสอบภายนอกองค์กรอัยการ ให้ศาลเป็นองค์กรภายนอกทําการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมาย ความโปร่งใส และการใช้การฉ้อฉล ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ร่างท่ี 1 มาตรา 9 (1) 
กล่าวคือ ต้องให้ศาลเป็นผู้สั่งอนุญาตให้พนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟ้อง หากศาลไม่อนุญาต 
พนักงานอัยการก็สั่งชะลอการฟ้องไม่ได้ แต่ก็ไม่ขัดกับหลักแบ่งแยกอํานาจ (Separation of Powers) 
เพราะเป็นกรณีการแบ่งแยกอํานาจองค์กรแบบไม่เด็ดขาดให้ฝ่ายตุลาการตรวจสอบส่ังชะลอการฟ้อง
ของพนักงานอัยการได้ เรียกว่า “การถ่วงดุลอํานาจ” (Check and Balance) 

ส่วนร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ศาลซ่ึงเป็นองค์ภายนอก 
จะเริ่มต้นเข้ามาควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้องก็ต่อเม่ือ
ผู้เสียหายได้ย่ืนฟ้องคดีอาญา และแสดงเหตุแห่งการฉ้อฉลตามขั้นตอนแล้ว ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าศาลจะ
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เข้ามาควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายกรณีสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการก็ต่อเม่ือ
ผู้เสียหายย่ืนฟ้องเป็นคดีอาญา และต้องแสดงเหตุแห่งการฉ้อฉลดังกล่าวซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังจากที่
พนักงานอัยการได้สั่งชะลอการฟ้องไปแล้วนั้นซ่ึงอาจทําให้ศาลไม่อาจเข้ามาควบคุมตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายต้ังเริ่มเริ่มก่อนใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการเพื่ออํานวย
ความยุติธรรมต้ังแต่ก่อนสั่งชะลอการฟ้องคดี ดังท่ีกล่าวมาแล้วในบทที่ 3  

ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการ
ฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....กรณีการตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ ต่างมี
ท้ังจุดด้อยและจุดเด่นตามท่ีกล่าวมาแล้วในบทท่ี 3  แต่ก็สามารถนํามาปรับใช้ในคดีความผิดด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวได้ โดยนําเงื่อนไขควบคุมตรวจโดยองค์กรภายนอก ตามหลักสากลของ
ต่างประเทศมาเปรียบเทียบปรับใช้เป็นแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ได้ 

  
4.2.3 ปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการส่ังชะลอการฟ้องโดยควบคุมตรวจสอบ

ภายนอกองค์กรตามร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 และร่าง
พระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... 

1. ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1   
พนักงานอัยการจะใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย

เสียก่อน ดังน้ัน ความยินยอมของผู้เสียหายถือเป็นส่วนสําคัญในการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ
เพ่ือสั่งชะลอการฟ้อง ตามร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 มาตรา 6 (3)  

ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 มาตรา 9 เม่ือพนักงานอัยการพิจารณา
เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้ดําเนินการสืบเสาะ . . . เพียงพอต่อการพิจารณาแล้วให้ดําเนินการ . . . (1) 
กรณีที่เห็นควรชะลอการฟ้อง ให้ย่ืนคําร้องพร้อมกับสํานวนและความเห็นในการกําหนดเงื่อนไขและ
ระยะเวลาเพ่ือคุมความประพฤติต่อศาลเพ่ือพิจารณาต่อไป ร่างพระราชบัญญัติฯ ร่างที่ 1 มาตรา 9 
ได้กําหนดกระบวนการตรวจสอบไม่ให้พนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้องโดยอําเภอใจ  

เม่ือพนักงานอัยการเห็นสมควรให้ชะลอการฟ้องคดีอาญา ตามข้อเท็จจริงท่ีได้ปรากฏจากการ
สืบเสาะเพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้พนักงานอัยการยื่นคําร้องพร้อมสํานวนและความเห็น . . . 
หมายความว่า พนักงานอัยการไม่อาจส่ังชะลอการฟ้องได้โดยตนเอง ต้องดําเนินการนําเสนอให้ศาล
พิจารณาตามร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างที่ 1 มาตรา 10 โดยให้ศาลพิจารณาสั่ง
ตามคําร้องดังกล่าวซ่ึงให้พนักงานอัยการย่ืนคําร้องพร้อมสํานวนและความเห็นแห่งเงื่อนไขตามท่ี
พนักงานอัยการเห็นควรชะลอการฟ้อง ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ร่างที่ 1 มาตรา 9 (1) ดังกล่าวจึง
เป็นการควบคุมการใช้ดุลพินิจโดยศาล   
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เม่ือศาลได้รับคําร้องตามร่างพระราชบัญญัติฯ ร่างท่ี 1 มาตรา 9 (1) ให้ศาลมีอํานาจสั่ง . . . 
(1) กรณีที่ศาลเห็นควรชะลอการฟ้องตามความเห็นของพนักงานอัยการ ให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตเพ่ือให้
พนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟ้องต่อไป จึงเห็นได้ว่า พนักงานอัยการไม่สามารถใช้ดุลพินิจสั่ง
ชะลอการฟ้องโดยอําเภอใจ ลักษณะน้ีเรียกได้ว่า การสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการต้องผ่าน
การกลั่นกรองหรือการตรวจสอบการใช้อํานาจของศาลอีกช้ันหนึ่งเสียก่อน อีกท้ัง ตามร่าง
พระราชบัญญัติฯ ร่างท่ี 1 มาตรา 10 (1) . . . ให้อํานาจศาลซ่ึงมีคําสั่งอนุญาตเพ่ือให้พนักงานอัยการ
มีคําสั่งชะลอการฟ้อง โดยศาลอาจกําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขและระยะเวลาเพ่ือคุมความ
ประพฤติได้ตามท่ีเห็นสมควร กล่าวคือ หากศาลเห็นว่าการกําหนดเงื่อนไข และระยะเวลาคุมความ
ประพฤติชะลอการฟ้องยังไม่เพียงพอ ให้ศาลมีอํานาจสั่งกําหนดเพ่ิมเติมเงื่อนไขและระยะเวลา เรียก
ได้ว่าให้ศาลตรวจสอบการใช้ดุลพินิจการใช้อํานาจของพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง ดังน้ัน ด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงนําชะลอการฟ้องไปปรับใช้ในความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 

2. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 41 . . . (4) ในคดีท่ี

ผู้เสียหายมีอํานาจฟ้องคดีอาญาต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายให้มีการชะลอการฟ้องด้วย 
 การที่พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจมีคําสั่งชะลอการฟ้องคดีอาญาได้ โดยต้องได้รับความ

ยินยอมจากผู้เสียหายก่อนจึงจะสั่งชะลอการฟ้องได้ จึงเห็นได้ว่า พนักงานอัยการไม่อาจส่ังชะลอการ
ฟ้องตามอําเภอใจได้ ต้องผ่านการกลั่นกรองโดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายเสียก่อน ดังนั้น 
การควบคุมดุลพินิจกรณีการสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ จึงนําไปปรับใช้กับความผิดด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมเพราะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มีลักษณะความสัมพันธ์พิเศษระหว่างผู้กระทําความผิดกับผู้ถูกกระทํา
ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว กล่าวคือ กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้ผู้ต้องหาและผู้เสียหาย
กลับมาคืนดีต่อกันเพ่ือใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างปกติสุขอีกครั้งหนึ่งโดยกฎหมายดังกล่าวไม่มี
เจตนารมณ์ให้ครอบครัวแตกแยก  

ถ้าพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้อง โดยอําเภอใจ โดยสั่งชะลอการฟ้องคดีอาญา
โดยมีเจตนาไม่บริสุทธ์ิยุติธรรมใช้อํานาจที่ตนมีอยู่กระทําการโดยการฉ้อฉล ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 52 ให้อํานาจผู้เสียหาย เม่ือเห็นว่าคําสั่งชะลอการ
ฟ้องของพนักงานอัยการเกิดขึ้นโดยใช้การฉ้อฉล ให้ผู้เสียหายย่ืนคําฟ้องคดีอาญา พร้อมแสดงเหตุแห่ง
การฉ้อฉลนั้นต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีผู้เสียหายทราบคําสั่งยุติการดําเนินคดี จึงเห็นได้ว่า 
การท่ีพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้อง ไม่อาจกระทําการโดยการฉ้อฉล โดยอําเภอใจ หรือ
มิชอบด้วยกฎหมายได้เพราะมีกระบวนการกลั่นกรองตรวจสอบการใช้อํานาจโดยผู้เสียหาย ดังน้ัน 
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จากเหตุผลดังกล่าวจึงสามารถนําชะลอการฟ้องไปปรับใช้กับความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550   

  
4.2.4 ปัญหาระหว่างร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ .ศ. .... ร่างท่ี 1 กับร่าง

พระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... กรณีการควบคุม
ตรวจสอบภายนอกองค์กรใน ช้ัน ส่ังชะลอการฟ้ องของพนักงานอัยการ 
เปรียบเทียบกฎหมายชะลอการฟ้องของต่างประเทศ 

1. ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1  
ร่างพระราชบัญญัติฯ ร่างท่ี 1 ให้มีการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก ตามมาตรา 6 

(3)  ให้ผู้เสียหายต้องให้ความยินยอม พนักงานอัยการจึงจะใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องคดีได้เพ่ือ
กลั่นกรองส่ังชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ  

ร่างพระราชบัญญัติฯ ร่างท่ี 1 มาตรา 9 ไม่ให้พนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้องโดยอําเภอใจ 
เม่ือพนักงานอัยการเห็นสมควรให้ชะลอการฟ้องคดีอาญา ตามข้อเท็จจริงท่ีได้ปรากฏจากการสืบเสาะ
เพียงพอต่อการพิจารณาแล้ว ให้ย่ืนคําร้องพร้อมสํานวนและความเห็น . . . พนักงานอัยการไม่อาจสั่ง
ชะลอการฟ้องได้โดยตนเอง ให้พนักงานอัยการต้องนําเสนอศาลเพื่อพิจารณา ตามร่างพระราชบัญญัติ
ชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 มาตรา 10 ให้ศาลพิจารณาสั่งตามคําร้องตามที่พนักงานอัยการย่ืนคํา
ร้องพร้อมสํานวนและความเห็นแห่งเงื่อนไข 

2. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... 
 มาตรา 41 . . . (4)   ในกรณีผู้เสียหายมีอํานาจฟ้องคดีอาญาต้องให้ผู้เสียหายยินยอมให้มี

การชะลอการฟ้องด้วย พนักงานอัยการจึงจะใช้ดุลพินิจมีคําสั่งชะลอการฟ้องคดีอาญาได้ จึงเห็นได้ว่า 
พนักงานอัยการไม่อาจส่ังชะลอการฟ้องตามอําเภอใจได้ ต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบโดยผู้เสียหาย
ต้องให้ความยินยอมเสียก่อน ดังน้ัน การควบคุมดุลพินิจตรวจสอบพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง 
ซ่ึงนําไปใช้กับความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้เพราะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มีลักษณะความสัมพันธ์พิเศษระหว่างผู้กระทําความผิดกับผู้ถูกกระทํา
ความผิด กล่าวคือ กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้ผู้ต้องหาและผู้เสียหายกลับมาคืนดีต่อกันเพ่ือใช้ชีวิตใน
ครอบครัวอย่างปกติสุขอีกคร้ังหน่ึงโดยกฎหมายดังกล่าวไม่มีเจตนารมณ์ให้ครอบครัวแตกแยก  

ถ้าพนักงานอัยการส่ังชะลอการฟ้อง โดยอําเภอใจมีเจตนาไม่บริสุทธ์ิยุติธรรมกระทําการการ
ฉ้อฉล ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 52 ให้อํานาจให้ผู้เสียหาย
ย่ืนคําฟ้องคดีอาญา พร้อมแสดงเหตุแห่งการฉ้อฉลนั้นต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีผู้เสียหาย
ทราบคําสั่งยุติการดําเนินคดี จึงเห็นได้ว่า พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องไม่อาจกระทํา
การโดยการฉ้อฉล โดยอําเภอใจ หรือมิชอบด้วยกฎหมายได้เพราะมีกระบวนการตรวจสอบการใช้
อํานาจโดยผู้เสียหาย 
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1) เปรียบเทียบระหว่างร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 กับร่าง
พระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... 

 การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการสั่งชะลอ
การฟ้อง ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้งสองได้กําหนดให้ผู้เสียหายต้องให้ความยินยอมให้มีการชะลอ
การฟ้อง พนักงานอัยการจึงจะสั่งชะลอการฟ้องคดีได้ 

การควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการโดยศาลซ่ึงมี
ความแตกต่างกันในการควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้อง ดังนี้ 

(1) ร่างพระราชบัญญัติฯ ร่างท่ี 1 มาตรา 9 (1) เม่ือศาลได้รับคําร้องให้ศาลมี
อํานาจสั่ง . . . (1) กรณีท่ีศาลเห็นควรชะลอการฟ้องตามความเห็นของพนักงานอัยการ ให้ศาลมีคําสั่ง
อนุญาตเพ่ือให้พนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟ้องต่อไป จึงเห็นได้ว่า ศาลเป็นผู้สั่งอนุญาตให้
พนักงานอัยการมีคําส่ังชะลอการฟ้อง หากศาลไม่อนุญาตตามข้ันตอนดังกล่าวแล้ว พนักงานอัยการไม่
สามารถสั่งชะลอการฟ้องได้  

(2) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... 
ศาลจะพิจารณาตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง เม่ือพนักงาน

อัยการสั่งชะลอการฟ้องโดยอําเภอใจมีเจตนาไม่บริสุท ธ์ิยุติธรรมกระทําการการฉ้อฉล ร่าง
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 53 โดยให้อํานาจให้ผู้เสียหายย่ืนคําฟ้องคดีอาญา พร้อมแสดงเหตุแห่งการ
ฉ้อฉลต่อศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีผู้เสียหายทราบคาํสั่งยุติดําเนินคดี จึงเห็นได้ว่า การตรวจสอบ
ดุลพินิจของพนักงานอัยการส่ังชะลอการฟ้อง โดยศาลจะพิจารณาตรวจสอบเม่ือผู้เสียหายย่ืนฟ้อง
คดีอาญา พร้อมแสดงเหตุผลต่อการฉ้อฉลต่อศาล ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีผู้เสียหายทราบคําสั่งยุติ
คดีดังกล่าว  

 จากเหตุผลซ่ึงกล่าวมาข้างต้นจึงนําการชะลอการฟ้องไปปรับใช้กับความผิดด้วยความ
รุนแรงในครอบครัวได้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550    

2) ร่างพระราชบัญญัติการชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 และร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... เปรียบเทียบกฎหมายชะลอการฟ้องของต่างประเทศ 

ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 และร่างพระราช บัญญัติมาตรการ
แทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ดังกล่าวนั้นได้กําหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ภายนอกองค์กร เพ่ือควบคุมกลั่นกรองการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง เม่ือ
เปรียบเทียบกับกฎหมายชะลอการฟ้องของต่างประเทศแล้ว ผู้เขียนจึงเห็นว่า ร่างท้ังสองต่างก็มี
วิธีการควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจสั่งชะลอการฟ้องโดยให้มีองค์กรภายนอกตรวจสอบตาม
กฎหมายชะลอการฟ้องต่างประเทศแล้ว   



106 
 

 
บทที่ 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

 
ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย      

ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มีเจตนารมณ์ให้มีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ให้
ผู้ต้องหาและผู้เสียหายเป็นครอบครัวมีความสุขอีกครั้ง พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวจึงมุ่งเน้นที่จะแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดหรือปกป้องคุ้มครองผู้ถูกกระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยใช้
รูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนท่ีมีลักษณะที่แตกต่างจากการดําเนินคดีทางอาญาโดยทั่วไปอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยให้โอกาสผู้กระทําความผิดกลับตัวเป็นคนดีและยับย้ังไม่ให้มีการกระทําความผิดซํ้า และ
สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ได้ด้วย  

ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย      
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 4 วรรคหน่ึง และวรรคสอง ผู้ใดกระทําความผิดด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว ผู้น้ันกระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ 
เห็นได้ชัดเจนว่า กฎหมายน้ีได้วางหลักการให้การกระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ให้เป็นความผิดท่ียอมความกันได้เพ่ือต้องการให้ผู้กระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวและ
ผู้เสียหายหรือเหย่ือซ่ึงถูกกระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตในครอบครัว
อย่างปกติสุขเหมือนเดิมนั่นเอง 

  ความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้เป็นความผิดอัน
ยอมความได้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 
มาตรา 4 และวรรคสอง จึงเห็นเจตนารมณ์ได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้นเพราะความผิดฐานทําร้ายร่างกาย
ผู้อ่ืนให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจน้ันกฎหมายให้เป็นความผิดต่อแผ่นดินซ่ึงไม่อาจยอมความได้ 
กล่าวคือ รัฐต้องการให้ดําเนินคดีอาญาได้อย่างเต็มรูปแบบตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแส
หลักน่ังเอง 

เม่ือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 4 
มาตรา 4 วรรคสอง ให้ความผิดฐานทําร้ายร่างกาย มาตรา 295 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็น
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หลักยกเว้นให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดท่ียอมความกันได้ ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวได้กระทํา
ความผิดโดยการทําร้ายผู้เสียหายท่ีเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้กระทําความผิดน้ัน ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 3  

แม้ว่ามีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว แต่ปรากฏชัดแล้วว่า มาตรา 4     
ไม่อาจนําไปปรับใช้ในความผิดอาญาที่เป็นไปตามเง่ือนไขอันเป็นองค์ประกอบของมาตรา 4 ดังกล่าวได้ 
จากสาเหตุน้ีเองจึงไม่อาจคุ้มครองบุคคลในครอบครัวซ่ึงกระทําความผิดทางอาญาในฐานความผิดอ่ืน ๆ 
ท่ีนอกเหนือจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 4 
เช่น ไม่อาจนําไปพิจารณาปรับใช้กับฐานทําร้ายร่างกายผู้อ่ืนถ้ากระทําผิดโดยการทําร้ายผู้บุพการีของ
ตน มาตรา 296 ประกอบมาตรา 289 (1)  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

เม่ือความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มีข้อขัดข้อง กล่าวคือ ผู้กระทําความผิดด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวกระทําความผิดอ่ืน ท่ีไม่ใช่ความผิดท่ีปรากฏ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 4 ดังน้ัน จึงไม่อาจนําความผิดอ่ืนมาปรับใช้ตาม มาตรา 4 
ดังกล่าวได้ เช่น ความผิดที่บุตรทําร้ายร่างกายบิดา เป็นต้น จึงจําเป็นต้องพิจารณาหลักการอื่นใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพ่ือนํามาปรับใช้เสริมความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เพ่ือให้กฎหมายดังกล่าวมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
ได้แก่ การนําชะลอการฟ้องในช้ันพนักงานอัยการมาปรับใช้เสริมกฎหมายนี้ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม ปัญหาการนําชะลอการฟ้องในชั้นพนักงานอัยการ มาปรับใช้ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยมีปัญหาให้วิเคราะห์ 2 ประเด็น 
ดังน้ี 

ประเด็นที่หนึ่ง การกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการชะลอการฟ้องมาปรับใช้ในคดีความผิดด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว 

การชะลอการฟ้องได้กําหนดเงื่อนไขชะลอการฟ้อง เม่ือนํามาปรับใช้ในความผิดด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว โดยผู้กระทําผิดตามกฎหมายดังกล่าวอาจใช้เงื่อนไขชะลอการฟ้องรับสารภาพ 
แม้ว่าตนไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดอาญาดังกล่าวก็เป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ดี กรณีท่ีผู้ต้องหาให้การรับ
สารภาพเพ่ือแลกกับการชะลอการฟ้อง แม้ว่าความจริงบุคคลดังกล่าวในคดีความผิดด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว ไม่ได้กระทําความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว แต่ปัญหาน้ี ไม่ถือว่าเป็นช่องโหว่  
หรือข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กล่าวคือ กรณีพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง 
โดยใช้ความสุจริต ไม่ประมาทเลินเล่อ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ในการดําเนินการชะลอ  
การฟ้องแล้ว ถือได้ว่าการดําเนินการส่ังชะลอฟ้องดังกล่าวน้ันเป็นไปโดยชอบแล้ว ประกอบกับบุคคลใด
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ก็ตาม เช่น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพซ่ึงปรักปรําตนเองแล้วต้องยอมรับผลร้ายน้ันเพราะบุคคล
สุจริตชนทั่วไปย่อมจะไม่ให้การปรักปรําตนเอง    

ชะลอการฟ้องเป็นทางเลือกหน่ึงสามารถนํามาใช้เสริมกระบวนบวนการยุติธรรมทางอาญา
กระแสหลัก แต่ไม่ใช่นําการชะลอการฟ้องมาแทนท่ี หมายความว่า การชะลอการฟ้องนํามาเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ปัญหามีว่า การกระทํา
ความผิดอาญาใดมาปรับใช้กับความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยใช้เกณฑ์ใดเป็นเงื่อนไขเพ่ือ
ชะลอการฟ้อง ผู้เขียนเห็นด้วยตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... 
มาตรา 41 โดยให้ความผิด 3 ประเภท ให้ชะลอการฟ้องได้ ได้แก่ (1) ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 
(2) ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี หรือ (3) ความผิดที่ระทําโดยประมาท 

ปัญหาความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทน
การฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 41 (2) เม่ือเปรียบเทียบกับร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. 
....ร่างท่ี 1 มาตรา 6 โดยกําหนดอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไว้ไม่เกิน 3 ปี ซ่ึงมีความแตกต่างกัน แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นด้วยตามอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการ
แทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 41 (2) เพราะกรณีเงื่อนไขชะลอการฟ้องโดยใช้อัตราโทษ
จําคุกไม่เกิน 5 ปี เพ่ือนํามาปรับใช้ในความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ด้วยเห็นว่ากฎหมายน้ีมีเจตนารมณ์ให้
ครอบครัวได้รับความปกติสุขอีกครั้งหนึ่ง 

อย่างไรก็ดี เงื่อนไขอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ได้ถูกนําไปกําหนดไว้ในการชะลอการฟ้อง
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
มาตรา 86 ในความผิดเกี่ยวเด็กและเยาวชนกระทําผิดโดยกฎหมายมีเจตนารมณ์ให้เด็กและเยาวชน
กลับตัวเป็นคนดีและใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมต่อไป  

ดังน้ัน แม้ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามลักษณะ รูปแบบ วิธีการและ
สภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดของความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีจะผิดแผกแตกต่างกัน
ไป และเจตนารมณ์และผลท่ีทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้มีส่วนได้เสียในความผิดด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวพึงปรารถนา นั่นคือ การนําความสงบสุขกลับคืนมาสู่ครอบครัว ไม่ต้องการแก้แค้นหรือ
ให้ชดใช้ความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน มาเป็นหลักนําเพ่ือแก้ไขปัญหาครอบครัว แต่แก่นแท้จริงแล้ว
ผู้เสียหายต้องการความรู้สึกด้านจิตใจเป็นหลักย่ิงกว่าสิ่งอ่ืนใด ดังนั้น จึงสมควรให้ใช้เงื่อนไขอัตราโทษ
จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับใช้กับความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

ประเด็นที่สอง วิเคราะห์การควบคุมการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการกรณีสั่งชะลอการฟ้อง
มาปรับใช้ในความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
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การควบคุมการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง โดยหลักสากลแล้วให้มี    
การควบคุมดุลพินิจโดยองค์ภายใน และองค์กรภายนอกของพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง แต่กรณี
ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1  ไม่มีการตรวจสอบภายในองค์กรในการใช้
ดุลพินิจ   สั่งชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการ เม่ือเปรียบเทียบกับชะลอการฟ้องของต่างประเทศ
ของพนักงานอัยการน้ัน ปรากฏว่าของต่างประเทศน้ันได้มีการควบคุมตรวจสอบดุลพินิจภายในองค์กร
และควบคุมตรวจสอบดุลพินิจภายนอกองค์กร เช่น สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม พระราช บัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1  ได้กําหนดให้มี
การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก ตามมาตรา 6 (3)  โดยกําหนดให้ผู้เสียหายต้องให้ความ
ยินยอม พนักงานอัยการจึงจะใช้ดุลพินิจสั่งชะลอการฟ้องได้  

ร่างพระราชบัญญัติฯ ร่างท่ี 1 มาตรา 9 ไม่ให้พนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้องโดยอําเภอใจ 
เม่ือพนักงานอัยการเห็นสมควรให้ชะลอการฟ้องคดีอาญา และข้อเท็จจริงเพียงพอแล้ว ให้ย่ืนคําร้อง
พร้อมสาํนวนและความเห็นเสนอศาลเพ่ือพิจารณา หมายความว่า พนักงานอัยการไม่อาจสั่งชะลอการ
ฟ้องได้โดยตนเอง ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ร่างท่ี 1 มาตรา 10 โดยให้ศาลพิจารณาสั่งคําร้องดังกล่าว 

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ได้กําหนดให้มีองค์กรภายใน
และองค์กรภายนอก ควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง โดยให้
อํานาจอัยการสูงสุดเม่ือได้รับคําสั่งชะลอการฟ้องจากพนักงานอัยการแล้ว เห็นว่า คําสั่งชะลอการฟ้อง
เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และสังคม ให้อัยการสูงสุดมีคําสั่งเห็นชอบ ตามร่างพระราช 
บัญญัติฯ มาตรา 41  

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
ผู้เขียนขอเสนอแนวทางในการนําหลักการชะลอการฟ้องมาใช้ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ดังนี ้
1. กําหนดเงื่อนไขการชะลอการฟ้องมาใช้ในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดย

กําหนดให้ผู้ต้องหารับสารภาพ หรือยินยอมให้มีการชะลอการฟ้อง กรณีตามร่างพระราชบัญญัติชะลอ
การฟ้อง พ.ศ. ....ร่างท่ี 1 มาตรา 6 (2) ผู้ต้องหารับสารภาพและร้องขอให้มีการชะลอการฟ้องก่อนที่
พนักงานอัยการจะยื่นฟ้องคดีต่อศาล และร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. 
.... มาตรา 41 (5) ผู้ต้องหายินยอมให้มีการชะลอการฟ้อง เพ่ือนําเงื่อนไขดังกล่าวมาปรับใช้กับ
ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
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2. กําหนดประเภทความผิดเป็นเงื่อนไขชะลอการฟ้องมาใช้ในคดีความผิดด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว เฉพาะความผิดตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 
41 ได้แก่ ความผิด 3 ประเภท ดังนี้  

1) ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว 
2) ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี 
3) ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 

จากความผิดทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวมีความเหมาะสมอย่างย่ิงต่อการนํามาเป็นเงื่อนไขเพ่ือ
ปรับใช้กับความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวในปัจจุบัน 

3. กําหนดการควบคุมการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ ในการสั่งชะลอการฟ้องในโดย
องค์กรภายใน กรณีตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 41 เม่ือ
อัยการสูงสุดได้รับคําสั่งชะลอการฟ้อง จากพนักงานอัยการ ให้มีอํานาจใช้ดุลพินิจพิจารณาตรวจสอบ
คําสั่งชะลอการฟ้อง ของพนักงานอัยการ หากเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหาในคดีความผิดด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว และสังคม ให้อัยการสูงสุด มีคําสั่งเห็นชอบตามคําสั่งของพนักงานอัยการ 
ตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 44 

4. กําหนดให้มีการควบคุมการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการส่ังชะลอการฟ้องในคดี
ความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยกําหนดให้มีการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก 
ดังน้ี 
   1) กําหนดให้ผู้เสียหายเป็นผู้ตรวจสอบ กรณีผู้เสียหายซ่ึงมีอํานาจฟ้องคดีอาญาให้
ความยินยอม ให้มีการชะลอการฟ้อง พนักงานอัยการจึงจะชะลอการฟ้องได้ โดยพนักงานจะสั่งชะลอ
การฟ้องได้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายก่อน ตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้อง
คดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 41 (4) และตามร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี 1 มาตรา 
6 (3) ผู้เสียหายทุกคนยินยอมให้มีการชะลอการฟ้อง เว้นแต่ ผู้เสียหายบางคนไม่ปรากฏตัวในขณะท่ีมี
การชะลอการฟ้อง และผู้เสียหายที่ปรากฏตัวยินยอมให้มีการชะลอการฟ้อง  
  2) กําหนดให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบเห็นชอบก่อนที่พนักงานอัยการสั่งชะลอการฟ้อง 
กรณีควบคุมโดยศาลยุติธรรมอีกช้ันหนึ่ง โดยการนําร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างท่ี  
1 มาตรา 10 เม่ือศาลพิจารณาคําร้องขอชะลอการฟ้องตาม ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. 
.... ร่างที่  1 มาตรา 9 (1) ให้ศาลมีอํานาจสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข และระยะเวลาเพ่ือคุมความ
ประพฤติตามที่เห็นสมควร และร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้องฯ ร่างที่ 1 มาตรา 10 (2) ในกรณีท่ี
ศาลเห็นควรฟ้องคดี ให้ศาลยกคําร้องพร้อมส่งสํานวนคืนให้พนักงานอัยการ เพ่ือออกคําคําสั่งฟ้อง 
และฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล โดยกําหนดให้คําสั่งของศาลดังกล่าวเป็นท่ีสุด ตามร่างพระราชบัญญัติชะลอ
การฟ้องฯ ร่างที่ 1 มาตรา 10 
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 5.  พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ท่ีเกี่ยวกับ
ความรุนแรงในครอบครัว การชะลอการฟ้อง และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความผิดด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว เพ่ือประโยชน์ในทางปฏิบัติจะได้มีประสิทธิภาพ เช่น พนักงานคุมความประพฤติ ซ่ึงเป็น
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีกําหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติ
ในการชะลอการฟ้อง ร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... ร่างที่ 1 มาตรา 14 (1) กําหนด
เงื่อนไขคุมความประพฤติในการชะลอการฟ้องในการให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมความประพฤติ
เป็นครั้งคราว เพ่ือให้พนักงานคุมความประพฤติสอบถาม แนะนํา ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามท่ี
เห็นสมควร 
  จากบทบาทหน้าท่ีพนักงานคุมความประพฤติ มาตรา 14 (1) ดังกล่าวจึงจําเป็นอย่างย่ิงต้อง
กําหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถให้เกิดความเข้าใจ และเช่ียวชาญเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในการนําหลักชะลอการฟ้องไปใช้กับความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
  6. ส่งเสริมให้มีการใช้การชะลอการฟ้อง เพ่ือหักเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญากระแสหลัก ลดปริมาณท่ีค้างในศาลในคดีความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว เช่น นํา
หลักเกณฑ์ตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... มาตรา 41 (2) กรณีท่ี
พนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟ้องได้ ตามมาตรา 41 ให้พนักงานอัยการมีอํานาจจัดให้มี
กระบวนการเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ ตามหลักการชะลอการฟ้อง ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่
ผู้กระทําผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว และผู้เสียหายปรับความเข้าใจให้อภัยต่อความผิดพลาดท่ี
เกิดขึ้น เพ่ือนําไปสู่การหักเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
   7. จัดสวัสดิการให้ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวเพ่ือนํามาส่งเสริมกระบวนการตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 กรณีตาม มาตรา 10 ให้
เพ่ิมมากข้ึนโดยให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบ้ืองต้น เช่น ค่าอาหาร ท่ีอยู่อาศัยช่ัวคราว หรือให้
ความช่วยเหลืออ่ืนใด สําหรับผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว เพ่ือรองรับการชะลอการฟ้อง
ดังกล่าว 
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