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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาถึงหลักการ และแนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
ในการกาหนดประเภทของความผิดอันยอมความได้ โดยจะศึกษาในส่วนของความผิดฐานฉ้ อโกง
แห่งประมวลกฎหมายอาญา การกระทาความผิดที่ไม่เป็ นความผิดอาญาแผ่นดินหรือความผิดอัน
ยอมความได้ ซึ่งบทบัญญัติของความผิดอาญาฐานต่างๆ นั้น มีส่ิงที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง
เป็ นส่ ว นที่แ ฝงอยู่ เรี ย กว่ า คุ ณ ธรรมทางกฎหมาย โดยหลั ก คุ ณ ธรรมทางกฎหมายได้ มี ก าร
แบ่ งแยกออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ คุ ณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่ วนบุ คคลกับ คุณ ธรรมทาง
กฎหมายที่เป็ นส่วนรวม ดังนั้น การที่รัฐจะกาหนดให้ ความผิดฐานใดฐานหนึ่งให้ เป็ นความผิดอัน
ยอมความได้ รั ฐต้ อ งพิ จ ารณาความเสียหายที่เ กิ ดขึ้ น นั้ น ว่ า มี ผลกระทบต่ อบุ คคล หรื อสังคม
โดยรวมมากกว่ า กัน หากความเสียหายที่เ กิดขึ้ น มี ผลกระทบต่ อ บุ คคลเท่า นั้ น รั ฐจึ งชอบที่จ ะ
กาหนดให้ ความผิดประเภทดังกล่าวเป็ นความผิดต่อส่ว นตัว หรือความผิดอันยอมความได้ แต่ถ้า
ความเสียหายนั้นไม่เพียงแต่จะมีผลกระทบต่อบุคคลเท่านั้นหากยั งมีผลกระทบต่อความสงบสุข
ของการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม หรือกระทบต่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมแล้ ว รัฐก็ควรจะ
กาหนดให้ เป็ นความผิดอาญาแผ่นดิน
จากการศึ ก ษาพบว่ า ในส่ว นของความผิ ด ฐานฉ้ อ โกง มาตรา 341 แห่ งประมวล
กฎหมายอาญา ที่ลักษณะความผิดจะเป็ นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้
แต่หากผู้ท่ไี ด้ รับความเสียหายเป็ นหน่วยงานของรัฐย่อมเป็ นเรื่องที่แตกต่างจากการที่ปัจเจกบุคคล
เป็ นผู้ เสียหาย ที่ไม่ เพี ยงแต่ มีผลกระทบต่ อบุ คคลผู้ ได้ รั บความเสียหายเท่านั้ น หากยังมี ความ
เสียหายที่มีผลกระทบต่อความสงบสุขของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และประโยชน์ของสังคม
โดยรวมอีกด้ วย ดังนั้น ความผิดที่หน่วยงานของรั ฐเป็ นผู้เสียหายนี้ แท้ จริงก็หมายถึงรัฐเสียหาย
นั่ น เอง หากยั งคงให้ ความผิ ดที่รัฐเสียหายนี้ เป็ นความผิ ดอัน ยอมความได้ การดาเนิ นคดี กับ
ผู้กระทาความผิดเรื่องนั้นๆหรือไม่ อาจเป็ นเรื่อ งของดุลยพินิจของผู้แทนของหน่ วยงานรัฐนั้นๆ
โดยแท้ หากใช้ ดุลยพินิจว่าจะไม่ร้องทุกข์ดาเนินคดีเสียแล้ ว ผลของการกระทาความผิดในเรื่องนั้น
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ย่อมไม่ได้ รับการเยียวยา รัฐจึงไม่ควรกาหนดให้ ความผิดที่มีลักษณะดังกล่าวเป็ นความผิดอันยอม
ความได้ และความผิดฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัย มาตรา 347 ที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็ นความผิด
อันยอมความได้ แต่ความเสียหายมีผลกระทบต่อความสงบสุขของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
และประโยชน์ของสังคมโดยรวม เนื่องจากหากบริษัทประกัน วินาศภัย ถูกฉ้ อโกงจนไม่สามารถ
ประกอบกิจการต่อไปได้ ย่อมมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ถือได้ ว่าเป็ นเหตุฉกรรจ์
ที่ไม่ควรกาหนดให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้นควรที่จะมีการศึกษาแนวความคิดในเรื่อง
ของคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนรวมให้ ชัดเจน

1. บทนา
สาหรับประเทศไทย ประมวลกฎหมายอาญาได้ กาหนดประเภทของความผิดทางอาญา
ไว้ 2 ประเภท คือ ความผิดอาญาแผ่นดิน และความผิดอันยอมความได้ ซึ่งความผิดใดจะเป็ น
ความผิดอันยอมความได้ กฎหมายจะระบุไว้ เป็ นการเฉพาะ ความผิดที่มิได้ ระบุว่าเป็ นความผิดอัน
ยอมความได้ คือ ความผิดอาญาแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม บรรดาความผิดเหล่านี้จะมีลักษณะร่วมกัน
อยู่ ป ระการหนึ่ ง คื อ เป็ นการกระทาที่ขั ดต่ อ ประโยชน์ ของสั งคม กฎหมายไทยได้ ก าหนดให้
ความผิดอาญาบางประเภท ที่เห็นว่ าผลของการกระทาความผิดส่งผลกระทบเฉพาะต่ อปั จเจก
บุคคล เป็ นความผิดอันยอมความได้ ซึ่งหากพิจารณาถึงการกระทาที่เป็ นความผิดอาญาประเภท
ต่างๆ แล้ วพบว่ ามีอยู่จานวนไม่น้อย ที่เป็ นการกระทาอันเป็ นการกระทบกระเทือนต่อประโยชน์
ของสังคมส่วนรวมโดยตรง แต่กฎหมายก็บัญญัติให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้
ในส่วนของความผิดฐานฉ้ อโกง มาตรา 341 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่ลักษณะ
ความผิดจะเป็ นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้ น้ัน แต่หากผู้ท่ไี ด้ รับความ
เสียหายเป็ นหน่วยงานของรัฐ ย่อมเป็ นเรื่องที่แตกต่างจากการที่ปัจเจกบุคคลเป็ นผู้เสียหาย ที่ไม่
เพี ยงแต่มีผลกระทบต่อบุคคลผู้ได้ รับความเสียหายเท่านั้น หากยังมีความเสียหายที่มีผลกระทบ
ต่ อ ความสงบสุขของการอยู่ ร่ วมกัน ของคนในสังคม และประโยชน์ ของสัง คมโดยรวมอีกด้ ว ย
ดังนั้น ความผิดที่หน่ วยงานของรัฐเป็ นผู้เสียหายนี้ แท้ จริงก็หมายถึงรัฐเสียหายนั่นเอง หากยังคง
ให้ ความผิดที่รัฐเสียหายนี้เป็ นความผิดอันยอมความได้ การดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเรื่อง
นั้ น ๆ หรื อ ไม่ อาจเป็ นเรื่ อ งของดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ แ ทนของหน่ ว ยงานรั ฐ นั้ น ๆ โดยแท้ หากใช้
ดุลยพินิจว่าจะไม่ร้องทุกข์ดาเนินคดีเสียแล้ ว ผลของการกระทาความผิดในเรื่ องนั้น ย่อมไม่ได้ รับ
การเยียวยา รั ฐจึ งไม่ ควรกาหนดให้ ความผิดที่มีลักษณะดังกล่ าวเป็ นความผิดอันยอมความได้
และความผิดฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัย มาตรา 347 ที่กฎหมายบัญญัติให้ เป็ นความผิดอันยอม
ความได้ ถ้ ามองคุณธรรมทางกฎหมายตามมาตรา 347 คือ ทรัพย์สิน แต่ตามบทบัญญัติมาตรา
347 นี้ “ประโยชน์จากการประกัน วินาศภัย ” นั้น หมายความว่ า การประกันภัยหรื อธุรกิ จการ
ประกัน ภัยเป็ นธุรกิจสาธารณะ และแน่ น อนว่ า ผู้ ท่ีเสียหายมิใช่ เพี ยงแต่ ผ้ ู รั บประกัน ภัยแต่ เป็ น
ประชาชนผู้เอาประกันภัยทั้งหมด ดังนั้น คุณธรรมทางกฎหมายจึงไม่เป็ นเพียงแต่ทรัพย์สิน แต่
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หมายความรวมถึ งกระทาต่ อ ทรั พย์สิน สาธารณะ 4 จากเหตุผลดังกล่ า ว ความผิดฐานฉ้ อโกง
ประกันวินาศภัยตามมาตรา 347 เป็ นบทบั ญญัติหนึ่ งที่เห็นว่ าไม่ น่าจะกาหนดให้ เป็ นความผิด
อันยอมความได้

2. แนวความคิดทีส่ าคัญเกีย่ วกับความผิดอันยอมความได้
จากการศึกษาพบว่า แนวคิดที่สาคัญเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ กค็ ือ แนวคิด
ทฤษฎีในการกาหนดความผิดอันยอมความได้ มีหลักเกณฑ์ท่สี าคัญว่าความผิดฐานใดฐานหนึ่งจะ
ควรบัญญัติให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้ หรือไม่ ชอบที่จะต้ องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
2.1 หลักคุณธรรมทางกฎหมายกับความผิดอันยอมความได้
การบัญญัติกฎหมายให้ การกระทาอย่างใดๆ มีความผิดทางอาญานั้นเป็ นการกาหนด
ภารกิจ ของกฎหมายขึ้ นให้ ค้ ุ ม ครองคุ ณ ธรรมทางกฎหมาย (Rechtsgut หรื อ Legal interest)
ได้ แก่
คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนตัว (Individualrechtsgut) บุคคล เช่น ชีวิต ความ
ปลอดภัยของร่างกาย กรรมสิทธิ์ เป็ นต้ น คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนบุคคลนี้ยังอาจแบ่งย่อย
ออกเป็ นคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนบุคคลโดยแท้ เช่ น เกียรติ ความปลอดภัยของร่ างกาย
ซึ่งการแบ่งย่อยต่อออกไปนี้เป็ นเพียงการพยายามแยกแยะให้ เห็นเด่นชัดที่อาจมีประโยชน์ในทาง
วิชาการบ้ างเท่านั้น เช่น ในการบัญญัติความผิดอันยอมความได้ เป็ นต้ น
กั บ คุ ณธรรมทางกฎหมายที่ เป็ นส่ วนรวม (Universalrechtsgut) คุ ณธรรมทางกฎหมาย
ที่เป็ นส่วนรวม เช่ น “ความปลอดภัยในการจราจร” ในความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการจราจร
“ความมั่นคงเชื่อถือและการชาระหนี้ได้ ของเงินตรา” ในความผิดเกี่ยวกับเงินตรา “ความคงอยู่
ของดินแดนหรื อความเป็ นเอกภาพของดินแดน” ในความผิดฐานกบฏดินแดน เป็ นต้ น ดังนั้น
ถ้ า หากคุ ณ ธรรมทางกฎหมายของความผิ ดใดเป็ นคุ ณ ธรรมที่มุ่ง คุ้ มครองถึ ง ประโยชน์ ท่ีเ ป็ น
ส่ ว นรวม (Universalrechtsgut) โดยลั ก ษณะเช่ น นี้ ความผิ ด ประเภทดั ง กล่ า วจะเป็ นความผิ ด
ประเภทที่ไม่สามารถยอมความได้
เมื่อเห็นควรบัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมายใด ทาให้ การกระทา
นั้นเป็ นความผิดทางอาญา (Criminal offense) สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือความผิดทางอาญาใด
ควรเป็ นความผิดอันยอมความได้ ซึ่งมีข้อที่ต้องพิจารณาถึงหลายประการด้ วยกัน ดังนี้
1. ความผิ ด ที่ มี ค วามเป็ นอาชญากรรมน้ อ ย หากความผิ ด นั้ น เป็ นการคุ้ ม ครอง
คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนตัวและมีผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปน้ อยมาก อย่างความผิดฐาน
หมิ่นประมาทที่ต้องการคุ้มครองเกียรติของผู้ถูกหมิ่นประมาท เป็ นคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ น
เรื่องส่วนตัวมากและไม่ทาให้ ผ้ ูอ่นื รู้สึกไม่ปลอดภัย เช่นนี้จึงชอบแล้ วที่จะบัญญัติให้ เป็ นความผิด
อันยอมความได้
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2. ความผิดฐานนั้นกระทาต่อชีวิตส่วนตัว หากการกระทาความผิดตามกฎหมายใน
เรื่องนั้นมีผลกระทบต่อชีวิ ตส่วนตัวเป็ นอย่างมาก การดาเนินคดีแก่ผ้ ูกระทาผิดจึงควรได้ รับการ
แสดงความจานงของผู้เสียหายก่อน
3. ความผิดฐานนั้นๆ เรียกร้ องการคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรมเพียงใด ถ้ าเรียกร้ อง
และการดาเนินคดี จะเป็ นการซ้าเติมผู้เสียหายแล้ ว ก็ชอบที่จะกาหนดให้ เป็ นความผิ ดอันยอม
ความได้
2.2 หลักการดาเนินคดีอาญากับความผิดอันยอมความได้
หลั กการดาเนินคดีอาญาได้ พัฒนาไปตามความเปลี่ ยนแปลงของสังคม แต่ เดิมการ
ลงโทษมีลักษณะเป็ นการแก้ แค้ นทดแทน ซึ่ งเป็ นสิทธิของผู้เสียหายที่จะดาเนิ นการทดแทนต่อ
ผู้ ก ระท าผิ ด กฎหมาย การด าเนิ น คดี จึ ง เป็ นหลั ก การด าเนิ น คดี อ าญาโดยผู้ เ สีย หาย ต่ อ มามี
ความเห็น ว่ า การกระท าความผิด อาญานั้ น ก่อ ให้ เ กิด ผลกระทบต่ อ สมาชิ ก ในสัง คมด้ ว ย จึ ง มี
หลักการดาเนินคดีโดยประชาชนเกิดขึ้นมา และประการสุดท้ายก็เป็ นหลักการดาเนินคดีอาญาโดย
รัฐตามลาดับ
2.3 เจตจานงของผูเ้ สียหาย
เมื่อพิจารณาถึงหลักการดาเนินคดีอาญาโดยรัฐ ประกอบกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
อาญาซึ่ ง มีวั ต ถุ ป ระสงค์ห ลั ก เพื่ อ รั กษาความสงบสุขเรี ยบร้ อ ยของสัง คมแล้ วนั้ น จะเห็น ได้ ว่ า
การดาเนิ น คดีกับผู้ ก ระทาความผิดหรื อไม่ รั ฐก็มีอ านาจหน้ า ที่โดยสมบู ร ณ์ท่ีจะดาเนิ น คดีกับ
ผู้ ก ระท าความผิ ด อย่ า งไรก็ต ามในบางความผิ ด และในบางกรณี ซ่ึ ง เป็ นความผิ ดที่เ กี่ย วกั บ
คุ ณ ธรรมที่ เ ป็ นส่ ว นบุ ค คลโดยแท้ การด าเนิ น คดี อ าญากับ ผู้ ก ระท าความผิ ด ต้ อ งขึ้ นอยู่ กั บ
เจตจานงของผู้เสียหายเป็ นสาคัญ ซึ่งในประเทศไทย ความผิดลักษณะนี้ เรี ยกว่ า ความผิดอั น
ยอมความได้ โดยมีพ้ ืนฐานแนวคิดในการกาหนดความผิดอันยอมความได้ ว่า ความผิดในเรื่อง
นั้น ๆ มีความเป็ นอาชญากรรมสูงหรื อไม่ ถ้ า ความผิดใดมีความเป็ นอาชญากรรมน้ อย ก็อาจ
กาหนดเป็ นความผิดอันยอมความได้ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยในแง่ของผู้เสียหายที่ต้องคานึงถึงด้ วย
กล่าวคือ หากมีการดาเนินคดีในความผิดใดๆ แล้ ว การดาเนินคดีดังกล่าวจะกระทบต่อชีวิต และ
ความเป็ นอยู่ส่วนตัวของผู้เสียหายนั้นมากน้ อยเพียงใด การดาเนินคดีจะเป็ นการซา้ เติมผู้เสียหาย
หรื อ ไม่ หากพิ จารณาแล้ วเห็น ถ้ ามีการดาเนิ นคดีกระทบต่อชีวิ ตส่วนตัวมากและอาจเป็ นการ
ซ้า เติ ม ผู้ เ สี ย หาย จึ ง ควรก าหนดให้ ค วามผิ ด ดั ง กล่ า วเป็ นความผิ ด อัน ยอมความได้ เพื่ อ ให้
ผู้เสียหายเป็ นผู้มีอานาจของในการตัดสินใจว่าจะเข้ าสู่กระบวนการหรือไม่
ในความผิดอันยอมความได้ เจตจานงของผู้เสียหาย เป็ นเงื่อนไขให้ อานาจดาเนินคดี
(Prozessvoraussetzung) อย่ า งหนึ่ ง กล่ า วคื อ เป็ นเงื่อ นไขให้ อานาจดาเนิ น คดีใ นชั้ น สอบสวน
ฟ้ องร้ อง ที่พ นั กงานสอบสวนจะเริ่ มคดี และพนั กงานอัยการจะสั่งคดี นอกจากนี้ เ จตจ านงของ
ผู้ เสียหายในความผิดอัน ยอมความได้ ยังเป็ นเงื่อนไขระงับ คดี (Prozesshindernis) ด้ วย เมื่ อ
พิจารณาแล้ วจะเห็นได้ ว่า ความผิดอันยอมความได้ จะต้ องอาศัยเจตจานงของผู้เสียหาย รัฐจึงจะมี
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อานาจดาเนิ น คดี อ าญา โดยอาจแบ่ งประเภทได้ ดังนี้ (1) ความผิ ดที่ผ้ ู เ สียหายต้ อ งร้ อ งทุ ก ข์
(Antragsdelikt) และ (2) ความผิดที่ผ้ ูเสียหายต้ องให้ อานาจ (Ermachtigungsdlikt)
2.4 ความผิดอันยอมความได้ทีร่ ฐั เป็ นผูเ้ สียหาย
ความผิดที่รัฐเป็ นผู้ เ สียหายนั้ น เป็ นกรณี ของคุ ณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนรวม
(Universairechtsgut) ที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของรั ฐ โดยรัฐจะต้ องเข้ า
มาดาเนินการรักษาความสงบเรียบร้ อยเอง และความผิดเหล่านี้ฝ่ายนิติบัญญัติจะกาหนดให้ เป็ น
ความผิดอาญาแผ่ นดิน ซึ่งรัฐย่อมดาเนินการสอบสวน หรือฟ้ องร้ องคดีได้ ผ่านทางองค์กรของรัฐ
เอง โดยไม่ ต้อ งอาศั ยเจตจ านงใดๆ ของปั จ เจกบุ ค คลผู้ ได้ รั บ ความเสีย หายจากการะกระท า
ความผิดเหล่านั้นเลย (และบางกรณีอาจไม่มีเอกชนที่เป็ นปัจเจกบุคคลผู้เสียหายด้ วย) แต่อย่างไร
ก็ต ามเมื่ อ พิ จ ารณาความผิ ด ต่ า งๆ ที่บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นประมวลกฎหมายอาญานั้ น จะเห็น ได้ ว่ า มี
ความผิ ดบางลั ก ษณะที่ก ฎหมายบั ญ ญั ติให้ บั ญ ญั ติใ ห้ เ ป็ นความผิ ดอัน ยอมความได้ แต่ ความ
เสียหายจากการกระทาความผิดนั้ นอาจเกิดขึ้น ต่ อรั ฐ หรื อสังคมได้ เช่ นกัน อาทิ ความผิดฐาน
ยักยอกทรัพย์ ความผิดฐานฉ้ อโกง หรือทาให้ เสียทรัพย์ ซึ่งกฎหมายกาหนดให้ ความผิดทั้งสาม
ฐานเป็ นความผิดอันยอมความได้ แต่ความผิดทั้งสามฐาน รัฐหรือสังคมอาจได้ รับความเสียหายได้
เช่ น ทรั พย์ท่ถี ูกคนร้ ายยักยอก หรื อถูกฉ้ อโกง หรือถูกทาลายไปนั้น เป็ นทรัพย์สินของหน่ วยงาน
ราชการที่เป็ นนิติบุคคล และโดยที่หน่วยงานราชการทั้งหลายตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปแก่
ประโยชน์ของรัฐ งบประมาณต่างๆ ย่อมมาจากภาษีของประชาชน เมื่อทรัพย์น้ันถูกประทุษร้ ายไป
โดยการยักยอก ฉ้ อโกง หรือถูกทาลาย ความเสียหายย่อมเกิดแก่รัฐมิใช่พียงแต่หน่วยงานราชการ
ที่เป็ นนิติบุคคล หรือปั จเจกบุคคลผู้ดูแลครอบครองใช้ งานตัวทรัพย์ท่านั้น กรณีจึงมิใช่เรื่องของ
ปั จ เจกบุ คคลอีก ต่ อ ไป เมื่ อ พิ จ ารณาจากเหตุ ผลดั งกล่ า ว จึ ง มี ปั ญ หาน่ า ขบคิ ดว่ า ความผิ ด ที่
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยบัญญัติให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้ น้ัน แต่รัฐหรือสังคมเป็ น
ผู้เสียหายที่ได้ กล่ าวมานั้น ฝ่ ายนิติบัญญัติไม่ควรบัญญัติให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้ เพราะ
เมื่อเป็ นความผิดอันยอมความได้ การดาเนินคดีจะเริ่มต้ นไม่ได้ (ความผิดอันยอมความได้ ท่รี ั ฐ
เป็ นผู้เสียหายนี้ยังคงต้ องอยู่ภายในเงื่อนไขของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
121 ที่ต้องให้ ผ้ ูเสียหายร้ องทุกข์ก่อนอันเป็ นเงื่อนไขให้ อานาจดาเนินคดี) หากไม่มีเจตจานงของ
ผู้เสียหายให้ เริ่ มต้ นคดี แล้ วในที่น้ ีผ้ ูเสียหายที่จะให้ เจตจานงดังกล่ าวคือใคร แล้ วหากบุคคลนั้น
ไม่ดาเนินการร้ องทุกข์ หรือฟ้ องคดีกจ็ ะกลายเป็ นว่ารัฐไม่สามารถดาเนินคดีกับผู้ท่กี ระทาความผิด
ซึ่งทาให้ รัฐเสียหายในเรื่องนั้นได้ เลย

3. ความผิดอันยอมความได้ในกฎหมายต่างประเทศ
3.1 สหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษนั้นในระยะเริ่มแรกความผิ ดเกี่ยวกับการกระทาต่ อ
ทรัพย์สิน ที่เป็ นการหลอกลวงเพื่อให้ ได้ ทรัพย์ หรือการฉ้ อโกงต่างๆ นั้น รั ฐยังไม่ได้ กาหนดให้
ต้ องรับโทษทางอาญา ต่อมาเมื่อการค้ าพัฒนาขึ้นกฎหมายอาญาจึงได้ มีการพัฒนามาตามลาดับ
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โดยมีการวินิจฉัยต่อศาลให้ ขยายขอบเขตไปลงโทษในกรณีอ่ืนๆ ของการลักขโมย เช่ น ยักยอก
ฉ้ อโกง กรรโชกทรัพย์ เป็ นต้ น
กฎหมายอาญาของอั ง กฤษ ไม่ มี ก ารก าหนดว่ า ความผิ ด ฐานใดเป็ นความผิ ด ที่
ยอมความได้ ในทางตรงกัน ข้ า ม กลั บ มี ก ารบั ญ ญั ติ ค วามผิ ด ฐานผู้ เ สีย หายไปยอมความกับ
ผู้กระทาความผิดว่าเป็ นความผิดฐานยอมความกัน (Compounding offense)
ระบบวิธีพิจารณาความอาญาของอังกฤษมีลักษณะพิเศษ คือไม่มีการเอาเรื่องส่วนได้
เสียส่วนบุคคลกับส่วนได้ เสียของสังคมมาปะปน ดังนั้นจึงไม่มีรูปการฟ้ องคดีความผิดต่อส่วนตัวที่
ให้ อานาจฟ้ องเฉพาะผู้เสียหายเท่านั้น โดยถือว่ าอานาจฟ้ องคดีอาญาเป็ นของประชาชนทุกคน
แต่กม็ ีกฎหมายที่ให้ อานาจแก่องค์กรของรัฐที่จะเข้ ามาควบคุมดูแลการดาเนินคดีอาญาไว้ เช่นกัน
ดังจะเห็นได้ จากการที่เจ้ าพนักงานของรั ฐที่เรียกว่า Attorney-general และ Solicitor เป็ นผู้ฟ้อง
คดีสาคัญ บางเรื่ อ ง หรื อ คดีท่ีเ กี่ยวข้ อ งกับ ส่ ว นได้ ส่ว นเสียของรั ฐ นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1978
อั ง กฤษยั ง ได้ อ อกกฎหมายมอบอ านาจให้ เจ้ า พนั ก งานของรั ฐ ที่ เ รี ย กว่ า Director of Public
Prosecutions (D.P.P.) มีสิทธิฟ้ องคดี อ าญาที่มีความสาคั ญ มาก หรื อ เป็ นคดี ท่ีมีปั ญ หายุ่ งยาก
และเป็ นผู้ให้ คาแนะนาแก่ตารวจในการดาเนินคดีอาญาอื่นๆ นอกจากนั้น D.P.P. ยังมีอานาจเข้ า
ไปแทรกแซงในคดีอาญาที่บุคคลอื่นฟ้ องเป็ นคดีในศาลแล้ วด้ วย และในปี ค.ศ. 1986 ประเทศ
อังกฤษก็ได้ เปลี่ ยนรูปแบบการดาเนิ นคดีอาญาโดยเปลี่ ยนเป็ นหลักการดาเนินคดีอาญาโดยรั ฐ
โดยได้ มีการก่อตั้งองค์กรที่เรี ยกว่ า Crown Prosecution Service (CPS) ขึ้น โดยองค์กรนี้ จะอยู่
ภายใต้ ก ารบั งคับ บั ญชาของ Director of Public Prosecutions (D.P.P.) และ Attorney General
เป็ นผู้ รั บ ผิดชอบการปฏิบั ติงานในคณะรั ฐมนตรี CPS มี อ านาจหน้ า ที่ในการฟ้ องคดี อ าญาซึ่ ง
ตารวจเป็ นผู้สอบสวนทั้งหมดยกเว้ นคดีเล็กๆ น้ อยๆ เช่น คดีจราจร อย่างไรก็ตามสิทธิในการฟ้ อง
คดีอาญาของผู้เสียหายตามหลักการดาเนินคดีอาญาโดยประชาชนยังคงอยู่ แต่อยู่ภายใต้ การกากับ
ดูแลของ CPS กล่าวคือ CPS อาจจะเข้ าไปดาเนินเสียเอง หรืออาจจะใช้ ดุลพินิจให้ ระงับการฟ้ อง
คดีน้ั นๆ ได้ ตามที่เ ห็น สมควร แต่อย่ า งไรก็ตาม การดาเนิ นการฟ้ องร้ องคดีอาญาในประเทศ
อังกฤษเป็ นการกระทาในนามกษัตริย์ (Crown) และเป็ นเรื่ องของแผ่นดิน ดังนั้นเมื่อได้ ฟ้อง
คดีอาญาต่อศาลแล้ ว คู่กรณีในกระบวนพิจารณาจึงไม่อาจประนีประนอมยอมความกัน เองโดย
มิได้ รับความยินยอมจากรั ฐ หรือเจ้ าพนักงานของรั ฐก่อน หากคู่กรณีตกลงประนีประนอมยอม
ความกันเองโดยพลการโดยระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ถือว่าเป็ นความผิด
อาญาฐานยอมความได้ (Compounding offenses) แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม หากโจทก์ ห รื อ จ าเลย
ประสงค์ ท่ีจ ะให้ คดี อ าญาระงั บ ไปก็อ าจกระท าได้ โ ดยโจทก์ หรื อ จ าเลยร้ อ งขอไปยั ง Attorney
General เพื่อให้ ออก Nolle Prosequi อันมีลักษณะเป็ นคาสั่งของกษัตริย์ (Crown) ว่ าการฟ้ อง
คดีอ าญาเรื่ อ งนั้ นให้ เป็ นอัน ยุติลง ทั้งนี้ เนื่ อ งจากคดี ท่ีได้ ย่ ืน ฟ้ องศาลไปแล้ ว Attorney General
แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะยุติคดีได้ โดยทาเป็ น Nolle Prosequi และจะต้ องกระทาในระยะเวลา
ก่อนศาลชั้นต้ นพิพากษา
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3.2 สหพันธ์ส าธารณรัฐเยอรมนี ในส่วนความผิดฐานฉ้ อโกง ประเทศเยอรมัน ก็เป็ น
ความผิดหนึ่งที่คุณธรรมทางกฎหมายคุ้มครอง คือ ทรั พย์สิน ตามกฎหมายเยอรมันบุคคลจะทา
การเปลี่ ยนแปลงบทบั ญ ญั ติ ในเรื่ องทรั พ ย์ได้ น้ อยมาก เพราะถื อ ว่ า เป็ นเรื่ อ งที่เ กี่ย วกับ ความ
สงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน ประเทศเยอรมนี ถื อ หลั ก การด าเนิ น คดี อ าญาโดยรั ฐ (Public
Prosecution) ซึ่งได้ รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส ฉะนั้น การดาเนินคดีอาญาในเยอรมันจึง
เป็ นหน้ าที่โดยตรงของรัฐ และรัฐเท่านั้นที่มีอานาจแต่เพียงผู้เดียวในการดาเนินการฟ้ องร้ องเพื่ อ
รักษาความสงบเรียบร้ อยของสังคม (The state has a monopoly in order to ensure public peace
and order)
แม้ ว่าประเทศเยอรมนีจะใช้ หลักการดาเนินคดีโดยรัฐ (Public Prosecution) ที่กาหนด
ให้ รัฐแต่ผ้ ูเดียวเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินคดีอาญาก็ตาม แต่กฎหมายเยอรมันก็ยังเปิ ดโอกาสให้
ผู้เสียหายมีสิทธิในการฟ้ องคดีบางประเภทที่มีลักษณะในทางส่วนตัวได้ เหตุผลที่เป็ นเช่นนี้เพราะ
ความผิ ด ดั ง กล่ า วมิ ไ ด้ มี ผ ลกระทบต่ อ ประโยชน์ ข องสาธารณะ (Public interest) แต่ อ ย่ า งใด
กฎหมายให้ สทิ ธิแก่ผ้ ูเสียหายสามารถดาเนินการฟ้ องคดีได้ ในความผิดบางประเภทเท่าที่จากัดไว้
ตามมาตรา 374 แห่ งประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญาเยอรมันนั้ น เมื่อผู้ เสียหายได้
ดาเนินการฟ้ องคดีไปแล้ ว ต่อมาหากพนักงานอัยการมีความเห็นว่า ถ้ าตนเข้ าไปดาเนินการในคดี
ดังกล่ าวแทนผู้เสียหายจะทาให้ เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่า ดังนั้น พนักงานอัยการก็มีสิทธิ
เข้ าดาเนินคดีน้ันแทน โดยอนุญาตให้ ผ้ ูเสียหายเป็ นโจทก์ร่วมในคดีน้ันได้ หลักการดังกล่าวจึงถือ
ว่ า เป็ นสิท ธิ ของรั ฐแต่ ผ้ ู เ ดี ย วที่จ ะปกป้ องความสงบเรี ยบร้ อ ยของสั งคม ดัง นั้ น ในการกระท า
ความผิด อาญาบางประเภท เช่ น ความผิด ฐานบุ ก รุ ก (Hausfriedensbruch) ตามมาตรา 123
ความผิ ด ฐานหมิ่ น ประมาท (Beleidigung) ตามมาตรา 185 ความผิ ด ฐานท าให้ เ สีย ทรั พ ย์
(Sachbeschädigung) ตามมาตรา 303 แห่ งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันนั้น จะถือว่ าเป็ น
อาชญากรรมที่มีลัก ษณะไม่ ร้ ายแรงและมี ผลกระทบเฉพาะในทางส่วนตัวของผู้เสียหายก็ตาม
แต่รัฐยังสามารถที่จะอ้ างในเรื่ องของการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (Public interest) เพื่อเข้ า
ดาเนินคดีดังกล่าวแทนเอกชนผู้เสียหายได้
นอกจากนี้บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ก็มิได้ มีบทเฉพาะที่เป็ น
ความผิด ต่ อ ส่ วนตั วเหมือ นกับ ประมวลกฎหมายอาญาของไทย คงมี แ ต่ บ ทบั ญ ญั ติ ท่ีก ล่ า วถึ ง
ความผิ ด ที่อ าศั ย การร้ อ งทุ ก ข์ ข องผู้ เ สีย หาย และความผิ ด ที่ผ้ ู เ สี ย หายต้ อ งให้ อ านาจในการ
ดาเนินคดีซ่ึงมีลักษณะคล้ ายกับความผิด อันยอมความได้ ของไทย โดยพนักงานอัยการจะฟ้ อง
คดีอาญาดังกล่าวได้ ต่อเมื่อผู้เสียหายได้ ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนนับแต่ทราบการกระทาความผิด
และรู้ตัวผู้กระทาความผิด เมื่อผู้เสียหายได้ ร้องทุกข์มอบคดีแก่ พนักงานอัยการแล้ ว ถือว่าคดีอยู่
ในอานาจและความรับผิดชอบของพนักงานอัยการ
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3.3 สาธารณรัฐฝรัง่ เศส ประเทศฝรั่งเศสใช้ หลักการดาเนินคดีอาญาโดยรั ฐเป็ นหลัก
(Public Prosecution) อย่างเคร่ งครัด กฎหมายฝรั่งเศสจึงกาหนดให้ รัฐเท่านั้นเป็ นผู้มีอานาจใน
การดาเนินคดีอาญาโดยมีพนักงานอัยการทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนของรั ฐ หลักพื้นฐานของกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของฝรั่งเศสจึงเกิดความจาเป็ นในการรักษาความสงบเรียบร้ อยของสังคม
เป็ นหลั ก โดยไม่ ใ ห้ ผ้ ู เสียหายสามารถฟ้ องคดีอาญาได้ ด้วยตนเอง ซึ่ งหลั กการนี้ บั ญ ญั ติไว้ ใ น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 1959 (Code de Procé dure Pé nale) และได้ รับ
การแก้ ไขครั้งสาคัญในเดือนมกราคม ค.ศ. 1993 และเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1993 ในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตาม ระบบกฎหมายในภาคพื้นยุโรปส่วนใหญ่แล้ ว ผู้ท่ไี ด้ รับความเสียหายจากการกระทา
ผิดในทางอาญานั้น จะดาเนิน การฟ้ องในทางแพ่ ง (ในคดีละเมิด) เพื่อเรียกร้ องค่าเสียหายอันมี
ผลทาให้ มีการพิจารณาดาเนินการฟ้ องร้ องในคดีอาญาไปในคราวเดียวกัน ซึ่งกระบวนพิจารณา
ดังกล่าวนี้เป็ นลักษณะเฉพาะของกฎหมายฝรั่งเศส อันถือว่าเป็ นการฟ้ องคดี แพ่ งที่เกี่ยวเนื่องกัน
คดีอาญา (L’action civile) ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นการบังคับให้ อัยการดาเนินคดีอาญาในชั้ นศาล หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็ นการฟ้ องคดีอาญาในทางอ้ อมนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม แม้ ในระบบกฎหมายของฝรั่งเศสจะไม่มีความผิดต่อส่วนตัวที่ให้ คู่กรณี
ตกลงยอมความกันเหมือนกับในประมวลกฎหมายอาญาของไทยก็ตาม แต่การดาเนินคดีอาญา
ของกฎหมายฝรั่ งเศสยังมีมาตรการที่ทาให้ การฟ้ องคดีน้ันยุติลง ด้ วยวิ ธีการไกล่ เกลี่ยประนอม
ข้ อพิ พ าท (Mé diation pé nale) กล่ า วคื อ การไกล่ เ กลี่ ยทางอาญา (Mé diation pé nale) มี
วั ตถุ ป ระสงค์เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาข้ อ พิ พาทอัน เนื่ องมาจากการกระทาความผิด เล็กน้ อย โดยการ
เบี่ ย งเบนผู้ ก ระท าความผิ ด จากการฟ้ องคดี แ ละการลงโทษที่ รุ น แรง แม้ ม าตรการไกล่ เ กลี่ ย
ประนอมข้ อพิพาทดังกล่าวจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเสียหายได้ เข้ ามามีบทบาทที่จะให้ ความยินยอมก็ตาม
ก็จะต้ องกระทา “ก่อน” ที่จะได้ มีการฟ้ องคดีอาญาเท่านั้น แต่หากได้ มีการฟ้ องคดีอาญาโดย
พนักงานอัยการไปแล้ ว ดังนี้บทบาทของผู้เสียหายดังกล่าวก็เป็ นอันยุติลง

4. ปั ญหาในการกาหนดประเภทของความผิดอันยอมความได้
ความผิดอันยอมความได้ แม้ จะเป็ นความผิดทางอาญาแต่กม็ ีลักษณะคล้ ายคลึงกับ
การก่อความเสียหายในทางแพ่งอันควรเป็ นเรื่องส่วนตัวของผู้เสียหาย รัฐจะนาตัวผู้กระทาผิดมา
ลงโทษได้ กต็ ่อเมื่อผู้ เสียหายเองประสงค์จะดาเนินคดี เช่ น ความผิดฐานฉ้ อโกง ข้ อเท็จจริ งใน
องค์ประกอบความผิดคือ มีการหลอกลวงจนได้ ทรั พย์สินไป คุณธรรมทางกฎหมายที่ประสงค์
คุ้มครองคือ ทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นเรื่องส่วนตัวและไม่ใช่อาชญากรรมร้ ายแรง กฎหมายจึงกาหนดให้
เป็ นความผิดอันยอมความได้
แต่หากผู้เสียหายในความผิดอันยอมความได้ เป็ นองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่
เพียงตัวบุคคลในองค์กรของรัฐเท่านั้น เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นของหน่วยงานของ
รัฐความเสียหายที่ได้ รับคือทรัพย์สินของสาธารณชนสูญเสียไปนั่นเอง ลักษณะของความเสียหาย
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จึงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนบุคคลอีกต่อไป ดังนั้น จึงมีแนวความคิดว่า การกระทาผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของหน่วยงานรัฐไม่ควรกาหนดให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้ มิฉะนั้นรัฐจะได้ รับการเยียวยา
หรือไม่จะขึ้นอยู่กบั หัวหน้ าหน่วยงานหรือองค์กรรัฐนั้นๆ ว่าจะตัดสินใจประสงค์ดาเนินคดีหรือไม่
ซึ่งเป็ นการวางเรื่ อ งผลประโยชน์ ส่วนรวมไว้ บ นการตัดสิน ใจส่วนบุคคล แต่ เมื่อบทบัญ ญั ติใน
ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้ พิจารณาถึงกรณีเช่นนี้ ส่งผลให้ การดาเนินคดีในการกระทาความผิด
เกี่ยวกับทรั พย์สินที่เป็ นความผิดอันยอมความได้ เช่น ยักยอก ฉ้ อโกง หรือทาให้ เสียทรั พย์ ซึ่งมี
ผู้เสียหายเป็ นหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ ต้ องประสบปั ญหาในทางปฏิบัติในเรื่องของการร้ อง
ทุกข์ ได้ แก่ เป็ นการร้ องทุกข์โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ูมีอานาจในหน่ วยงานนั้น ปั ญหาการร้ องทุกข์
ล่าช้ าทาให้ ประสบปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานและนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษ หรือ
ปัญหาที่หน่ วยงานหรื อองค์กรของรั ฐไม่ยอมร้ องทุกข์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผ้ ูมีอานาจในการร้ อง
ทุ กข์ ในหน่ ว ยงานนั้ นๆ เห็นว่ า ผลกระทบของการกระทาความผิ ดไม่ ใช่ เรื่ อ งสาคัญ ที่จ ะต้ อ งมา
เสียเวลาในการดาเนินคดีกเ็ ป็ นได้ ตัวอย่างเรื่องที่เกิดขึ้น เช่ น กรณีตามหนังสือสานักงานอัยการ
สูงสุดที่ อส 0017/14144 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2537 ซึ่งเป็ นการตอบข้ อหารือของสานักงาน
อัยการสูงสุด “ในปัญหาที่ว่าความผิดฐานฉ้ อโกงอันเป็ นความผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดอันยอม
ความได้ หากผู้ แ ทนนิ ติบุ คคลซึ่ งเป็ นองค์ก รหรื อหน่ วยงานของรั ฐไม่ ยอมร้ องทุ กข์ พนั กงาน
สอบสวนควรปฏิบัติอย่างไรนั้น เห็นว่าทรัพย์สินของนิติบุคคลซึ่งเป็ นองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ
ต้ อ งถื อ ว่ า เป็ นทรั พ ย์ สิน ของส่ ว นรวม ฉะนั้ น ความผิ ดฐานฉ้ อ โกงที่ก ระทาต่ อ นิ ติ บุ คคลที่เ ป็ น
องค์กรหรื อหน่ วยงานของรั ฐจึ งไม่ เป็ นความผิดต่ อส่วนตัว หรื อความผิดอันยอมความได้ ที่จะ
ต้ องห้ ามตามมตรา 121 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การดาเนินคดีกับผู้ฉ้อโกง
ทรัพย์สนิ ขององค์กรหรือหน่วยงานของรัฐจึงกระทาได้ โดยมิพักต้ องมีการร้ องทุกข์ ทั้งนี้โปรดดู
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 และ 361 ที่กฎมายก าหนดให้ ก รณี ทรั พ ย์ ท่ี
เสี ย หาย ถู ก ท าลาย ถู ก ท าให้ เสื่ อ มค่ า หรื อ ไร้ ประโยชน์ เ ป็ นทรั พ ย์ ท่ี ใ ช้ หรื อ มี ไ ว้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ กฎหมายไม่ได้ กาหนดให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้ เอาไว้ อันแสดงให้ เห็น
ว่ า ประมวลกฎหมายอาญาของเราเองก็เล็งเห็น ถึงหลั กคุ ณ ธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนรวม
แม้ ความผิดฐานทาให้ เสียทรัพย์โดยทั่วไปจะเป็ นความผิ ดอันยอมความได้ แต่หากทรัพย์น้ันเป็ น
ทรั พย์ท่ีใช้ หรื อมีไว้ เพื่ อสาธารณประโยชน์ ก็จะไม่ใช่ ความผิดอันยอมความได้ อีกต่อไป ดังนั้น
ด้ วยหลักการเดียวกันนี้ จึงควรแก้ ไขบทบัญญัติในเรื่องของความผิดอันยอมความได้ ให้ ครอบคลุม
โดยตลอด ถึงกรณีท่หี น่วยงานของรัฐได้ รับความเสียหายด้ วย
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ ของประเทศไทยและความผิด
อันยอมความได้ ของต่างประเทศพอสรุปได้ ดังนี้
5.1 บทสรุป
กล่าวโดยสรุป ประเทศไทย มีการกาหนดความผิดที่เรียกว่าความผิดอันยอมความได้
ซึ่งเป็ นความผิดที่มีอาชญากรรมน้ อย และเป็ นเรื่ องกระทบคุ ณธรรมส่วนบุ คคล จากการศึ กษา
พบว่าความผิดใดจะเป็ นความผิดอันยอมความได้ กฎหมายจะระบุไว้ เป็ นการเฉพาะ ความผิดที่
มิได้ ระบุว่าเป็ นความอันยอมความได้ คือ ความผิดอาญาแผ่นดิน
สาหรั บประเทศไทย ความผิดอาญาที่ละเมิดคุณธรรมที่เป็ นส่วนบุคคล (Individualrechtsgut) มักจะมีการกาหนดให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้ หรื อที่ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาเรียกว่า ความผิดต่อส่วนตัว เงื่อนไขประการหนึ่งในการเริ่มต้ นการดาเนินคดี
อาญาในความผิ ดประเภทนี้ ก็คือเจตจ านงของผู้ เสีย หาย ตามที่ป รากฏในประมวลกฎหมาย
วิธพี ิจารณาความอาญามาตรา 121
นอกจากนั้น ความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้ บางเรื่อง แม้ กฎหมาย
ประสงค์ค้ ุมครองคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนบุคคล (Individualrechtsgut) แต่ผลเสียหาย
จากการกระทาความผิดในเรื่ องนั้ นๆ อาจมีผลกระทบต่อคุ ณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนรวม
(Universaire-chtsgut)ได้ เช่ นกัน เช่ น ความผิดเกี่ยวกับทรั พย์สินที่หน่ วยงานหรื อองค์กรของรั ฐ
เป็ นผู้ เ สีย หาย ถ้ า พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ใ นกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญามาตรา 121
ตามปกติน้ัน การดาเนินคดีของพนักงานสอบสวนยังต้ องอาศัยคาร้ องทุกข์ของผู้แทนนิติบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ การกระทาความผิดอาญาที่ นิติบุคคลที่เป็ นองค์กรหรือหน่วยงานของัฐ
เป็ นผู้เสียหายนั้น ไม่สมควรให้ เป็ นความผิดต่ อส่วนตัว หรื อความผิดอันยอมความได้ ท่ีจะต้ อ ง
ดาเนิ นการตามมาตรา 121 แห่ งประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญา การดาเนิน คดีกับ
ผู้กระทาความผิดในกรณีท่อี งค์กรหรือหน่วยงานของรัฐเป็ นผู้เสียหาย จึงไม่ควรขึ้นอยู่กับเจตจานง
ของผู้เสียหาย ดังนั้น ในกรณีเช่นนี้ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ควรกาหนดให้ เป็ นความผิดอันยอมความได้
เพราะเป็ นเรื่ องที่ความเสียหายเกิดขึ้น ต่ อรั ฐ เป็ นกรณที่เป็ นเรื่ องคุ ณธรรมทางกฎหมายที่เป็ น
ส่วนรวม เอกชนไม่เป็ นผู้เสียหาย กรณีน้ ีไม่จาเป็ นต้ องอาศัยคาร้ องทุกข์ของผู้แทนนิติบุคคลของ
หน่วยงานนั้นๆ ในการสอบสวนดาเนินคดีแต่อย่างใด กรณีเช่นนี้ หากรัฐปล่อยให้ ผ้ ูเสียหายในแต่
ละการกระทานั้นๆ เป็ นผู้มีอานาจตัดสินใจว่าจะมีการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดหรือไม่เพียง
ผู้เดียว อาจทาให้ ภารกิจ ของรั ฐในการน าตัวผู้กระทาความผิดเข้ า สู่กระบวนการยุ ติธรรมขาด
ประสิทธิภาพได้

177

11
5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ส าหรั บ ความผิ ด ฐานฉ้ อ โกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ที่เ ป็ น
ความผิดอันยอมความได้ ที่หน่วยงานของรัฐเป็ นผู้เสียหายนั้น ควรที่จะมีการศึกษาแนวความคิด
ในเรื่ องคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนรวมให้ ชัดเจน เพราะแม้ ลักษณะความผิดจะเป็ นเรื่ องที่
กฎหมายบั ญญัติให้ ยอมความได้ แต่หากผู้ ท่ไี ด้ รับความเสียหายเป็ นหน่ วยงานของรั ฐ ย่อมเป็ น
เรื่ อ งที่แ ตกต่ า งจากการที่ปั จ เจกบุ ค คลเป็ นผู้ เ สีย หาย ดั งนั้ น ความผิ ดที่หน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น
ผู้เสียหายนี้ แท้ จริงก็หมายถึงรัฐเสียหายนั่นเอง หากยังคงให้ ความผิดที่รัฐเสียหายนี้ เป็ นความผิด
อันอยมความได้ การจะดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเรื่องนั้นๆ หรือไม่ อาจเป็ นเรื่องของดุลย
พินิจของผู้แทนของหน่วยงานรัฐนั้นๆ โดยแท้ หากใช้ ดุลยพินิจว่าจะไม่ร้องทุกข์ดาเนินคดีเสียแล้ ว
ผลของการกระทาความผิดในเรื่ องนั้ น ย่อมไม่ได้ รับการเยียวยา ทางแก้ ปัญหาที่ชัดเจนที่สุดใน
เรื่ อ งนี้ คื อ การแก้ บ ทบั ญ ญั ติ ก ฎหมาย ก าหนดให้ ชั ด เจนว่ า ความผิ ดที่ห น่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น
ผู้เสียหายนั้น ไม่อ าจยอมความได้ โดยผู้เขียนขอเสนอแนะให้ แก้ ไขบทบั ญญั ติมาตรา 348 ที่
กาหนดให้ ความผิดฐานฉ้ อโกงตามมาตรา 341 เป็ นความผิดอันยอมความได้ โดยให้ ระบุเพิ่มเติม
ลงไปว่า มาตรา 348 “ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดมาตรา 343 เป็ นความผิดอันยอม
ความได้ เว้ นแต่ในกรณีท่หี น่วยงานของรัฐเป็ นผู้เสียหาย”
สาหรับความผิดฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัยตามมาตรา 347 ที่เป็ นความผิดอันยอม
ความได้ การกาหนดให้ ความผิดฐานใดเป็ นความผิดในทางส่วนตัวจึงต้ องพิจารณาถึงระดับของ
ความร้ า ยแรงในผลเสีย หายที่จ ะเกิด ขึ้น แก่ สังคมโดยรวมด้ ว ย ดั ง นั้ น ก็ค วรที่จ ะมี ก ารศึ ก ษา
แนวความคิดในเรื่องคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็ นส่วนรวมให้ ชัดเจนเช่นกัน เนื่องจากการที่บริษัท
ประกันวิ นาศภัยมีสถานะเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับความผาสุกของประชาชน หากบริ ษัทประกัน
วินาศภัยถูกฉ้ อโกง ย่อมทาให้ บริษัทประสบความล้ มเหลวในการบริหารกิจการ ผลร้ ายย่อมตกแก่
ประชาชนโดยส่วนรวม และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอีกส่วนหนึ่ง
ด้ วย อีกทั้งการกระทาความผิดดังกล่าวนี้ ยังถือว่าเป็ นภัยร้ ายที่เป็ นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอีก
ส่วนหนึ่ง “ความบกพร่องของบทบัญญัติน้ ี ก็คือ เป็ นการกาหนดโทษโดยพิจารณาจากพฤติการณ์
ภายนอกของความผิด โดยไม่ได้ พิจารณาจากระดับความร้ ายแรงที่แท้ จริ งของความผิด (degré
reel de criminalité ) หรือระดับของความรับผิดทางอาญาของผู้กระทาผิดแต่อย่างใด เพราะการ
กระทาความผิดฐานนี้มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะมากกว่าที่จะเป็ นเรื่องส่วนตัว
5.2.2 ทางแก้ ปัญหาที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้คือ การแก้ บทบัญญัติกฎหมาย โดยผู้เขียน
ขอเสนอแนะให้ แก้ ไขบทบัญญัติมาตรา 348 ที่กาหนดให้ ความผิดฐานฉ้ อโกงตามมาตรา 341
และความผิดฐานฉ้ อโกงประกันวินาศภัยตามมาตรา 347 เป็ นความผิดอันยอมความได้ โดยให้
แก้ ไขและระบุเพิ่มเติมลงไปว่า มาตรา 348 “ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดมาตรา 343
347 เป็ นความผิดอันยอมความได้ เว้ นแต่ในกรณีท่หี น่วยงานของรัฐเป็ นผู้เสียหาย”
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