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บทค ดั ย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาปั ญหาการดาเนิน คดี อาญาโดยผู้เ สียหายและการใช้ สิท ธิ โดยไม่สุ จริ ตใน การฟ้ องคดี เ พื่ อ
ประสงค์ที่จะกลั่นแกล้งฟ้องร้องบุ คคลโดยใช้ก ระบวนการยุ ติธ รรมเป็นเครื่ องมือ ซึ่งการฟ้องคดี โดยไม่สุจริ ต บิ ดเบื อ น
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มีลักษณะพิเศษของการฟ้องคดีอันเป็นการยืดระยะเวลาในฟ้องร้องและต่อสู้คดี ทาให้ในระหว่างทางผู้
ถูกฟ้องต้องสูญเสียเงินทองและเวลาในการเข้าสู้คดีโดยไม่จาเป็น รวมทั้งเป็นการบั่นทอนขวัญและกาลังใจของผู้ถูกฟ้อง ทา
ให้เกิดความเกรงกลัวต่อการที่จะออกมาพูดหรือวิพากษ์วิจารณ์การกระทาที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะอัน ถื อ เป็ น
ปัญหาสาคัญของประเทศไทย ตามสถิติที่มีการรวบรวมโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในปี พ.ศ. 2540-2562 พบว่า
ความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามมาตรา 326 และมาตรา 328 ถูกนามาใช้เพื่อฟ้องกลั่นแกล้งกันมากที่สุดถึงร้อยละ 26.23
จากข้อมูลคดีทั้ง 212 คดี ซึ่งลักษณะการฟ้องมีทั้งฟ้องหมิ่นประมาทในคดีอาญา หมิ่นประมาทในคดีแพ่ง หรือฟ้อ งตาม
กฎหมายอื่นรวมมาด้วย1 ยังไม่รวมคดีอีกจานวนมากที่ได้มีการฟ้องร้องและถอนฟ้องออกไปทาให้ไม่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ใน
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สถิติ ในเวลาต่อมาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา 161/1 มาเพือ่
แก้ไขปัญหาการฟ้องคดีที่ไม่สุจริต บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้ง หรือเอาเปรียบจาเลย หรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่ ง
กว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ซึ่งบทบัญญัติที่เพิ่มเติมขึ้นมานี้เป็นเครื่องมือในการช่วยกลั่นกรองคดีที่ต้องเข้ามาสู่กระบวน
พิจารณาของศาลอีกขั้นตอนหนึ่ง แต่ด้วยกรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ รวมไปถึงข้อจากัดของบทบัญญัติ มาตรา 161/1
นี้ ก่อให้เกิดปัญหาในการนามาปรับใช้ว่ามาตราดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ตามความประสงค์ที่บัญญั ติขึ้ น มามาก
น้อยเพียงใด เนื่องจากสิทธิในการฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหายไม่ว่าจะก่ อนหรื อภายหลั งมีมาตรา 161/1 ราษฎรก็ยัง คงมี
อานาจเต็มที่ในการฟ้องคดีต่อศาล คงมีเพียงกระบวนการในการกลั่นกรองคดีที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นการเพิ่มขั้นตอนใน
การตรวจสอบความจริง โดยให้ศาลมีอานาจมากขึ้นในการใช้ดุลพินิจยกฟ้องราษฎรได้ตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้อง หากศาลเห็น ว่ า
เป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต อันอาจนามาซึ่งปัญหาอีกหลายประการที่เกิดจากการใช้ดุลพินิจของศาลและเป็นปัญหาต่อไป
ว่ามาตรา 161/1 สมควรมีอยู่ต่อไปหรือไม่
ตามปัญหาดังกล่าวบทความนี้ใช้วิธีก ารศึ กษาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาว่าประเทศอื่น ๆ เช่น ประเทศฝรั่ ง เศส
และประเทศเยอรมนี มีหลักการดาเนินคดีและกระบวนการในการกลั่น กรองคดีอาญาอย่างไร ซึ่งในต่างประเทศก็มี ก รณี
การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเช่นเดียวกันกับในประเทศไทย แต่ใช้มาตรการที่แตกต่างกันในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น บทความนี้
จึงศึกษาวิเคราะห์ถึงรูปแบบการดาเนิน คดี การกลั่นกรองคดีและแนวทางการแก้ไขปัญ หาที่เกิ ดขึ้นเพื่อ หาข้ อเสน อแนะ
ให้กับประเทศไทย
ผลของการศึกษาพบว่าหลักการดาเนิน คดี อาญาของแต่ละประเทศจะใช้ห ลัก การดาเนินคดีโดยรัฐเป็นหลัก แต่
มิได้ตัดอานาจของผู้เสียหายออกไปอย่างเด็ดขาด ผู้เสียหายยังมีอานาจดาเนินคดีอาญาเฉพาะในขอบเขตที่ กาหนด โดย
กระบวนการดาเนินคดีจะอยู่ในการก ากับ ดูแ ลของพนักงานอั ยการทั้งสิ้น อันถือเป็นการให้ความสาคัญกั บบทบาทของ
พนักงานอัยการเป็นอย่างมากในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ จากการศึกษาเปรียบเทียบดังกล่าวบทความนี้จึ ง มี ก าร
เสนอให้มีการจากัดอานาจในการฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหายให้ สามารถฟ้องคดี อาญาได้เองเฉพาะในความผิดต่ อส่ วนตั ว
และให้พนักงานอัยการเข้ามามีบทบาทในการรับรู้และควบคุมดูแลการดาเนินคดีข องผู้เสียหาย เมื่อระบบเป็นไปตามที่ ไ ด้
เสนอ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 จังไม่มีความจาเป็นที่ต้องมีอยู่อีกต่อไป
ค าสาค ญ
ั
การฟ้องคดีโดยไม่สุจริต, กลั่นแกล้งฟ้องร้อง, ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา
ABSTRACT
This article researches the problem of criminal prosecution by injured persons and strategic
lawsuits against public participation using the legal process to instrumentalize dishonest prosecutions.
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The special characteristic of strategic lawsuits against public participation is to use the longest duration
possible for prosecution, causing other parties considerable losses in procedural expenses and eventual
discouragement. This promotes fear among people of speaking against, or criticizing, any actions in the
public interest, resulting in a major problem in Thailand. According to Human Rights Lawyers Association
statistics from 1997 to 2019, defamation offenses citing article 326 and 328 of the Thailand Criminal
Code (TCC) were cited in 26.23 percent of defamation lawsuits. In 212 cases, the nature of the
prosecution included civil and criminal defamation, as well as related laws. Many cases were omitted
from that total, as being withdrawn by plaintiffs due to problems with case screening processes.
Subsequently, article 161/1 of the Thailand Criminal Procedure Code, B.E. 2477 (1934; CPC) was an
additional provision for resolving strategic lawsuits against public participation, distorted prosecution,
taking advantage of defendants, or aiming for results other than the desired benefits. This provision is
one of the instruments for screening cases filed in court. However, there are the problems about
applying article 161/1 in these cases in terms of whether the scope of rules and limitations of the article
can resolve issues of distorted prosecution. Citizens retain full rights to institute criminal prosecutions,
whether provisions of article 161/1 apply or not. There may be merely a change in the screening process,
adding a step towards verifying the truth. Currently, the court has discretion to dismiss plaintiff fact checking processes if the court identifies a dishonest prosecution. By giving the court more power to
exercise discretion to dismiss people from the class of prosecution if the court deems that the
prosecution is in bad faith, many other problems may arise from the discretion of the court. A further
issue is whether article 161/1 should exist or not.
To resolve these issues, comparative research was done through an international comparative
legal study of prosecution and criminal screening process principles in Thailand, France, and Germany.
In other countries, there are cases of dishonest litigation, as in Thailand. But France and Germany take
different measures to resolve the issue, so this article analyzes litigation patterns, screening cases and
finding remedies for problems that arise to identify solutions for Thailand.
Results were that criminal proceedings in each country were based on the principle of state
prosecution, but did not absolutely restrain criminal prosecution by individuals. The injured person will
have the power to prosecute only to a specified extent. Criminal prosecution by individuals must
proceed following legal provisions under the supervision, or awareness, of the public prosecutor. This
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emphasizes the highly important role and duty of the public prosecutor in maintaining the public
interest. These findings suggest that by limiting the prosecution of injured persons to the power of
individual prosecutions for personal offenses alone, and allowing public prosecutors to join the case of
the people, article 161/1 of the CPC would no longer be a necessity.
Keywords
Strategic lawsuit against public participation ( SLAPPs) , Distorted prosecution, Institute criminal
prosecution by injured party
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บทน า
การฟ้องคดีโดยราษฎรหากไม่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ราษฎรมีอานาจเสนอคดีต่อศาลเองได้ โ ดยไม่
ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบในชั้นสอบสวนหรื อในชั้นอัย การก่อน ซึ่งการตรวจสอบฟ้องของราษฎรจะกระทาโดยศาล
ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเท่านั้น อีกทั้งรัฐจะไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงหรือขั ดขวางการใช้สิทธิในการฟ้องคดีของผู้เสียหายได้
เมื่อระบบการดาเนินคดี อาญาของประเทศไทยให้ สิท ธิแ ก่ผู้เ สีย หายในการฟ้องคดี ต่อ ศาลได้เอง นามาสู่ปั ญ หาในทาง
กฎหมายที่เกิดจากการที่ราษฎรใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาต่อศาลโดยตรงคือ ก่อให้เกิดความบกพร่องในการดาเนินคดีผู้เสียหาย
เอง ไม่ว่าจะโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจให้เกิดความบกพร่อง หรืออาจจะมีการดาเนินคดี อาญากันโดยสมยอมระหว่ าง
ผู้เสียหายกับผู้กระทาผิดอันเป็นการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทาความผิดหลุดพ้นจากความรับผิด อันถือเป็น
การใช้สิทธิฟ้องคดีอย่างไม่สุจริตเนื่องจากไม่ได้ประสงค์จะนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษ รวมไปถึงการนาคดีอาญามา
เป็นเครื่องมือเพื่อฟ้องกลั่นแกล้ง หรือปิดปากบุคคลบางคนหรือ บางกลุ่มไม่ให้ออกมามีสิทธิมีเ สียงในสังคม การฟ้ อ งคดี
ลักษณะนี้มักเกิดขึ้นจากการที่นายทุนผู้ประกอบธุรกิจฟ้องร้องชาวบ้านเกี่ยวกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อม เช่น คดีเหมืองแร่
วังสะพุง ที่ประชาชนออกมาเรีย กร้ องเพื่อ ประโยชน์ส าธารณะแล้ วเกิดการแกล้งฟ้องเพื่อ ข่มขู่ให้ ชาวบ้ า นหยุ ดท ากา ร
เรียกร้องหรือออกมาแสดงความคิดเห็นและทาการฟ้องคดีในข้อหาหมิ่นประมาทเพื่อทาให้เกิดความเกรงกลัวจนไม่ก ล้ า ใช้
สิทธิใช้เสียง โดยลักษณะพิเศษของการฟ้องคดีประเภทนี้จะไม่ได้มุ่งหวังผลแพ้ชนะกันในทางคดี เพียงแต่ต้องการก่อให้เกิด
ความยากลาบากในการดาเนินชีวิตและข่มขู่ให้เกิ ดความเกรงกลัว โดยอาศัยช่องทางในกฎหมายดึงคดีให้มีระยะเวลาใน
การต่อสู้กันอย่างยาวนาน การดาเนินคดีในรูปแบบนี้เรีย กว่าการดาเนิน คดีเชิ งยุ ทธศาสตร์เพื่อ ระงับการมี ส่ วนร่ วมใน
กิ จ กรรมสาธารณะ ( Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPPs) อั น เป็ น กลยุ ท ธ์ อ ย่ า งหนึ ่ งที่ใช้
กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือ ซึ่งคดีประเภทนี้เริ่มมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 161/1 เพื่อแก้ปัญหาการใช้
กระบวนยุติธรรมทางอาญาในวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อเอาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษอย่างแท้จริง โดยมาตรานี้ได้บัญญัติ
ให้ศาลมีอานาจยกฟ้องได้ตั้งแต่ในชั้นก่อนการไต่สวนมูลฟ้อง หากปรากฎว่าเป็นการฟ้องคดีที่ไม่สุจริตเพื่อกลั่ น แกล้ ง เอา
เปรียบจาเลย เช่น การฟ้องผู้ไม่ชาระหนี้ทางแพ่งเป็นคดี อาญาในข้อ หาฉ้ อโกง การฟ้องเจ้าหน้าที่ของรั ฐ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 เป็นต้น แต่ข้อจากัดประการสาคัญของมาตรา 161/1 นี้ คือ บทบัญญัติดังกล่าวใช้ได้เฉพาะ
กรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองเท่านั้น หากเป็นการฟ้องคดีโดยพนักงานอัยการจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะใช้มาตรานี้ เหตุที่
เป็นเช่นนี้เป็นเพราะการฟ้องคดีโดยพนักงานอัย การได้ผ่ านการกลั่น กรองมาแล้ วในชั้นพนั กงานสอบสวน จึ ง ไม่ มี ความ
จาเป็นที่จะต้องใช้มาตรานี้อีก แต่หากพิจารณาจากงานวิจัยที่มีการเก็บรวบรวมสถิติคดีที่เป็นการฟ้องกลั่นแกล้งกลับพบว่ า
การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตของผู้เสียหายมักกระทาการฟ้องผ่านช่องทางของพนักงานอัยการมากกว่าการฟ้องคดีด้วยตนเอง 2
2

เพิ่ง อ้าง.
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หากเป็นเช่นนี้ มาตรา 161/1 จะไม่สามารถขัดขวางคดีเหล่านี้ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลได้เลย อีกทั้งการให้
อานาจศาลในการใช้ดุลพินิจพิจารณาเองว่ากรณีใดเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตในการฟ้องคดีอาญา หรือกรณีใดเป็นการใช้สิทธิ
โดยชอบแล้ว ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่น อนในการพิจ ารณา ซึ่งการบัญญัติกฎหมายเช่นนี้ อาจเ ป็ น การใ ห้ ศ าลใช้
ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวางอันอาจส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิโดยสุจริตของผู้เสี ยหาย เนื่องจากพวกเขาอาจถูกละเมิดโดย
กระบวนการยุติธรรมเสียเอง หากศาลมองว่าการฟ้องคดีที่ กระทาไปอย่างสุจ ริตเป็นการไม่สุจริต ซึ่งการพิจารณาความ
สุจริตของโจทก์จะพิจารณาอย่างไรและหากไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนอาจเป็นการยากที่จะพิจารณาความสุจริตของผู้
ฟ้องคดีได้
เมื่อการดาเนินคดีแพ่งไม่มีการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุ คคล กฎหมายจึงให้มีการว่ากล่าวฟ้องร้อ งระหว่ า ง
กันเองได้ แต่การดาเนินคดีอาญามีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การจะฟ้องร้องต้องมีเหตุผ ลที่ชัดเจนเพียงพอ
มากกว่าการที่จะปล่อยให้ราษฎรไปว่า กล่า วกันเอง แล้วจึงให้ศาลเข้ามาพิจารณาในภายหลัง ซึ่งไม่ทันท่วงที จึง มี ความ
จาเป็นที่รัฐต้องเข้ามากากับ ดูแ ลการดาเนิน คดี อาญา เมื่อการฟ้องคดีของผู้ เสี ยหายก่ อให้เ กิ ดปัญ หา ต่ อ กระ บวนการ
ยุติธรรมและกระทบต่อสิทธิของผู้ถูกฟ้องร้อง กระบวนการในการกลั่นกรองคดีอาญาจึงถือเป็นกระบวนการสาคัญที่จะช่ว ย
คัดกรองคดีก่อนเข้ามาสู่การพิจารณาของศาลทางหนึ่ง เนื่องจากการกลั่นกรองคดีอาญาเป็นกระบวนการเบื้องต้ น ในกา ร
พิจารณาคาฟ้องของโจทก์ว่ามีมูลเพียงพอที่จะรับฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่ เพื่อเป็นการประกันสิทธิให้กับจาเลยว่าจะไม่ ถู ก
ฟ้องกลั่นแกล้งในคดีที่ไม่มีมูลความจริง ซึ่งปัญหาการฟ้องคดีของราษฎรดังกล่าวจาเป็นต้องพิจารณาในภาพรวมทั้งระบบ
ตั้งแต่ผู้มีอานาจในการฟ้องคดีไปจนถึงกระบวนการกลั่นกรองคดีอาญาก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล
1. หลักการดาเนินคดีอาญาและการกลัน่ กรองคดีอาญาในประเทศไทย
หลักการดาเนินคดีอ าญาเป็น การพิจารณาบทบาทของเอกชนซึ่งเป็น ผู้เสี ยหาย ประชาชน และรัฐว่ า บุ คคลใด
เหมาะสมที่จะเป็นผู้มีอานาจในการดาเนินคดีอาญากับผู้กระทาความผิด โดยในแต่ละประเทศจะมีหลักการดาเนินคดีอาญา
ที่แตกต่างกัน
หลักการดาเนิน คดีอ าญาโดยเอกชน (Private Prosecution) เป็นรูปแบบการดาเนิน คดี อาญา ที่ กฎหม ายให้
อานาจแก่เอกชนซึ่งเป็นผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดได้ ด้วยตนเอง ไม่ต้องกระทาในนามของ
รัฐ และการต่อสู้คดีจะเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนด้ว ยกัน โดยมีคนกลางผูท้ าหน้าที่ชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่ เ กิ ดขึ้ น
การให้อานาจแก่เอกชนในการฟ้องคดีเองถือเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจของรัฐไม่ให้มีการดาเนินคดีที่ล่าช้าและ
ปราศจากอคติ แต่การฟ้องคดี ข องเอกชนมั กเป็ นไปเพื่ อ ผลประโยชน์ข องเอกชนโดยส่ วนตั วไม่ได้ คานึ ง ถึ ง ป ระโยชน์
สาธารณะ ทาให้หลายครั้งเอกชนใช้สิทธิ ตามกฎหมายที่มีฟ้องคดีโดยไม่สุจริ ตเพื่อกลั่นแกล้งบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง ให้ เ กิ ด
ความเกรงกลัว และยอมปฏิบัติตามในสิ่งที่อีกฝ่ายเรียกร้อง อันเป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์
ของตนเอง ไม่ใช่การฟ้องคดีเพื่อลงโทษผู้กระทาความผิดดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทาให้การใช้กฎหมายมีความบิดเบือน
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ไปได้เช่นกัน3 ในบางประเทศจึงนิยมใช้หลักการดาเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) เพื่อให้รัฐเข้ามาทาหน้า ที่
ในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะของประเทศแทนเอกชน
หลักการดาเนินคดีอาญาโดยรัฐ (Public Prosecution) เป็นหลักการที่ให้พนักงานอัยการเข้ามาเป็นตัวแทนของ
รัฐในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด เนื่องจากการกระทาความผิดอาญาถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึง
ต้องถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย การรักษาผลประโยชน์สาธารณะจึงเป็น หน้าที่ ของรัฐ อีกทั้งเหตุผลที่เอกชนไม่ ค วรเ ข้ า มามี
อานาจดาเนินคดีอาญาเพราะเอกชนมักเข้ามาดาเนินคดีเพื่อต้องการแก้แค้นทดแทนและคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตั วเป็ น
สาคัญโดยไม่คานึงถึง ประโยชน์ข องสัง คม การไม่คานึงถึงประโยชน์ข องสัง คมเช่น นี้ย่ อมก่ อให้เ กิ ด ความ เสี ยหา ยต่ อ
ประโยชน์สาธาณะเป็นอย่างมาก รัฐจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาดาเนินคดีอาญาเพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าว
1.1 ระบบการดาเนินคดีอาญาของประเทศไทยใช้หลักการดาเนินคดีโดยรัฐเป็นหลัก แต่ยังคงมีหลักการดาเนินคดี
อาญาโดยเอกชนผสมผสานอยู่ด้วย เนื่องจากแต่เดิมการดาเนินคดีเป็น อานาจหน้า ที่ของผู้เ สียหายแต่เพียงผู้เ ดี ยวเพราะ
องค์กรอัยการยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้น แต่ในระยะเวลาต่อมามีการพยายามพัฒนาระบบการฟ้องคดีโดยรัฐให้สอดคล้องกับ นานา
ประเทศ4 เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพและสามารถอานวยความสะดวกในการฟ้องคดีให้มีมากขึ้น โดยให้
พนักงานอัยการเข้ามาเป็นผู้ทาหน้าที่ดาเนินการฟ้องคดีแทนผู้เ สียหาย แต่เนื่องจากระบบการฟ้องคดีโดยผู้เสี ย หายมี ม า
ก่อนระบบการฟ้องคดีโดยรัฐเป็นระยะเวลายาวนาน การเปลี่ยนแปลงให้อานาจดังกล่าวเป็นของพนักงานอั ยการเพี ย งผู้
เดียวย่อมกระทาได้ ยาก เนื่องจากปัญหาความเชื่อมั่นในการดาเนิน คดี อาญา ความสามารถและประสิ ทธิ ภ าพใน การ
ดาเนินการของพนักงานอัยการ ทาให้ระบบการดาเนินคดีโดยผู้เสียหายยังคงมีอยู่ต่อไปพร้อมกับระบบการดาเนินคดีโดยรัฐ
ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ผู้เสียหายเข้ามาช่วยในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจของรัฐในการทาหน้าที่ทางหนึ่ง
1.2 กระบวนการในการกลั่นกรองคดีอาญา การดาเนินคดีอาญาในประเทศไทย มีกระบวนการในการกลั่นกรอง
คดีก่อนที่จะเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาในศาล เริ่มตั้งแต่ในชั้นการสอบสวน ชั้นอัยการและในชั้นศาล โดยมีการแยกการ
สอบสวนและการฟ้องร้องออกจากกัน ทาให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้มีอานาจในการสอบสวนคดีความผิ ดที่เกิดขึ้ น และให้
พนักงานอัยการเป็นผู้มีอานาจในการฟ้องร้องคดีต่อ ศาล การทางานของทั้งสององค์กรจึงเป็นอานาจโดยตรงขององค์ ก ร
นั้น ๆ โดยไม่มีการร่วมกันในการตรวจสอบความถูกต้องของการทางาน

3

อุทัย อาทิเวช, คู่มือกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา, (พิมพ์ครั้งที่ 3, ห้างหุน้ ส่วน
จากัด วี.เจ.พริ้นติง้ 2558) 18-26.
4
รชฏ เจริญฉ่า, ‘ระบบการฟ้องคดีโดยรัฐ’ (2539) 4 ดุลพาห 13, 13-18.

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564

546

1) การกลั่นกรองคดีในชั้นสอบสวน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้ตารวจและพนักงานฝ่ า ย
ปกครองเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทาหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา พนักงานสอบสวนจึงมีอานาจในการสอบสวน
คดีอาญาทั้งปวง แต่หากเป็นความผิดต่อส่วนตัวนั้น พนักงานสอบสวนจะทาการสอบสวนไม่ได้จนกว่าจะมีการร้องทุกข์ตาม
ระเบียบโดยผู้เสียหาย5 ซึ่งในการสอบสวนพนักงานสอบสวนมีห น้าที่ในการรวบรวมพยานหลั กฐานทั้งปวงไม่ ใ ช่ เ พี ย ง
พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของจาเลย แต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหา
ด้วย เนื่องจากการสอบสวนเป็นการแสวงหาความจริง และพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การแสวงหาพยานหลักฐานมา
ลงโทษผู้ต้องหาเพียงอย่างเดียว6 การรวบรวมพยานหลักฐานจึง มีความสาคัญอันอาจมีผลไปถึงการพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่
ฟ้องของพนักงานอัยการได้
2) การกลั่นกรองคดีในชั้ นพนักงานอั ยการ พนักงานอัยการมีอานาจในการกลั่น กรองสานวนกา รสอบสวนที่
พนักงานสอบสวนนาส่งมาให้ หากเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมมานั้น ยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่ จะพิจารณา ว่ า มี เ หตุ
สมควรยื่นฟ้องคดีหรือไม่ พนักงานอัยการอาจสั่งให้พนักงานสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมหรือให้ ส่ ง พยานมาเพื่ อ
ซักถามได้7 ซึ่งการพิจารณาสั่งฟ้องหรื อสั่งไม่ฟ้ องของพนักงานอั ยการเป็น ดุลพินิ จ โดยพยานหลักฐานในส าน วน การ
สอบสวนต้องเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าผู้ถูกล่าวหาเป็นผู้กระทาความผิดและเพียงพอต่อการยื่นฟ้อง ซึ่งคดีของพนักงานอัยการ
ต้องมาจากการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย มิเช่นนั้นพนักงานอัยการก็ไม่มีอานาจใช้ดุลพินจิ ในการฟ้องคดีต่อศาล
3) การกลั่นกรองคดีในชั้น ศาล เมื่อมีการยื่นฟ้องคดีอาญาต่ อศาลไม่ ว่าจะโดยพนักงานอั ยการเป็ นโจทก์ ห รื อ
ผู้เสียหายเป็นโจทก์ กฎหมายบัญญัติให้ศาลมีอานาจในการไต่สวนมูลฟ้องได้ 8 แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุ ติธ รรม
ปัจจุบันคือ เมื่อมีการฟ้องคดีโดยพนักงานอัยการ ศาลมักไม่ไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าการฟ้องคดี ไ ด้ ผ่ า น
การกลั่นกรองมาแล้วในชั้นสอบสวนและชั้นของพนักงานอั ยการ คดีจึงเข้ามาสู่การพิจารณาของศาลโดยไม่จาเป็ น ต้ อ งมี
การไต่สวนมูลฟ้องโดยศาลอีก แต่หากเป็นกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้ องคดี อาญาไม่มีองค์ กรใดเข้ามากลั่ นกรองฟ้ อ งของ
ราษฎร ศาลจึงเป็นองค์กรเดียวที่สามารถกลั่นกรองฟ้องได้โดยการไต่สวนมูลฟ้องเพื่อพิจารณาว่าฟ้องนั้นมีมูลเพียงพอที่จะ
รับไว้พิจารณาได้หรือไม่ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของจาเลยไม่ ให้ตกเป็นจาเลยเพราะการฟ้องคดีที่ไม่มีมลู ความจริง ซึ่งเดิม
ทีจาเลยไม่มีสิทธิแถลง หรือนาพยานมาสืบให้ศาลเห็นว่าฟ้องโจทก์ไม่มีมูล ทาให้คดีจานวนมากศาลประทับรับฟ้องไป เป็น
การผลักภาระให้จาเลยต้องเข้าไปสู้กันในชั้นพิจารณาของศาล ในเวลาต่อมาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงได้

5

ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 121.
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 131.
7
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 143.
8
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 162.
6
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มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ มาตรา 165/29 เพื่อคุ้มครองสิทธิจาเลยให้สามารถแถลงในศาลทราบได้ตั้งแต่ในชั้นไต่ ส วน
มูลฟ้องว่าฟ้องของโจทก์ไม่มมี ูล อันเป็นการเปิดโอกาสให้จาเลยในการต่อสู้คดีเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนมากขึ้น
2. หลักการดาเนินคดีอาญาและการกลัน่ กรองคดีอาญาในต่างประเทศ
2.1 การดาเนินคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศส ใช้หลักการดาเนินคดีโ ดยรัฐ (Public Prosecution) โดยถื อ ว่ า
พนักงานอัยการเป็นผู้แทนของรัฐในการทาหน้าที่ดาเนินคดีกับ ผู้ถูก กล่าวหา ทั้งในส่วนของการฟ้องคดีและการสอบสวน
โดยเป็นทั้งผู้กากับดูแลและอานวยการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตั้งแต่การเริ่มต้น คดี เนื่องจากหลักการดาเนิ น คดี
อาญาโดยรัฐได้รับอิทธิพลมาจากหลักการค้นหาความจริงในระบบไต่สวน 10 การกระทาความผิดที่เกิดขึ้นหรือความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เฉพาะตัวผู้เสียหายเท่านั้นที่ถือเป็นผู้ได้รับความเสียหาย แต่รัฐและสังคมก็ถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้วย
รัฐจึงต้องเข้ามาดูแลและดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด แม้ตัวของผู้เสียหายเองจะไม่ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดหรือได้
มีการชดใช้เยียวยาแล้วก็ตาม รัฐก็ยังต้องดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิ ดนั้น ต่อไป11 ส่วนตัวผู้เสียหายไม่มีสิท ธิ ดาเนิ น คดี
อาญาได้ด้วยตนเอง12 แต่ยังคงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง (L’ action civile) ที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิดทาง
อาญาได้ หากเป็นคดีอาญาแต่เพียงอย่างเดียว ผู้เสียหายจะดาเนินคดีโดยลาพั งไม่ได้ต้องมีพนักงานอัยการเข้ามาดาเนินคดี
ตามคาฟ้อง
กระบวนการกลั่นกรองคดีก่อนจะขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลตัดสิน (Juridiction de Judgement) หากเป็ น
ความผิดที่ร้ายแรงหรือมีความซับซ้อนจะต้องมีการไต่สวนก่อน

9

พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562
มาตรา 165/2 “ในการไต่สวนมูลฟ้อง จาเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสาคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไ ม่มี
มูล และจะระบุในค าแถลงถึงตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุทจี่ ะสนับสนุ นข้อเท็จจริง ตามค าแถลงของจาเลยด้วยก็ไ ด้ กรณีเช่นว่านี้
ศาลอาจเรียกบุคคล เอกสาร หรือวัตถุดงั กล่าวมาเป็นพยานศาลเพือ่ ประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ตามที่จาเป็นและสมควร โดยโจทก์
และจาเลยอาจถามพยานศาลได้เมื่อได้รบั อนุญาตจากศาล”
10
ปกป้อง ศรีสนิท, ‘ปัญ หาการดาเนินคดีอาญาโดยผู้เสียหาย’ ใน เขมภูมิ ภูมิถาวร (บรรณาธิการ) หนังสือรวมบทความ
งานวิชาการประจาปี 2550 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต 2552) 475-480.
11
อุทัย อาทิเวช (เชิง อรรถ 3) 29-32.
12
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาฝรัง่ เศส มาตรา 1 วรรคหนึ่ง “การดาเนินคดีอาญาเพื่อการลงโทษนัน้ จะเริม่
ขึ้นและด าเนินได้โดยผูพ้ ิพากษาหรือเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้อานาจไว้ ”

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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1) การกลั่นกรองคดี อาญาโดยศาล การไต่สวนจะกระทาโดยศาลไต่ส วนที่เป็น ศาลเฉพาะ อัน ท าหน้ า ที่ แ ยก
ต่างหากจากศาลตัดสินและกระทาโดยผู้พิพากษาไต่สวน ทาให้การกลั่นกรองคดีก่อนขึ้นมาสู่ การพิจารณาของศาลตัดสิ น มี
ความน่าเชื่อถือและถูกบิดเบือนความจริงได้ยาก โดยคดีที่มีข้อเท็จจริงยุ่งยากซับซ้อน หรือความผิดโทษฉกรรจ์ (Crime)
อัยการจะต้องส่งเรื่ องไปยัง ศาลไต่ ส วนเพื่อให้ทาการไต่ ส วนก่ อนเสมอ ความพิเศษของกฎหมายประเ ทศฝรั่ ง เศสที่ ไ ม่
เหมือนกับประเทศอื่นคือ ในการสอบสวนไม่ได้กระทาโดยพนักงานสอบสวนแต่กระทาโดยผู้พิพากษาที่มีอานาจทาการไต่
สวนโดยเฉพาะทาให้คดีเกิดความมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการไต่สวนกระทาโดยละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
ทั้งหมดของทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่การไต่สวนเพียงว่าคดีมีมูลหรือไม่ ควรรับฟ้องไว้พิจารณาหรื อไม่ จึงอาจกล่ า วได้ ว่ า การ
แสวงหาความจริงเกือบทั้งหมดได้กระทาโดยองค์กรศาลไม่ว่าจะเป็นศาลไต่สวนหรือศาลพิจารณาพิพ ากษาคดี
2) การกลั่นกรองคดีอาญาโดยพนักงานอัยการ เมื่อการฟ้องคดีอาญาต่อศาลเป็นอานาจของพนักงานอัยการ แต่
กฎหมายไม่ได้ตัดสิทธิของผู้เสียหายในการยื่นคาร้องต่อผู้พิพากษาไต่สวนเพื่อขอเข้าเป็นคู่ความในทางแพ่ง โดยผู้พิพากษา
ไต่สวนจะส่งคาร้องของผู้เสียหายไปยังพนักงานอัยการเพื่อทาความเห็นแย้งหรือเห็นด้ วยกับ คาร้ องของผู้เสีย หาย อั น ถื อ
เป็นขั้นตอนที่ให้พนักงานอัยการมีอานาจในการกลั่นกรองคาร้ องของผู้เสี ยหายว่ามีมูลและมีเหตุเพียงพอที่จ ะฟ้ อ งคดี ต่ อ
ศาลหรือไม่ ซึ่งในความผิดที่มีโทษไม่ร้ายแรงและไม่ยุ่งยากซับ ซ้อน อันผู้ต้องหารับสารภาพ หรือข้อเท็ จ จริ ง รั บ กั น แล้ ว
เช่นนี้อาจไม่จาเป็น ต้องมีไ ต่ สวนโดยศาลไต่ ส วนก็ไ ด้ แต่ให้ตารวจยุ ติธรรม (Police Judiaire)13 เป็ น ผู้ เ ข้ า มาท าการ
สอบสวนเบื้องต้นและสอบสวนในความผิดซึ่งหน้าแทน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศฝรั่งเศส อันมีสาเหตุมาจากการให้อานาจแก่ผู้เสียหายในการ
เริ่มต้นคดีอาญา ด้วยวิธีการฟ้องคดี แพ่งเกี่ย วเนื่ องกั บคดี อาญาที่ศาลไต่ส วนคือ การฟ้องคดีในส่วนแพ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใ ห้
พนักงานอัยการต้องฟ้องคดีอาญาเกื อบทุ กคดี ปัญหาที่ตามมาคือ คดีล้นศาล (L’ encombrement des cabinets d’
instruction) เนื่องจากคดีความผิดไม่ว่าจะเป็น คดีเล็ก น้อยหรือ คดีใหญ่ที่มีความสาคัญ ต้องเข้าสู่กระบวนการยุ ติ ธรรม
ทั้งสิ้น ก่อให้เกิดภาระหน้าที่ต่อศาลไต่ส วนในการไต่ สวนคดีเป็นจานวนมาก และการเปิดโอกาสให้ผู้เสีย หายฟ้ อ งคดี ไ ด้
ก่อให้เกิดการฟ้องคดี ที่ศาลไต่ส วนอย่างบิ ดเบือน (L’ abus) เช่น กรณีที่ผู้เสียหายมิได้ประสงค์จะดาเนิ นคดี อาญาแต่
ต้องการถ่วงเวลาในการดาเนินคดีแพ่งจึงมีการยื่นฟ้องคดีแพ่งเกี่ย วเนื่ องกับ คดี อาญาที่ศาลอาญาเพื่อให้ ศาลแพ่ ง รอคา
พิพากษาคดีในส่วนอาญา หรือกรณีที่ผู้เสียหายฟ้ องคดีที่ ศาลไต่ส วนเพียงเพื่ อต้ องการกดดัน ลูก หนี้ใ นทา งแพ่ ง โดยใ ช้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

13

สมคิด ณ นคร, ‘การพิจารณาคดีอาญาในศาลฝรัง่ เศส’ (2507) 5 ดุลพาห 5, 7.
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ในเวลาต่อมาจึงมีการแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องของหลักการดาเนินคดีอาญาของผู้เสี ย หาย 14
โดยยังคงให้สิทธิแก่ผู้เสี ยหายในการเริ่ม คดี อาญาได้เ ช่นเดิมเพียงแต่มีการถ่ วงเวลาในการใช้สิท ธิข องผู้ เ สี ย หายไ ว้ เ พื่ อ
ป้องกันการเริ่มคดีโดยการบิดเบือน ดังนี้
(1) กรณีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดี ซึ่งการสั่งไม่ฟ้องคดีดังกล่าวอาจทาให้ผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมใน
คดีอาญา ผู้เสียหายจึงเกิดสิทธิในการฟ้องคดีที่ศาลไต่สวน
(2) กรณีที่พนักงานอัยการไม่สั่งคดีภายในสามเดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายยื่นคาร้องไป ผู้เสียหายย่อมเกิดสิทธิฟ้อง
คดีที่ศาลไต่สวนได้เอง อันถือเป็นการถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างพนักงานอัยการและผู้เสียหาย
เมื่อผู้เสียหายมีการฟ้องคดี และเข้ามาเป็นโจทก์ ร่วมแล้ ว ศาลไต่สวนสามารถสั่งให้ ผู้เสี ยหา ยวางเงิ น ประกั น
เพิ่มเติมเพื่อเป็นประกันการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ผู้เสียหายอาจจะต้องจ่ายหากศาลสั่งว่าคดีไม่มีมูลและถูกดาเนินคดีอาญา15
รวมทั้งต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งและค่าปรับ16 จากการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตด้วย
2.2 การดาเนินคดีอาญาของประเทศเยอรมนี ใช้หลักการดาเนินคดีโดยรัฐ (Public Prosecution) เดิมทีศาลเป็น
เพียงองค์กรเดียวที่เป็นผู้ดาเนินการตั้งแต่เริ่มต้นคดีจนถึงการพิพากษาตัดสิน แต่การให้อานาจทั้งหมดตกอยู่แก่ผู้พิพากษา
ก่อให้เกิดความไม่เป็นกลางในการตั ดสินและคู่ ความอาจไม่ได้รั บความเป็นธรรมในการพิจารณาคดี ทาให้ในเวลาต่ อ มา
ประเทศเยอรมนีมีการนาระบบการดาเนินคดีในระบบกล่ าวหามาใช้ อันทาให้หน้าที่ในการสอบสวนฟ้ องร้ อ ง และ การ
พิจารณาพิพากษาคดีมีการแยกออกจากกัน โดยศาลยังคงเป็นองค์กรที่ทาหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีเช่นเดิม แต่ได้มีการ
จัดตั้งองค์กรอัยการขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการสอบสวนฟ้องร้อง 17 โดยถือว่าการกระทาความผิดอาญาที่เกิดขึ้น ประชาชน
และสังคมเป็นผู้ได้รับความเสียหาย วิธีการป้องกันไม่ให้เอกชนซึ่งเป็ นผู้เ สีย หายดาเนินคดี อาญาจนเป็ นที่ เ สี ย หายต่ อ
ประโยชน์สาธารณะ รัฐจึงต้องเข้ามาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าว โดยเอกชนซึ่งเป็นผู้เสียหายยังสามารถฟ้องคดีอ าญา
ได้ ไม่ถูกตัดสิทธิในการฟ้องคดีอาญาอย่างเด็ดขาด แต่สิทธิในการฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหายนั้นค่อนข้างถูกจากั ดให้ ฟ้ อ ง
ได้เฉพาะในคดีที่ไม่ร้ ายแรงตามที่ กฎหมายบัญญั ติไ ว้ ในกรณีที่ผู้เสีย หายมีก ารฟ้ องคดีแ ต่ ศา ลเ ห็ น ว่ า ความ ผิ ด นั้ น มี
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ศาลจะมีการแจ้งต่อพนักงานอัยการถึงการดาเนินคดีของผู้เสียหาย เช่นนี้ผู้เสียหายจะไม่
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รัฐบัญ ญัตหิ มายเลข 2007-291 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2007.
15
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาฝรัง่ เศส มาตรา 226-10.
16
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาฝรัง่ เศส มาตรา 88-1, 91, 472, 516, 549.
17
คณิต ณ นคร, ‘อัยการเยอรมันและการดาเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันก่อนฟ้อง’ หนังสือรวมบทความด้าน
วิชาการของศาสตราจารย์ คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด (พิมพ์อักษร 2540) 146-158.
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สามารถทาให้คดีเสียหายได้ เนื่องจากพนักงานอัยการจะเข้ามาในคดีเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ 18 ต่างจากผู้เสีย หาย
ของฝรั่งเศสที่มีอานาจเริ่มต้นคดีเองได้เฉพาะคดีในส่วนแพ่ง
เงื่อนไขสาคัญในการฟ้องคดีอาญาโดยเอกชนในความผิดที่เอกชนซึ่งเป็นผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีเองได้ นอกจาก
ความผิดฐานทาร้ายร่างกาย ตามมาตรา 224 และความผิดฐานข่มขู่ ตามมาตรา 241 แล้ว จะต้องมีการร้องทุกข์และต้องมี
การเจรจายอมความกันมาก่อน (Suehneversuch) หากเจรจายอมความกันได้เรื่องก็จะจบลงโดยไม่ต้องฟ้องร้องเป็ น คดี
ความกัน แต่หากการเจรจานั้นไม่ประสบผลสาเร็จหรือไม่อาจเจรจายอมความกันได้ 19 ผู้เสียหายจึงจะมีสิทธิยื่นฟ้องคดีไ ด้
หลักเกณฑ์นี้ถือเป็นลักษณะพิเศษของกระบวนพิจารณาคดีของประเทศเยอรมนี
ในส่วนของการกลั่นกรองคดีแบ่งเป็น การกลั่ นกรองคดี ที่ผู้เ สีย หายเป็นโจทก์ กับการกลั่น กรอง คดี ที่ พ นั ก งาน
อัยการเป็นโจทก์ ดังนี้
1) การกลั่นกรองคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดี อาญา หากผู้เสียหายประสงค์จะฟ้องร้องคดีต่อศาลเองโดยไม่
ผ่านพนักงานอัยการ ผู้เสียหายจะถูกจากัดประเภทคดีที่ส ามารถฟ้ องร้องได้ เฉพาะในความผิ ดที่มี อัตราโทษไม่ ร้ ายแรง
นอกจากประเภทความผิดที่ถูกจากัดแล้ว กฎหมายยังกาหนดเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้ผู้เสียหายเกิดสิทธิใน การฟ้ อ งร้ อ ง
คดีอาญาต่อศาลนั่นคือ ผู้เสียหายต้องมีการร้องทุกข์และต้องมีการพยายามที่จะตกลงประนีประนอมยอมความกันมาก่ อ น
หากไม่สาเร็จจึงจะนาคดีมาฟ้องร้องต่อศาลได้
2) การกลั่นกรองคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา พนักงานอัยการจะเข้ามาทาการสอบสวนคดี ด้ว ย
ตนเองโดยมีเจ้าพนักงานตารวจทาหน้าที่ช่วยเหลือในการสอบสวนนั้น ซึ่งในบางครั้งหากคดีไม่ได้มีความสาคัญมากนักหรือ
เป็นคดีที่ไม่ค่อยซับซ้อนพนักงานอัยการอาจไม่ได้ทาการสอบสวนด้วยตนเองแต่ให้เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นผู้มีอานาจสอบสวน
คดีแทน ซึ่งการสอบสวนคดีโดยพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ ตารวจหากพบว่าคดีมีมูลฟังได้ว่าผู้ต้องหากระท า ความผิ ด
และมีพยานหลักฐานเพียงพอ พนักงานอัยการจึงจะท าการสั่งฟ้องคดี นั้น ต่ อ ศาล ในขั้นตอนต่อจากนี้ ศ าลจะท าการ
กลั่นกรองคดีที่พนักงานอัยการฟ้องอีก ครั้งหนึ่ง โดยการไต่สวนมูลฟ้องก่อนการประทั บรับฟ้องไว้พิจารณาเพื่ อ เป็ นการ
ควบคุมการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งคดีและป้องกันคดีที่ไม่เป็นประโยชน์ที่จะเข้ามาสู่การพิจารณาของศาล
ซึ่งประเทศเยอรมนีมีบทบัญญัติที่ช่ วยกลั่น กรองคดีที่ อาจเป็นการกลั่นแกล้งฟ้องร้ องกันในคดี อ าญ าฐานหมิ่ น
ประมาท เพื่อข่มขู่หรือต่อรองกับผู้เสียหายหรือผู้ที่แสดงความคิดเห็น 20 อันบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
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ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 377 (1).
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 380.
20
เพิ่ง อ้าง 81.
19
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อาญาเยอรมัน มาตรา 154e21 เป็นการให้อานาจพนั กงานอัย การที่ จะยังไม่ ยื่นฟ้ องคดี อาญาฐานหมิ่ น ประมา ทหรื อ
ฐานดูหมิ่นตราบใดที่ การดาเนิ น คดี อาญาหรื อการดาเนิน คดีท างวินั ยเกี่ย วกับ การกระท าที่ ก ล่ า วหา นั้ น ยั ง ด าเนิ น อยู่
และยังไม่มีคาตัดสิน แต่หากพนักงานอัยการหรือผู้เสียหายได้ดาเนินการฟ้องคดีไปแล้วก็ให้ยุติการดาเนินกระบวนพิจารณา
ไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลของคดีก่อนที่ได้มีการดาเนินคดีอาญาหรือการดาเนินคดีทางวินัยนั้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 154e ไม่ได้ตัดอานาจในการฟ้องคดี เพียงแต่เป็นการ
ให้ยุติคดีไว้ชั่วคราวเพื่อรอฟังผลในคดีก่อน เช่น คดีก่อนมีการดาเนินคดีกัน ฝ่ายที่ไม่พอใจในคดีก่อนจึงมาฟ้องแก้เกี้ ยวเพื่อ
ปิดปากผู้ที่ฟ้องคดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานฟ้องเท็จก็ตาม กฎหมายของ
ประเทศเยอรมนีจะให้ชะลอคดีที่ฟ้ องใหม่นี้ไว้ ก่ อน แต่ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 ของ
ประเทศไทย มีความแตกต่างกับมาตรา 154e ของประเทศเยอรมนี เนื่องจากมาตรา 161/1 จะเป็นการตัดอานาจในการ
ฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหายไปเลยตั้งแต่เริ่มต้น โดยให้ศาลยกฟ้องโจทก์ได้ตั้งแต่ในชั้นก่อนการไต่สวนมูลฟ้อง เมื่อศาลเห็ น
ว่าการฟ้องคดีนั้นเป็นการฟ้องโดยไม่สุจริต บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้ง หรือเอาเปรียบจาเลย หรือโดยมุ่งหวั ง ผล
อย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ อันเป็นการตัดอานาจในการฟ้องคดีอ าญาต่อ ศาล รวมทั้งห้ามโจทก์ น าเรื่ อ ง
เดียวกันที่ศาลยกฟ้องแล้วมาฟ้องเป็นคดีใหม่อีก ซึ่งทาให้คดี ที่จะสามารถขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลได้เป็นดุลพินิ จ ศาล
ในการตรวจคาฟ้องนั้น กรณีเช่นนี้ย่อมเป็นการกระทบต่อสิทธิของโจทก์ในการฟ้องคดี ต่อ ศาล หากการฟ้องคดีของโจทก์
กระทาไปโดยสุจริตแต่ศาลพิจารณาว่าเป็น การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตและยกฟ้องไปโดยไม่ได้มีการไต่ส วนมูลฟ้องก่ อน ซึ่ ง
มาตรา 161/1 ไม่ได้มีการชะลอคดีเอาไว้เพื่อรอคดีก่อนพิจารณาตัดสินอย่างของประเทศเยอรมนี แต่ตัดอานาจในการฟ้อง
คดีไปเลยตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้อง

21

German Code of Criminal Procedure Section 154e
Non-prosecution of casting of false suspicion or insult
(1) Public charges shall not be preferred for the casting of false suspicion or for insult (sections 164 and
185 to 188 of the Criminal Code) as long as criminal or disciplinary proceedings are pending in respect of the
reported or alleged offence.
(2) If public charges have already been preferred or a private prosecution has been filed, the court
shall terminate the proceedings until the criminal or disciplinary proceedings in respect of the reported or
alleged offence are concluded.
(3) Pending the conclusion of the criminal or disciplinary proceedings in respect of the reported or
alleged offence, the statute of limitation shall not run in respect of prosecution for casting false suspicion or
insult.
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3. ปัญ หาการดาเนินคดีอาญาโดยราษฎร
กฎหมายของประเทศไทยให้อานาจแก่ผู้เสียหายในการฟ้องคดีอาญาได้ในทุ กฐานความผิ ดไม่ว่าจะเป็น ความผิ ด
ต่อส่วนตัวหรือความผิ ดอาญาแผ่น ดิน ซึ่งตนได้ รับ ความเสียหาย โดยผู้เสี ยหายจะดาเนินคดี ด้วยตนเองหรื อร้ อ ง ทุ ก ข์ ต่ อ
พนักงานสอบสวนก็ได้ เมื่ออานาจของผู้เสียหายมีค่อนข้างมากย่อมก่อให้เกิดปัญหาการดาเนิน คดีจ นเป็นที่เ สี ยหายหรื อ
เสื่อมเสียประโยชน์สาธารณะ เช่น
1) กรณีการนาความผิดฐานหมิ่นประมาทมาใช้เพื่อการกลั่นแกล้งฟ้องร้อง เหตุที่ความผิ ดฐานหมิ่นประมาทเป็นที่
นิยมในการนามาใช้เป็นเครื่องมือฟ้องปิดปาก (SLAPPs) เนื่องจากความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูด การ
แสดงความคิดเห็น อันพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นซึ่งอาจกระทบกับชื่อเสียงของเขาได้ รวมทั้งเป็นความผิดที่มีโทษในทางอาญา
ไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาหรือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ย่อมก่อให้เกิดความเกรงกลัวแก่ผู้ที่ ออกมาพู ด
แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งตามสถิติการฟ้องคดี ในปี พ.ศ. 2540-2562 ความผิดฐานหมิ่น
ประมาทตามมาตรา 326 และมาตรา 328 ถูกนามาใช้ฟ้องคดีมากที่สุดถึงร้อยละ 26.23 ซึ่งลักษณะการฟ้องมีทั้ง
ฟ้องหมิ่นประมาทในทางอาญา หมิ่นประมาทในทางแพ่ง หรือฟ้องตามกฎหมายอื่นรวมมาด้วย 22
2) การฟ้องคดีอาญาเพื่อจุดประสงค์ในทางแพ่ง เกิดจากกรณีที่พิพาทกันในทางแพ่งแต่เลื อกฟ้ อ งอี ก ฝ่ า ยเ ป็ น
คดีอาญาเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวและยอมชาระหนี้ในทางแพ่งให้แก่ตน อันถือได้ว่าเป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่ อ
ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามความประสงค์ข องกฎหมาย การที่โจทก์เห็นว่าคดีอ าญามีโทษจาคุก มีการบั น ทึ ก ประวั ติ
อาชญากรรม หรือจาเลยอาจถู กคุม ขังเมื่อมี การฟ้ องคดี ก่อให้เกิดความเกรงกลั วต่ อผู้ ถูก ฟ้ องในการตกเ ป็ น จ าเลยใน
คดีอาญา การฟ้องคดีโดยการเบี่ยงเบนไม่ถูกวัตถุประสงค์เช่นนี้จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์อันไม่พึงได้โดยชอบเป็นการใช้
สิทธิโดยไม่สุจริต ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1
3) การดาเนินคดีอาญากันโดยสมยอม ผู้เสียหายดาเนินคดีโดยไม่ได้มุ่งหวังนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษ แต่
เป็นการดาเนินคดีโดยสมรู้กับตัวจาเลยเพื่อตัดอ านาจของพนักงานอัยการในการฟ้องคดี อาญา อันเป็นการอาศัยช่อ งทาง
แห่งกฎหมายเป็นเครื่องมือฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริต ซึ่งสาเหตุในการที่ผู้เสียหายให้ความช่วยเหลือแก่ตัวผู้กระทาความผิ ด
มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การที่ผู้กระทาความผิดได้ชดใช้เยียวยาค่าเสียหายแก่ผู้เ สียหายจนเป็น ที่ พ อใจแล้ ว
หรือตัวผู้กระทาความผิดกับผู้เสี ยหายอาจมีความสัมพันธ์กัน จึงไม่ประสงค์จะดาเนินคดีนั้น ต่ อไป แต่เมื่อการฟ้อ งคดี ข อง
ผู้เสียหายเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินอันมีเรื่องประโยชน์สาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้อง การดาเนินคดีไปในทางที่เสียหายหรื อ
เป็นการตัดสิทธิพนักงานอัยการในการดาเนินคดีอาญาโดยรู้เห็นกับจาเลยเพื่อให้จาเลยหลุดพ้นจากความผิดนั้น เป็นการใช้
สิทธิที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คดี ของรัฐแล้ว เช่น กรณีที่ผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาแผ่นดินและโจทก์ไม่มาศาลหรื อ ไม่ น า
22

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (เชิง อรรถ 1).
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พยานมาสืบ กรณีผู้เสียหายตั้งใจบรรยายฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิด กรณีผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาบทเบากว่ากรณี ที่
เกิดขึ้นจริง หรือกรณีความผิดกรรมเดีย วมีทั้งความผิ ดต่ อแผ่ นดิน และความผิดอันยอมความได้ แต่ผู้เสียหายรี บ ฟ้ อ งใน
ความผิดอันยอมความได้จนศาลมีคาพิพากษาเสร็จเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อตัดอานาจพนักงานอัยการในการฟ้องคดีอันอาจเป็ น
การทาให้ประโยชน์ของรัฐได้รับ ความเสี ยหาย23 (คาพิพากษาฎีกาที่ 1150/2534)24 กรณีเหล่านี้ส่งผลให้ เ มื่ อ ศา ลมี คา
พิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้วพนักงานอัยการจะเอาเรื่องเดียวกันมาฟ้องอีกไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 39 (4) อันเป็นการตัดอานาจของพนักงานอัยการในการดาเนินคดีกับตัวจาเลย
4. การฟ้องคดีอาญาโดยไม่สจุ ริต
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชาระหนี้ก็ดี บุคคลทุ ก
คนต้องกระทาโดยสุจริต” มาตรา 5 จึงเป็นหลักสุจริตที่ศาลใช้ในการควบคุมการใช้สิท ธิและการชาระหนี้ของโจทก์ โดย
โจทก์ต้องใช้สิทธิโดยสุจริต หากเมื่อใดการใช้สิทธิกระทาโดยไม่สุจริตโจทก์ย่อมเป็นผู้ไม่มีอานาจฟ้องคดีและกฎหมายจะ
ไม่ให้การคุ้มครองบุคคลนั้น เนื่องจากหลักสุจริตเป็นหลักการที่บุคคลผู้มาศาลต้องมาด้วยมือสะอาด ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 5 จึงเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่เป็น
มาตรฐานของศีลธรรมอันเป็นบรรทัดฐานของกฎหมายไทย ให้บุคคลในสังคมปฏิบัติต่อกันด้วยความสุจริต25
อย่างไรก็ดี “การฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริต” ไม่มีกฎหมายใดให้คาจากัดความหรือความหมายที่ชัดเจนของการ
ฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริตว่ามีความหมายอย่างไร แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 ได้บัญญั ติ
ว่า “ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ ศาลเรีย กมาว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่ สุ จ ริ ต
หรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ ที่ พึ ง ได้ โ ดย
ชอบ ให้ศาลยกฟ้อง และห้ามมิให้โจทก์ยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นอีก
การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการที่โจทก์จงใจฝ่าฝืนคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาล
ในคดีอาญาอื่นซึ่งถึงที่สุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรด้วย”
โดยมาตราดังกล่าวไม่ได้ให้คาจากัดความว่า การใช้สิทธิไม่สุจริต บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่ น แกล้ ง หรื อ เอา
เปรียบจาเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ มีความหมายว่าอย่างไร คงมีเพียงเหตุ ผ ลที่ ใ ช้
ประกอบในการร่างบทบัญญัติมาตรานี้ว่า หลักเรื่องของการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจ ริต (abuse of legal procedure)

23

รชฏ เจริญฉา่ (เชิง อรรถ 4) 20.
24
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1150/2534 <https://deka.in.th/view-17726.html> สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563.
25
สุจิต ปัญ ญาพฤกษ์, ‘การใช้สิทธิโดยสุจริต’ (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541)
110.

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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เป็นไปตามหลักสุภาษิตกฎหมายที่ว่า “บุคคลที่มาศาลต้องมาด้วยมือสะอาด” (He who comes to equity must come
with clean hands) กล่าวคือ การใช้หรือบังคับตามสิทธิของตนที่เกิดขึ้นจะต้ องใช้โดยสุจริ ต ไม่เช่นนั้นศาลจะไม่รับ รอง
หรือบังคับตามสิทธิเ หล่ านั้นให้26 เนื่องจากก่อนหน้านี้ในคดี ที่โจทก์ใช้ สิท ธิฟ้องโดยไม่สุจ ริ ตต้ องมี ก ารไ ต่ ส วนมู ล ฟ้ อง
ประทับฟ้องและพิจารณาพิพากษาคดีไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติ การที่ศาลต้องทาการพิจารณาเท่ากับเป็นการยอม
ให้บุคคลที่ไม่สุจริตเข้ามาใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทาให้บุ คคลที่เกี่ย วข้องถู กดาเนิน คดีอาญาและได้ รั บ ความ
เดือดร้อนเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง และบั่นทอนขวัญกาลังใจของผู้ถูกฟ้องอย่างไม่เป็นธรรม ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นที่ม าของ
การบัญญัติมาตรา 161/1
4.1 ความเหมือ นและความแตกต่ างของการด าเนิ นคดีเ ชิ งยุ ทธศาสตร์เ พื่ อระงั บการมี ส ่ว นร่ วมในกิจกรรม
สาธารณะ (SLAPPs) กับการฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริตตามมาตรา 161/1
1) การดาเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ หรือ Strategic Lawsuits Against
Public Participation (SLAPPs) หมายถึง การดาเนินคดีอาญาหรือคดีแพ่งเพื่อข่มขู่ไ ม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่ วมใน
กิจการสาธารณะ อันเป็นการฟ้องคดีเพื่อปิดปากบุคคล โดยผู้ฟ้องไม่ได้ประสงค์ที่จะชนะคดีหรือนาตัวผู้กระทาความผิดมา
ลงโทษ แต่ต้องการข่มขู่ทาให้ผู้ถูกฟ้องเกิดความกลัวและเกิดภาระในด้านต่าง ๆ จนต้องหยุดกระทาการ หรือเป็นการฟ้อ ง
เพื่อขัดขวางการใช้สิทธิ และเสรีภ าพของอีก ฝ่ายเท่านั้น ซึ่งคดีที่ฟ้องมักจะไม่มีมูลเหตุและมีการออกแบบให้ เ กิ ด ความ
ซับซ้อน ใช้ระยะเวลานานในการดาเนินคดี เพื่อเป็นการยืดระยะเวลาและทาให้ ผู้ถูกฟ้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมากจน
ต้องหยุดหรือยอมแพ้ไป โดยผู้ฟ้องคดีมักเป็นภาครัฐหรือบริษัทเอกชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าและอาศัยกฎหมายที่มี
อยู่เป็นเครื่องมือ27
การที่คดี SLAPPs มักอาศัยกฎหมายที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการฟ้องร้องทาให้การพิจารณาว่ากรณีใดเป็นการฟ้อง
เพื่อปิดปากจึงพิจารณาจากประโยชน์สาธารณะและการเคลื่ อนไหวทางการเมืองเป็นหลัก โดยกลุ่มเป้าหมายที่ส าคั ญ ซึ่ ง
มักจะตกเป็นจาเลยในคดีฟ้องปิดปากนี้คือ กลุ่มนักสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่ไม่มี
สิ่งใดสามารถยืนยันได้ว่าบุคคลทั่วไปจะไม่ตกเป็นจาเลยในคดีดังกล่าว โดยตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2540 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2562 มีกรณีที่เข้าข่ายเป็น SLAPPs ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมเป็น สถิ ติได้จ านวน 212 คดี พบว่าคดีที่ฟ้องโดยพนั ก งาน
26

เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที.่ .)
พ.ศ. .... (แก้ไ ขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการใช้สิทธิฟ้องร้องดาเนินคดีหรือการดาเนินกระบวนพิจารณาใน
คดีอาญา).
27
สมาค มนั ก กฎหมายสิ ทธิม นุ ษยชนและไอลอว์, ‘SLAPPs ค ื ออะไรแล้ วท าไมเราถึ ง ต้ องให้ค วามส าคั ญ ’ (ilaw
freedom, 27 พฤศจิกายน 2019) <https://freedom.ilaw.or.th/sites/default/files/AGO%20-%20SLAPP%20Factsheet%20-%20THAI%20-%2011.11.2019.pdf> สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2563.
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อัยการมีถึง 153 กรณี และฟ้องโดยผู้เสียหายเองมีเพียง 59 กรณี ซึ่งผู้ที่ยื่นฟ้องคดีมีทั้งบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานราชการ ประเภทคดี SLAPPs ในประเทศไทยมีทั้งคดีอาญาและคดี แพ่งไม่ว่าจะเป็น ข้อหาหมิ่นประมา ทตาม
มาตรา 326 และมาตรา 328 ที่นิยมนามาใช้เป็นเครื่องมือฟ้องร้องกันมากที่ สุ ด ข้อหาตามพระราชบั ญ ญั ติว่ า ด้ ว ยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ข้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประ ชาชน ตาม
มาตรา 116 มาตรา 215 มาตรา 216 และมาตรา 112 ความผิดตามพระราชบัญ ญัติการชุมนุม สาธารณะ พ.ศ. 2558
ข้อหาเกี่ยวกับการปกครองและกระบวนการยุติธรรม และความผิดเกี่ยวกับร่างกายและเสรีภาพ มาตรา 295 มาตรา 296
มาตรา 309 มาตรา 310 ความผิดฐานหมิ่นประมาททางแพ่งมาตรา 423 และละเมิด มาตรา 420 เป็นต้น28
2) การใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุ จริต หมายถึง การบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งฟ้องหรื อ เ อาเปรี ย บ
จาเลย โดยการฟ้องนั้นมิใช่เพื่อนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ แต่โจทก์มุ่งหวังผลประโยชน์อย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่ พึ ง ได้
ตามปกติ อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ แก่ผู้ ที่ถู กฟ้องร้องและบุ คคลที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งอาจเป็นการฟ้องคดี อ าญาเพื่ อ
บังคับหนี้ในทางแพ่ง และยังหมายความรวมถึงการฟ้อง SLAPPs ด้วย29
จึงสรุปได้ว่า การฟ้องคดีเพื่อปิดปากหรือ SLAPPs มีความหมายที่แคบกว่าการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต ตามมาตรา
161/1 เนื่องจากการฟ้อง SLAPPs เป็นการฟ้องคดี เพื่อ ข่มขู่ หรื อ ต้องการฟ้ องปิ ดปากไม่ให้มี คนออกม าพู ด ออกมา
เคลื่อนไหวหรือออกมาต่อต้านสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะหรื อเกี่ย วข้องในทางการเมือง แต่มาตรา 161/1 จะมี
ประโยชน์สาธารณะหรือเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ ผู้ที่ถูกฟ้องจึงมักเป็นคนจน ชาวบ้าน ผู้ที่มีฐานะที่ต่า
กว่า หรือนักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาเปิดโปงหรือแฉพฤติ กรรมบางอย่าง โดยการฟ้อง SLAPPs ผู้ฟ้องคดีจะมี ทั้ ง องค์ ก ร
เอกชนและองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานราชการที่เสีย ผลประโยชน์ โดยอาจจะฟ้องคดีเองหรือมีการร้องทุกข์ต่อพนั ก งาน
สอบสวนให้ดาเนินการแทนก็ได้ แต่มาตรา 161/1 ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นราษฎรเท่านั้น การฟ้องโดยพนักงานอัยการย่อมไม่เข้า
เงื่อนไขของมาตรานี้ จึงกล่าวได้ว่าการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต ตามมาตรา 161/1 มีความหมายกว้างและครอบคลุมไปถึงการ
ฟ้องคดีที่เป็น SLAPPs ด้วย ทาให้การฟ้องคดีที่เป็น SLAPPs เป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต ตามมาตรา 161/1 ทุกคดี แต่
การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตอาจจะเป็นคดี SLAPPs หรือไม่ก็ได้
4.2 การแก้ไขปัญหาการฟ้องคดีไม่สุจริต ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/130 มีมาเพื่อความประสงค์ให้คดียุติไปได้ตั้งแต่ในชั้นก่อน
การไต่สวนมูลฟ้อง อันเป็นกฎหมายที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจยกฟ้ องโจทก์ได้ เลยโดยไม่จาต้ องมีการไต่ส วนมูลฟ้องก่ อ น เพื่ อ

28

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (เชิง อรรถ 1).
29
สุร ศักดิ์ ลิขสิทธิว์ ฒั นกุล, ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง, (พิมพ์ครัง้ ที่ 20, วิญ ญูชน 2563) 324.
30
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562
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คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาไม่ให้ต้องรับภาระในการเข้าต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมเป็น ระยะเวลานาน
อันอาจถือได้ว่ากระบวนการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นี้เป็นการกลั่นกรองคดีของศาลอีกขั้นตอนหนึ่ง แต่การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ใหม่
ในการตรวจสอบฟ้องของโจทก์นี้ ยังคงมีปัญหาที่น่าพิจารณา ดังนี้
1) เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้ฟ้องคดี เนื่องจากต้องเป็นกรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเท่านั้น ดังนั้น หากเป็นการ
ฟ้องคดีโดยพนักงานอัยการจะไม่เข้าหลักเกณฑ์อันจะทาให้ศาลสามารถใช้อานาจตามบทบัญญัติมาตรา 161/1 ได้ แต่เมื่อ
บทบัญญัติมาตรานี้มีการตราขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการแกล้งฟ้อง การฟ้องบิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงการฟ้องคดีเพื่อปิ ดปาก
แต่กลับมีข้อจากัดการใช้บังคับโดยให้ใช้ได้เฉพาะกรณีราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องคดีด้วยตนเองเท่านั้น หากเป็นการฟ้องคดีโ ดย
พนักงานอัยการย่อมไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะสามารถยกฟ้องได้ การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตของผู้เสียหายจึงยังคงมีอยู่ไม่ ไ ด้
ถูกแก้ไขไปได้อย่างสิ้นเชิง เพียงแต่ตัดช่องทางการฟ้องคดีเองของผู้เสี ยหายเท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาจากงานวิ จั ย ที่ เ ก็ บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้องคดีที่เป็น การกลั่นแกล้งจะเห็นได้ว่ าการฟ้องคดีเพื่อปิ ดปากหรือ กลั่นแกล้งฟ้อง ส่ ว นมาก
มักจะเป็นการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไม่ใช่การฟ้องคดีด้วยตนเอง ทาให้บทบัญญัติมาตรา 161/1 อาจไม่สามารถลด
ปริมาณคดีที่ต้องเข้าสู่ศาลอันเป็นการกลั่นแกล้งฟ้องได้เท่าที่ควร
2) การให้ศาลใช้ดุลพินิจยกฟ้องได้ตั้งแต่ในชั้นก่อนการไต่สวนมูลฟ้อง หากปรากฏจากคาฟ้องหรือมีพยานที่ ศาล
เรียกมาว่าการฟ้องเป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจาเลย หรือโดย
มุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ให้ศาลยกฟ้องได้เลย ปัญหาน่าพิจารณาคือ ศาลพิจารณาเพียงแค่ คา
ฟ้องของโจทก์และการเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยไม่มีการไต่สวนมูลฟ้อง ศาลจะทราบได้อย่างไรว่ากรณีใดเป็ นการใช้
สิทธิโดยสุจริตหรือกรณีใ ดเป็น การใช้สิ ทธิ อย่างไม่สุจ ริต เพราะการไต่สวนมูลฟ้องถือเป็นกระบวนการที่ ส า คั ญ อั น เป็ น
หลักประกันว่าฟ้องโจทก์จะต้องมีมูลเพียงพอศาลจึงจะประทับรับฟ้องไว้พิจารณา ซึ่งกฎหมายให้อานาจกับทั้งโจทก์ แ ละ
จาเลยในการแสวงหาพยานหลักฐานมาเพื่อพิสูจน์และหั กล้างถึง การมีมูลแห่ง คาฟ้องโจทก์ อีกทั้งการฟ้องคดี โ ดยสุ จ ริ ต
หรือไม่สุจริตพิจารณาจากหลักเกณฑ์ใดไม่สามารถอธิบายได้ ทาให้หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของศาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง
การใช้ดุลพินิจของศาลไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างชั ดเจน อาจกระทบต่อความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
อย่างมาก หากโจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยสุจริตแต่ศาลยกฟ้องเพียงเพราะดุลพินิจที่พิจารณาเพียงคาฟ้องของโจทก์ โดยไม่
พิ จ ารณาข้ อ โต้แ ย้งของคู ่ความ ซึ ่ ง ในความเป็ นจริ งคู ่ความควรมี โอกาสได้ โต้แ ย้งแสดงพยานหลั กฐานให้ ศาลเห็น
ประกอบการใช้ดุลพินิจของศาลก่อน
มาตรา 161/1 “ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ ศาลเรียกมาว่าโจทก์ฟ้องคดีโ ดยไม่
สุจริต หรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้ง หรือเอาเปรียบจาเลย หรือโดยมุ่งหวัง ผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ทพี่ ึงได้โดยชอบ
ให้ศาลยกฟ้อง และห้ามมิให้โจทก์ยนื่ ฟ้อง ในเรือ่ งเดียวกันนัน้ อีก
การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวรรคหนึง่ ให้หมายความรวมถึง การที่โ จทก์จงใจฝ่าฝืนคาสั่งหรือ ค าพิพากษาของศาลใน
คดีอาญาอืน่ ซึง่ ถึงที่สดุ แล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรด้วย ”
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อย่างไรก็ดี การใช้ดุลพินิจยกฟ้องของศาลแม้จะส่งผลให้โจทก์ยื่นฟ้องในเรื่องเดีย วกันนั้น อีกไม่ได้ แต่ก ฎหมาย
ไม่ได้ตัดสิทธิโจทก์ในการอุ ทธรณ์ คาพิพากษาหรือ คาสั่ง โจทก์จึงอาจอุทธรณ์คาพิพากษายกฟ้องเพื่อ ให้ ศา ลสู ง ท าการ
ตรวจสอบ อันเป็นช่องทางให้โจทก์สามารถคัดค้านคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลชั้นต้นว่าไม่ชอบได้
3) กรณีศาลมีคาพิพากษายกฟ้องเพราะโจทก์ฟ้ องคดีโดยไม่สุจริ ต ย่อมตัดสิทธิโจทก์ในการที่จ ะฟ้ องคดี เ รื่ อง
เดียวกันนั้นอีก แต่ไม่ตัดอานาจของพนักงานอัยการที่จะเสนอคาฟ้องต่อศาลในเรื่องเดียวกันนั้นใหม่ ปัญหาที่ ควรพิจารณา
คือ ราษฎรซึ่งเป็นโจทก์จะสามารถร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานอัยการสั่งฟ้องคดีหรื อขอเข้ า เป็ น โจทก์
ร่วมกับพนักงานอัยการได้หรือไม่ ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่า หากศาลมีคาพิพากษายกฟ้องคดีอาญาแผ่นดินอันมี ป ระโยชน์
สาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ การยกฟ้องของศาลไม่น่าจะตั ดสิ ท ธิ ข อง
ราษฎรที่จะขอเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการเพราะเอกชนผู้เสียหายไม่สามารถทาให้คดีอาญาของรัฐได้รับความเสียหาย
ได้อีก เนื่องจากการดาเนินคดีอยู่ในการควบคุมของรัฐ อีกทั้งพนักงานอัยการมีบทบั ญญัติมาตรา 32 ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือให้
ผู้เสียหายกระทาหรือละเว้นการกระทาใด ๆ อันจะเป็นการเสียหายแก่คดีได้ การเข้าเป็นโจทก์ร่วมของผู้เสียหายจึงไม่น่าจะ
ทาให้คดีอาญาของพนักงานอัยการได้รับความเสียหาย
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า การให้ราษฎรเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 30 เสมือนว่าราษฎรเป็นโจทก์ร่วมฟ้องเองโดยอาศัยสิทธิตามฟ้องของพนักงานอัยการ การอนุญาตให้
ราษฎรซึ่งถูกศาลพิพากษายกฟ้องเพราะการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการได้ เปรียบเสมื อ นกั บ
ราษฎรนั้นยังคงยื่นฟ้องได้อยู่ อาจขัดต่อเจตนารมณ์ของมาตรา 161/1 ซึ่งกาหนดบทลงโทษไม่ให้ราษฎรนาคดีมายื่นฟ้ อ ง
ใหม่
กรณีความผิดต่อส่วนตัว ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อราษฎรใช้สิทธิโดยไม่สุจริตการตัดสิทธิในการฟ้องคดีในเรื่อ งเดี ย วกั น
นั้นอีกจึงเป็นการชอบแล้ว เพื่อเป็นบทลงโทษจากการใช้สิทธิโดยมิชอบ โดยเฉพาะเมื่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อส่วนตั ว
ราษฎรเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย เมื่อไม่รักษาสิทธิของตนเองตั้งแต่เริ่มต้นการตัดสิทธิไม่ให้ร้องทุกข์หรือขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับ
พนักงานอัยการจึงเป็นบทลงโทษที่เหมาะสมแล้ว ผู้เสียหายจึงไม่ควรมีสิทธิร้องทุกข์หรือขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนั ก งาน
อัยการในความผิดต่อส่วนตัวที่ตนเคยถูกยกฟ้องเพราะบทบัญญัติมาตรา 161/1 อีก เพื่อไม่ให้เกิดช่องทางในการหลีกเลี่ยง
กฎหมายของโจทก์
จากที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวในแนวทางที่น่าจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ข องมาตรานี้ เนื่องจาก
กฎหมายไม่ได้บัญญัติกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าการตัดสิทธิในการฟ้องคดีใหม่ของผู้เสียหายนั้น ต้องตัดสิทธิอย่างเด็ดขาดทั้งการ
ฟ้องคดีด้วยตนเอง การร้องทุกข์ต่อพนักงานอัยการ และการขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดี อาญาหรื อไม่เพราะช่ อ งทางการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้เ สียหายมีห ลายช่ องทาง หากต้องการป้องกันและตัดสิทธิ การฟ้องคดีโดยไม่ สุ จ ริ ต ของ
ผู้เสียหาย จึงจาเป็นต้องระบุถึงข้อจากัดสิทธิไว้อย่างชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนในการนาไปใช้
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4.3 มาตรา 161/1 วรรคสอง “การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการที่โจทก์ จงใจฝ่าฝืน
คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลในคดีอาญาอื่นซึ่งถึงที่สุดแล้วโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรด้วย”
กฎหมายใช้ถ้อยคาว่าโจทก์จงใจฝ่าฝืนคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลในคดีอาญาอื่น ย่อมหมายความว่า การฟ้อง
คดีโดยไม่สุจริตตามวรรคสองนี้หมายถึงเฉพาะกรณีที่โจทก์จงใจฝ่าฝืนคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลในคดีอาญาเท่านั้น ซึ่ง
หากเป็นการจงใจฝ่าฝืนคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลในคดี แพ่งย่อมไม่เป็นการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต31 โดยวรรคสองนี้ ไ ด้
เพิ่มเข้ามาในชั้นกรรมาธิการอันมีแนวคิดที่แตกต่างกัน กับมาตรา 161/1 วรรคหนึ่ง เนื่องจากในวรรคสองนี้ มีแนวคิ ดว่ า
การที่บุคคลจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลในคดีอาญาอื่นย่อมไม่มีความจาเป็นที่กฎหมายต้ อ งให้
ความคุ้มครองแก่บุคคลนั้นเทียบเท่ากับ บุคคลที่ ปฏิบั ติตามกฎเกณฑ์ อย่างถูก ต้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลงโทษผู้ ที่ ฝ่ า ฝื น ต่ อ
กฎหมายของสังคม แต่การบัญญัติกฎหมายเช่นนี้อาจเป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมเนื่องจากบุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกันในกฎหมายและต้องได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ สิทธิใน
ความเป็นผู้เสียหายจึงควรได้รับ ความคุ้ม ครองตามกฎหมายอย่ างเท่าเทีย มกั นไม่ว่าบุ คคลนั้นจะเป็นใคร การจ ากั ดสิ ท ธิ
เช่นนี้ย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญ
บทสรุปและข ้อเสนอแนะ
เมื่อกฎหมายให้อานาจในการฟ้องคดีของผู้เสียหายไว้อ ย่างกว้างขวางอันเป็นจุดเริ่มต้นในการนาคดี อ าญามาสู่
กระบวนการพิจารณาของศาลและกระบวนการในการกลั่นกรองคดีอาญาของไทยในแต่ละขั้น ตอนที่ ยังมีความบกพร่ อ ง
เนื่องจากพนักงานอัยการไม่มีทางรับรู้ถึงการดาเนินคดีอาญาของราษฎร หากราษฎรไม่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
เพราะการทางานของแต่ละองค์กรแยกออกจากกันอย่างชัดเจน จึงเป็นช่องทางให้เกิดการฟ้องคดีที่ไม่เป็นประโยชน์อย่าง
ในปัจจุบัน และแม้จะมีการพยายามเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 161/1 เข้ามาช่วยในการกลั่นกรองคดีอีกขั้นตอนหนึ่ง แต่
บทบัญญัติดังกล่าวยังคงช่องว่างอันไม่สามารถช่ว ยกลั่ นกรองคดี ที่ฟ้องโดยไม่สุจริ ตได้ เนื่องจากถ้อยคาที่ ค่อ นข้ า งจ ากั ด
ประเภทของบุคคลผู้ฟ้องคดี ซึ่งต้ องเป็น ราษฎรฟ้องคดีเองเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีที่พนักงานอัยการฟ้องคดี ท าให้ คดี ที่
ดาเนินการโดยพนักงานอัยการอันผู้เ สียหายฟ้องคดีโดยไม่สุ จริตไม่เ ข้าหลั กเกณฑ์ก ารใช้มาตราดังกล่ าว แต่ คดี ที่ พ บใน
ปัจจุบันมักใช้วิธีการฟ้องร้องผ่านพนักงานอัยการมากกว่าการฟ้องคดีด้วยตนเอง ทาให้บทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติ ม มานั้ น
ไม่ได้ช่วยกลั่นกรองคดีได้เท่าที่ควร รวมไปถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่มีหลักเกณฑ์ในการดาเนินการที่ชัดเจนแน่นอนว่ า
จะใช้อย่างไร มีแนวการปฏิบัติอย่างไร ก่อให้เกิดปัญหาที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยว่ากฎหมายที่ออกมานั้นจะเป็นจากัดสิทธิใน
31

สหรัฐ กิต ิ ศุภการ, ค าอธิบายพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ.
2562 แก้ไ ขเพิ่มเติมในกรณีที่โ จทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริต หรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง <https://www.facebook.com/670303
173179789/posts/1089319687944800/> สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2563.
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การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของพวกเขามากกว่าการคุ้มครองสิท ธิของเขาหรื อไม่ ซึ่งความสมดุลระหว่างการคุ้ม ครอง
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือ การเข้ามีส่ วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณะกับสิ ทธิในชื่ อเสียงของผู้ฟ้องคดี จ ะต้ องมี จุ ดที่
สมดุลระหว่างกัน32 เมื่อไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนในการปรับใช้กฎหมาย ย่อมก่อให้เกิดความไม่มั่นใจต่อกระบวนการ
ยุติธรรมได้
การแก้ไขปัญหาการฟ้องคดีที่โ ดยไม่ สุจ ริตของประชาชนจึง ต้ องมองย้อ นไปตั้งแต่ อานาจในกา รฟ้ อ ง คดี ข อง
ผู้เสียหาย เนื่องจากในประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนีไม่ได้ให้สิทธิกับผู้เสียหายในการฟ้องคดีได้มากอย่างในประเทศ
ไทย ในประเทศฝรั่งเศสผู้เสียหายจะฟ้องได้เฉพาะคดีในส่ วนแพ่งที่เกี่ย วเนื่ องกับ คดี อาญาเพื่อให้พนักงานอั ย กา รเข้ า มา
ดาเนินคดีในส่วนอาญาให้ ขณะที่ในประเทศเยอรมนีผู้เสียหายจะฟ้องคดีอาญาได้เฉพาะในความผิดที่ไม่ร้ายแรงและอยู่ใน
ความรับรู้ของพนักงานอัยการตลอดเวลา แต่ประเทศไทยให้อานาจกับผู้เสียหายในการฟ้องคดีเทียบเท่า กับพนักงานอัยการ
อันทาให้เกิดช่องทางในการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
กฎหมายจึงควรจากัดอานาจในการฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหายให้สามารถฟ้องคดีอาญาได้เองเฉพาะในความผิ ด
ต่อส่วนตัว และให้พนักงานอัยการเข้ามามีบทบาทในการดาเนินคดีของผู้เสียหายเนื่องจากการที่ได้ศึกษาในประเทศต่าง ๆ
พนั ก งานอัย การถื อ เป็น ตัว แทนของรั ฐเพื ่อ รัก ษาผลประโยชน์ ภายในสังคมจึงเป็ นบุ คคลที ่ มีบ ทบาทส าคัญที ่ ท าให้
กระบวนการยุติธรรมดาเนินต่อไปอย่างชอบธรรม เมื่อพนักงานอัยการเข้ามารับรู้ถึงการดาเนินคดีของราษฎร การที่ราษฎร
จะใช้สิทธิโดยไม่สุจริตย่อมกระทาได้น้อยลงและคดีถูกกาจัดออกไปจากกระบวนการยุติธรรมได้ไวกว่าการรอการพิ จ ารณา
จากศาลแต่เพียงผู้เดียว เมื่อระบบเป็นไปตามที่ได้เสนอ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 161/1 ก็ไม่ มี
ความจาเป็นที่ต้องมีอยู่อีกต่อไป

32

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, ข้อเสนอต่อการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาและ
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง (การฟ้องคดีปดิ กั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ Anti SLAPPs Law) 2562 <http://uc
l.or.th/wp-content/uploads/2019/12/เอกสารข้อเสนอการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในชั้นเจ้าพนักงานและ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนยุตธิ รรม87-1.pdf> สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2563.
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มิถุนายน 2563.
เอกสารอืน่ ๆ
เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ.
.... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการใช้สิทธิฟ้องร้องดาเนินคดีหรือการดาเนินกระบวนพิจารณา
ในคดีอาญา).

