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 ในการดําเนินคดีอาญานัน้ “ผูเสียหาย” นบัวาเปนบุคคลทีม่ีความสําคัญที่สดุ เพราะจะเปนบุคคลที่

กฎหมายใหสิทธิหรืออํานาจในการดําเนนิคดีแทบทกุขั้นตอน เร่ิมตั้งแต การรองทุกข  การเปนโจทกฟองคดี  

การเขารวมเปนโจทกกบัพนกังานอัยการ การอุทธรณ ฎีกา ตลอดจนกระทั่งการใชสิทธิที่จะระงบัคดดีวยการ

ถอนคํารองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความ หรือถอนอุทธรณ และถอนฎกีา 

 บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒(๔) ไดใหคํานิยามศัพทคําวา

ผูเสียหายไวโดยเฉพาะแลว วา “ผูเสียหาย” หมายถึง  บุคคลที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทํา

ความผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทน ดังบัญญัติไวในมาตรา ๔,๕,๖  

 จากบทนิยามดังกลาว กําหนดตัวผูเสียหายในคดีอาญาไว ๒ ประการคือ 
๑. ผูเสียหายโดยตรง 
๒. ผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสยีหาย 
 
หลกัเกณฑของการเปนผูเสยีหายโดยตรง 

(๑) ตองมีการกระทําความผดิอาญาฐานใดฐานหนึ่งเกดิขึน้(ครบองคประกอบของความผิด) 

(๒) ผูเสียหายตองเปนบคุคล(บุคคลธรรมดา หรือนติิบุคคล) 

(๓) บุคคลนั้นตองไดรบัความเสยีหายเนือ่งจากการกระทาํความผดิอาญาฐานนัน้( เสียหายตอ

ชีวิต รางกาย อนามัย ชื่อเสียง เสรีภาพ ทรัพยสิน สิทธิอยางหนึ่งอยางใด) 

(๔) บุคคลนั้นตองเปน ผูเสยีหายโดยนตินิยั(ตองไมมสีวนรวมในการกระทําความผดิ) 
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หลกัเกณฑของผูมอีาํนาจจดัการแทนผูเสยีหายตามมาตรา ๔,๕,๖  

(๑) ป.วิ.อ. มาตรา ๔ หญิงมีสามีมีสิทธิฟองคดีไดเองโดยมิตองไดรับอนุญาตจากสามีกอนหาก

ภริยาตองการใหสามีฟองคดีแทนทําไดโดยการอนุญาตดวยวาจา  แตหากภริยาจะฟองคดีแทนสามีจะตองมี

หนังสือมอบอํานาจจากสามีใหฟองคดีแทน (มูลความผิดที่เกิดขึ้นตองเกิดขึ้นในระหวางที่เปนสามีภริยากัน

โดยชอบดวยกฎหมาย) 

(๒) ป.วิ.อ. มาตรา ๕ ผูมอีํานาจจดัการแทนผูเสียหายโดยตรงมี ๓ จําพวกคือ 

   ๑. ตามมาตรา ๕(๑) บุคคลผูมีอํานาจจัดการแทนผูเยาวและผูไรความสามารถ กําหนดให

ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล เปนผูมีอํานาจจัดการแทนผูเยาวหรือคนไรความสามารถ เฉพาะแต

ความผิดที่กระทําตอผูเยาวหรือบุคคลไรความสามารถที่อยูในความดูแล (บิดามารดามีฐานะเปนผูแทนโดย

ชอบธรรมของบุตร ผูรับบุตรบุญธรรมเปนผูแทนโดยชอบธรรมของบุตรบุญธรรม แตบิดาที่ไมชอบดวย

กฎหมายไมมีฐานะเปนผูแทนโดยชอบธรรมของบุตร  บิดาตามความเปนจริงหรือโดยสายโลหิตแมจะได

แสดงออกถึงพฤติการณวาไดรับรองบุตรแลวโดยพฤตินัย อันเปนเหตุใหบุตรมีสิทธิไดรับมรดกของบดิากต็าม 

แตก็หาใชเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของบุตรผูเยาว จึงไมใช “ผูแทนโดยชอบธรรม” ที่จะมีอํานาจ

จัดการแทนตาม มาตรา ๕(๑)) 

  ๒. ตามมาตรา ๕(๒) บัญญัติให ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามี หรือภริยามีอํานาจจัดการแทน

ผูเสียหายโดยตรงได “ เฉพาะแตความผิดอาญาที่ผูเสียหายถูกทํารายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมสามารถ

จัดการเองได”  ดังนั้นผูเสียหายโดยตรงไมวาจะเปนหญิงมีสามี ผูเยาวหรือผูไรความสามารถ หรือบุคคลซ่ึง
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บรรลุนิติภาวะแลวก็ตาม หากวาไดถูกทํารายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมสามารถจัดการเองได มาตรา ๕(๒) 

ไดกําหนดให บุคคลเหลานี้มีอํานาจจัดการแทนผูเสียหายคือ 

       ก. ผูบพุการ ีไดแก บิดา มารดา ปู ยา ตา ยาย ทวด ของผูเสียหาย(ถือตามความ

เปนจริงโดยสายโลหิตซ่ึงแตกตางไปจากการเปนผูแทนโดยชอบธรรมตาม ม.๕(๑)) 

 ข. ผูสบืสนัดาน ไดแก ลกูหลาน เหลน ลือ่ ของผูเสียหาย(ถอืตามความเปนจริงโดย

สายโลหติ ดังนั้นบุตรบุญธรรมไมมฐีานะเปนผูสืบสันดานตามมาตรา ๕(๒)) 

 ค. สาม ีหรอืภรยิาของผูเสยีหาย (หมายถึงสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย 

ดังนัน้ หญิงซ่ึงเปนภริยาชายโดยไมไดจดทะเบยีนสมรสกนั จึงไมมอีํานาจยื่นฟองคดีอาญาหรือขอเขารวมเปน

โจทกรวมกับพนกังานอัยการในคดทีี่ชายนัน้ถกูฆาตาย) 

                       ๓. ตามมาตรา ๕(๓) บุคคลผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล กําหนดใหผูจัดการ หรือ

ผูแทนอื่นๆ ของนิติบุคคล เปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลไดเฉพาะความผิดซ่ึงกระทําลงแกนิติบุคคลนั้น  

(ดังนั้น บรรดาผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ในหางหุนสวนจํากัด หรือบริษัท จํากัดก็ดี แมจะมี

อํานาจดูแลครอบงําการจัดการหางหุนสวนบริษัทก็ตาม แตก็ไมมีฐานะเปนผูจัดการหรือผูแทนอื่นๆ ของนิติ

บุคคลที่จะมีอํานาจจัดการแทนหางหุนสวน บริษัทนิติบุคคลตามมาตรา ๕(๓) ได) 

(๓) ป.วิ.อ.มาตรา ๖ ในคดีอาญาซ่ึงผูเสียหายเปนผูเยาวไมมีผูแทนโดยชอบธรรมหรือเปนผูวิกลจริตหรือ

คนไรความสามารถ ไมมีผูอนุบาล หรือซ่ึงผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลไมสามารถจัดการตามหนาที่ได 

หรือมีผลประโยชนขัดกับผูเยาว ญาติของผูนั้นหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของอาจรองขอตอศาลใหตั้งเขาเปน
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ผูแทนเฉพาะคดีได  (หากกรณีผูเยาวหรือผูวิกลจริต หรือคนไรความสามารถถึงแกความตายกอน บุคคลใด

จะรองขอตั้งผูแทนเฉพาะคดีไมได) 

ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา ที่นาสนใจเกี่ยวกับอํานาจฟองในฐานะเปนผูเสียหาย 

คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๑๒/๘/๒๕๔๗ แมจําเลยจะขับรถจักรยานยนตโดยประมาท ชน

รถจักรยานยนตของผูตาย เปนเหตุใหผูตายตกจากรถ ศีรษะฟาดพื้นและถึงแกความตาย แตเหตุรถชนกัน

เกิดขึ้นก็เพราะผูตายซ่ึงเปนภริยาโจทกรวมมีสวนกระทําโดยประมาท ผูตายจึงไมใชผูเสียหายโดยนิตินัย 

โจทกรวมซ่ึงเปนสามีจึงไมมีอํานาจจัดการแทนผูตายตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๕(๒) จึงไมมีสิทธิยื่นคํารองขอเขา

เปนโจทกในความผดิดงักลาว และไมมสีทิธอิทุธรณขอใหลงโทษจาํคกุจาํเลยโดยไมรอการลงโทษ 

 คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๕๒/๒๕๔๔  จําเลยทําเอกสารเท็จขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลจาก

เจาหนาที่ฝายการเงินของ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ แต มณฑลทหารบกที่ ๓๑ เปนเพยีงหนวยงานของกองทพับก 

สังกัดกระทรวงกลาโหม ซ่ึงตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๑๗ 

กําหนดให กองทัพบกเปนนิติบุคคล  มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล จึงไมใชผูเสียหายหรือถอื

วาเปนผูแทนอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕(๓) การที่ พลตรี ศ. ผูบัญชาการ

มณฑลทหารบกที่ ๓๑ มอบอํานาจให พันโท ป.มารองทุกขใหดําเนินคดีอาญาแก จําเลยฐานฉอโกงซ่ึงเปน

ความผิดตอสวนตัวแทน กองทัพบก จึงถือวาไมมีการรองทุกขตามระเบียบ พนักงานสอบสวนจึงไมมีอํานาจ

สอบสวน  

หมายเหตุ  พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๒ บัญญัติใหสวน

ราชการกระทรวงกลาโหม เฉพาะสํานักงานปลัดกระทรวง กรมราชองครักษ กองทัพไทย กองบัญชาการ
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กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ เทานั้นที่เปนนิติบุคคล  ดังนั้น สวนราชการอื่นๆ ของ

กระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยอมไมมีฐานะเปนนิติบุคคลและไมอาจเปนผูเสียหายตามมาตรา ๒(๔) ได 

คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๐๐/๒๕๔๙ การที่จําเลยยักยอกเงินจัดสรรผลกําไรสุทธิที่ไดมาจาก

การดําเนินงานของกองทุนหมูบาน กองทุนหมูบาน ค. โดยคณะกรรมการกองทนุหมูบานซึง่เปนสมาชกิกองทนุ

หมูบานจึงเปนผูเสียหายในอันที่จะรองทุกขตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีแกจําเลยได โดยถือวาจําเลย

ยักยอกทรัพยของกองทุนหมูบาน ค. ซ่ึงอยูในความครอบครองของสมาชิกและจําเลย การรองทุกขของ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานจึงเปนการรองทุกขที่ชอบดวยกฎหมาย โจทกจึงมีอํานาจฟอง 

คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๖๘/๒๔๗๙ การที่ลูกหนี้ทําสัญญาและชําระดอกเบี้ยเกินอัตราในกฎหมายใหแก

เจาหนี้โดยความสมัครใจนั้น ไมเรียกวาลูกหนี้เปนผูเสียหายตามกฎหมายอันจะพงึเปนโจทกฟองขอใหลงโทษ

เจาหนี้ตาม พ.ร.บ.หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๔๗๕ ได (คําพิพากษาฎีกา ๑๒๒/๒๕๐๒) 

ความผิดที่รัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย 

๑. ความผิดตอพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  

๒. ความผิดฐานขัดขืนหมายหรือคําสั่งของศาลใหมาใหถอยคํามาเบิกความหรือใหสงทรัพยหรือ

เอกสารใดในการพิจารณาคดี ตาม ป.อ.๑๗๐ 

๓. ความผิดฐานทําลายดวงตราของเจาพนักงานตาม ป.อ.มาตรา ๑๔๑ 

๔. ความผิดตอพระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ.๒๕๒๗ 

๕. ความผิดฐานคาที่ดินโดยไมไดรับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

๖. ความผิดตอพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ และพระราชบัญญัติใหบําเหน็จในการ

ปราบปรามผูกระทําความผิด พ.ศ.๒๔๘๙ 
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๗. ความผิดฐานเปนเจาพนักงานทําใหเสียหายซ่ึงทรัพยหรือเอกสารใดอันเปนหนาที่ของ

ตนที่จะปกครองหรือรักษาไวตาม ป.อ.มาตรา ๑๕๘ 

๘. ความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงานตาม ป.อ.มาตรา ๑๓๘ 

๙. ความผิดตอ พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคารและพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร 

๑๐. ความผิดฐานทําใหสูญหายหรือทําใหเสียหายซ่ึงทรัพยสินหรือเอกสารที่เจาพนักงานให

ยึดหรือสั่งใหสงเพื่อเปนพยานหลักฐานหรือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายตาม ป.อ.มาตรา ๑๔๒ 

๑๑. ความผิดตามประมวลรัษฎากรหรือพระราชบัญญัติศุลกากรก็เปนความผิดที่กฎหมาย

มุงคุมครองประโยชนของรัฐเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรโดยเฉพาะเอกชนคนใดคนหนึ่งคนใดหาเปน

ผูเสียหายที่จะมีอํานาจฟองไม แมเอกชนคนนั้นจะไดรับความเสียหายจากการที่จําเลยฝาฝนกฎหมาย

เกี่ยวกับภาษีอากรก็ตาม 

๑๒. ความผิดตาม พระราชบัญญัติการเลนแชร พ.ศ.๒๕๓๔  

๑๓. ความผิดตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑๔. ความผิดตอพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒  

คําถามพนักงานอัยการเปนโจทกฟองวาจําเลยมีและพาอาวุธติดตัวเขาไปในบานของนาย เขียว  

และจําเลยใชอาวุธปนกระบอกนั้นขูเข็ญบังคับเอาตัวนางสาว มด บุตรสาวของนาย เขียว ซ่ึงมีอายุ ๑๖ ป ไป

หนวงเหนี่ยวกักขังไวที่บานของจําเลย และจําเลยไดขมขืนกระทําชําเรานางสาวมด จนสําเร็จความใคร 

หลังจากนั้นจําเลยไดใชอาวุธปนกระบอกดังกลาวยิง นางสาวมดตาย  เพื่อปกปดความผิดของตน กับไดฝง
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ซุกซอนศพของ นางสาวมดไวที่บริเวณสวนหลังบานจําเลย  หากนายเขียวขอยื่นคํารองเขาเปนโจทกรวมกับ

พนักงานอัยการ นายเขียวสามารถเปนผูเสียหายที่มีอํานาจฟองคดีอาญาในความผิดฐานใดไดบาง 

 วิเคราะหปญหาคดนีี้จําเลยกระทําความผิดหลายขอหาตอเนื่องกัน ดังนี ้

๑. ฐานมีและพาอาวุธปน ตาม พ.ร.บ.อาวุธปนฯ มาตรา ๗,๘ ทวิ,๗๒ และ ๗๒ ทวิ 

นายเขียวไมเปนผูเสียหายในความผดิฐานนี ้

๒. ฐานบกุบานของนายเขียวตาม ปอ.มาตรา ๓๖๒,๓๖๕(๑) 

นายเขียวเปนเจาของบานจึงเปนผูเสียหายโดยตรง 

๓. ฐานพานางสาวมดอายุเกนิสบิหาปแตยังไมเกิน ๑๘ ปไปเพือ่การอนาจาร ตาม ปอ.มาตรา ๒๘๓ 

ทวินางสาวมดเปนผูเสียหายโดยตรงในความผิดฐานนี้ เมือ่นางสาวมดยังเปนผูเยาวและอยูใน

ความดูแลของนายเขียวผูเปนบิดา นายมดจงึมอีํานาจจัดการแทน นางสาวมดไดตามมาตรา ๕

(๑) แตเมื่อขอเทจ็จริงปรากฏวานางสาวมดถึงแกความตายแลวกอนนายเขียวยืน่คํารองขอเขา

เปนโจทกรวมกับพนักงานอยัการอํานาจปกครองของนายเขียวยอมสิ้นสุดลง นายเขียวจึงไมมี

ฐานะเปนผูแทนทีจ่ะมอีํานาจจดัการแทนนางสาวมดตามมาตรา ๕(๑)  

๔. ฐานพรากนางสาวมดผูเยาวไปเสียจากนายเขียวบดิา ตาม ปอ.มาตรา ๓๑๘ 

นายเขียวเปนผูเสียหายโดยตรงในความผดิฐานนี ้

๕. ฐานหนวงเหนี่ยวกกัขังทําใหนางสาวมดปราศจากเสรีภาพในรางกายตาม ปอ.มาตรา ๓๑๐ 

นางสาวมดเปนผูเสียหายโดยตรงในความผดิฐานนี้และขณะนายเขียวยื่นคํารองขอเขาเปน

โจทกรวมนางสาวมดถึงแกความตายแลว นายเขยีวจึงมิใชผูแทนโดยชอบธรรมทีจ่ะมอีํานาจ

จัดการแทนตามมาตรา ๕(๑) 
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๖. ฐานขมขืนกระทําชําเรานางสาวมด ตาม ปอ.มาตรา ๒๗๖ 

นางสาวมดเปนผูเสียหายโดยตรงในความผดิฐานนี้และขณะที่นายเขียวยืน่คํารองของเขา

เปนโจทกรวม นางสาวมดผูเยาวถึงแกความตามแลว นายเขียวจึงมิใชผูแทนโดยชอบธรรมที่จะ

มีอํานาจจดัการแทนตามมาตรา ๕(๑)  

๗. ฐานฆานางสาวมดตายตาม ปอ.มาตรา ๒๘๘ 

นางสาวมดเปนผูเสียหายโดยตรง แตเมือ่นางสาวมดผูเสียหายโดยตรงถูกทํารายถึงตาย 

นายเขียวซ่ึงเปนบุพการีจึงมีอํานาจจัดการแทนนางสาวมดได ตามมาตรา ๕(๒)  

๘. ฐานซอนเรนศพเพื่อปดบังการตาย ตาม ปอ.มาตรา ๑๙๙  

เปนความผิดที่รัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย เอกชนคนหนึ่งคนใดไมอาจเปนผูเสียหายในความผิด

ฐานนี้ได ดังนั้น นายเขียวจึงไมใชผูเสียหายในความผิดฐานนี้ 

.............................................................................................................................. 

ที่มา หนังสอืคําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ภาค ๑-๒ โดย อ.ธานิศ  เกศวพิทักษ 


