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 หากจะกลาวถึงความหมายของคําวา “กระบวนการยุตธิรรม” (Justice Administration) แลว
ยอมหมายความถึง ภาพรวมข้ันตอนและวิธีการสําหรับดําเนินการแกผูที่ฝาฝนกฎหมาย โดยมีองคกร
และบุคลากรท่ีมอีาํนาจหนาทีเ่ฉพาะในการควบคุมขัน้ตอนตาง ๆ  ใหเปนไปตามกฎหมาย ซึง่จะประกอบ
ไปดวยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมหลายหนวยงานดวยกัน เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
สาํนกังานอยัการสงูสดุ ศาลยตุธิรรม และหนวยงานในกระทรวงยตุธิรรมอืน่ ๆ  รวมทัง้ทนายความ เปนตน 
โดยกระบวนการยตุธิรรมของไทยนัน้เมือ่จาํแนกตามประเภทของกฎหมายหรอืลกัษณะคดแีลวสามารถ
แบงออกไดเปน ๓ ประเภท ดังนี้๒

 ๑. กระบวนการยุติธรรมทางแพง (Civil Justice) เปนกระบวนการในกรณีที่เกิดขอพิพาท
ระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน หรือเอกชนกับหนวยงานของรัฐในทางแพงบางเร่ืองบางกรณี โดยมี
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี เปนตน
 ๒. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) เปนกระบวนการในกรณีที่เกิด
ขอพิพาทระหวางประชาชนดวยกันเอง หรือกรณทีี่มีผูละเมิดกฎเกณฑของกฎหมายอาญา จนเกิดเปน
ขอพพิาทระหวางประชาชนกับรฐัขึน้ โดยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สาํนกังานตํารวจแหงชาติ สาํนกังาน
อัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ และกรมคุมประพฤติ เปนตน หรือเปนกระบวนการนับแตมี
การกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ โดยผานกระบวนการคนหา 
ตรวจสอบขอเทจ็จรงิจากองคกรตาง ๆ  ตัง้แตการสบืสวนสอบสวน การฟองรอง การพจิารณาและพพิากษา 
ตลอดจนการบังคับโทษภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด๓ และ

  ๑จัดโดย กองทุนศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย และศูนยจัดการศึกษาและฝกอบรมดานกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการประชุมวิชาการรําลึก ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย (ครั้งที่ ๑๙) ประจําป ๒๕๕๗ เรื่อง “การปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย” ในวันเสารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬกา ณ หองจิ๊ด เศรษฐบุตร 
(แอลที ๑) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร).
  ๒สํานักงานกิจการยุติธรรม, “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย”, หนา ๑ - ๒.
  ๓สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา”, หนา ๑.

การปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของไทย๑
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 ๓. กระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง (Administrative Justice) เปนกระบวนการในกรณีที่
เกิดขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรอืเจาหนาทีข่องรัฐกบัเอกชน และขอพิพาทระหวางหนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง โดยหนวยงานที่เขามาเกี่ยวของ ไดแก ศาลปกครอง 
 เมือ่พจิารณากระบวนการยตุธิรรมทัง้ ๓ ประเภทดงักลาว อาจกลาวไดวาในสวนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) นั้นเปนกระบวนการท่ีมีภารกิจท่ีสําคัญย่ิงในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐาน
ของประชาชน ซึ่งมีความจําเปนตองอาศัยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 
และสามารถคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดอยางสูงสุด อันเปนการสอดคลอง
กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐด านกฎหมายและการยุติธรรมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๔ ที่ไดวางหลักการโดยกําหนดใหรัฐตองดําเนินการปฏิบัติ
และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง และจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิดทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบคุคลอื่น และตองอํานวย
ความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
 อยางไรกต็าม ปจจบุนัเปนทีป่รากฏวากระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของประเทศไทยยงัมสีภาพ
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญอยูบางประการ เชน มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ลาชาและเสียคาใชจายสูง 
โดยเฉพาะในชั้นการพิจารณาคดีของศาล เนื่องจากมีกระบวนการที่ซับซอนและการใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพและไมเพียงพอ๕ มีการใชทรัพยากรเพ่ือสรางระบบความยุติธรรม
ทางอาญาทีค่อนขางสงูและยงัใชทรพัยากรบคุคลในกระบวนการยตุธิรรมอกีเปนจาํนวนมาก นอกจากนี้ 
จํานวนนักโทษในเรือนจําของไทยยังมีจํานวนมากเกินกวาความสามารถของเรือนจําท่ีจะรองรับได๖ 
เปนตน ซึง่กรณตีาง ๆ  ดงักลาว ไดสงผลทาํใหเกิดความสงสยัในประสทิธภิาพของกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาของไทยในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมท้ัง
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดอยางแทจริงหรือไม เพียงใด 
 ดังนั้น เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของไดมีความรู ความเขาใจ และรวมแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ ตลอดจนขอเสนอแนะในประเดน็เกีย่วกบัสภาพปญหาและขอบกพรองตาง ๆ  ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่เกิดขึ้นในแตละองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการคิดวิเคราะห
และรวมกันหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงการดําเนินการในดานตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของประเทศไทยใหเปนไปตามหลักการและเจตนารมณของกฎหมาย อันจะเปนการปฏิรูป
กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของประเทศไทยใหมปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ และสามารถอาํนวยความยตุธิรรม
และความเปนธรรมใหแกประชาชนไดอยางแทจริง ทางกองทุนศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย 

  ๔โปรดดู หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๕ แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม มาตรา ๘๑.
  ๕สํานักงานกิจการยุติธรรม, อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๑๕๒.
  ๖สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเขาถึงได (Justice for All, 
All for Justice)” จัดโดย กระทรวงยุติธรรม เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร ชั้น ๔ 
โรงแรมรามาการเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต กรงุเทพมหานคร.
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และศูนยจัดการศึกษาและฝกอบรมดานกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จึงไดจัดการประชุมวิชาการรําลึก ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย (ครั้งที่ ๑๙) ประจําป ๒๕๕๗ เรื่อง 
“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผานมา 
ซึง่การประชุมวิชาการฯ ในคร้ังนี ้ศาสตราจารยพเิศษ สทิธิโชค ศรีเจริญ ประธานกองทุนศาสตราจารย
จติต ิตงิศภทัยิ ไดกลาวเปดงาน และมกีารสมัมนาทางวชิาการในหวัขอ “การปฏริปูกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาของไทย” โดย ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
พลตํารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหนาตํารวจราชสํานักประจําและอดีตรองอธิบดีกรมตํารวจ 
ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายภัทรศักด์ิ วรรณแสง เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม รองศาสตราจารยณรงค ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนผูดําเนินการสัมมนา

 โดยการสมัมนาทางวชิาการในหวัขอ “การปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของไทย” ในครัง้นี้
มีเนื้อหาสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

 พลตํารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหนาตํารวจ
ราชสํานักประจําและอดีตรองอธิบดีกรมตํารวจ ไดแสดง
ความคิดเห็นวา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดมีความพยายาม
ทีจ่ะปฏริปูระบบงานของตาํรวจซึง่เปนองคกรทีส่าํคญัองคกรหนึง่
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ดังจะเห็นไดจากสมัยรัฐบาลท่ีมี พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งแตงตั้ง “คณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานตํารวจ” ขึ้น๗ เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานปฏิรูป
ระบบงานตํารวจ (Road Map) และกํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามแผน รวมท้ังศึกษา 
วิเคราะห วิจัย และจัดทําแนวทางหรือขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางระบบงานตํารวจ
ใหสามารถอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 ตอมาในสมัยรัฐบาลที่มี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดยกเลิกคําสั่งดังกลาว
และแตงตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูประบบงานตํารวจ” ขึ้นแทน๘ โดยกําหนดใหคณะกรรมการชุดนี้
นําแผนการดําเนินงานปฏิรูประบบงานตํารวจของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจดังกลาว 
มาศึกษา วิเคราะห และพิจารณาแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณและความตองการของ
ประชาชนในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเสนอใหออกเปนกฎหมายไดในที่สุด 

  ๗โปรดดู คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙.
  ๘โปรดดู คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓.

ใ  ป ไป ั้ ึ
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“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย”

จุลนิติ

 ดังนั้น ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายและตนซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปน
ประธานกรรมการในคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกลาว จึงพยายามหาแนวทางและขอเสนอแนะตาง ๆ 
เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึน้ในระบบงานตํารวจ โดยสภาพปญหาและอุปสรรคของระบบงานตํารวจท่ีสาํคัญ
ดงัตอไปนี ้จงึเปนทีม่าของการผลกัดนัใหมกีารแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัติาํรวจแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ 
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 

 ประการแรก คือ ปญหาเก่ียวกับดานโครงสรางและการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเปนการ
รวมศูนยอํานาจ (Centralization) เนื่องจากสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนองคกรขนาดใหญ และมี
โครงสรางการบริหารงานหลายระดับ รวมทั้งมีบุคลากรเปนจํานวนมาก จึงทําใหการบริหารงาน
มลีกัษณะเปนการรวมศูนยอาํนาจอยูทีส่วนกลาง ดงัน้ัน จงึไดเสนอใหมกีารกระจายอํานาจในการบริหาร
ราชการตํารวจ ทัง้ในดานการบริหารงาน บคุลากร และงบประมาณ ไปสูหนวยงานระดับรอง โดยยกฐานะ
กองบญัชาการตาํรวจภธูรภาค ๑ - ๙  และกองบญัชาการตาํรวจนครบาล รวมทัง้กองบญัชาการตาํรวจอ่ืน
ที่มีความพรอมเปน “สํานักงาน” ที่มีความคลองตัวและเบ็ดเสร็จเสมือน “เปนนิติบุคคล” โดยแตละ
สํานักงานใหมีหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกวา อธิบดีตํารวจภูธรภาค อธิบดีตํารวจนครบาล หรืออธิบดี
ในระดับกองบัญชาการ ที่ทําหนาที่คลายปลัดกระทรวง เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการของสํานกังานน้ัน โดยข้ึนตรงตอผูบญัชาการตํารวจแหงชาติทีส่ามารถกํากับดแูล แตไมสามารถ
เขาไปกาวกายงานในระดับปฏิบตักิารหรือการบริหารงานภายในของหนวยงานระดับภาค นครบาล หรือ
กองบัญชาการได
 ในการแกไขปญหาการรวมศูนยอํานาจดวยการกระจายอํานาจการบริหารงานตํารวจ 
(Decentralization) โดยใหสาํนกังานตาํรวจแหงชาตมิบีทบาทลดลง และใหระดับพืน้ที ่คอื ระดับภาค 
จังหวัด และสถานีตํารวจมีบทบาทเพ่ิมขึ้นดังกลาว จะชวยใหระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
และสามารถใหบริการตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดดีขึ้น รวมทั้งยังสามารถ
พัฒนาระบบการตรวจสอบและแกไขปญหาตาง ๆ ที่ตามมาไดดีกวาเดิม ซึ่งในระยะแรกแมวา
การกระจายอํานาจจะยังไมสามารถลงไปในระดับจังหวัด และไมสามารถเชื่อมโยงกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดอยางสมบูรณ แตถือเปนกาวสําคัญที่เห็นควรตองเรงรัดใหมีการดําเนินการกอน

 ประการที่ ๒  ปญหาเก่ียวกับการมีภารกิจที่ไมใชภารกิจหลักของตํารวจเปนจํานวนมาก 
โดยกฎหมายไดกาํหนดบทบาทและอํานาจหนาทีข่องตํารวจไวอยางกวางขวางและหลากหลาย จงึทาํให
โครงสรางและอํานาจหนาทีข่องกิจการตํารวจมีการขยายตัวอยางตอเนือ่งและมีความสลับซบัซอน โดย
นอกจากตํารวจจะมีหนาที่หลักในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งรักษาความสงบ
เรยีบรอยในสงัคมแลว ยงัมภีารกจิเกีย่วกบักจิการหลักของรัฐทีส่าํคญัในดานอ่ืน ๆ  ดวย อาท ิการตรวจ
คัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทที่ผานเขาออกประเทศของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
การบริการดานการแพทยของโรงพยาบาลตํารวจ และดานการศึกษาของโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
รวมท้ังดานการทะเบียน การทาเรอื การสือ่สาร การบิน การพัฒนาชุมชน และการสงัคมสงเคราะห เปนตน 
อนัสงผลใหตองใชงบประมาณและกําลงัคนจํานวนมากในการปฏิบตัหินาที ่ซึง่การแกไขปญหาดวยการ
เพิ่มกําลังคนและกําหนดอัตราตําแหนงใหรองรับภารกิจนั้นไมใชหนทางที่จะแกไขปญหาไดถูกตอง
และเหมาะสม แตเห็นวาตองแยกภารกิจที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับตํารวจออกไป
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ประการที่ ๓  ปญหาเก่ียวกับการจัดองคกรแบบก่ึงทหาร และระบบยศตํารวจท่ีไมเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน เนื่องจากการจัดองคกรของตํารวจในอดีตไดยึดถือ
ลักษณะการจัดหนวย การบริหารและรูปแบบโครงสรางองคกร รวมทั้งการใชชั้นยศเชนเดียวกับทหาร 
แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะงานของตํารวจในปจจุบันนั้นมีความแตกตางจากลักษณะงานของ
ทหาร๙ โดยเฉพาะเร่ืองระบบช้ันยศซ่ึงเปนหลักสําคัญในกิจการของทหารท่ีตองมีการบังคับบัญชา
ที่เครงครัดตามชั้นยศที่ไดรับ และการขัดคําสั่งอาจสงผลตอความลมเหลวในการบรรลุพันธกิจและเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง แตเมื่อการใชอํานาจของตํารวจเพ่ือปราบปรามประชาชนไดหมดลงแลว 
การใชชัน้ยศในกิจการตํารวจจึงไมเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปจจุบัน นอกจากน้ี สายการบังคับบญัชา
ของตํารวจที่ผูกติดกับช้ันยศมากเกินไป ยังสงผลตอการปฏิบัติหนาที่วาเปนการเกินขอบเขตหรือไม 
และการกําหนดคาตอบแทนซ่ึงยดึโยงกบัช้ันยศน้ันยงัทาํใหไมสามารถกาํหนดคาตอบแทนตามลกัษณะ
ของคางานไดอีกดวย 

 ประการที ่๔ ปญหาเกีย่วกับดานงานสอบสวนขาดอสิระและไมไดรบัการพฒันาอยางเหมาะสม 
โดยท่ีกระบวนการสอบสวนซึ่งเปนกระบวนการเริ่มแรกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อการ
รวบรวมพยานหลักฐาน และพฤติการณแหงคดเีพือ่พิสจูนยนืยนัการกระทําความผิด และเปนกระบวนการ
คนหาความจริงทีม่คีวามสําคัญอยางยิง่ ดงัน้ัน พนกังานสอบสวนจึงตองเปนอสิระจากอาํนาจทางการเมือง
และอํานาจบังคับบัญชา โดยการทําสํานวนสอบสวนใด ๆ ตองปราศจากการบงการของนักการเมือง
หรือสายการบังคับบัญชาจึงจะสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดอยางแทจริง

 ประการที่ ๕  ปญหาเกี่ยวกับดานการบริหารงานบุคคลและวิชาชีพตํารวจ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติซึ่งเปนหนวยงานข้ันตนในกระบวนการยุติธรรมท่ีมีกาํลังคนมากท่ีสุด โดยมีจํานวนขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน และชั้นสัญญาบัตรประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน ในการบริหาร
งานบุคคลจึงมีปญหาและอุปสรรคซึ่งเปนขอจํากัดเปนจํานวนมาก อาทิ
 (๑) การละเลยการใชระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล สภาพปญหาดังกลาวนี้ปรากฏ
ใหเห็นอยางชัดเจนไดจากการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น หรือเลื่อนตําแหนง ซึ่งมีลักษณะเปนการ
รวมอาํนาจสูศนูยกลาง โดยความกาวหนาของบคุลากรนัน้มไิดขึน้อยูกับประชาชนผูรบับรกิารเปนผูตดัสนิ 
แตกลับอยูที่ผูบริหารระดับสูง ดังนั้น จึงเกิดการวิ่งเตนหรือใชเสนสายเพื่อเลื่อนยศเลื่อนตําแหนง 
อนัเปนทีม่าของการทจุรติและประพฤตมิชิอบ รวมทัง้การใชอิทธิพลในองคกร และการถกูแทรกแซงจาก
ฝายการเมือง เพราะอํานาจในการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร โดยเฉพาะตําแหนง
ผูบังคับการตํารวจขึ้นไปนั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) 
ซึ่งประธานคณะกรรมการเปนฝายการเมือง 

  ๙ลักษณะงานของตํารวจแตกตางจากลักษณะงานของทหาร ๔ ประการ ไดแก
   (๑) การปฏิบัติงานของตํารวจสามารถปฏิบัติงานไดตามลําพังโดยมีโอกาสใชวิจารณญาณภายใตขอบเขตของการตีความกับ
ตัวบทกฎหมาย ตรงกันขามกับทหารที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งภายใตการควบคุมบังคับบัญชาอยางเครงครัด และมีโอกาสใชวิจารณญาณ
ไดนอยกวา
   (๒) การริเริ่มและการวางแผนของตํารวจตองเร่ิมจากตํารวจระดับปฏิบัติงานท่ีมีการเสนอข้ึนไปตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับ
บัญชาระดับสูง ตรงกันขามกับทหารซึ่งผูบังคับบัญชาจะเปนผูวินิจฉัยสั่งการจากระดับสูงลงสูระดับตํ่า 
   (๓) การปฏบิตังิานของตาํรวจมกีารทาํงานเปนทมีทีม่ลีกัษณะเลก็และอาจจะตองแยกทาํงานอสิระเพยีงลาํพงั ตรงกนัขามกบั
ทหารซึ่งตองทํางานเปนทีมขนาดใหญ
   (๔) การปฏิบัติงานของตํารวจตองสัมผัสกับประชาชน ตรงกันขามกับทหารซึ่งการปฏิบัติงานเปนการปองกันประเทศจาก
การรุกรานจากภายนอกประเทศ (โปรดดู ปุระชัย เปยมสมบูรณ, การบริหารงานตํารวจ, หนา ๔ - ๕).
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“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย”

จุลนิติ

 (๒) การสรรหาและผลิตบุคลากร เนื่องจากขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรบางสวนสําเร็จ
การศึกษาอบรมจากโรงเรียนเตรียมทหาร และสงไปอบรมตอในโรงเรียนนายรอยตํารวจ ซึ่งมีหลักสูตร
การเรียนการสอนในลักษณะก่ึงทหารท่ีเนนฝกความอดทน ความเสียสละ และความสามัคคีระหวาง
กองทัพและตํารวจ ดังนั้น จึงไมสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันที่ประชาชนคาดหวังวาตํารวจ
จะตองมีความเปนวิชาชีพ มีความใกลชิดและเปนมิตรกับประชาชน รวมทั้งเปนผูใหบริการที่ดี 
   สวนขาราชการตํารวจชั้นประทวนซ่ึงเปนบุคลากรท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และเปน
ผูบังคับใชกฎหมายเพื่อปกปองคุมครองประชาชน อันเปนสวนสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการยุติธรรม 
แตปรากฏวาขาราชการตํารวจช้ันประทวนสําเร็จการศึกษาเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และ
ผานการศึกษาอบรมจากศูนยอบรมตํารวจเทานั้น ดังนั้น จึงอาจจะไมสอดคลองกับภารกิจ
 (๓) การพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติประสบปญหาขอขัดของ
ในดานการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากมีจํานวนหลักสูตรที่ใชในการอบรมและพัฒนาบุคลากรตํารวจ
จํากัดและไมทั่วถึง รวมทั้งการพฒันาบุคลากรในปจจุบันยังมุงใหความสําคัญกับการบริหารงานเพื่อให
มคีณุสมบัตติามขอกาํหนดท่ีเปนเง่ือนไขวาดวยการแตงตัง้ในตําแหนงสารวัตร ผูกาํกับ หรอืผูบงัคบัการ 
ซึ่งหลักสูตรดังกลาวมีลักษณะเปนการอบรมดานการบริหารงานท่ัวไป มิไดใหความรูในสายงานและ
สายวิชาชีพที่ชัดเจน สวนหลักสูตรการฝกอบรมทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะหรือความชํานาญก็ยัง
ไมครอบคลุมทุกสายงาน และมีขอจํากัดเร่ืองงบประมาณและการบริหารจัดการท่ีสงผลใหไมสามารถ
จดัฝกอบรมเพือ่พฒันาขาราชการตํารวจไดอยางทัว่ถงึในทุก ๆ  ภมูภิาค ทาํใหขาราชการตาํรวจไมไดรบั
การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องใหเทาทันสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

 ประการที ่๖ ปญหาเกีย่วกบัดานระบบสวสัดิการและคาตอบแทน เน่ืองจากคาตอบแทนท่ีตาํรวจ
ไดรับในปจจุบันเปนอัตราที่เทากับขาราชการพลเรือนในระดับเทียบเทา แตอยางไรก็ตาม ขาราชการ
ตํารวจชั้นผูนอยซึ่งเปนกําลังพลสวนใหญขององคกรที่ตองลําบากตรากตรําในการทํางานและเสี่ยงภัย 
ตองพบกับคาตอบแทนที่ไมสมดุลกับงาน อันนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ตํ่า เงินคาครองชีพที่ไมพอใชจาย 
และสวัสดิการที่ไดรับไมเพียงพอ ซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ อันกอใหเกิดความรูสึกไมไดรับ
ความเปนธรรมและความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจจะนําไปสูการใชอํานาจหนาที่ในการ
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ

 ประการสุดทาย ปญหาเก่ียวกบัความเจริญกาวหนาของตํารวจช้ันประทวน เนือ่งจากปจจบุนั
มีขาราชการตํารวจช้ันประทวนจํานวนมากท่ีศึกษาตอจนมีคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับปริญญาตรี หรือ
ปริญญาโท และมีประสบการณหรือความรูสามารถในการปฏิบัติหนาที่ทัดเทียมขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร แตระบบการเลื่อนระดับของขาราชการตํารวจชั้นประทวนกระทําโดยการสอบแขงขัน
ซึง่มอีตัราการเปดสอบนอยมาก และมีระยะเวลาไมแนนอน ดงันัน้ จงึทาํใหขาราชการตํารวจช้ันประทวน
ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
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จุลนิติ

 ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการ
ปฏิรปูกฎหมายและอดีตอยัการสูงสุด ไดแสดงความคดิเหน็วา 
 สําหรับ “องคกรอัยการ” ซึ่งถือไดวาเปน “องคกร
กึง่ตลุาการ” (Quasi-Judicial) ทีม่บีทบาทสาํคญัในการพจิารณา
กลั่นกรองคดีที่ไดรับสํานวนจากพนักงานสอบสวนอยางถ่ีถวน
และละเอียดรอบคอบ โดยในประเทศท่ีกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญามีประสิทธิภาพและเขมแข็ง เมื่อพนักงานอัยการ
มีคําสั่งฟองคดีใดตอศาลแลว โอกาสท่ีศาลจะพิพากษาลงโทษ
จําเลยตามหลักฐานที่พนักงานอัยการเสนอนั้นมีสูงมาก เชน ประเทศญี่ปุน มีสถิติถึงรอยละ ๙๙.๖๑ 
หมายความวา หากพนักงานอัยการฟองคดีตอศาล ๑๐๐ คดี โอกาสท่ีศาลจะพิพากษายกฟอง
มีเพียงไมถึง ๑ คดีเทานั้น ซึ่งนับเปนสถิติที่สูงมาก อันแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการทํางาน
ของเจาพนักงานในช้ันกอนฟองไดเปนอยางดี เมื่อเปนเชนน้ี หากพนักงานอัยการมีคําสั่งฟองคดีใด 
จาํเลยยอมรูตวัวาโอกาสทีศ่าลจะพพิากษาลงโทษตนนัน้มสีงูมาก จาํเลยกอ็าจใหการรบัสารภาพเพือ่ให
ศาลลดโทษ ซึง่จะทาํใหการดาํเนนิกระบวนการในชัน้พจิารณาคดใีชระยะเวลาสัน้ลง และลดปริมาณคดี
ทีจ่ะข้ึนสูศาลอุทธรณและศาลฎีกา รวมท้ังลดปญหาคดีคางอยูในศาลไดอยางชัดเจนและเปนรปูธรรมดวย 
 อยางไรก็ตาม การที่พนักงานอัยการจะสามารถสั่งคดีไดอยางมีประสิทธิภาพดังกลาว 
จงึมคีวามจําเปนอยางย่ิงทีพ่นกังานอัยการจะตองมีอาํนาจลงไปรวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนดวย 
ดังนั้น จึงมีขอเสนอใหพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวางรูปคดี 
ตั้งขอกลาวหา รวบรวมพยานหลักฐาน และในบางกรณีอาจเปนหัวหนาพนักงานสอบสวนดวย 
โดยเฉพาะคดีที่มีอัตราโทษสูงหรือมีขอนาพิจารณาเกี่ยวกับผู ตองหา เชน เปนผู มีอิทธิพลหรือ
เปนคดีอุกฉกรรจและอยูในความสนใจของประชาชน ซึ่งตองอาศัยความรอบคอบในการทําสํานวน
ทั้งทางขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เปนตน
 นอกจากนี ้ในการขอหมายจับ หมายคน และหมายขังของพนักงานสอบสวน บางกรณีสมควรให
พนกังานอัยการไดพจิารณาตรวจสอบกล่ันกรองเสียกอนท่ีจะย่ืนตอศาลดวย ทัง้นี ้เพือ่ใหการรวบรวม
พยานหลกัฐานในการขอออกหมายคน หมายจบั หรอืการตัง้ขอกลาวหาในกรณสีาํคญัไดรบัการกลัน่กรอง
เสียกอน สวนการขอหมายขังหรือการฝากขังในชั้นสอบสวนน้ัน กฎหมายไมไดบัญญัติใหตองมี
ตวัผูตองหาไวในความควบคมุในระหวางทาํการสอบสวน แตในทางปฏบิตัพินักงานสอบสวนมกัตองการ
นาํตวัผูตองหามาไวในอาํนาจรฐัตัง้แตเริม่ตนการสอบสวน โดยเหตผุลทีข่ออนมุตัศิาลเพือ่ออกหมายขงั
ผูตองหานั้น มักอางวา “เพื่อใหการสอบสวนเสร็จสิ้น” หรือ “มีความจําเปนตองสอบสวนพยานบุคคล
อีกหลายปาก” ซึ่งไมใชเหตุผลตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อใหมีการเรงรัดการสอบสวนอยางจริงจัง
และมีประสิทธิภาพ พนักงานอัยการซึ่งจะตองรับสํานวนตอจากพนักงานสอบสวนเพื่อสั่งคดีจึงสมควร
เขามากํากับดแูลในกรณีทีม่กีารขอฝากขังดวย เพ่ือตรวจสอบวามเีหตุจาํเปนในการสอบสวนพยานหลักฐาน
ตามทีอ่างหรือไม หากไมมีเหตุจาํเปนทีจ่ะตองเอาตัวผูตองหาไวในอาํนาจศาลอีกตอไป พนักงานอัยการ
อาจยื่นคํารองตอศาลขอใหยุติการฝากขังได ทั้งนี้เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหา
มิใหถูกควบคุมเกินความจําเปน 

่
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จุลนิติ

 ดวยเหตุนี้ เมื่อในทางปฏิบัติสามารถยกระดับมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมโดยรวมได
ดวยบทบาทของพนักงานอัยการ เพราะภารกิจที่สามารถทํางานในเชิงรุกไดคลองตัวมากกวาองคกร
ตลุาการแลว ดังนั้น จึงสมควรใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการตรวจสอบถวงดุลและเสริม
ประสทิธภิาพใหแกงานสอบสวนของพนกังานสอบสวน ซึง่หากมาตรฐานการสอบสวนไดรับการพฒันาสงูข้ึน 
กระบวนการยุตธิรรมช้ันกอนฟองก็ยอมจะมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และเม่ือความจริงแหงคดีถกูคนหา
ไดตัง้แตชัน้ตน ซึง่เปนระยะเวลาหลงัเกดิเหตุไมนาน พยานหลกัฐานตาง ๆ  ทัง้พยานบคุคล พยานเอกสาร 
และพยานวัตถุจึงยังสดใหมไมถูกบิดเบือนหรือเปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน จึงยอมสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการคนหาความจริงในช้ันหลงัฟองหรือชัน้การพิจารณาของศาลใหมมีาตรฐานท่ีสงูขึน้ตามไปอีกดวย 

   

   ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ไดแสดงความคิดเห็นวา 
   จากสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้น กับกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศไทยที่ผานมา อาทิ ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางของ
กระบวนการยตุธิรรมทีข่าดเปาหมายและทิศทางในการพฒันา 
ขาดความรวมมอืกนั และขาดการบริหารจดัการปญหาเกีย่วกับ
ระบบการดาํเนินคดอีาญาทีม่กีารนาํคดเีขาสูระบบยตุธิรรมมาก
เกินสมควร และขาดระบบการตรวจสอบท่ีมปีระสิทธิภาพ และ

ปญหาท่ีเกดิจากการปฏิบตัโิดยไมชอบจากบุคคลในกระบวนการยุตธิรรมอันเปนการลวงละเมิดสทิธแิละ
เสรีภาพของประชาชน รวมท้ังปญหาเก่ียวกบัแนวคิดและมุมมองในการบริหารงานยุตธิรรมท่ีไมเหมาะสม 
เปนตน ดังนั้น ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม จึงมีความจําเปนตองมีการปรับกระบวนทัศน
ในการบริหารงานยุติธรรมเสียใหมใหทันสมัย เหมาะสม และเปนที่พึงประสงคของสังคมไทย ดังน้ัน 
จึงไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนด “ยุทธศาสตรในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”๑๐ ทั้งนี้
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

 ยุทธศาสตรที่ ๑ ปรับปรุงระบบการบริหารงานยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ 
 เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมประกอบดวยองคกรหลายหนวยงานท่ีเขามาทํางานรวมกัน
เพือ่บรรลุเปาหมายในการอํานวยความยุตธิรรม ซึง่การทํางานในลักษณะเชนนีห้ากระบบบริหารจัดการ
ขาดประสิทธิภาพก็อาจจะสงผลกระทบตอทิศทางและเปาหมายของการดําเนินการ รวมทั้งเกิดปญหา
ดังเชนที่เปนอยู ดังนั้น จึงมีมาตรการในการปรับปรุงระบบการบริหารงานยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
 (๑)  จัดใหมีคณะกรรมการนโยบายยุติธรรมแหงชาติ เพื่อทําหนาที่ในการจัดทําแผนนโยบาย
ยุติธรรมแหงชาติ และมีหนาที่ในการติดตามประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการใหเปนไปตามแผน
ดังกลาว

 ี่ ั โ ไ 

  ๑๐กติตพิงษ กติยารักษ, ยทุธศาสตรเพือ่การพฒันากระบวนการยุตธิรรมไทย, กรงุเทพฯ : สาํนกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั.
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 (๒)  จัดโครงสรางกระทรวงยุติธรรมใหมใหเปนศูนยกลางหรือเปนองคกรหลักในการบริหารงาน
ยตุธิรรมในทุกระดับ โดยใหมอีงคกรท่ีเก่ียวของเขามาอยูในสังกัด ยกเวนสวนท่ีเก่ียวของกับการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล
 (๓)  จดัใหมรีะบบขอมลูรวมของกระบวนการยตุธิรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากขอมลูทีค่รบถวน
และถูกตอง เปนสิ่งที่สําคัญมากตอระบบบริหารงานยุติธรรม ทั้งในสวนของการวางนโยบาย และการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในกระบวนการยุตธิรรม ซึง่ตองมกีารรวมมือและประสานงานกันในทุกระดบัช้ัน 
เพื่อเชื่อมโยงระบบขอมูลเขาเปนระบบเดียวกัน
 (๔)  จัดสรรงบประมาณอยางพอเพียงใหกับงานดานยุติธรรม 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ ปรับปรุงระบบการดําเนินคดีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 เนื่องจากระบบการดําเนินคดีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จของ
กระบวนการยุตธิรรม โดยมาตรการในการปรับปรุงระบบการดําเนินคดีใหมปีระสิทธภิาพเพ่ิมข้ึน ไดแก
 (๑)  สงเสริมใหมีมาตรการในการลดปริมาณคดีที่จะเขาสูระบบงานยุติธรรม เชน ลดการนําเอา
มาตรการทางอาญามาใชในเรือ่งทีไ่มจําเปน โดยใชมาตรการอืน่ ๆ  ทดแทน เชน มาตรการทางปกครอง 
หรือการปรับทางปกครอง เปนตน สงเสริมใหนําเอามาตรการปองกันอาชญากรรมมาใชอยางจริงจัง 
และสงเสริมใหมีมาตรการท่ีเปนทางเลือกในการยุตขิอขดัแยง เชน การไกลเกล่ียและประนอมขอพพิาท 
เปนตน
 (๒)  สงเสริมใหนาํมาตรการในการกล่ันกรองคดีกอนเขาสูระบบศาล เน่ืองจากคดีทีเ่ขามาสูระบบ
งานยุติธรรมมีการดําเนินการในลักษณะที่คลายกัน คือ พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
และสรุปสํานวนพรอมความเห็นการสั่งคดีมาสูพนักงานอัยการ พนักงานอัยการก็จะพิจารณาสํานวน
และพยานหลักฐาน ถามีพยานหลักฐานพอฟองก็จะฟองคดีไปสูศาล กระบวนการในการดําเนินคดี
เกือบทั้งหมดจึงตองไปยุติลงที่ศาล ทําใหเกิดปญหาคดีลนศาล ทั้ง ๆ ที่คดีบางประเภทสามารถใช
มาตรการอื่น ๆ ในการดําเนินการไดดีกวา โดยเฉพาะในเร่ืองความผิดเล็กนอย หรือความผิดที่กระทํา
โดยประมาท หรือผูกระทําเปนเด็กหรือบุคคลในครอบครัว เปนตน ดังนั้น จึงอาจกําหนดใหพนักงาน
อัยการใชดุลพินิจสั่งไมฟองคดีบางประเภท โดยมีเงื่อนไขใหผูกระทําผิดตองดําเนินการบางอยาง 
เชน ทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนสาธารณะ เขารับการฝกอบรมหรือบําบัดรักษา ชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูเสียหาย และมารายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติ เปนตน
 (๓)  ปรบัปรงุใหการสอบสวนคดอีาญามหีนวยงานทีเ่ปนกลางและอิสระ ตลอดจนมคีวามเช่ียวชาญ
พเิศษในเรือ่งนัน้ ๆ  เขาไปชวยกนัดูแล ทัง้นี ้เพือ่เปนหลกัประกนัของความถกูตอง ชอบธรรม และเสรมิ
ประสิทธิภาพของการสอบสวนใหมากยิ่งขึ้น 
 (๔)  พัฒนางานดานวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ เปนอิสระ และมีความเปนกลาง ทั้งนี้เพื่อ
ใหงานดานนิติเวชและการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนที่นาเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น
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 (๕)  ปรบัปรงุระบบสหวชิาชพีในการดาํเนินคดอีาญาทีเ่กีย่วของกบัเดก็และสตรใีหมปีระสทิธภิาพ
มากย่ิงขึ้น เชน ตองมีแพทย นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห เขามารวมกับพนักงานสอบสวน
ในการสอบสวน ตลอดจนรวมมือในการพิจารณาคดีอยางจริงจัง
 (๖)  สงเสริมความเขมแข็งของศาลชั้นตน และจํากัดคดีที่จะข้ึนสูการพิจารณาของศาลสูงลง
ใหเหลือเทาที่จําเปนหรือเฉพาะปญหาขอกฎหมายเทาน้ัน โดยพัฒนาใหศาลชั้นตนประกอบดวย
ผูพพิากษาซ่ึงมคีวามรูและประสบการณเปนทีย่อมรบัของสาธารณชน ใหมกีารน่ังพจิารณาครบองคคณะ 
และใหศาลมสีวนรวมในการคนหาความจรงิมากขึน้ รวมทัง้ใหมรีะบบการสบืพยานและบนัทกึคาํพยาน
ทีม่ปีระสิทธิภาพ เปนตน เมือ่ศาลช้ันตนมปีระสทิธภิาพและเปนทีน่าเชือ่ถอืก็จะชวยลดการอทุธรณคดี
สูศาลสูงลง ทําใหศาลสูงมีเวลาที่จะพิจารณาคดีดวยความรอบคอบถี่ถวนมากขึ้น และยังจะชวยเรงรัด
การดําเนินคดีใหรวดเร็วขึ้นอีกดวย
 (๗)  จดัระบบการใหความชวยเหลือทางกฎหมายในคดีอาญาใหมคีณุภาพมากย่ิงขึน้ โดยรัฐจะตอง
จดัสรรงบประมาณใหเพยีงพอในการมอบหมายใหสภาทนายความดาํเนนิการ หรอืเพือ่จดัต้ังสาํนกังาน
เพื่อชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 (๘)  จัดใหมีระบบการขอและการใหความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน
เร่ืองการสงผูรายขามแดน ความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญา หรือการแลกเปล่ียนนักโทษ 
โดยจะตองปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการในการขอและรับความชวยเหลือใหมีความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น และใหมีองคกรกลางในการประสานงานโดยไมตองผานวิธีทางการทูตซึ่งมีขั้นตอนมาก
ทําใหลาชาไมทันตอเหตุการณ

 ยุทธศาสตรที่ ๓ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดใหมีความหลากหลาย และ
มีประสิทธิภาพในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดไดมากขึ้น
 โดยท่ีเคร่ืองช้ีวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวของกระบวนการยุติธรรมท่ีสําคัญประการหน่ึง
คือ ประสิทธิภาพในการลงโทษและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ซึ่งประเทศไทยมีขอบงชี้หลายประการ
วากําลงัอยูในภาวะวกิฤต โดยเฉพาะปรมิาณผูถกูคมุขงัในเรอืนจาํ และเดก็และเยาวชนซึง่ถกูควบคมุอยู
ในสถานพนิจิและคุมครองเดก็ ซึง่มจีาํนวนเกนิกวาทีจ่ะสามารถรองรบัได สงผลใหเกดิการแออดัยดัเยยีด
และเปนอุปสรรคตอการอบรมแกไขผูกระทําผิดใหเปนพลเมืองดีกลับสูสังคม อันสงผลตอกระบวนการ
ยตุธิรรมทัง้หมด ดงันัน้จงึเหน็ควรใหมมีาตรการในการปรบัปรุงระบบการปฏิบตัติอผูกระทาํความผดิดงันี้
 (๑)  พฒันามาตรการในการปฏบิตัติอผูกระทาํผดิอืน่ทีเ่หมาะสมมาใชแทนโทษจาํคกุ เชน การนํา
โทษปรับและโทษริบทรัพยที่เหมาะสมกับลักษณะและประเภทความผิดมาใชเพิ่มขึ้น การนํามาตรการ
การคุมประพฤติมาใชในช้ันกอนการพิจารณาคดีโดยศาลและในระหวางรอการลงอาญาหลังจากศาล
มีคําพิพากษาแลว หรือการควบคุมอยูในสถานที่อยูของผูกระทําความผิด เปนตน
 (๒)  ลดปริมาณผูที่ถูกควบคุมในเรือนจําที่ไมสมควรใหนอยลง โดยกลุมที่สมควรตองมีการลดลง
ใหมากทีส่ดุคอื กลุมผูถกูกลาวหาทีศ่าลยงัไมไดพพิากษาถงึทีส่ดุ แตถกูควบคมุอยูระหวางการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี ซึ่งกลุมนี้เปนผูที่กฎหมายสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ จึงไมสมควรปฏิบัติตอเขา
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เหมือนกับนักโทษเด็ดขาด กลุมตอมาคือผูเสพยาเสพติด ซึ่งเปนผูที่ตองการบําบัดรักษาจึงไมควรใหอยู
ในเรือนจํา และกลุมสดุทายคือ ผูทีต่องโทษจําคกุระยะส้ัน ซึง่เปนผูกระทําความผิดโดยประมาท ดงันัน้ 
จึงควรมีวิธีปฏิบัติตอผูกระทําความผิดเหลานี้ดวยวิธีอื่นที่เหมาะสมกวา อันจะชวยใหระบบเรือนจํา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 (๓)  สงเสริมมาตรการในการชวยผูตองโทษใหกลับเขาสูสังคมใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผูตองโทษ
ที่อยู ในเรือนจํามีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือเพื่อสามารถใชชีวิตหลังจากพนโทษแลว
ไดอยางปกติ ดงันัน้ จงึตองมมีาตรการทีจ่ะชวยใหเขากลบัเขาสูสงัคมทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่จะเปนเครือ่งวดั
ความสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมได
 (๔)  สงเสริมใหนํามาตรการในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยไมใชสถานควบคุมมาใช เชน 
การเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม หรือการกลั่นกรองคดีกอนถึงศาล เปนตน

 ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการตรวจสอบและคุมครองสิทธิ
 เนื่องจากการมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและการคุมครองสิทธิของบุคคลที่เขามา
เก่ียวของในกระบวนการยุติธรรมที่ดีน้ันจะเปนหลักประกันใหกระบวนการยุติธรรมดําเนินภารกิจได
อยางเที่ยงธรรม ไมมีการเลือกปฏิบัติ หรือใชอํานาจโดยมิชอบ ทั้งน้ีโดยมีมาตรการในการดําเนินการ
ดังนี้
 (๑)  จัดระบบใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตรวจสอบถวงดุลการทํางานซ่ึงกันและกัน 
เชน การใหศาลเปนผูอนมุตักิารออกหมายจับ หมายคน การเพ่ิมบทบาททนายความใหเขารวมระหวาง
การสอบสวนผูตองหา การใหศาลตองนั่งพิจารณาครบองคคณะ และการใหพนักงานอัยการมีบทบาท
ในการตรวจสอบการทํางานของตํารวจมากขึ้น เปนตน
 (๒)  สรางระบบความรับผิดชอบที่เหมาะสม เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ยุติธรรม มีลักษณะพิเศษที่ตองมีความเปนอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากผูที่มีสวนไดเสียใด ๆ 
แตอยางไรกต็าม ความเปนอสิระดงักลาวจะตองอยูภายใตระบบความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมตามครรลอง
ของระบอบประชาธปิไตย ทัง้นีเ้พือ่เปนหลกัประกนัความเปนกลางของการทาํงานโดยมใิหเกดิการครอบงาํ
กันเองภายในองคกรหรือการแทรกแซงจากภายนอก 
 (๓)  สรางความโปรงใสในกระบวนการทาํงาน เนือ่งจากความโปรงใสเปนหลกัประกนัสาํคัญทีจ่ะ
ทาํใหการทาํงานของบคุลากรในกระบวนการยตุธิรรมทีต่องเกีย่วของกบัการใชอาํนาจทีก่ระทบตอสทิธิ
เสรภีาพหรอืใชดลุพนิจิทีก่ระทบตอประโยชนไดเสยีของบคุคลเปนไปดวยความถกูตอง มใิชดวยอาํเภอใจ 
ซึง่การสรางความโปรงใสอาจกระทําไดโดยการเปดเผยขอมลูเก่ียวกับการปฏิบตัหินาที ่หรอืการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติตอผูเสียหาย พยาน และผูถูกกลาวหา เพื่อใหบุคลากรท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติ
อยางชัดเจน เปนตน
 (๔)  พฒันากลไกการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญใหมบีทบาทและศักยภาพมากย่ิงขึน้ โดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหมีองคกรอิสระที่มีบทบาทในการตรวจสอบพฤติกรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐหลายองคกร เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
ผู ตรวจการแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และวุฒิสภา เปนตน จึงสมควรที่มี
การวางมาตรการเพื่อใหองคกรเหลานี้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม
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“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย”

จุลนิติ

 (๕)  สงเสรมิใหสือ่มวลชนและประชาชนมบีทบาทในการตรวจสอบกระบวนการยตุธิรรมมากย่ิงข้ึน 
ซึง่อาจทาํไดดวยการเปดชองทางใหประชาชนมสีทิธริบัทราบขอมลูขาวสารของทางราชการ หรอืรองเรยีน
ปญหาขอทกุขรอนไดโดยสะดวกมากยิง่ขึน้ รวมทัง้สงเสรมิศกัยภาพของสือ่มวลชนในการทํารายงานขาว
แบบเจาะลึกถึงพฤติกรรมที่ไมถูกตองในกระบวนการยุติธรรม เปนตน  
 (๖)  จัดใหมาตรการและการดําเนินการในการคุมครองสิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษ
ในคดีอาญาใหมกีารดาํเนนิการอยางจรงิจงัในทกุขัน้ตอน เพราะนอกจากจะเปนการคุมครองสทิธมินษุยชน
ขัน้พืน้ฐานแลว ยงัชวยใหกระบวนการยตุธิรรมเกดิความนาเชือ่ถอือีกดวย เชน กอนจบัตองมกีารแจงขอหา
และสทิธขิองผูตองหา ตองไมควบคมุผูตองหาไวโดยไมจาํเปน ไมควรเรยีกหลกัประกันในการปลอยชัว่คราว
สูงเกินไป และควรพัฒนาวิธีการอ่ืนในการปลอยชั่วคราวโดยไมตองใชหลักประกัน ควรมีการจัดหา
ทนายความที่มีประสิทธิภาพเขารวมในการสอบสวนและชวยเหลือผูตองหาในระหวางที่ถูกสอบสวน
ดําเนินคดีในชั้นศาล เปนตน
 (๗)  จัดใหมีมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและกองทุนที่เพียงพอในการคุมครองสิทธิ
ของผูเสียหายจากอาชญากรรม และผูบริสุทธิ์ที่ไดรับผลรายจากกระบวนการยุติธรรม
 (๘)  จัดใหมีระบบในการคุมครองพยานที่เหมาะสม โดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวของกับผูมีอิทธิพล 
หรือองคกรอาชญากรรม

 ยทุธศาสตรที ่๕ ปฏิรปูทศันคต ิจติสาํนกึ และเสรมิสรางศกัยภาพของบคุลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งนี้ โดยมีแนวทางและมาตรการดังตอไปนี้
 (๑)  ปฏิรูประบบการศึกษานิติศาสตร 
 (๒)  ปรบัปรงุมาตรฐานการคัดเลอืกบคุคลใหดาํรงตาํแหนงในกระบวนการยตุธิรรมหรอืตาํแหนง
ที่สนับสนุนงานของกระบวนการยุติธรรมในทางท่ีสงเสริมความสํานึกในคุณคาของตําแหนงหนาที่
ทีจ่ะตองรบัผดิชอบตอสงัคม เนือ่งจากการคดัเลอืกบุคลากรในกระบวนการยตุธิรรมในปจจุบนัจะคาํนงึถึง
ความสามารถในทางวชิาการเปนหลกั โดยพิจารณาดานคณุธรรมคอนขางนอย ดงันัน้จงึควรตองปรบัปรงุ
กระบวนการคัดเลือกในสวนนี้ อาทิ กําหนดอายุของผูที่ดํารงตําแหนงผูพิพากษาหรืออัยการใหสูงขึ้น 
เพื่อสามารถตรวจสอบประวัติการทํางาน อันแสดงถึงทัศนคติไดมากขึ้นหรือระบบยุติธรรมใหบุคคล
ซึ่งมีความสามารถและมีคุณธรรมเปนที่ยอมรับใหสามารถเขามาทําหนาที่ได
 (๓)  จดัใหมกีารฝกอบรมรวมกันระหวางบคุลากรในกระบวนยุตธิรรมทุกหนวยงานในเชิงจติวทิยา 
เพื่อใหมีการหลอหลอมทัศนคติ และในเชิงพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่รวมกันในกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดวย
 (๔)  สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรในสาขาท่ีมีความจําเปนนอกเหนือจากดานกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมเพื่อเขาปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมใหเพียงพอ เชน งานดาน
นิติวิทยาศาสตร ดานการตรวจสอบบัญชี ดายจิตวิทยาและดานสังคมสงเคราะห เปนตน
 (๕)  ปรบัปรงุเงนิเดอืน คาตอบแทน และสวัสดิการของบคุลากรในกระบวนการยตุธิรรม โดยคาํนงึ
ถึงความเหมาะสมใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางเพียงพอ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ยุทธศาสตรที่ ๖ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและประชาสังคมในกระบวนการยุติธรรม
 การที่กระบวนการยุติธรรมถูกมองวาเปนกระบวนการของรัฐโดยเฉพาะ โดยมีการแบงแยก
อยางชัดเจนจากชุมชนและภาคประชาสังคม เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหกระบวนการยุติธรรมไมไดรับ
ความรวมมือจากประชาชน ทั้ง ๆ ที่ความรวมมือจากประชาชนเปนหัวใจที่สําคัญที่สุดของความสําเร็จ
ของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น จึงจําเปนตองสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและประชาสังคม
ในกระบวนการยุติธรรมใหมากขึ้น โดยมีมาตรการดังนี้
 (๑)  เปดโอกาสและเสริมสรางบทบาทใหชมุชนและประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน
 (๒)  สงเสริมใหมีการรวมตัวกันของชุมชนและประชาสังคมในการสรางเครือขายเพ่ือดําเนิน
กจิกรรมทีเ่กีย่วของกบักระบวนการยตุธิรรม รวมทัง้สงเสรมิใหมกีารจัดตัง้กองทนุหรอืมลูนิธิรวมภาครฐั
และเอกชนเพื่อสงเสริมกิจกรรมเหลานี้ เชน การรวมตัวกันเปนอาสาสมัครในการปองกันอาชญากรรม 
การชวยระงับและไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือการกระทําผิดเล็กนอย การชวยชี้เบาะแสและชวยสงเสริม
การดําเนินการใหรัฐ การดูแลและบําบัดรักษาผูกระทําความผิดหรือผูเสียหายในชุมชนโดยชุมชน
ดําเนินการเอง เปนตน
 (๓)  สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารตามสิทธิที่มีอยูตามกฎหมายใหมากขึ้น
 (๔)  ใหความคุมครอง อาํนวยความสะดวก ใหคาตอบแทนทีเ่หมาะสม และยกยองใหเกยีรตพิยาน
และผูท่ีมีสวนเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อใหไดรับความรวมมือจากประชาชน
ผูเห็นเหตุการณที่จะมาใหการเปนพยานดวยความเต็มใจ
 (๕)  รณรงคใหประชาชนรูถึงสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย และตระหนักถึงความสําคัญของ
กระบวนการยุติธรรมในฐานะเปนกลไกหลักในการผดุงไวซึ่งหลักนิติธรรมอยางจริงจัง

 ยทุธศาสตรที ่๗ พฒันามาตรการทางกฎหมายและเสริมสรางองคความรูเพือ่พฒันากระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งนี้โดยมีมาตรการดังนี้
 (๑)  จดัใหมมีาตรการทางกฎหมายใหม ๆ  ทีท่นัสมยั เพือ่ใชในการปองกนัและปราบปรามการกระทาํ
ความผิดลักษณะใหม ๆ หรือความผิดที่มีความซับซอน อาทิ อาชญากรรมคอมพิวเตอร อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ และการกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรม เปนตน โดยใหมีกฎหมาย
ที่สามารถจะนําผูบงการที่อยูเบื้องหลังมาลงโทษ กฎหมายเกี่ยวกับการริบทรัพยสินและผลกําไร
จากอาชญากรรม รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการดักฟงโทรศัพทและเทคนิคการสืบสวนใหม ๆ ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ เปนตน
 (๒)  สงเสริมใหมีการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมใหมากย่ิงขึ้น โดยพัฒนา
ใหมีการเรียนการสอนดานการบริหารงานยุติธรรมใหมากขึ้นในสถาบันการศึกษาตาง ๆ และสงเสริม
ใหสถาบันการศึกษาใหความสําคัญกับการวิจัยเกี่ยวกับดานนี้
 (๓)  จดัตัง้สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันากระบวนการยตุธิรรมทีเ่ปนหนวยงานกลาง มคีวามเปนอสิระ 
เชื่อถือได และมีงบประมาณของตนเองที่เพียงพอ
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จุลนิติ

 อนึ่ง ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา การรณรงคใหทุกฝายเห็นความสําคัญของหลักนิติธรรม
และความจําเปนที่จะตองปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพ่ือสงเสริมหลักนิติธรรมอยางจริงจังนั้น 
ถือเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหแนวทางที่ไดเสนอมาในยุทธศาสตรทั้ง ๗ ประการดังกลาวสามารถ
เปนจริงได อันสงผลใหความพยายามในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมประสบความสําเร็จ  

   

   นายภทัรศกัด์ิ วรรณแสง เลขาธกิารสาํนกังานศาลยตุธิรรม 
ไดแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัสภาพปญหาของกระบวนการยตุธิรรมวา
   สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมที่สําคัญ
ซึ่งจะตองมกีารปฏริปูหรอืไดรบัการแกไขอยางจรงิจงัจากผูมหีนาที่
ที่เกี่ยวของน้ันไดแกสภาพปญหาและอุปสรรคในประการ
ดังตอไปนี้

 ประการแรก ปญหาเก่ียวกับความโปรงใส เน่ืองจากการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม
ยงัขาดการตรวจสอบถวงดลุอยางเพยีงพอเหมาะสม รวมทัง้ยงัขาดการตรวจสอบจากองคกรประชาชน 
โดยเฉพาะอยางยิง่กระบวนการของทนายความ เจาพนกังานตาํรวจ รวมทัง้พนกังานอยัการ ซึง่ผูตองหา
มโีอกาสในการตรวจสอบการทํางานขององคกรดังกลาวไดนอยมาก
 ประการที่ ๒  ปญหาเกีย่วกบัการถกูแทรกแซง โดยการทาํงานในแตละขัน้ตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมอาจเกิดการแทรกแซงทางการเมือง หรือการครอบงําจากภายในองคกรมากเกินไปจนทําให
การทํางานของกระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือนไปได
 ประการที่ ๓  ปญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติ
โดยไมชอบจากบคุคลในกระบวนการยตุธิรรมอนัเปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมนัน้ ปรากฏใหเหน็
อยางชดัเจนจากกรณทีีเ่จาหนาทีต่าํรวจเรยีกหรอืรบัสนิบน หรอืการใชเสนสายของผูมอีทิธิพลเพือ่จงูใจ
ใหผูปฏิบัติหนาที่ใชดุลพินิจโดยไมเที่ยงธรรม ทําหนาที่ลาชา และการฉอราษฎรบังหลวง
 ประการท่ี ๔  ปญหาเก่ียวกบัการตรวจสอบการใชอาํนาจ การขาดการตรวจสอบถวงดุลทีเ่หมาะสม
และขาดการมีสวนรวมของประชาชน โดยปลอยใหองคกรหรือหนวยงานของรัฐใชอาํนาจท่ีมตีามกฎหมาย
ไปโดยลําพัง ไดสงผลใหเกิดปญหาสะสมขึ้นอยางมากมายในกระบวนการยุติธรรม โดยกระบวนการ
ยตุธิรรมนัน้ไมใชเรือ่งของการใชอาํนาจของหนวยงานของรฐัเทาน้ัน หากแตเปนการอาํนวยความยตุธิรรม
ใหแกประชาชนและรกัษาไวซึง่ความสงบเรยีบรอยของสงัคมโดยการควบคมุอาชญากรรม ในขณะเดยีวกนั
ตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดวย ดังนั้น
จึงตองมีระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประการท่ี ๕  ปญหาเกี่ยวกับเรื่องคาใชจายในการดําเนินคดี โดยเฉพาะการพิจารณาปลอย
ชัว่คราวนัน้ ไมควรใหความสาํคญักบัจาํนวนทนุทรพัยทีจ่ะนาํมาเปนหลกัประกนั เพราะจะทาํใหผูยากจน
ซึง่ถูกดาํเนนิคดไีมมโีอกาสไดรบัอสิรภาพในระหวางถกูดําเนินคด ีทัง้นีเ้พราะวตัถปุระสงคของการเรียก
หลกัประกนัหรอืหลกัทรพัยในการปลอยชัว่คราวนัน้ แทจรงิไมไดอยูทีร่ฐัตองการหารายไดจากการบงัคบัคดี
กบันายประกนั แตเพือ่เปนหลักประกนัเพือ่มใิหจาํเลยหลบหนีระหวางไดรบัการปลอยชัว่คราวเทาน้ัน

่
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ประการที ่๖ ปญหาเกีย่วกบัการใชกฎหมายเปนเครือ่งมอืไปในทางทีไ่มชอบ โดยจะพิจารณา
เห็นไดวาทุกวันนี้มีการใชกฎหมายเปนเครื่องมือในทางการเมือง หรือแสวงหาผลประโยชนโดยไมชอบ 
รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการกลั่นแกลงดานตาง ๆ ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
 ประการท่ี ๗ ปญหาเก่ียวกับการถูกวิพากษวิจารณวากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน
โดยผูทีเ่กีย่วของจําเปนตองนาํขอมูลทีถ่กูวพิากษวจิารณมาตรวจสอบเพ่ือพจิารณาวาเปนความจริงหรือไม 
เพราะหากไมเปนความจริงแลวก็จะตองชี้แจงขอมูลขอเท็จจริงใหทราบอยางชัดเจน ไมใชปลอยใหมี
การวพิากษวิจารณกนัโดยทัว่ไปเชนนี ้ทัง้นีเ้พราะมาตรฐานของกระบวนการยตุธิรรมถอืเปนเรือ่งทีส่าํคญั
เปนอยางยิ่ง ซึ่งหากเผยแพรออกไปยังตางประเทศจนถูกมองวาเปนประเทศที่ไมมีมาตรฐานแลว 
ก็อาจจะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในดานการคา การลงทุน และความรวมมือในดานตาง ๆ ได
 ประการที่ ๘ ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม ปญหาดังกลาว
จะเห็นไดจากคําพูดที่มีการกลาววา “กระบวนการยุติธรรมที่ลาชาคือกระบวนการที่ไมยุติธรรม” 
แตอยางไรก็ตาม หากระยะเวลาในการดําเนินคดีทั้งในชั้นการสอบสวนหรือชั้นพิจารณาคดีเร็วเกินไป
ก็อาจจะเปนท่ีเคลือบแคลงหรือสงสัยได ดังนั้น ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมจึงไมควรเรงรัด
หรือใหความสําคัญกับระยะเวลาท่ีสั้นเพียงเทานั้น หากแตตองคํานึงถึงความเหมาะสม รายละเอียด 
และความสําคัญของแตละคดีที่แตกตางกันดวย
 ประการที่ ๙ ปญหาเกี่ยวกับการถูกขมขูหรือคุกคามในการทําหนาที่ ปญหาดังกลาวถือเปน
เรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลกระทบตอการทําหนาที่ ซึ่งไมเพียงแตบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม เชน เจาหนาที่ตํารวจ ผูพิพากษา หรือตุลาการ จะถูกขมขูหรือคุกคามแลว บุตร คูสมรส 
รวมทัง้ผูใกลชดิกบับคุคลดงักลาวยงัถกูคกุคามซึง่สรางความกดดนัตอกระบวนการพจิารณาพพิากษาคดี
เปนอยางยิ่ง
 ประการที ่๑๐ ปญหาเกีย่วกบับคุลากรในกระบวนการยตุธิรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงในช้ันสอบสวน
ของพนักงานสอบสวน ซึ่งถือเปนตนทางของกระบวนการยุติธรรม หากผูที่ทําหนาที่ตนทางของ
กระบวนการยุติธรรมไมมีประสิทธิภาพแลว ในช้ันการพิจารณาและพิพากษาคดีซึ่งเปนปลายทาง
ของกระบวนการยุติธรรมก็อาจจะผิดพลาดหรือไมเปนธรรมได ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญกับ
การคัดกรองบุคลากรที่จะเขามาทําหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย
 
 รองศาสตราจารยณรงค ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแสดง
ความคิดเห็นวา 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาสภาพปญหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย
หลายเร่ืองก็ไดรบัการแกไขมาอยางตอเน่ือง และบางเร่ืองก็ไดมกีารบัญญตัไิวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ 
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ซึ่งถือเปนรัฐธรรมนูญที่มีเน้ือหารับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากท่ีสุดฉบับหนึ่ง 
โดยเฉพาะในหมวด ๘ วาดวยศาลนั้น ไดกําหนดหลักการที่มีผลเปลี่ยนแปลงกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาทีใ่ชบังคบัอยูในขณะนัน้หลายเรือ่ง เชน เรือ่งการจบัและการคนซึง่เดมิเปนอาํนาจของตาํรวจ 
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“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย”

จุลนิติ

กไ็ดกาํหนดใหศาลเปนผูมอีาํนาจในการออกหมายจับและหมายคน
ในที่รโหฐานแตเพียงองคกรเดียว หรือเรื่องการควบคุมตัว
ผูตองหาหลงัจากจบักมุแลว ซึง่เดมิกฎหมายใหอาํนาจเจาพนกังาน
ผู จับสามารถควบคุมตัวผู ถูกจับไดนานถึง ๗ วันกอนท่ีจะ
นาํตวัไปศาลเพือ่ไตสวนการจบัและเริม่ตนฝากขงั กไ็ดกาํหนดให
เจาพนกังานผูจบัตองนาํตวัผูถกูจับมาสงศาล ภายใน ๔๘ ชัว่โมง
เพื่อไตสวนวามีเหตุอันควรขังผูนั้นไวระหวางดําเนินคดีหรือไม 
เปนตน

 อยางไรกต็าม แมสภาพปญหาตาง ๆ  ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาจะไดรบัการแกไขมาอยาง
ตอเนื่องในระดับหนึ่งแลว แตยังมีปญหาอีกหลายประการที่ควรจะไดรับการแกไขหรือปรับปรุงเพื่อให
เปนไปตามหลักสากลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดแกปญหาและอุปสรรคในประการดังตอไปนี้

 ประการแรก ปญหาเกี่ยวกับดานบุคลากร โดยหนวยงานที่เกี่ยวของแมจะมีการพัฒนาระบบ
การทาํงานและแกไขปรบัปรงุกฎหมายใหมปีระสทิธิภาพเพยีงใดกต็าม แตหากผูทีป่ฏิบตัหินาทีไ่มเขาใจ
บทบาทและอาํนาจหนาทีใ่นการอํานวยความยตุธิรรมใหแกประชาชน และขาดจติสาํนกึในการคุมครอง
สทิธเิสรีภาพของประชาชนท่ีเก่ียวของในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาแลว การปฏิรปูกระบวนการยุตธิรรม
ก็ยอมจะไมสัมฤทธ์ิผล ดังนั้น จึงตองสรางความรูความเขาใจใหแกผูปฏิบัติงานเพ่ือใหตระหนักถึง
ความสําคัญในหลักการตาง ๆ ดังกลาว นอกจากน้ี เพื่อใหบุคลากรท่ีเขามาทําหนาที่มีคุณภาพ ก็ควรมี
ระบบคัดกรองที่กําหนดมาตรฐานอยางชัดเจน และเพื่อเปนการจูงใจใหผูที่มีความรูความสามารถ
เขามาทํางานในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น ก็ควรกําหนดคาตอบแทนใหสูงขึ้นกวาที่เปนอยู
ในปจจุบันอีกดวย

 ประการที่ ๒ ปญหาเกี่ยวกับระบบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาเก่ียวกับหลักการในการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยท่ีกําหนดใหมีรูปแบบเหมือนประเทศ
ในภาคพ้ืนยุโรปซ่ึงเปนระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว (civil law) แตในทางปฏิบัติกลับมีหลักการ
เหมือนประเทศอังกฤษซึ่งเปนระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว (common law) โดยเฉพาะบทบาท
ของผูพิพากษาที่จะตองวางเฉยในการพิจารณาคดีโดยไมมีหนาที่ในการคนหาความจริง นอกจากนี้ 
ยังมีปญหาเก่ียวกับระบบตรวจสอบและถวงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีมีประสิทธิภาพ 
เปนไปอยางโปรงใส และสามารถถูกตรวจสอบไดจากสาธารณชน รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับการทํางาน
ที่ไมมีเอกภาพและขาดการประสานงานในเชิงนโยบาย โดยแตละหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการ
ยุติธรรมซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของตางกระทรวงมีการทํางานในลักษณะท่ีตางฝายตางทํางาน
โดยไมมีทิศทางและเปาหมายท่ีชัดเจน จึงทําใหกระบวนการยุติธรรมไรประสิทธิภาพ หรือ
เกิดความผิดพลาดหรือขอบกพรองในประการตาง ๆ ตามมา

 ไ ็   
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จุลนิติ

 ประการที่ ๓  ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม โดยปญหาดังกลาวเปนการใหความสําคัญ
กับการปรับปรุงปญหาเก่ียวกับระบบการสอบสวนและวิธีพิจารณาคดีใหเปนไปอยางรวดเร็ว ตอเน่ือง 
และเปนธรรม รวมทั้งตองมีความถูกตองดวย โดยการดําเนินกระบวนการยุติธรรมใหเปนไปดวย
ความถกูตองนัน้ ถอืเปนความทาทายของเจาหนาทีต่าํรวจ พนกังานอยัการ และศาล ซึง่เปนผูทีม่บีทบาท
สาํคญัในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาเปนอยางยิง่ โดยเฉพาะในปจจบุนัทีม่แีรงกดดนัจากสงัคม ดงันัน้ 
แนวทางหน่ึงซึง่จะแกไขปญหาเก่ียวกบักระบวนการยุตธิรรมดังกลาวไดคอื การกําหนดมาตรการตาง ๆ  
เพือ่ใหความคุมครองและเปนหลกัประกนัในการทาํงานอยางถกูตองใหแกผูปฏบิตัหินาทีม่ใิหตองไดรบั
ผลกระทบ 
 นอกจากนี้ ยังตองพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อใหเทาทันกับคดีความผิดทางอาญาท่ีมี
ความซบัซอน และเพือ่ปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมทีม่ผีลกระทบรนุแรงตอความสงบเรยีบรอย
และศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ความมัน่คงของประเทศ หรอืระบบเศรษฐกจิและการคลงัของประเทศ 
รวมทั้งความผิดที่มีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติ หรือองคกรอาชญากรรมอีกดวย

 หากจะกลาวโดยสรุปแลว จากการท่ีผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมการสัมมนาทางวิชาการในคร้ังนี้ 
ผูเขยีนจงึใครขอแสดงความคิดเหน็โดยสรปุวา เมือ่พจิารณาบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ จะพบวา ไดมกีารบัญญติัรบัรองและใหความคุมครองสิทธิในกระบวนการยุตธิรรมไว
อยางครอบคลุมแทบทุกดาน อาทิ สทิธแิละเสรีภาพของบุคคลเก่ียวกับความรับผดิทางอาญาท่ีหามมิให
ลงโทษหรือเพิ่มโทษยอนหลังแกการกระทําท่ีมีอยูกอนบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นจะมีผลใชบังคับ 
สทิธใินการเขาถงึกระบวนการยตุธิรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเรว็ และทัว่ถงึ สทิธใินการไดรบัการพจิารณา
พิพากษาคดีโดยเปดเผย เที่ยงธรรม และสิทธิในการไดรับความคุมครองและความชวยเหลือ
ทางกฎหมายท้ังทางแพงและทางอาญาจากรัฐ เปนตน ซึ่งหลักการตาง ๆ ดังกลาวปรากฏอยางชัดเจน
อยูในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
 อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยางยิง่กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาน้ัน ยงัมปีญหาหรือขอบกพรองในหลาย ๆ  ประการต้ังแตในอดีต
จนกระท่ังปจจุบันจึงมีผลทําใหไมสามารถอํานวยความยุติธรรมและความเปนธรรมใหแกประชาชน
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสภาพปญหาตาง ๆ ปรากฏใหเห็นในองคกรท้ังหลายท่ีเปน
องคาพยพหลกัของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา กลาวคอื ตัง้แตชัน้การดาํเนนิการของเจาหนาทีต่าํรวจ 
ช้ันการพิจารณาสั่งฟองคดีของพนักงานอัยการ และชั้นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 โดยในชั้นเจาพนักงานตํารวจ สภาพปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก การที่เจาหนาที่ตํารวจ
ปฏิบัติหนาที่ทั้งการสืบสวน จับกุม และดําเนินการสอบสวนเอง ทําใหการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 
ขาดการถวงดุลซึง่กันและกัน และเปนชองทางใหมกีารทุจริตไดโดยงาย ดงันัน้ จงึมกีารเสนอใหเจาหนาที่
ตาํรวจปฏิบตัหินาท่ีเฉพาะดานการสืบสวนและจับกุมเทานัน้ และแยกงานสอบสวนออกมาเปนสวนหนึง่
ของกระบวนการยุติธรรม โดยกําหนดใหคดีอาญาแผนดินอยูในอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน 
สวนคดีลหุโทษและคดีที่ยอมความไดใหอยูในอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ นอกจากนี้ เจาหนาที่
ตํารวจยังขาดการพฒันาความรูและศักยภาพทางวิชาการอยางตอเนื่องและเหมาะสม ดังนั้น จึงเสนอ
ใหมีสถาบนัวชิาการของตาํรวจ (Police Academy) และยกระดบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหตาํรวจ
มคีวามรูความสามารถในการบงัคบัใชกฎหมายและทนัตอรปูแบบอาชญากรรมทีพ่ฒันาไปอยางรวดเรว็

57-74-MAC6.indd   7357-74-MAC6.indd   73 11/6/57   11:3311/6/57   11:33

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๗๔

“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย”

จุลนิติ

 สวนในชั้นพนักงานอัยการ สภาพปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญ ไดแก ปญหาเชิงโครงสราง
การบรหิารงานบคุคลขององคกรอยัการซึง่เปนการรวมศนูยอาํนาจไวทีอ่ยัการสงูสดุ อนัสงผลกระทบตอ
การสัง่ฟองคดอีาญา โดยเฉพาะอยางยิง่ คดอีาญาของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง และปญหาเกีย่วกบั
การมีผลประโยชนขัดกัน (Conflict of interest) ระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนตัว
ของพนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือที่ปรึกษาในรัฐวิสาหกิจ
หรอืองคกรอืน่ของรฐั ดงันัน้ จงึมกีารเสนอใหมอีงคกรเฉพาะกจิ (ad hoc) ขึน้ เพือ่ทาํหนาทีใ่นการพจิารณา
สัง่ฟองคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนการเฉพาะ ซึ่งอาจเรียกช่ือวา “คณะกรรมการ
อยัการพเิศษ” และหามมใิหพนกังานอยัการดาํรงตาํแหนงใด ๆ ในรฐัวสิาหกจิหรอืองคกรทัง้หลายของรฐั
โดยไมมีขอยกเวน เปนตน
 สําหรับในชั้นศาล สภาพปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก การพิจารณาและวินิจฉัยคดีอาญา
ในระบบปจจุบันที่ศาลไมมีอํานาจในการคนหาขอเท็จจริงแหงคดีเพื่อใหชัดเจนและเปนที่ยุติ 
ทําใหการพิจารณาและวินิจฉัยคดีอาญาอาจจะทําใหคูความไมไดรับความเปนธรรมตามที่ควรจะเปน 
ดงันัน้ จงึเสนอใหมกีารปรบัเปลีย่นแนวทางการดําเนินคดอีาญา โดยกําหนดใหศาลสามารถท่ีจะรวมซกัถาม
เพื่อคนหาความจริงหรือสืบพยานเพิ่มเติมไดในกรณีที่มีขอสงสัยในขอเท็จจริง ทั้งน้ีเพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม นอกจากนี้ ยังมีปญหาเกี่ยวกับความพรอมและความรอบรูในการปฏิบัติหนาที่
ของผูพพิากษาดวย ดงันัน้ จงึเสนอใหมกีารปรับปรุงคณุสมบตัขิองผูมสีทิธสิอบผูพพิากษา โดยกําหนดให
ตองมีอายุ ๓๐ ปบรบิรูณขึน้ไป ทัง้นีเ้พือ่ใหมคีวามพรอมทางวัยวฒุแิละประสบการณดานตาง ๆ  มากย่ิงขึน้ 
อันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาและวินิจฉัยคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีอาญา
 ทั้งนี้ ไมวาจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยใหเปนไปตามแนวทางที่ได
เสนอแนะไวเปนประการใดก็ตาม แตหนึง่ในหลายประการท่ีผูเขยีนเห็นวาสาํคญัและจําเปนอยางยิง่ก็คอื 
การที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมมือกันดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการตาง ๆ ที่ไดเสนอแนะไว
ดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหขอบกพรองหรือสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศไทยไดรับการแกไขใหหมดส้ินไปอยางเปนรูปธรรม ซึ่งผูเขียนขอยกตัวอยางกรณีเปรียบเทียบ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งวิทยากรไดกลาวไวในที่ประชุมวา หากเราจะเปรียบเทียบ 
“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” เสมือนเปน “สายนํ้าสายหนึ่ง” แลว “ตนนํ้า” ของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาก็จะเริ่มตนที่ตํารวจ “กลางนํ้า” คืออัยการ “ปลายนํ้า” คือศาล สวน “ประชาชน” 
คอืผูบรโิภคนํา้ โดยมทีนายความเปนผูคอยชวยเหลอืในการดูแลรกัษาสายน้ําตลอดสาย ดงันัน้ องคกรใน
กระบวนการยุตธิรรมทุกองคกรจึงมหีนาทีส่าํคญัท่ีตองชวยกันคนหาความจริงในคดีอาญาใหปรากฏ
ดวยการชวยกันกล่ันกรองส่ิงแปลกปลอมหรือของเสียออกจากสายน้ําแหงความยุติธรรมน้ี 
ทัง้นีก้เ็พือ่ใหนํา้ในแมนํา้สายนี ้มคีวามใสสะอาดและปราศจากมลพษิอนัจะเปนประโยชนตอประชาชน
ซึง่เปนเปาหมายหลักในการอํานวยความยุติธรรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบสามารถกลั่นกรองคดีอาญาที่เกิดขึ้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแลว ความยุติธรรมก็ยอมเกิดขึ้น สังคมยอมมีความสงบสุข
เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ อันจะนํามาซึ่งความสงบเรียบรอยของบานเมือง
และความเจริญกาวหนาของประเทศชาติสืบไป. 
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