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๑

หากจะกลาวถึงความหมายของคําวา “กระบวนการยุตธิ รรม” (Justice Administration) แลว
ยอมหมายความถึง ภาพรวมขั้นตอนและวิธีการสําหรับดําเนินการแกผูที่ฝาฝนกฎหมาย โดยมีองคกร
และบุคลากรทีม่ อี าํ นาจหนาทีเ่ ฉพาะในการควบคุมขัน้ ตอนตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ซึง่ จะประกอบ
ไปดวยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมหลายหนวยงานดวยกัน เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด ศาลยุตธิ รรม และหนวยงานในกระทรวงยุตธิ รรมอืน่ ๆ รวมทัง้ ทนายความ เปนตน
โดยกระบวนการยุตธิ รรมของไทยนัน้ เมือ่ จําแนกตามประเภทของกฎหมายหรือลักษณะคดีแลวสามารถ
แบงออกไดเปน ๓ ประเภท ดังนี้๒
๑. กระบวนการยุติธรรมทางแพง (Civil Justice) เปนกระบวนการในกรณีที่เกิดขอพิพาท
ระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน หรือเอกชนกับหนวยงานของรัฐในทางแพงบางเรื่องบางกรณี โดยมี
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี เปนตน
๒. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) เปนกระบวนการในกรณีที่เกิด
ขอพิพาทระหวางประชาชนดวยกันเอง หรือกรณีที่มีผูละเมิดกฎเกณฑของกฎหมายอาญา จนเกิดเปน
ขอพิพาทระหวางประชาชนกับรัฐขึน้ โดยมีหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงาน
อัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ และกรมคุมประพฤติ เปนตน หรือเปนกระบวนการนับแตมี
การกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นเพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ โดยผานกระบวนการคนหา
ตรวจสอบขอเท็จจริงจากองคกรตาง ๆ ตัง้ แตการสืบสวนสอบสวน การฟองรอง การพิจารณาและพิพากษา
ตลอดจนการบังคับโทษภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด๓ และ
จัดโดย 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).
๒
สํานักงานกิจการยุติธรรม, “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย”, หนา ๑ - ๒.
๓
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา”, หนา ๑.
๑
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๓. กระบวนการยุตธิ รรมทางปกครอง (Administrative Justice) เปนกระบวนการในกรณีที่
เกิดขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐกับเอกชน และขอพิพาทระหวางหนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกันเอง โดยหนวยงานที่เขามาเกี่ยวของ ไดแก ศาลปกครอง
เมือ่ พิจารณากระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ๓ ประเภทดังกลาว อาจกลาวไดวา ในสวนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) นั้นเปนกระบวนการที่มีภารกิจที่สําคัญยิ่งในการรักษา
ความมั่ น คงปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น รวมทั้ ง มี ผ ลกระทบต อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพพื้ น ฐาน
ของประชาชน ซึ่งมีความจําเปนตองอาศัยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
และสามารถคุ  ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนได อ ย า งสู ง สุ ด อั น เป น การสอดคล อ ง
กั บ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ด า นกฎหมายและการยุ ติ ธ รรมตามบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๔ ที่ไดวางหลักการโดยกําหนดใหรัฐตองดําเนินการปฏิบัติ
และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง และจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิดทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และตองอํานวย
ความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน
อยางไรก็ตาม ปจจุบนั เปนทีป่ รากฏวากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทยยังมีสภาพ
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญอยูบางประการ เชน มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ลาชาและเสียคาใชจายสูง
โดยเฉพาะในชั้นการพิจารณาคดีของศาล เนื่องจากมีกระบวนการที่ซับซอนและการใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพและไมเพียงพอ๕ มีการใชทรัพยากรเพื่อสรางระบบความยุติธรรม
ทางอาญาทีค่ อ นขางสูงและยังใชทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยุตธิ รรมอีกเปนจํานวนมาก นอกจากนี้
จํานวนนักโทษในเรือนจําของไทยยังมีจํานวนมากเกินกวาความสามารถของเรือนจําที่จะรองรับได๖
เปนตน ซึง่ กรณีตา ง ๆ ดังกลาว ไดสง ผลทําใหเกิดความสงสัยในประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาของไทยในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้ง
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดอยางแทจริงหรือไม เพียงใด
ดังนั้น เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดมีความรู ความเขาใจ และรวมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะในประเด็นเกีย่ วกับสภาพปญหาและขอบกพรองตาง ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่เกิดขึ้นในแตละองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการคิดวิเคราะห
และรวมกันหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงการดําเนินการในดานตาง ๆ ของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาของประเทศไทยใหเปนไปตามหลักการและเจตนารมณของกฎหมาย อันจะเปนการปฏิรูป
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทยใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และสามารถอํานวยความยุตธิ รรม
และความเป น ธรรมให แ ก ป ระชาชนได อ ย า งแท จ ริ ง ทางกองทุ น ศาสตราจารย จิ ต ติ ติ ง ศภั ทิ ย 
โปรดดู หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๕ แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม มาตรา ๘๑.
สํานักงานกิจการยุติธรรม, อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๑๕๒.
๖
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเขาถึงได (Justice for All,
All for Justice)” จัดโดย กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองคอนเวนชั่น เซ็นเตอร ชั้น ๔
โรงแรมรามาการเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.
๔
๕
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และศูนยจัดการศึกษาและฝกอบรมดานกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จึงไดจัดการประชุมวิชาการรําลึก ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย (ครั้งที่ ๑๙) ประจําป ๒๕๕๗ เรื่อง
“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผานมา
ซึง่ การประชุมวิชาการฯ ในครัง้ นี้ ศาสตราจารยพเิ ศษ สิทธิโชค ศรีเจริญ ประธานกองทุนศาสตราจารย
จิตติ ติงศภัทยิ  ไดกลาวเปดงาน และมีการสัมมนาทางวิชาการในหัวขอ “การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาของไทย” โดย ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
พลตํารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหนาตํารวจราชสํานักประจําและอดีตรองอธิบดีกรมตํารวจ
ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม รองศาสตราจารยณรงค ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนผูดําเนินการสัมมนา
โดยการสัมมนาทางวิชาการในหัวขอ “การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของไทย” ในครัง้ นี้
มีเนื้อหาสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
พลตํารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตหัวหนาตํารวจ
ราชสํานักประจําและอดีตรองอธิบดีกรมตํารวจ ไดแสดง
ความคิดเห็นวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดมีความพยายาม
ทีจ่ ะปฏิรปู ระบบงานของตํารวจซึง่ เปนองคกรทีส่ าํ คัญองคกรหนึง่
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดั ง จะเห็ น ได จ ากสมั ย รั ฐ บาลที่ มี พลเอก สุ ร ยุ ท ธ จุ ล านนท
เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งแตงตั้ง “คณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานตํารวจ” ขึ้น๗ เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานปฏิรูป
ระบบงานตํารวจ (Road Map) และกํากับดูแลการดําเนินการให
ไปตามแผน รวมทัั้งศึึกษา
ใ เปนไป
วิเคราะห วิจัย และจัดทําแนวทางหรือขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางระบบงานตํารวจ
ใหสามารถอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
ตอมาในสมัยรัฐบาลที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดยกเลิกคําสั่งดังกลาว
และแตงตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูประบบงานตํารวจ” ขึ้นแทน๘ โดยกําหนดใหคณะกรรมการชุดนี้
นําแผนการดําเนินงานปฏิรูประบบงานตํารวจของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจดังกลาว
มาศึกษา วิเคราะห และพิจารณาแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณและความตองการของ
ประชาชนในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเสนอใหออกเปนกฎหมายไดในที่สุด

โปรดดู คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙.
โปรดดู คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓.
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ดังนั้น ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายและตนซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปน
ประธานกรรมการในคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกลาว จึงพยายามหาแนวทางและขอเสนอแนะตาง ๆ
เพือ่ แกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบงานตํารวจ โดยสภาพปญหาและอุปสรรคของระบบงานตํารวจทีส่ าํ คัญ
ดังตอไปนี้ จึงเปนทีม่ าของการผลักดันใหมกี ารแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตติ าํ รวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน
ประการแรก คือ ปญหาเกี่ยวกับดานโครงสรางและการบริหารจัดการที่มีลักษณะเปนการ
รวมศูนยอํานาจ (Centralization) เนื่องจากสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนองคกรขนาดใหญ และมี
โครงสรางการบริหารงานหลายระดับ รวมทั้งมีบุคลากรเปนจํานวนมาก จึงทําใหการบริหารงาน
มีลกั ษณะเปนการรวมศูนยอาํ นาจอยูท สี่ ว นกลาง ดังนัน้ จึงไดเสนอใหมกี ารกระจายอํานาจในการบริหาร
ราชการตํารวจ ทัง้ ในดานการบริหารงาน บุคลากร และงบประมาณ ไปสูห นวยงานระดับรอง โดยยกฐานะ
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ - ๙ และกองบัญชาการตํารวจนครบาล รวมทัง้ กองบัญชาการตํารวจอืน่
ที่มีความพรอมเปน “สํานักงาน” ที่มีความคลองตัวและเบ็ดเสร็จเสมือน “เปนนิติบุคคล” โดยแตละ
สํานักงานใหมีหัวหนาหนวยงานที่เรียกวา อธิบดีตํารวจภูธรภาค อธิบดีตํารวจนครบาล หรืออธิบดี
ในระดับกองบัญชาการ ที่ทําหนาที่คลายปลัดกระทรวง เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานนัน้ โดยขึน้ ตรงตอผูบ ญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติทสี่ ามารถกํากับดูแล แตไมสามารถ
เขาไปกาวกายงานในระดับปฏิบตั กิ ารหรือการบริหารงานภายในของหนวยงานระดับภาค นครบาล หรือ
กองบัญชาการได
ในการแก ไ ขป ญ หาการรวมศู น ย อํ า นาจด ว ยการกระจายอํ า นาจการบริ ห ารงานตํ า รวจ
(Decentralization) โดยใหสาํ นักงานตํารวจแหงชาติมบี ทบาทลดลง และใหระดับพืน้ ที่ คือ ระดับภาค
จังหวัด และสถานีตํารวจมีบทบาทเพิ่มขึ้นดังกลาว จะชวยใหระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
และสามารถใหบริการตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดดีขึ้น รวมทั้งยังสามารถ
พัฒนาระบบการตรวจสอบและแกไขปญหาตาง ๆ ที่ตามมาไดดีกวาเดิม ซึ่งในระยะแรกแมวา
การกระจายอํานาจจะยังไมสามารถลงไปในระดับจังหวัด และไมสามารถเชื่อมโยงกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดอยางสมบูรณ แตถือเปนกาวสําคัญที่เห็นควรตองเรงรัดใหมีการดําเนินการกอน
ประการที่ ๒ ปญหาเกี่ยวกับการมีภารกิจที่ไมใชภารกิจหลักของตํารวจเปนจํานวนมาก
โดยกฎหมายไดกาํ หนดบทบาทและอํานาจหนาทีข่ องตํารวจไวอยางกวางขวางและหลากหลาย จึงทําให
โครงสรางและอํานาจหนาทีข่ องกิจการตํารวจมีการขยายตัวอยางตอเนือ่ งและมีความสลับซับซอน โดย
นอกจากตํารวจจะมีหนาที่หลักในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งรักษาความสงบ
เรียบรอยในสังคมแลว ยังมีภารกิจเกีย่ วกับกิจการหลักของรัฐทีส่ าํ คัญในดานอืน่ ๆ ดวย อาทิ การตรวจ
คัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทที่ผานเขาออกประเทศของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
การบริการดานการแพทยของโรงพยาบาลตํารวจ และดานการศึกษาของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
รวมทัง้ ดานการทะเบียน การทาเรือ การสือ่ สาร การบิน การพัฒนาชุมชน และการสังคมสงเคราะห เปนตน
อันสงผลใหตอ งใชงบประมาณและกําลังคนจํานวนมากในการปฏิบตั หิ นาที่ ซึง่ การแกไขปญหาดวยการ
เพิ่มกําลังคนและกําหนดอัตราตําแหนงใหรองรับภารกิจนั้นไมใชหนทางที่จะแกไขปญหาไดถูกตอง
และเหมาะสม แตเห็นวาตองแยกภารกิจที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับตํารวจออกไป
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ประการที่ ๓ ปญหาเกี่ยวกับการจัดองคกรแบบกึ่งทหาร และระบบยศตํารวจที่ไมเหมาะสม
และสอดคล อ งกั บ สภาวการณ ใ นป จ จุ บั น เนื่ อ งจากการจั ด องค ก รของตํ า รวจในอดี ต ได ยึ ด ถื อ
ลักษณะการจัดหนวย การบริหารและรูปแบบโครงสรางองคกร รวมทั้งการใชชั้นยศเชนเดียวกับทหาร
แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะงานของตํารวจในปจจุบันนั้นมีความแตกตางจากลักษณะงานของ
ทหาร๙ โดยเฉพาะเรื่องระบบชั้นยศซึ่งเปนหลักสําคัญในกิจการของทหารที่ตองมีการบังคับบัญชา
ที่เครงครัดตามชั้นยศที่ไดรับ และการขัดคําสั่งอาจสงผลตอความลมเหลวในการบรรลุพันธกิจและเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง แตเมื่อการใชอํานาจของตํารวจเพื่อปราบปรามประชาชนไดหมดลงแลว
การใชชนั้ ยศในกิจการตํารวจจึงไมเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปจจุบนั นอกจากนี้ สายการบังคับบัญชา
ของตํารวจที่ผูกติดกับชั้นยศมากเกินไป ยังสงผลตอการปฏิบัติหนาที่วาเปนการเกินขอบเขตหรือไม
และการกําหนดคาตอบแทนซึง่ ยึดโยงกับชัน้ ยศนัน้ ยังทําใหไมสามารถกําหนดคาตอบแทนตามลักษณะ
ของคางานไดอีกดวย
ประการที่ ๔ ปญหาเกีย่ วกับดานงานสอบสวนขาดอิสระและไมไดรบั การพัฒนาอยางเหมาะสม
โดยที่กระบวนการสอบสวนซึ่งเปนกระบวนการเริ่มแรกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อการ
รวบรวมพยานหลักฐาน และพฤติการณแหงคดีเพือ่ พิสจู นยนื ยันการกระทําความผิด และเปนกระบวนการ
คนหาความจริงทีม่ คี วามสําคัญอยางยิง่ ดังนัน้ พนักงานสอบสวนจึงตองเปนอิสระจากอํานาจทางการเมือง
และอํานาจบังคับบัญชา โดยการทําสํานวนสอบสวนใด ๆ ตองปราศจากการบงการของนักการเมือง
หรือสายการบังคับบัญชาจึงจะสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดอยางแทจริง
ประการที่ ๕ ปญหาเกี่ยวกับดานการบริหารงานบุคคลและวิชาชีพตํารวจ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติซึ่งเปนหนวยงานขั้นตนในกระบวนการยุติธรรมที่มีกาํ ลังคนมากที่สุด โดยมีจํานวนขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน และชั้นสัญญาบัตรประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน ในการบริหาร
งานบุคคลจึงมีปญหาและอุปสรรคซึ่งเปนขอจํากัดเปนจํานวนมาก อาทิ
(๑) การละเลยการใชระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล สภาพปญหาดังกลาวนี้ปรากฏ
ใหเห็นอยางชัดเจนไดจากการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้น หรือเลื่อนตําแหนง ซึ่งมีลักษณะเปนการ
รวมอํานาจสูศ นู ยกลาง โดยความกาวหนาของบุคลากรนัน้ มิไดขนึ้ อยูก บั ประชาชนผูร บั บริการเปนผูต ดั สิน
แตกลับอยูที่ผูบริหารระดับสูง ดังนั้น จึงเกิดการวิ่งเตนหรือใชเสนสายเพื่อเลื่อนยศเลื่อนตําแหนง
อันเปนทีม่ าของการทุจริตและประพฤติมชิ อบ รวมทัง้ การใชอทิ ธิพลในองคกร และการถูกแทรกแซงจาก
ฝายการเมือง เพราะอํานาจในการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร โดยเฉพาะตําแหนง
ผูบังคับการตํารวจขึ้นไปนั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.)
ซึ่งประธานคณะกรรมการเปนฝายการเมือง
ลักษณะงานของตํารวจแตกตางจากลักษณะงานของทหาร ๔ ประการ ไดแก
(๑) การปฏิบัติงานของตํารวจสามารถปฏิบัติงานไดตามลําพังโดยมีโอกาสใชวิจารณญาณภายใตขอบเขตของการตีความกับ
ตัวบทกฎหมาย ตรงกันขามกับทหารที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งภายใตการควบคุมบังคับบัญชาอยางเครงครัด และมีโอกาสใชวิจารณญาณ
ไดนอยกวา
(๒) การริเริ่มและการวางแผนของตํารวจตองเริ่มจากตํารวจระดับปฏิบัติงานที่มีการเสนอขึ้นไปตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับ
บัญชาระดับสูง ตรงกันขามกับทหารซึ่งผูบังคับบัญชาจะเปนผูวินิจฉัยสั่งการจากระดับสูงลงสูระดับตํ่า
(๓) การปฏิบตั งิ านของตํารวจมีการทํางานเปนทีมทีม่ ลี กั ษณะเล็กและอาจจะตองแยกทํางานอิสระเพียงลําพัง ตรงกันขามกับ
ทหารซึ่งตองทํางานเปนทีมขนาดใหญ
(๔) การปฏิบัติงานของตํารวจตองสัมผัสกับประชาชน ตรงกันขามกับทหารซึ่งการปฏิบัติงานเปนการปองกันประเทศจาก
การรุกรานจากภายนอกประเทศ (โปรดดู ปุระชัย เปยมสมบูรณ, การบริหารงานตํารวจ, หนา ๔ - ๕).
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(๒) การสรรหาและผลิตบุคลากร เนื่องจากขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรบางสวนสําเร็จ
การศึกษาอบรมจากโรงเรียนเตรียมทหาร และสงไปอบรมตอในโรงเรียนนายรอยตํารวจ ซึ่งมีหลักสูตร
การเรียนการสอนในลักษณะกึ่งทหารที่เนนฝกความอดทน ความเสียสละ และความสามัคคีระหวาง
กองทัพและตํารวจ ดังนั้น จึงไมสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันที่ประชาชนคาดหวังวาตํารวจ
จะตองมีความเปนวิชาชีพ มีความใกลชิดและเปนมิตรกับประชาชน รวมทั้งเปนผูใหบริการที่ดี
สวนขาราชการตํารวจชั้นประทวนซึ่งเปนบุคลากรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และเปน
ผูบังคับใชกฎหมายเพื่อปกปองคุมครองประชาชน อันเปนสวนสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการยุติธรรม
แตปรากฏวาขาราชการตํารวจชั้นประทวนสําเร็จการศึกษาเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และ
ผานการศึกษาอบรมจากศูนยอบรมตํารวจเทานั้น ดังนั้น จึงอาจจะไมสอดคลองกับภารกิจ
(๓) การพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติประสบปญหาขอขัดของ
ในดานการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากมีจํานวนหลักสูตรที่ใชในการอบรมและพัฒนาบุคลากรตํารวจ
จํากัดและไมทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในปจจุบันยังมุงใหความสําคัญกับการบริหารงานเพื่อให
มีคณ
ุ สมบัตติ ามขอกําหนดทีเ่ ปนเงือ่ นไขวาดวยการแตงตัง้ ในตําแหนงสารวัตร ผูก าํ กับ หรือผูบ งั คับการ
ซึ่งหลักสูตรดังกลาวมีลักษณะเปนการอบรมดานการบริหารงานทั่วไป มิไดใหความรูในสายงานและ
สายวิชาชีพที่ชัดเจน สวนหลักสูตรการฝกอบรมทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะหรือความชํานาญก็ยัง
ไมครอบคลุมทุกสายงาน และมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการที่สงผลใหไมสามารถ
จัดฝกอบรมเพือ่ พัฒนาขาราชการตํารวจไดอยางทัว่ ถึงในทุก ๆ ภูมภิ าค ทําใหขา ราชการตํารวจไมไดรบั
การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่องใหเทาทันสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ประการที่ ๖ ปญหาเกีย่ วกับดานระบบสวัสดิการและคาตอบแทน เนือ่ งจากคาตอบแทนทีต่ าํ รวจ
ไดรับในปจจุบันเปนอัตราที่เทากับขาราชการพลเรือนในระดับเทียบเทา แตอยางไรก็ตาม ขาราชการ
ตํารวจชั้นผูนอยซึ่งเปนกําลังพลสวนใหญขององคกรที่ตองลําบากตรากตรําในการทํางานและเสี่ยงภัย
ตองพบกับคาตอบแทนที่ไมสมดุลกับงาน อันนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ตํ่า เงินคาครองชีพที่ไมพอใชจาย
และสวัสดิการที่ไดรับไมเพียงพอ ซึ่งไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ อันกอใหเกิดความรูสึกไมไดรับ
ความเปนธรรมและความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจจะนําไปสูการใชอํานาจหนาที่ในการ
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
ประการสุดทาย ปญหาเกีย่ วกับความเจริญกาวหนาของตํารวจชัน้ ประทวน เนือ่ งจากปจจุบนั
มีขาราชการตํารวจชั้นประทวนจํานวนมากที่ศึกษาตอจนมีคุณวุฒิสูงขึ้นในระดับปริญญาตรี หรือ
ปริญญาโท และมีประสบการณหรือความรูสามารถในการปฏิบัติหนาที่ทัดเทียมขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร แตระบบการเลื่อนระดับของขาราชการตํารวจชั้นประทวนกระทําโดยการสอบแขงขัน
ซึง่ มีอตั ราการเปดสอบนอยมาก และมีระยะเวลาไมแนนอน ดังนัน้ จึงทําใหขา ราชการตํารวจชัน้ ประทวน
ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
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ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร ประธานกรรมการ
ปฏิรปู กฎหมายและอดีตอัยการสูงสุด ไดแสดงความคิดเห็นวา
สําหรับ “องคกรอัยการ” ซึ่งถือไดวาเปน “องคกร
กึง่ ตุลาการ” (Quasi-Judicial) ทีม่ บี ทบาทสําคัญในการพิจารณา
กลั่นกรองคดีที่ไดรับสํานวนจากพนักงานสอบสวนอยางถี่ถวน
และละเอียดรอบคอบ โดยในประเทศที่กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญามีประสิทธิภาพและเขมแข็ง เมื่อพนักงานอัยการ
มีคําสั่งฟองคดีใดตอศาลแลว โอกาสที่ศาลจะพิพากษาลงโทษ
จําเลยตามหลักฐานที่พนักงานอัยการเสนอนั้นมีสูงมาก เชน ประเทศญี่ปุน มีสถิติถึงรอยละ ๙๙.๖๑
หมายความวา หากพนักงานอัยการฟองคดีตอศาล ๑๐๐ คดี โอกาสที่ศาลจะพิพากษายกฟอง
มีเพียงไมถึง ๑ คดีเทานั้น ซึ่งนับเปนสถิติที่สูงมาก อันแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการทํางาน
ของเจาพนักงานในชั้นกอนฟองไดเปนอยางดี เมื่อเปนเชนนี้ หากพนักงานอัยการมีคําสั่งฟองคดีใด
จําเลยยอมรูต วั วาโอกาสทีศ่ าลจะพิพากษาลงโทษตนนัน้ มีสงู มาก จําเลยก็อาจใหการรับสารภาพเพือ่ ให
ศาลลดโทษ ซึง่ จะทําใหการดําเนินกระบวนการในชัน้ พิจารณาคดีใชระยะเวลาสัน้ ลง และลดปริมาณคดี
ทีจ่ ะขึน้ สูศ าลอุทธรณและศาลฎีกา รวมทัง้ ลดปญหาคดีคา งอยูใ นศาลไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมดวย
อยางไรก็ตาม การที่ พ นั ก งานอั ย การจะสามารถสั่ ง คดี ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดั ง กล า ว
จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีพ่ นักงานอัยการจะตองมีอาํ นาจลงไปรวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนดวย
ดังนั้น จึงมีขอเสนอใหพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวางรูปคดี
ตั้งขอกลาวหา รวบรวมพยานหลักฐาน และในบางกรณีอาจเปนหัวหนาพนักงานสอบสวนดวย
โดยเฉพาะคดีที่มีอัตราโทษสูงหรือมีขอนาพิจารณาเกี่ยวกับผูตองหา เชน เปนผูมีอิ ทธิพลหรือ
เปนคดีอุกฉกรรจและอยูในความสนใจของประชาชน ซึ่งตองอาศัยความรอบคอบในการทําสํานวน
ทั้งทางขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เปนตน
นอกจากนี้ ในการขอหมายจับ หมายคน และหมายขังของพนักงานสอบสวน บางกรณีสมควรให
พนักงานอัยการไดพจิ ารณาตรวจสอบกลัน่ กรองเสียกอนทีจ่ ะยืน่ ตอศาลดวย ทัง้ นี้ เพือ่ ใหการรวบรวม
พยานหลักฐานในการขอออกหมายคน หมายจับ หรือการตัง้ ขอกลาวหาในกรณีสาํ คัญไดรบั การกลัน่ กรอง
เสียกอน สวนการขอหมายขังหรือการฝากขังในชั้นสอบสวนนั้น กฎหมายไมไดบัญญัติใหตองมี
ตัวผูต อ งหาไวในความควบคุมในระหวางทําการสอบสวน แตในทางปฏิบตั พิ นักงานสอบสวนมักตองการ
นําตัวผูต อ งหามาไวในอํานาจรัฐตัง้ แตเริม่ ตนการสอบสวน โดยเหตุผลทีข่ ออนุมตั ศิ าลเพือ่ ออกหมายขัง
ผูตองหานั้น มักอางวา “เพื่อใหการสอบสวนเสร็จสิ้น” หรือ “มีความจําเปนตองสอบสวนพยานบุคคล
อีกหลายปาก” ซึ่งไมใชเหตุผลตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อใหมีการเรงรัดการสอบสวนอยางจริงจัง
และมีประสิทธิภาพ พนักงานอัยการซึ่งจะตองรับสํานวนตอจากพนักงานสอบสวนเพื่อสั่งคดีจึงสมควร
เขามากํากับดูแลในกรณีทมี่ กี ารขอฝากขังดวย เพือ่ ตรวจสอบวามีเหตุจาํ เปนในการสอบสวนพยานหลักฐาน
ตามทีอ่ า งหรือไม หากไมมเี หตุจาํ เปนทีจ่ ะตองเอาตัวผูต อ งหาไวในอํานาจศาลอีกตอไป พนักงานอัยการ
อาจยื่นคํารองตอศาลขอใหยุติการฝากขังได ทั้งนี้เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหา
มิใหถูกควบคุมเกินความจําเปน
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“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย”

ดวยเหตุนี้ เมื่อในทางปฏิบัติสามารถยกระดับมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมโดยรวมได
ดวยบทบาทของพนักงานอัยการ เพราะภารกิจที่สามารถทํางานในเชิงรุกไดคลองตัวมากกวาองคกร
ตุลาการแลว ดังนั้น จึงสมควรใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการตรวจสอบถวงดุลและเสริม
ประสิทธิภาพใหแกงานสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึง่ หากมาตรฐานการสอบสวนไดรบั การพัฒนาสูงขึน้
กระบวนการยุตธิ รรมชัน้ กอนฟองก็ยอ มจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และเมือ่ ความจริงแหงคดีถกู คนหา
ไดตงั้ แตชนั้ ตน ซึง่ เปนระยะเวลาหลังเกิดเหตุไมนาน พยานหลักฐานตาง ๆ ทัง้ พยานบุคคล พยานเอกสาร
และพยานวัตถุจึงยังสดใหมไมถูกบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงยอมสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการคนหาความจริงในชัน้ หลังฟองหรือชัน้ การพิจารณาของศาลใหมมี าตรฐานทีส่ งู ขึน้ ตามไปอีกดวย
ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ไดแสดงความคิดเห็นวา
จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น กับกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศไทยที่ผานมา อาทิ ปญหาเกี่ยวกับโครงสรางของ
กระบวนการยุตธิ รรมทีข่ าดเปาหมายและทิศทางในการพัฒนา
ขาดความรวมมือกัน และขาดการบริหารจัดการปญหาเกีย่ วกับ
ระบบการดําเนินคดีอาญาทีม่ กี ารนําคดีเขาสูร ะบบยุตธิ รรมมาก
เกินสมควร และขาดระบบการตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และ
ปญ
 หาทีเี่ กิดจากการปฏิบตั โิ ดยไม
ไ ช อบจากบุคคลในกระบวนการยุตธิ รรมอันเปนการลวงละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน รวมทัง้ ปญหาเกีย่ วกับแนวคิดและมุมมองในการบริหารงานยุตธิ รรมทีไ่ มเหมาะสม
เปนตน ดังนั้น ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม จึงมีความจําเปนตองมีการปรับกระบวนทัศน
ในการบริหารงานยุติธรรมเสียใหมใหทันสมัย เหมาะสม และเปนที่พึงประสงคของสังคมไทย ดังนั้น
จึงไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนด “ยุทธศาสตรในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”๑๐ ทั้งนี้
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ปรับปรุงระบบการบริหารงานยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมประกอบดวยองคกรหลายหนวยงานที่เขามาทํางานรวมกัน
เพือ่ บรรลุเปาหมายในการอํานวยความยุตธิ รรม ซึง่ การทํางานในลักษณะเชนนีห้ ากระบบบริหารจัดการ
ขาดประสิทธิภาพก็อาจจะสงผลกระทบตอทิศทางและเปาหมายของการดําเนินการ รวมทั้งเกิดปญหา
ดังเชนที่เปนอยู ดังนั้น จึงมีมาตรการในการปรับปรุงระบบการบริหารงานยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้
(๑) จัดใหมีคณะกรรมการนโยบายยุติธรรมแหงชาติ เพื่อทําหนาที่ในการจัดทําแผนนโยบาย
ยุติธรรมแหงชาติ และมีหนาที่ในการติดตามประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการใหเปนไปตามแผน
ดังกลาว
กิตติพงษ กิตยารักษ, ยุทธศาสตรเพือ่ การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย, กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
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(๒) จัดโครงสรางกระทรวงยุติธรรมใหมใหเปนศูนยกลางหรือเปนองคกรหลักในการบริหารงาน
ยุตธิ รรมในทุกระดับ โดยใหมอี งคกรทีเ่ กีย่ วของเขามาอยูใ นสังกัด ยกเวนสวนทีเ่ กีย่ วของกับการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล
(๓) จัดใหมรี ะบบขอมูลรวมของกระบวนการยุตธิ รรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เนือ่ งจากขอมูลทีค่ รบถวน
และถูกตอง เปนสิ่งที่สําคัญมากตอระบบบริหารงานยุติธรรม ทั้งในสวนของการวางนโยบาย และการ
ปฏิบตั งิ านของหนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ ตองมีการรวมมือและประสานงานกันในทุกระดับชัน้
เพื่อเชื่อมโยงระบบขอมูลเขาเปนระบบเดียวกัน
(๔) จัดสรรงบประมาณอยางพอเพียงใหกับงานดานยุติธรรม
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ปรับปรุงระบบการดําเนินคดีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากระบบการดําเนินคดีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จของ
กระบวนการยุตธิ รรม โดยมาตรการในการปรับปรุงระบบการดําเนินคดีใหมปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ไดแก
(๑) สงเสริมใหมีมาตรการในการลดปริมาณคดีที่จะเขาสูระบบงานยุติธรรม เชน ลดการนําเอา
มาตรการทางอาญามาใชในเรือ่ งทีไ่ มจาํ เปน โดยใชมาตรการอืน่ ๆ ทดแทน เชน มาตรการทางปกครอง
หรือการปรับทางปกครอง เปนตน สงเสริมใหนําเอามาตรการปองกันอาชญากรรมมาใชอยางจริงจัง
และสงเสริมใหมมี าตรการทีเ่ ปนทางเลือกในการยุตขิ อ ขัดแยง เชน การไกลเกลีย่ และประนอมขอพิพาท
เปนตน
(๒) สงเสริมใหนาํ มาตรการในการกลัน่ กรองคดีกอ นเขาสูร ะบบศาล เนือ่ งจากคดีทเี่ ขามาสูร ะบบ
งานยุติธรรมมีการดําเนินการในลักษณะที่คลายกัน คือ พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐาน
และสรุปสํานวนพรอมความเห็นการสั่งคดีมาสูพนักงานอัยการ พนักงานอัยการก็จะพิจารณาสํานวน
และพยานหลักฐาน ถามีพยานหลักฐานพอฟองก็จะฟองคดีไปสูศาล กระบวนการในการดําเนินคดี
เกือบทั้งหมดจึงตองไปยุติลงที่ศาล ทําใหเกิดปญหาคดีลนศาล ทั้ง ๆ ที่คดีบางประเภทสามารถใช
มาตรการอื่น ๆ ในการดําเนินการไดดีกวา โดยเฉพาะในเรื่องความผิดเล็กนอย หรือความผิดที่กระทํา
โดยประมาท หรือผูกระทําเปนเด็กหรือบุคคลในครอบครัว เปนตน ดังนั้น จึงอาจกําหนดใหพนักงาน
อัยการใชดุลพินิจสั่งไมฟองคดีบางประเภท โดยมีเงื่อนไขใหผูกระทําผิดตองดําเนินการบางอยาง
เชน ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนสาธารณะ เขารับการฝกอบรมหรือบําบัดรักษา ชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูเสียหาย และมารายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติ เปนตน
(๓) ปรับปรุงใหการสอบสวนคดีอาญามีหนวยงานทีเ่ ปนกลางและอิสระ ตลอดจนมีความเชีย่ วชาญ
พิเศษในเรือ่ งนัน้ ๆ เขาไปชวยกันดูแล ทัง้ นี้ เพือ่ เปนหลักประกันของความถูกตอง ชอบธรรม และเสริม
ประสิทธิภาพของการสอบสวนใหมากยิ่งขึ้น
(๔) พัฒนางานดานวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ เปนอิสระ และมีความเปนกลาง ทั้งนี้เพื่อ
ใหงานดานนิติเวชและการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนที่นาเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น
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“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย”

(๕) ปรับปรุงระบบสหวิชาชีพในการดําเนินคดีอาญาทีเ่ กีย่ วของกับเด็กและสตรีใหมปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน ตองมีแพทย นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห เขามารวมกับพนักงานสอบสวน
ในการสอบสวน ตลอดจนรวมมือในการพิจารณาคดีอยางจริงจัง
(๖) สงเสริมความเขมแข็งของศาลชั้นตน และจํากัดคดีที่จะขึ้นสูการพิจารณาของศาลสูงลง
ใหเหลือเทาที่จําเปนหรือเฉพาะปญหาขอกฎหมายเทานั้น โดยพัฒนาใหศาลชั้นตนประกอบดวย
ผูพ พิ ากษาซึง่ มีความรูแ ละประสบการณเปนทีย่ อมรับของสาธารณชน ใหมกี ารนัง่ พิจารณาครบองคคณะ
และใหศาลมีสว นรวมในการคนหาความจริงมากขึน้ รวมทัง้ ใหมรี ะบบการสืบพยานและบันทึกคําพยาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เปนตน เมือ่ ศาลชัน้ ตนมีประสิทธิภาพและเปนทีน่ า เชือ่ ถือก็จะชวยลดการอุทธรณคดี
สูศาลสูงลง ทําใหศาลสูงมีเวลาที่จะพิจารณาคดีดวยความรอบคอบถี่ถวนมากขึ้น และยังจะชวยเรงรัด
การดําเนินคดีใหรวดเร็วขึ้นอีกดวย
(๗) จัดระบบการใหความชวยเหลือทางกฎหมายในคดีอาญาใหมคี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ โดยรัฐจะตอง
จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการมอบหมายใหสภาทนายความดําเนินการ หรือเพือ่ จัดตัง้ สํานักงาน
เพื่อชวยเหลือทางกฎหมายแกผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๘) จัดใหมีระบบการขอและการใหความรวมมือระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน
เรื่องการสงผูรายขามแดน ความรวมมือระหวางประเทศในทางอาญา หรือการแลกเปลี่ยนนักโทษ
โดยจะตองปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการในการขอและรับความชวยเหลือใหมีความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น และใหมีองคกรกลางในการประสานงานโดยไมตองผานวิธีทางการทูตซึ่งมีขั้นตอนมาก
ทําใหลาชาไมทันตอเหตุการณ
ยุทธศาสตรที่ ๓ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดใหมีความหลากหลาย และ
มีประสิทธิภาพในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดไดมากขึ้น
โดยที่เครื่องชี้วัดความสําเร็จหรือความลมเหลวของกระบวนการยุติธรรมที่สําคัญประการหนึ่ง
คือ ประสิทธิภาพในการลงโทษและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ซึ่งประเทศไทยมีขอบงชี้หลายประการ
วากําลังอยูใ นภาวะวิกฤต โดยเฉพาะปริมาณผูถ กู คุมขังในเรือนจํา และเด็กและเยาวชนซึง่ ถูกควบคุมอยู
ในสถานพินจิ และคุม ครองเด็ก ซึง่ มีจาํ นวนเกินกวาทีจ่ ะสามารถรองรับได สงผลใหเกิดการแออัดยัดเยียด
และเปนอุปสรรคตอการอบรมแกไขผูกระทําผิดใหเปนพลเมืองดีกลับสูสังคม อันสงผลตอกระบวนการ
ยุตธิ รรมทัง้ หมด ดังนัน้ จึงเห็นควรใหมมี าตรการในการปรับปรุงระบบการปฏิบตั ติ อ ผูก ระทําความผิดดังนี้
(๑) พัฒนามาตรการในการปฏิบตั ติ อ ผูก ระทําผิดอืน่ ทีเ่ หมาะสมมาใชแทนโทษจําคุก เชน การนํา
โทษปรับและโทษริบทรัพยที่เหมาะสมกับลักษณะและประเภทความผิดมาใชเพิ่มขึ้น การนํามาตรการ
การคุมประพฤติมาใชในชั้นกอนการพิจารณาคดีโดยศาลและในระหวางรอการลงอาญาหลังจากศาล
มีคําพิพากษาแลว หรือการควบคุมอยูในสถานที่อยูของผูกระทําความผิด เปนตน
(๒) ลดปริมาณผูที่ถูกควบคุมในเรือนจําที่ไมสมควรใหนอยลง โดยกลุมที่สมควรตองมีการลดลง
ใหมากทีส่ ดุ คือ กลุม ผูถ กู กลาวหาทีศ่ าลยังไมไดพพิ ากษาถึงทีส่ ดุ แตถกู ควบคุมอยูร ะหวางการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี ซึ่งกลุมนี้เปนผูที่กฎหมายสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์ จึงไมสมควรปฏิบัติตอเขา
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

เหมือนกับนักโทษเด็ดขาด กลุมตอมาคือผูเสพยาเสพติด ซึ่งเปนผูที่ตองการบําบัดรักษาจึงไมควรใหอยู
ในเรือนจํา และกลุม สุดทายคือ ผูท ตี่ อ งโทษจําคุกระยะสัน้ ซึง่ เปนผูก ระทําความผิดโดยประมาท ดังนัน้
จึงควรมีวิธีปฏิบัติตอผูกระทําความผิดเหลานี้ดวยวิธีอื่นที่เหมาะสมกวา อันจะชวยใหระบบเรือนจํา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๓) สงเสริมมาตรการในการชวยผูตองโทษใหกลับเขาสูสังคมใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผูตองโทษ
ที่อยูในเรือนจํามีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือเพื่อสามารถใชชีวิตหลังจากพนโทษแลว
ไดอยางปกติ ดังนัน้ จึงตองมีมาตรการทีจ่ ะชวยใหเขากลับเขาสูส งั คมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ จะเปนเครือ่ งวัด
ความสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมได
(๔) สงเสริมใหนํามาตรการในการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดโดยไมใชสถานควบคุมมาใช เชน
การเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม หรือการกลั่นกรองคดีกอนถึงศาล เปนตน
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการตรวจสอบและคุมครองสิทธิ
เนื่องจากการมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและการคุมครองสิทธิของบุคคลที่เขามา
เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมที่ดีนั้นจะเปนหลักประกันใหกระบวนการยุติธรรมดําเนินภารกิจได
อยางเที่ยงธรรม ไมมีการเลือกปฏิบัติ หรือใชอํานาจโดยมิชอบ ทั้งนี้โดยมีมาตรการในการดําเนินการ
ดังนี้
(๑) จัดระบบใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตรวจสอบถวงดุลการทํางานซึ่งกันและกัน
เชน การใหศาลเปนผูอ นุมตั กิ ารออกหมายจับ หมายคน การเพิม่ บทบาททนายความใหเขารวมระหวาง
การสอบสวนผูตองหา การใหศาลตองนั่งพิจารณาครบองคคณะ และการใหพนักงานอัยการมีบทบาท
ในการตรวจสอบการทํางานของตํารวจมากขึ้น เปนตน
(๒) สรางระบบความรับผิดชอบที่เหมาะสม เนื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ยุติธรรม มีลักษณะพิเศษที่ตองมีความเปนอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากผูที่มีสวนไดเสียใด ๆ
แตอยางไรก็ตาม ความเปนอิสระดังกลาวจะตองอยูภ ายใตระบบความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมตามครรลอง
ของระบอบประชาธิปไตย ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนหลักประกันความเปนกลางของการทํางานโดยมิใหเกิดการครอบงํา
กันเองภายในองคกรหรือการแทรกแซงจากภายนอก
(๓) สรางความโปรงใสในกระบวนการทํางาน เนือ่ งจากความโปรงใสเปนหลักประกันสําคัญทีจ่ ะ
ทําใหการทํางานของบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมทีต่ อ งเกีย่ วของกับการใชอาํ นาจทีก่ ระทบตอสิทธิ
เสรีภาพหรือใชดลุ พินจิ ทีก่ ระทบตอประโยชนไดเสียของบุคคลเปนไปดวยความถูกตอง มิใชดว ยอําเภอใจ
ซึง่ การสรางความโปรงใสอาจกระทําไดโดยการเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ นาที่ หรือการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติตอผูเสียหาย พยาน และผูถูกกลาวหา เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ
อยางชัดเจน เปนตน
(๔) พัฒนากลไกการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญใหมบี ทบาทและศักยภาพมากยิง่ ขึน้ โดยรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทยได กํ า หนดให มี อ งค ก รอิ ส ระที่ มี บ ทบาทในการตรวจสอบพฤติ ก รรมของ
เจาหนาที่ของรัฐหลายองคกร เชน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และวุฒิสภา เปนตน จึงสมควรที่มี
การวางมาตรการเพื่อใหองคกรเหลานี้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม
พ.ค. - มิ.ย. ๕๗

57-74-MAC6.indd 67

จุลนิติ

๖๗

11/6/57 11:33

“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย”

(๕) สงเสริมใหสอื่ มวลชนและประชาชนมีบทบาทในการตรวจสอบกระบวนการยุตธิ รรมมากยิง่ ขึน้
ซึง่ อาจทําไดดว ยการเปดชองทางใหประชาชนมีสทิ ธิรบั ทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ หรือรองเรียน
ปญหาขอทุกขรอ นไดโดยสะดวกมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ สงเสริมศักยภาพของสือ่ มวลชนในการทํารายงานขาว
แบบเจาะลึกถึงพฤติกรรมที่ไมถูกตองในกระบวนการยุติธรรม เปนตน
(๖) จัดใหมาตรการและการดําเนินการในการคุมครองสิทธิผูตองหา จําเลย และผูตองโทษ
ในคดีอาญาใหมกี ารดําเนินการอยางจริงจังในทุกขัน้ ตอน เพราะนอกจากจะเปนการคุม ครองสิทธิมนุษยชน
ขัน้ พืน้ ฐานแลว ยังชวยใหกระบวนการยุตธิ รรมเกิดความนาเชือ่ ถืออีกดวย เชน กอนจับตองมีการแจงขอหา
และสิทธิของผูต อ งหา ตองไมควบคุมผูต อ งหาไวโดยไมจาํ เปน ไมควรเรียกหลักประกันในการปลอยชัว่ คราว
สูงเกินไป และควรพัฒนาวิธีการอื่นในการปลอยชั่วคราวโดยไมตองใชหลักประกัน ควรมีการจัดหา
ทนายความที่มีประสิทธิภาพเขารวมในการสอบสวนและชวยเหลือผูตองหาในระหวางที่ถูกสอบสวน
ดําเนินคดีในชั้นศาล เปนตน
(๗) จัดใหมีมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและกองทุนที่เพียงพอในการคุมครองสิทธิ
ของผูเสียหายจากอาชญากรรม และผูบริสุทธิ์ที่ไดรับผลรายจากกระบวนการยุติธรรม
(๘) จัดใหมีระบบในการคุมครองพยานที่เหมาะสม โดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวของกับผูมีอิทธิพล
หรือองคกรอาชญากรรม
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรปู ทัศนคติ จิตสํานึก และเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งนี้ โดยมีแนวทางและมาตรการดังตอไปนี้
(๑) ปฏิรูประบบการศึกษานิติศาสตร
(๒) ปรับปรุงมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลใหดาํ รงตําแหนงในกระบวนการยุตธิ รรมหรือตําแหนง
ที่สนับสนุนงานของกระบวนการยุติธรรมในทางที่สงเสริมความสํานึกในคุณคาของตําแหนงหนาที่
ทีจ่ ะตองรับผิดชอบตอสังคม เนือ่ งจากการคัดเลือกบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมในปจจุบนั จะคํานึงถึง
ความสามารถในทางวิชาการเปนหลัก โดยพิจารณาดานคุณธรรมคอนขางนอย ดังนัน้ จึงควรตองปรับปรุง
กระบวนการคัดเลือกในสวนนี้ อาทิ กําหนดอายุของผูที่ดํารงตําแหนงผูพิพากษาหรืออัยการใหสูงขึ้น
เพื่อสามารถตรวจสอบประวัติการทํางาน อันแสดงถึงทัศนคติไดมากขึ้นหรือระบบยุติธรรมใหบุคคล
ซึ่งมีความสามารถและมีคุณธรรมเปนที่ยอมรับใหสามารถเขามาทําหนาที่ได
(๓) จัดใหมกี ารฝกอบรมรวมกันระหวางบุคลากรในกระบวนยุตธิ รรมทุกหนวยงานในเชิงจิตวิทยา
เพื่อใหมีการหลอหลอมทัศนคติ และในเชิงพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่รวมกันในกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ดวย
(๔) สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่มีความจําเปนนอกเหนือจากดานกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมเพื่อเขาปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมใหเพียงพอ เชน งานดาน
นิติวิทยาศาสตร ดานการตรวจสอบบัญชี ดายจิตวิทยาและดานสังคมสงเคราะห เปนตน
(๕) ปรับปรุงเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการของบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรม โดยคํานึง
ถึงความเหมาะสมใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ ๖ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและประชาสังคมในกระบวนการยุติธรรม
การที่กระบวนการยุติธรรมถูกมองวาเปนกระบวนการของรัฐโดยเฉพาะ โดยมีการแบงแยก
อยางชัดเจนจากชุมชนและภาคประชาสังคม เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหกระบวนการยุติธรรมไมไดรับ
ความรวมมือจากประชาชน ทั้ง ๆ ที่ความรวมมือจากประชาชนเปนหัวใจที่สําคัญที่สุดของความสําเร็จ
ของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น จึงจําเปนตองสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและประชาสังคม
ในกระบวนการยุติธรรมใหมากขึ้น โดยมีมาตรการดังนี้
(๑) เปดโอกาสและเสริมสรางบทบาทใหชมุ ชนและประชาสังคมเขามามีสว นรวมในการดําเนินงาน
ของกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน
(๒) สงเสริมใหมีการรวมตัวกันของชุมชนและประชาสังคมในการสรางเครือขายเพื่อดําเนิน
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการยุตธิ รรม รวมทัง้ สงเสริมใหมกี ารจัดตัง้ กองทุนหรือมูลนิธริ ว มภาครัฐ
และเอกชนเพื่อสงเสริมกิจกรรมเหลานี้ เชน การรวมตัวกันเปนอาสาสมัครในการปองกันอาชญากรรม
การชวยระงับและไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือการกระทําผิดเล็กนอย การชวยชี้เบาะแสและชวยสงเสริม
การดําเนินการใหรัฐ การดูแลและบําบัดรักษาผูกระทําความผิดหรือผูเสียหายในชุมชนโดยชุมชน
ดําเนินการเอง เปนตน
(๓) สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารตามสิทธิที่มีอยูตามกฎหมายใหมากขึ้น
(๔) ใหความคุม ครอง อํานวยความสะดวก ใหคา ตอบแทนทีเ่ หมาะสม และยกยองใหเกียรติพยาน
และผูที่มีสวนเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อใหไดรับความรวมมือจากประชาชน
ผูเห็นเหตุการณที่จะมาใหการเปนพยานดวยความเต็มใจ
(๕) รณรงคใหประชาชนรูถึงสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย และตระหนักถึงความสําคัญของ
กระบวนการยุติธรรมในฐานะเปนกลไกหลักในการผดุงไวซึ่งหลักนิติธรรมอยางจริงจัง
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนามาตรการทางกฎหมายและเสริมสรางองคความรูเ พือ่ พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งนี้โดยมีมาตรการดังนี้
(๑) จัดใหมมี าตรการทางกฎหมายใหม ๆ ทีท่ นั สมัย เพือ่ ใชในการปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดลักษณะใหม ๆ หรือความผิดที่มีความซับซอน อาทิ อาชญากรรมคอมพิวเตอร อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ และการกระทําความผิดที่มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรม เปนตน โดยใหมีกฎหมาย
ที่สามารถจะนําผูบงการที่อยูเบื้องหลังมาลงโทษ กฎหมายเกี่ยวกับการริบทรัพยสินและผลกําไร
จากอาชญากรรม รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการดักฟงโทรศัพทและเทคนิคการสืบสวนใหม ๆ ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ เปนตน
(๒) สงเสริมใหมีการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมใหมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนา
ใหมีการเรียนการสอนดานการบริหารงานยุติธรรมใหมากขึ้นในสถาบันการศึกษาตาง ๆ และสงเสริม
ใหสถาบันการศึกษาใหความสําคัญกับการวิจัยเกี่ยวกับดานนี้
(๓) จัดตัง้ สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ ปนหนวยงานกลาง มีความเปนอิสระ
เชื่อถือได และมีงบประมาณของตนเองที่เพียงพอ
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อนึ่ง ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา การรณรงคใหทุกฝายเห็นความสําคัญของหลักนิติธรรม
และความจําเปนที่จะตองปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อสงเสริมหลักนิติธรรมอยางจริงจังนั้น
ถือเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหแนวทางที่ไดเสนอมาในยุทธศาสตรทั้ง ๗ ประการดังกลาวสามารถ
เปนจริงได อันสงผลใหความพยายามในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมประสบความสําเร็จ
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม
ไดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปญหาของกระบวนการยุตธิ รรมวา
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมที่สําคัญ
ซึ่งจะตองมีการปฏิรปู หรือไดรบั การแกไขอยางจริงจังจากผูม หี นาที่
ที่ เ กี่ ย วข อ งนั้ น ได แ ก ส ภาพป ญ หาและอุ ป สรรคในประการ
ดังตอไปนี้
ประการแรก ปญหาเกี่ยวกับความโปรงใส เนื่องจากการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม
ยังขาดการตรวจสอบถวงดุลอยางเพียงพอเหมาะสม รวมทัง้ ยังขาดการตรวจสอบจากองคกรประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิง่ กระบวนการของทนายความ เจาพนักงานตํารวจ รวมทัง้ พนักงานอัยการ ซึง่ ผูต อ งหา
มีโอกาสในการตรวจสอบการทํางานขององคกรดังกลาวไดนอยมาก
ประการที่ ๒ ปญหาเกีย่ วกับการถูกแทรกแซง โดยการทํางานในแตละขัน้ ตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมอาจเกิดการแทรกแซงทางการเมือง หรือการครอบงําจากภายในองคกรมากเกินไปจนทําให
การทํางานของกระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือนไปได
ประการที่ ๓ ปญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติ
โดยไมชอบจากบุคคลในกระบวนการยุตธิ รรมอันเปนการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมนัน้ ปรากฏใหเห็น
อยางชัดเจนจากกรณีทเี่ จาหนาทีต่ าํ รวจเรียกหรือรับสินบน หรือการใชเสนสายของผูม อี ทิ ธิพลเพือ่ จูงใจ
ใหผูปฏิบัติหนาที่ใชดุลพินิจโดยไมเที่ยงธรรม ทําหนาที่ลาชา และการฉอราษฎรบังหลวง
ประการที่ ๔ ปญหาเกีย่ วกับการตรวจสอบการใชอาํ นาจ การขาดการตรวจสอบถวงดุลทีเ่ หมาะสม
และขาดการมีสว นรวมของประชาชน โดยปลอยใหองคกรหรือหนวยงานของรัฐใชอาํ นาจทีม่ ตี ามกฎหมาย
ไปโดยลําพัง ไดสงผลใหเกิดปญหาสะสมขึ้นอยางมากมายในกระบวนการยุติธรรม โดยกระบวนการ
ยุตธิ รรมนัน้ ไมใชเรือ่ งของการใชอาํ นาจของหนวยงานของรัฐเทานัน้ หากแตเปนการอํานวยความยุตธิ รรม
ใหแกประชาชนและรักษาไวซงึ่ ความสงบเรียบรอยของสังคมโดยการควบคุมอาชญากรรม ในขณะเดียวกัน
ตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดวย ดังนั้น
จึงตองมีระบบตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางมีประสิทธิภาพ
ประการที่ ๕ ปญหาเกี่ยวกับเรื่องคาใชจายในการดําเนินคดี โดยเฉพาะการพิจารณาปลอย
ชัว่ คราวนัน้ ไมควรใหความสําคัญกับจํานวนทุนทรัพยทจี่ ะนํามาเปนหลักประกัน เพราะจะทําใหผยู ากจน
ซึง่ ถูกดําเนินคดีไมมโี อกาสไดรบั อิสรภาพในระหวางถูกดําเนินคดี ทัง้ นีเ้ พราะวัตถุประสงคของการเรียก
หลักประกันหรือหลักทรัพยในการปลอยชัว่ คราวนัน้ แทจริงไมไดอยูท รี่ ฐั ตองการหารายไดจากการบังคับคดี
กับนายประกัน แตเพือ่ เปนหลักประกันเพือ่ มิใหจาํ เลยหลบหนีระหวางไดรบั การปลอยชัว่ คราวเทานัน้
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ประการที่ ๖ ปญหาเกีย่ วกับการใชกฎหมายเปนเครือ่ งมือไปในทางทีไ่ มชอบ โดยจะพิจารณา
เห็นไดวาทุกวันนี้มีการใชกฎหมายเปนเครื่องมือในทางการเมือง หรือแสวงหาผลประโยชนโดยไมชอบ
รวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการกลั่นแกลงดานตาง ๆ ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ประการที่ ๗ ปญหาเกี่ยวกับการถูกวิพากษวิจารณวากระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐาน
โดยผูท เี่ กีย่ วของจําเปนตองนําขอมูลทีถ่ กู วิพากษวจิ ารณมาตรวจสอบเพือ่ พิจารณาวาเปนความจริงหรือไม
เพราะหากไมเปนความจริงแลวก็จะตองชี้แจงขอมูลขอเท็จจริงใหทราบอยางชัดเจน ไมใชปลอยใหมี
การวิพากษวจิ ารณกนั โดยทัว่ ไปเชนนี้ ทัง้ นีเ้ พราะมาตรฐานของกระบวนการยุตธิ รรมถือเปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญ
เปนอยางยิ่ง ซึ่งหากเผยแพรออกไปยังตางประเทศจนถูกมองวาเปนประเทศที่ไมมีมาตรฐานแลว
ก็อาจจะสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในดานการคา การลงทุน และความรวมมือในดานตาง ๆ ได
ประการที่ ๘ ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม ปญหาดังกลาว
จะเห็นไดจากคําพูดที่มีการกลาววา “กระบวนการยุติธรรมที่ลาชาคือกระบวนการที่ไมยุติธรรม”
แตอยางไรก็ตาม หากระยะเวลาในการดําเนินคดีทั้งในชั้นการสอบสวนหรือชั้นพิจารณาคดีเร็วเกินไป
ก็อาจจะเปนที่เคลือบแคลงหรือสงสัยได ดังนั้น ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมจึงไมควรเรงรัด
หรือใหความสําคัญกับระยะเวลาที่สั้นเพียงเทานั้น หากแตตองคํานึงถึงความเหมาะสม รายละเอียด
และความสําคัญของแตละคดีที่แตกตางกันดวย
ประการที่ ๙ ปญหาเกี่ยวกับการถูกขมขูหรือคุกคามในการทําหนาที่ ปญหาดังกลาวถือเปน
เรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลกระทบตอการทําหนาที่ ซึ่งไมเพียงแตบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม เชน เจาหนาที่ตํารวจ ผูพิพากษา หรือตุลาการ จะถูกขมขูหรือคุกคามแลว บุตร คูสมรส
รวมทัง้ ผูใ กลชดิ กับบุคคลดังกลาวยังถูกคุกคามซึง่ สรางความกดดันตอกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี
เปนอยางยิ่ง
ประการที่ ๑๐ ปญหาเกีย่ วกับบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชัน้ สอบสวน
ของพนักงานสอบสวน ซึ่งถือเปนตนทางของกระบวนการยุติธรรม หากผูที่ทําหนาที่ตนทางของ
กระบวนการยุติธรรมไมมีประสิทธิภาพแลว ในชั้นการพิจารณาและพิพากษาคดีซึ่งเปนปลายทาง
ของกระบวนการยุติธรรมก็อาจจะผิดพลาดหรือไมเปนธรรมได ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญกับ
การคัดกรองบุคลากรที่จะเขามาทําหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย
รองศาสตราจารยณรงค ใจหาญ คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแสดง
ความคิดเห็นวา
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาสภาพปญหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย
หลายเรือ่ งก็ไดรบั การแกไขมาอยางตอเนือ่ ง และบางเรือ่ งก็ไดมกี ารบัญญัตไิ วอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ซึ่งถือเปนรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหารับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดฉบับหนึ่ง
โดยเฉพาะในหมวด ๘ วาดวยศาลนั้น ไดกําหนดหลักการที่มีผลเปลี่ยนแปลงกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาทีใ่ ชบงั คับอยูใ นขณะนัน้ หลายเรือ่ ง เชน เรือ่ งการจับและการคนซึง่ เดิมเปนอํานาจของตํารวจ
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“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย”

ก็ไดกาํ หนดใหศาลเปนผูม อี าํ นาจในการออกหมายจับและหมายคน
ในที่รโหฐานแตเพียงองคกรเดียว หรือเรื่องการควบคุมตัว
ผูต อ งหาหลังจากจับกุมแลว ซึง่ เดิมกฎหมายใหอาํ นาจเจาพนักงาน
ผูจับสามารถควบคุมตัวผูถูกจับไดนานถึง ๗ วันกอนที่จะ
นําตัวไปศาลเพือ่ ไตสวนการจับและเริม่ ตนฝากขัง ก็ไดกาํ หนดให
เจาพนักงานผูจ บั ตองนําตัวผูถ กู จับมาสงศาล ภายใน ๔๘ ชัว่ โมง
เพื่อไตสวนวามีเหตุอันควรขังผูนั้นไวระหวางดําเนินคดีหรือไม
เปนตน
อยา งไรก็
ไ ต็ าม แมส ภาพปญ
 หาตา ง ๆ ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาจะไดรบั การแกไขมาอยาง
ตอเนื่องในระดับหนึ่งแลว แตยังมีปญหาอีกหลายประการที่ควรจะไดรับการแกไขหรือปรับปรุงเพื่อให
เปนไปตามหลักสากลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดแกปญหาและอุปสรรคในประการดังตอไปนี้
ประการแรก ปญหาเกี่ยวกับดานบุคลากร โดยหนวยงานที่เกี่ยวของแมจะมีการพัฒนาระบบ
การทํางานและแกไขปรับปรุงกฎหมายใหมปี ระสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม แตหากผูท ปี่ ฏิบตั หิ นาทีไ่ มเขาใจ
บทบาทและอํานาจหนาทีใ่ นการอํานวยความยุตธิ รรมใหแกประชาชน และขาดจิตสํานึกในการคุม ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนทีเ่ กีย่ วของในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาแลว การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรม
ก็ยอมจะไมสัมฤทธิ์ผล ดังนั้น จึงตองสรางความรูความเขาใจใหแกผูปฏิบัติงานเพื่อใหตระหนักถึง
ความสําคัญในหลักการตาง ๆ ดังกลาว นอกจากนี้ เพื่อใหบุคลากรที่เขามาทําหนาที่มีคุณภาพ ก็ควรมี
ระบบคัดกรองที่กําหนดมาตรฐานอยางชัดเจน และเพื่อเปนการจูงใจใหผูที่มีความรูความสามารถ
เขามาทํางานในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น ก็ควรกําหนดคาตอบแทนใหสูงขึ้นกวาที่เปนอยู
ในปจจุบันอีกดวย
ประการที่ ๒ ปญหาเกี่ยวกับระบบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาเกี่ยวกับหลักการในการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยที่กําหนดใหมีรูปแบบเหมือนประเทศ
ในภาคพื้นยุโรปซึ่งเปนระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว (civil law) แตในทางปฏิบัติกลับมีหลักการ
เหมือนประเทศอังกฤษซึ่งเปนระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว (common law) โดยเฉพาะบทบาท
ของผูพิพากษาที่จะตองวางเฉยในการพิจารณาคดีโดยไมมีหนาที่ในการคนหาความจริง นอกจากนี้
ยังมีปญหาเกี่ยวกับระบบตรวจสอบและถวงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพ
เปนไปอยางโปรงใส และสามารถถูกตรวจสอบไดจากสาธารณชน รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับการทํางาน
ที่ไมมีเอกภาพและขาดการประสานงานในเชิงนโยบาย โดยแตละหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของตางกระทรวงมีการทํางานในลักษณะที่ตางฝายตางทํางาน
โดยไม มี ทิ ศ ทางและเป า หมายที่ ชั ด เจน จึ ง ทํ า ให ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมไร ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ
เกิดความผิดพลาดหรือขอบกพรองในประการตาง ๆ ตามมา
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ประการที่ ๓ ปญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม โดยปญหาดังกลาวเปนการใหความสําคัญ
กับการปรับปรุงปญหาเกี่ยวกับระบบการสอบสวนและวิธีพิจารณาคดีใหเปนไปอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง
และเปนธรรม รวมทั้งตองมีความถูกตองดวย โดยการดําเนินกระบวนการยุติธรรมใหเปนไปดวย
ความถูกตองนัน้ ถือเปนความทาทายของเจาหนาทีต่ าํ รวจ พนักงานอัยการ และศาล ซึง่ เปนผูท มี่ บี ทบาท
สําคัญในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาเปนอยางยิง่ โดยเฉพาะในปจจุบนั ทีม่ แี รงกดดันจากสังคม ดังนัน้
แนวทางหนึง่ ซึง่ จะแกไขปญหาเกีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรมดังกลาวไดคอื การกําหนดมาตรการตาง ๆ
เพือ่ ใหความคุม ครองและเปนหลักประกันในการทํางานอยางถูกตองใหแกผปู ฏิบตั หิ นาทีม่ ใิ หตอ งไดรบั
ผลกระทบ
นอกจากนี้ ยังตองพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อใหเทาทันกับคดีความผิดทางอาญาที่มี
ความซับซอน และเพือ่ ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทีม่ ผี ลกระทบรุนแรงตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมัน่ คงของประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
รวมทั้งความผิดที่มีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติ หรือองคกรอาชญากรรมอีกดวย
หากจะกลาวโดยสรุปแลว จากการที่ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้
ผูเ ขียนจึงใครขอแสดงความคิดเห็นโดยสรุปวา เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะพบวา ไดมกี ารบัญญัตริ บั รองและใหความคุม ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมไว
อยางครอบคลุมแทบทุกดาน อาทิ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกีย่ วกับความรับผิดทางอาญาทีห่ า มมิให
ลงโทษหรือเพิ่มโทษยอนหลังแกการกระทําที่มีอยูกอนบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นจะมีผลใชบังคับ
สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทัว่ ถึง สิทธิในการไดรบั การพิจารณา
พิ พ ากษาคดี โ ดยเป ด เผย เที่ ย งธรรม และสิ ท ธิ ใ นการได รั บ ความคุ  ม ครองและความช ว ยเหลื อ
ทางกฎหมายทั้งทางแพงและทางอาญาจากรัฐ เปนตน ซึ่งหลักการตาง ๆ ดังกลาวปรากฏอยางชัดเจน
อยูในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
อยางไรก็ตาม เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยางยิง่ กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญานัน้ ยังมีปญ
 หาหรือขอบกพรองในหลาย ๆ ประการตัง้ แตในอดีต
จนกระทั่งปจจุบันจึงมีผลทําใหไมสามารถอํานวยความยุติธรรมและความเปนธรรมใหแกประชาชน
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสภาพปญหาตาง ๆ ปรากฏใหเห็นในองคกรทั้งหลายที่เปน
องคาพยพหลักของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา กลาวคือ ตัง้ แตชนั้ การดําเนินการของเจาหนาทีต่ าํ รวจ
ชั้นการพิจารณาสั่งฟองคดีของพนักงานอัยการ และชั้นการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
โดยในชั้นเจาพนักงานตํารวจ สภาพปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก การที่เจาหนาที่ตํารวจ
ปฏิบัติหนาที่ทั้งการสืบสวน จับกุม และดําเนินการสอบสวนเอง ทําใหการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ
ขาดการถวงดุลซึง่ กันและกัน และเปนชองทางใหมกี ารทุจริตไดโดยงาย ดังนัน้ จึงมีการเสนอใหเจาหนาที่
ตํารวจปฏิบตั หิ นาทีเ่ ฉพาะดานการสืบสวนและจับกุมเทานัน้ และแยกงานสอบสวนออกมาเปนสวนหนึง่
ของกระบวนการยุติธรรม โดยกําหนดใหคดีอาญาแผนดินอยูในอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวน
สวนคดีลหุโทษและคดีที่ยอมความไดใหอยูในอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ นอกจากนี้ เจาหนาที่
ตํารวจยังขาดการพัฒนาความรูและศักยภาพทางวิชาการอยางตอเนื่องและเหมาะสม ดังนั้น จึงเสนอ
ใหมสี ถาบันวิชาการของตํารวจ (Police Academy) และยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนใหตาํ รวจ
มีความรูค วามสามารถในการบังคับใชกฎหมายและทันตอรูปแบบอาชญากรรมทีพ่ ฒ
ั นาไปอยางรวดเร็ว
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“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย”

สวนในชั้นพนักงานอัยการ สภาพปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก ปญหาเชิงโครงสราง
การบริหารงานบุคคลขององคกรอัยการซึง่ เปนการรวมศูนยอาํ นาจไวทอี่ ยั การสูงสุด อันสงผลกระทบตอ
การสัง่ ฟองคดีอาญา โดยเฉพาะอยางยิง่ คดีอาญาของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง และปญหาเกีย่ วกับ
การมีผลประโยชนขัดกัน (Conflict of interest) ระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนสวนตัว
ของพนักงานอัยการในกรณีที่พนักงานอัยการไปดํารงตําแหนงกรรมการหรือที่ปรึกษาในรัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรอืน่ ของรัฐ ดังนัน้ จึงมีการเสนอใหมอี งคกรเฉพาะกิจ (ad hoc) ขึน้ เพือ่ ทําหนาทีใ่ นการพิจารณา
สัง่ ฟองคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนการเฉพาะ ซึ่งอาจเรียกชื่อวา “คณะกรรมการ
อัยการพิเศษ” และหามมิใหพนักงานอัยการดํารงตําแหนงใด ๆ ในรัฐวิสาหกิจหรือองคกรทัง้ หลายของรัฐ
โดยไมมีขอยกเวน เปนตน
สําหรับในชั้นศาล สภาพปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก การพิจารณาและวินิจฉัยคดีอาญา
ในระบบป จ จุ บั น ที่ ศ าลไม มี อํ า นาจในการค น หาข อ เท็ จ จริ ง แห ง คดี เ พื่ อ ให ชั ด เจนและเป น ที่ ยุ ติ
ทําใหการพิจารณาและวินิจฉัยคดีอาญาอาจจะทําใหคูความไมไดรับความเปนธรรมตามที่ควรจะเปน
ดังนัน้ จึงเสนอใหมกี ารปรับเปลีย่ นแนวทางการดําเนินคดีอาญา โดยกําหนดใหศาลสามารถทีจ่ ะรวมซักถาม
เพื่อคนหาความจริงหรือสืบพยานเพิ่มเติมไดในกรณีที่มีขอสงสัยในขอเท็จจริง ทั้งนี้เพื่อประโยชน
แหงความยุติธรรม นอกจากนี้ ยังมีปญหาเกี่ยวกับความพรอมและความรอบรูในการปฏิบัติหนาที่
ของผูพ พิ ากษาดวย ดังนัน้ จึงเสนอใหมกี ารปรับปรุงคุณสมบัตขิ องผูม สี ทิ ธิสอบผูพ พิ ากษา โดยกําหนดให
ตองมีอายุ ๓๐ ปบริบรู ณขนึ้ ไป ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหมคี วามพรอมทางวัยวุฒแิ ละประสบการณดา นตาง ๆ มากยิง่ ขึน้
อันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาและวินิจฉัยคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีอาญา
ทั้งนี้ ไมวาจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยใหเปนไปตามแนวทางที่ได
เสนอแนะไวเปนประการใดก็ตาม แตหนึง่ ในหลายประการทีผ่ เู ขียนเห็นวาสําคัญและจําเปนอยางยิง่ ก็คอื
การที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมมือกันดําเนินการตามแนวทางหรือมาตรการตาง ๆ ที่ไดเสนอแนะไว
ดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหขอบกพรองหรือสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศไทยไดรับการแกไขใหหมดสิ้นไปอยางเปนรูปธรรม ซึ่งผูเขียนขอยกตัวอยางกรณีเปรียบเทียบ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งวิทยากรไดกลาวไวในที่ประชุมวา หากเราจะเปรี ย บเทีย บ
“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” เสมือนเปน “สายนํ้าสายหนึ่ง” แลว “ตนนํ้า” ของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาก็จะเริ่มตนที่ตํารวจ “กลางนํ้า” คืออัยการ “ปลายนํ้า” คือศาล สวน “ประชาชน”
คือผูบ ริโภคนํา้ โดยมีทนายความเปนผูค อยชวยเหลือในการดูแลรักษาสายนํา้ ตลอดสาย ดังนัน้ องคกรใน
กระบวนการยุตธิ รรมทุกองคกรจึงมีหนาทีส่ าํ คัญทีต่ อ งชวยกันคนหาความจริงในคดีอาญาใหปรากฏ
ด ว ยการช ว ยกั น กลั่ น กรองสิ่ ง แปลกปลอมหรื อ ของเสี ย ออกจากสายนํ้ า แห ง ความยุ ติ ธ รรมนี้
ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ใหนาํ้ ในแมนาํ้ สายนี้ มีความใสสะอาดและปราศจากมลพิษอันจะเปนประโยชนตอ ประชาชน
ซึง่ เปนเปาหมายหลักในการอํานวยความยุตธิ รรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ เมื่ อ กระบวนการยุ ติ ธ รรมทั้ ง ระบบสามารถกลั่ น กรองคดี อ าญาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแลว ความยุติธรรมก็ยอมเกิดขึ้น สังคมยอมมีความสงบสุข
เกิ ด ความสมั ค รสมานสามั ค คี ข องคนในชาติ อั น จะนํ า มาซึ่ ง ความสงบเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง
และความเจริญกาวหนาของประเทศชาติสืบไป.
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