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ถ้าจะกล่าวว่า “ระบอบประชาธิปไตยเป็นโครงร่าง
กระบวนการยุติธรรมนั้นก็เปรียบได้กับเนื้อหนังมังสา” แต่
กระบวนการยุติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อำนาจ
ของหน่วยงานต่างๆ แต่เป็นการให้บริการประชาชนโดย
อำนาจความยตุ ธิ รรมและรกั ษาไว้ซ งึ่ ค วามสงบเรียบร้อยของ
สังคม โดยใช้กระบวนการทชี่ อบธรรมตามกฎหมาย
งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาการใช้อำนาจตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขององค์กรต่างๆ ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2555)
โดยมุ่งศึกษาถึงปัญหาการใช้กฎหมายขององค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ อัยการ ศาล เป็นต้น ผูว้ ิจัยม ุ่งเน้น
ศึกษาถึงปัญหาในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน เช่น
การค้น การจับกุม เป็นต้น ปัญหาในชั้นรวบรวมพยานและ
ไต่สวนคดีของพนักงานอัยการ เช่น การควบคุมตัว การฝาก
ขัง การซักถ ามพยาน เป็นต้น ปัญหาในชั้นพิจารณาคดีของ
ศาล เช่น การซักถ ามพยาน การดำเนินค ดีเด็กและเยาวชน
การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณาคดี เป็นต้น
งานวจิ ยั ข องผเู้ ขียนได้ช ใี้ ห้เห็นว า่ ปัญหาทตี่ อ้ งปฏิรปู 
วัฒนธรรมขององค์กรต่างๆ ทีก่ ล่าวมาพร้อมๆ กัน เพราะ
กระบวนการยุติธรรมนั้นเปรียบเสมือนรถที่มีองค์กรต่างๆ
เป็นล ้อรถขับเคลื่อนไปในทิศทางการแก้ปัญหาเดียวกัน
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1
บทนำ
ความสำคัญของปัญหา

ภูมินทร์ บุตรอินทร์

เมื่อกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้ว
หลายค นอ าจนึ ก ถึ ง ก ระบวนการด ำเนิ น ค ดี อ าญา และ
บทบาทขององค์กรต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจ ะ
เป็นอ งค์กรตำรวจทงั้ ในฐานะเจ้าพ นักงานซงึ่ ม อี ำนาจหน้าที่
สืบสวนจับกุมผู้ต้องสงสัย และในฐานะพนักงานสอบสวน
ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนคดี องค์กรอัยการ
ในฐานะผู้ ‘ไตร่ตรอง’ และฟ้องคดี องค์กรตุลาการซึ่งเป็น
ผู้ พิ จ ารณาพิ พ ากษาค ดี รวมถึ ง ก รมร าชทั ณ ฑ์ ใ นฐ านะ
ผู้ปฏิบัติตามผลคำพิพากษาในกรณีศาลลงโทษกักขัง จำคุก
หรือป ระหารชวี ติ จ ำเลย กรมคมุ ป ระพฤติ ผูส้ บื เสาะและพนิ จิ 
จำเลยตามคำสงั่ ศ าล แล้วท ำรายงานเสนอศาลเพือ่ ป ระกอบ
ดุลพินจิ ในการกำหนดโทษ วิธกี ารเพือ่ ค วามปลอดภัย หรือใช้
มาตรการบังคับท างอาญาอื่นแก่จำเลยตามความเหมาะสม
สถานพนิ จิ ซ งึ่ ม อี ำนาจสบื เสาะและพนิ จิ ก รณีท ผี่ กู้ ระทำความ
ผิดเป็นเด็กหรือเยาวชนทำนองเดียวกับกรมคุมประพฤติ
และควบคุมเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด
ไว้ในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดี หรือตามคำ
พิพากษาหรือคำสั่งของศาล นอกจากนี้ยังมีทนายความใน
ฐานะผู้พิทักษ์ส ิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการดำเนินค ดี
อาญาทุกขั้นต อน บางกรณีในฐานะเป็นทนายความให้แ ก่ผู้
เสียหาย เป็นโจทก์ยื่นฟ ้องคดีอาญาด้วยตนเองโดยตรงโดย
ไม่ผ ่านกระบวนการสอบสวนฟ้องร้องโดยองค์กรของรัฐ
อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนทั่วไป แม้แต่ในหมู่
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เจ้าพนักงานที่อยู่ในองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเอง
ก็ตาม ยังคงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับภารกิจและการใช้อำนาจ รวมถึงหน้าที่ขององค์กร
ต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง
อาจเกีย่ วข้องกบั แ นวคิดเรือ่ ง ‘อำนาจนยิ ม’ ทีฝ่ งั อ ยูใ่ นระบบ
ราชการไทยมาตลอดเป็นร ะยะเวลายาวนาน ซึง่ แ นวคิดเรือ่ ง
อำนาจนิยมนี้ไม่ได้เพียงฝังอยู่แต่ในหมู่ข้าราชการหรือเจ้า
พนักงานในหน่วยงานของรฐั เท่านัน้ แม้ในหมูข่ องประชาชน
เองก็มองว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องของอำนาจและ
ยอมรับอำนาจนั้นด้วย1 การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น จึงเป็นเรื่องของการ ‘ใช้อำนาจ’ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่สงวนไว้ส ำหรับข ้าราชการ เจ้าพ นักงานในองค์กร
ของรัฐเท่านั้น โดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมหรือแม้แต่ตรวจ
สอบแต่อย่างใด
แนวคิ ด อ ำนาจนิ ย มเช่ น นี้ เ องที่ ผ ลั กป ระชาชนใ ห้ 
ออกห่างจากกระบวนการใช้อำนาจของรัฐ ซึ่งในกรณีนี้คือ
องค์กรต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม และสำหรับองค์กร
ต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม แนวคิดอำนาจนิยมนี้ยังก ่อ
ให้เกิดการบริหารจัดการในลักษณะเป็น ‘อาณาจักร’ ขึ้น
1 จรัญ ภักดีธนากุล อ้างถึงในรายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนำเสนอ
ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 7
“การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2552
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี, น.13

ภูมินทร์ บุตรอินทร์

ในกระบวนการยุติธรรมขึ้นด้วย กล่าวคือ บรรดาองค์กรใน
กระบวนการยตุ ธิ รรมทงั้ ห ลาย ต่างยดึ ต ดิ อ ยูแ่ ต่อ ำนาจหน้าที่
ของตน ดังนัน้ ไม่ว า่ จ ะมกี ารจดั เสวนาหรือร ะดมความคดิ เพือ่ 
ปฏิรูปหรือแก้ไขปัญหาในกระบวนการยุติธรรมครั้งใด การ
บรรยายที่ได้ก็จะเป็นแต่การนำเสนอปัญหาข้อขัดข้อง รวม
ถึงข อ้ เสนอแนะเพือ่ แ ก้ไขปญ
ั หาแต่เฉพาะองค์กรของตนเอง
โดยไม่ได้คำนึงถึงอ งค์กรอื่นๆ ทีต่ ้องปฏิบัติงานร่วมกัน บาง
ครัง้ ก เ็ ป็นเรือ่ งผลักภ าระและกล่าวโทษกนั การจดั ร ะบบหรือ
โครงสร้างเพื่อการ ‘ตรวจสอบถ่วงดุล’ กลับกลายเป็นการ
‘จับผิด’ หรือเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างองค์กร
หรือเจ้าพนักงานด้วยกันเอง กระบวนการยุติธรรมจึงขาด
การประสานงานทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ
รวมไปถึงยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรไปในทิศทาง
เดียวกัน
แนวคิดเรื่องอำนาจนิยม การขาดการตรวจสอบถ่วง
ดุลท เี่ หมาะสม และขาดการมสี ว่ นรว่ มของประชาชนดงั ก ล่าว
เป็นการปล่อยให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐใช้อำนาจที่มี
ตามกฎหมายไปโดยลำพัง ส่งผ ลให้เกิดป ญ
ั หาสะสมขนึ้ อ ย่าง
มากมายในกระบวนการยุติธรรม จนสังคมเริ่มตระหนักแ ล้ว
ว่า กระบวนการยุติธรรมหาใช่เรื่องของการใช้อำนาจของ
หน่วยงานของรัฐเท่านั้น และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องของการใช้และรักษาไว้
ซึง่ อ ำนาจของหน่วยงานตา่ งๆ หากแต่เป็นการอำนวยความ
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ยุติธรรมให้แก่ประชาชนและรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย
ของสังคมโดยการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control)
ในขณะเดียวกันต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่
เกีย่ วข้องในกระบวนการยตุ ธิ รรมทางอาญาดว้ ย ไม่ว า่ จ ะใน
ฐานะใด โดยการใช้อ ำนาจนนั้ ต อ้ งเป็นไปตามกระบวนการที่
ชอบธรรมตามกฎหมาย (Due Process) นอกจากนั้นสังคม
ยังต ระหนักได้ว า่ ก ระบวนการยตุ ธิ รรมทางอาญามผี ลสำคัญ
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาสำคัญของ
ประเทศชาติอีกด้วย ดังที่ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
อดีตอ ยั การสงู สุด เคยกล่าวไว้ว า่ “หากกระบวนการยตุ ธิ รรม
มีประสิทธิภาพ จะไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไป เพราะจะ
เป็นการขจัดเงื่อนไขหรือเหตุหรือข้ออ้างในการรัฐประหาร
เช่น การทุจริตคอรัปชั่นหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ฉะนั้นประเทศที่จะมีประชาธิปไตยยั่งยืน ต้องให้ความ
สำคัญกับกระบวนการยุติธรรม ถ้าทำกระบวนการยุติธรรม
ให้สมบูรณ์ ทหารกอ็ ยู่ในค่ายไม่ต้องออกมา ประชาชนก็ไม่
ต้องออกมาตามทอ้ งถนน ถือเป็นการแก้ไขปญ
ั หาชาติอ ย่าง
2
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด”
จะเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมมิใช่เรื่องของการ
จัดการคดีอาญาเท่านั้น แต่ยังนับเป็นปัจจัยสำคัญของ
2 คณิต ณ นคร, ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สะท้อน
ทิศทางพฒ
ั นากระบวนการยตุ ธิ รรมไทย, โรงพมิ พ์เดือนตลุ า 2552,
น.99
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า
“ระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นโครงร่าง (Skeleton) ส่วน
กระบวนการยุติธรรมนั้นเสมือนหนึ่งเป็นเนื้อหนังมังสา
(Body and Soul)”
เหตุการณ์สำคัญที่นับได้ว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการ
ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของไทย ได้แก่ คดีฆาตกรรมนางสาวเชอรี่แอน ดันแคน ซึ่ง
มีการจับกุมผู้บริสุทธิ์มาฟ้องลงโทษ โดยมีการนำเสนอและ
รับฟังพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ และผลจากการดำเนินค ดี
ดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายทั้งชีวิต ร่างกาย
อนามัย เสรีภาพ และชื่อเสียงเกียรติยศของจำเลยทั้งสี่ใน
คดี
เหตุคดีน ี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เมื่อมีผู้พบศพของ
นางสาวเชอรี่แอน ดันแคน เจ้าพนักงานตำรวจสืบสวน
สอบสวนจนสามารถจับกุมจำเลยรวม 4 คน ในข้อหาร่วม
กันฆ า่ ผ อู้ นื่ โดยไตร่ตรองไว้ก อ่ น ศาลชนั้ ต น้ พ พิ ากษาประหาร
ชีวิตจำเลยทั้งสี่ ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับคำ
พิพากษาศาลชนั้ ต น้ ให้ย กฟ้อง เนือ่ งจากพยานหลักฐ านของ
โจทก์ยังมีความน่าสงสัยตามสมควร และต่อมาเมื่อปี 2538
ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้
ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 (ส่วนจำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย
ในระหว่างอุทธรณ์)
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดคดีเป็นเวลา
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เกือบ 10 ปีนั้น ปรากฏว่า จำเลยทั้งสี่ถูกควบคุมตัวอยู่ใน
เรือนจำโดยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (แม้ศาลอุทธรณ์
จะพิพากษากลับให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 แล้วก ็ตาม แต่
จำเลยดงั ก ล่าวกถ็ กู ข งั ไว้ในระหว่างการพจิ ารณาคดีข องศาล
ฎีกา)3 และเป็นที่น่าสังเกตว่า ระหว่างการพิจารณาคดีของ
ศาลชั้นต้น พนักงานสอบสวนกองปราบปราม กรมตำรวจ
ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนอีกชุดหนึ่งได้สอบสวนคดีนี้ขึ้นมา
ใหม่และมีความเห็นว่า ผู้กระทำความผิดคดีนี้เป็นบุคคล
อื่น จึงมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการจังหวัดส มุทรปราการ
ซึ่งเป็นโจทก์คดีนี้ถอนฟ้องจำเลยทั้งสี่ ปรากฏว่าพนักงาน
อัยการพจิ ารณาเห็นว า่ คดีย งั ไม่มเี หตุเพียงพอทีจ่ ะถอนฟอ้ ง
จึงได้ดำเนินก ารต่อไป4
3 เป็นการใช้อ ำนาจตาม ประมวลกฎหมายวธิ พี จิ ารณาความอาญา
มาตรา 185 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้
กระทำผดิ ก ด็ ี การกระทำของจำเลยไม่เป็นค วามผดิ ก ด็ ี คดีข าดอายุ
ความกด็ ี มีเหตุต ามกฎหมายทจี่ ำเลยไม่ค วรตอ้ งรบั โ ทษกด็ ี ให้ศ าล
ยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไป แต่ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อย
ชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้”
4 ความจริงแล้ว ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนิน
คดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 5 “อัยการกับการ
สอบสวน” ข้อ 63 กำหนดว่า “หากปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าม กี าร
จับกุม สอบสวน หรือฟ้องผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดตัว ให้พนักงาน
อัยการรีบดำเนินการเพื่อสั่งไม่ฟ้อง หรือถอนฟ้องคดีที่เกี่ยวกับผู้
ต้องหาหรือจ ำเลยนนั้ ๆ โดยไม่ช กั ช้า” จึงเป็นเรือ่ งนา่ พ จิ ารณาวา่ เหตุ
ใดเมือ่ พ นักงานอยั การโจทก์ไ ด้ร บั แ จ้งจ ากพนักงานสอบสวนแล้ว จึง
ไม่ขอให้ศาลรอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อสอบสวนให้ได้ความแน่ชัด
ซึ่งหากกระทำเช่นนั้น อาจทำให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอถอน
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ความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมในคดีนี้ได้
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความบกพร่องผิดพลาดของ
กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวน ชั้นพิจารณาคดี
และพิพากษา รวมไปถึงการควบคุมดูแลนักโทษในเรือนจำ
ไม่ว่าจะเป็นนักโทษที่ถูกขังระหว่างสอบสวนพิจารณาและ
นักโทษเด็ดขาดซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็ตาม จึง
ถือเป็นพ ยานหลักฐ านอนั เป็นท ปี่ ระจักษ์ข องความผดิ พ ลาด
บกพร่องในกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน
จากเ หตุ ก ารณ์ ค รั้ ง นั้ น ท ำให้ อ งค์ ก รต่ า งๆ ใน
กระบวนการยุติธรรมตื่นตัวและสำรวจปัญหาในองค์กร
ของตัวเอง มีการจัดการเสวนาทางวิชาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหลายครั้ง จนได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข ซึ่งส่งผลต่อการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครั้งใหญ่ในกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ เมือ่ ม กี ารประกาศใช้ร ฐั ธรรมนูญแ ห่งร าชอาณาจักร
ไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหา
รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุด
ฉบับหนึ่ง โดยเฉพาะในหมวด 8 ว่าด้วยศาลนั้น กำหนด
หลักการที่มีผลเปลี่ยนแปลงกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาที่ใช้บังคับอ ยู่ในขณะนั้นหลายเรื่อง เช่น เรื่องการจับ
ค้น ซึ่งเดิมเป็นอำนาจขององค์กรตำรวจ โดยเปลี่ยนหลัก
ฟ้องจำเลยและให้ศาลปล่อยตัวจำเลยไปได้
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การเป็นให้องค์กรศาลเป็นผู้มีอำนาจออกหมายจับ หมาย
ค้นในที่รโหฐานแต่เพียงองค์กรเดียว นอกจากนั้น เรื่องการ
ควบคุมตัวผู้ต้องหาหลังจากจับกุมแล้ว แต่เดิมกฎหมายให้
อำนาจเจ้าพนักงานผู้จับสามารถควบคุมตัวผู้ถูกจับได้นาน
ถึง 7 วัน ก่อนที่จะนำตัวไปศาลเพื่อไต่สวนการจับแ ละเริ่ม
ต้นฝากขัง แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการโดย
ยกเลิกอ ำนาจการควบคุมต วั ผูถ้ กู จ บั ข องเจ้าพ นักงานผจู้ บั ด งั 
กล่าว และบัญญัตใิห้เจ้าพ นักงานผจู้ ับต้องนำตัวผู้ถูกจับมา
ส่งศ าลภายใน 48 ชัว่ โมง เพือ่ ไต่สวนวา่ ม เี หตุอ นั ค วรขงั ผ นู้ นั้ 
ไว้ระหว่างดำเนินค ดีหรือไม่ ซึ่งนับว ่าเป็นไปตามหลักสากล
สำหรับ โครงสร้างศาลยุติธรรม รัฐธรรมนูญ ฉบับ
ดั ง ก ล่ า วไ ด้ แ ยกห น่ ว ยธุ ร การข องศ าลยุ ติ ธ รรมอ อกจ าก
กระทรวงยุติธรรม แล้วจัดตั้งสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทนฝ่ายการเมือง โดยสำนักงาน
ศาลยุ ติ ธ รรมนี้ มี อ ำนาจอิ ส ระใ นก ารบ ริ ห ารง านบุ ค คล
งบประมาณ และการอืน่ ๆ ตามทกี่ ฎหมายบญ
ั ญัติ ซึง่ ถ อื ได้ว า่
เป็นหลักประกันความเป็นอิสระของศาลในการพิจารณา
พิพากษาคดี โดยแยกจากฝ่ายการเมืองอย่างเด็ดข าด
นับจ ากปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็นเวลาเกิดเหตุฆาตกรรม
นางสาวเชอรแี่ อน ดันแ คน จนถึงป ี พ.ศ. 2538 เมือ่ ศ าลฎกี า
มีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ยกฟ้องจำเลยในคดีดัง
กล่าว นำมาสู่การระดมความคิดในการปฏิรูปกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม และส่ ว นห นึ่ ง ไ ด้ รั บ ก ารผ ลั ก ดั น ใ ห้ ก ลายเ ป็ น
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บทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ อันเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐในกระบวนการยุติธรรม นับ
ว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยได้เข้าสู่ยุคใหม่ โดยมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญหลายประการข้างต้น
จึงนับเป็นเวลาอันสมควรทจี่ ะต้องสำรวจตรวจสอบว่า กว่า
ทศวรรษทผี่ า่ นมากระบวนการยตุ ธิ รรมไทยโดยเฉพาะในทาง
ปฏิบัติขององค์กรผู้ใช้อำนาจได้มีการปรับตัวให้สอดคล้อง
กับหลักการใหม่ดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด และยังมีปัญหา
หรืออุปสรรคใดซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งในด้านตัวบท
กฎหมายและทางปฏิบัติของเจ้าพนักงาน รวมถึงแนวโน้ม
ทิศทางในอนาคตว่าจะพัฒนากระบวนการยุติธรรมของเรา
อย่างไรเพื่อเป็นหลักประกันความสงบสุขและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจห ลักของกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดัง นั้น รายงานการวิจัยฉบับนี้จึง เป็นการสำรวจ
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการปฏิรูป
กระบวนการยตุ ธิ รรม ปัญหาขอ้ ข ดั ข้อง รวมถงึ ข อ้ เสนอแนะ
ต่างๆ ตั้งแต่ช่วงก่อนปี 2540 ซึ่งถือได้ว่าเป็นปีเริ่มต้นแ ห่ง
การปฏิรปู ก ระบวนการยตุ ธิ รรมอย่างเป็นร ปู ธ รรม โดยศกึ ษา
เปรียบเทียบกับก ฎหมายทเี่กี่ยวข้องในปัจจุบันว ่า ปัญหาใด
ที่ได้รับการแก้ไขแล้วในเชิงข้อกฎหมาย ปัญหาใดยังค งไม่ได้
รับการแก้ไขปรับปรุง รวมถึงศึกษาปัญหาในทางปฏิบัติใน
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การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย โดยจะนำปัญหาและ
ข้อเสนอแนะทไี่ ด้ม าสงั เคราะห์ก บั ห ลักก ารทางทฤษฎี รวมถงึ 
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไข
ที่เหมาะสมกับส ภาพปัญหาและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมาก
ที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป
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2
สภาพปัญหาของ
กระบวนการยุติธรรมไทย
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ก่ อ นจ ะเ ริ่ ม ส ำรวจส ภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
กระบวนการยตุ ธิ รรม สมควรทจี่ ะทำความเข้าใจความหมาย
และภ ารกิ จ ข องก ระบวนการยุ ติ ธ รรมเ สี ย ก่ อ น เพราะ
ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนแต่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
กระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น
สำนั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรมใ ห้ ค วามห มายข อง
‘กระบวนการยุติธรรม’ ว่า หมายถึง “ภาพรวมขั้นตอนและ
วิธกี ารสำหรับด ำเนินก ารแก่ผ ทู้ ฝี่ า่ ฝืนก ฎหมาย โดยมอี งค์กร
และบุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่เฉพาะในการควบคุมขั้นตอน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย”5 แต่ก็มีผู้เห็นว่าบทนิยาม
ดังก ล่าวนนั้ เป็นค วามหมายเชิงเดีย่ ว ยังข าดมติ คิ วามสมั พันธ์
กับส ังคม ขาดการมีส่วนร่วมของสังคมในนิยามความหมาย
เชิงเดี่ยว จึงอาจทำให้คุณค่าของกระบวนการยุติธรรมที่มี
บทบาทหน้าที่สำคัญและต่อสังคมถูกละเลยไป และสังคมก็
ไม่อาจตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมได้
และเสนอนิยามของกระบวนการยุติธรรมว่า “กระบวนการ
ยุติธรรมเป็นภารกิจร่วมกันของสังคมในการดำเนินการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมาย
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแก่บุคคลที่รัฐมอบหมายให้
หน่วยงานด้านยุติธรรมของรัฐดำเนินการ หรือมอบภารกิจ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกบางอย่างให้ชุมชนดำเนิน
5 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.8
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การก็ได้”6
เมื่อ พิจารณานิยามความหมายของกระบวนการ
ยุติธรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว การสำรวจสภาพปัญหาของ
กระบวนการยตุ ธิ รรมจำตอ้ งพจิ ารณาปญ
ั หาทเี่ กิดในภารกิจ
หลักท งั้ ส องดา้ นของกระบวนการยตุ ธิ รรม ได้แก่ ภารกิจก าร
ควบคุมอ าชญากรรม (Crime Control) และการคมุ้ ครองสทิ ธิ
เสรีภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
ซึง่ ต อ้ งใช้ว ธิ ที ชี่ อบธรรมตามกฎหมาย (Due Process) ภารกิจ
ทัง้ ส องประการนเี้ สมือนเหรียญเดียวซงึ่ ม สี องดา้ น ซึง่ จ ำเป็น
ต้องบริหารจัดการให้สมดุลกัน หากมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
เพียงภารกิจใดภารกิจหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกภารกิจ
หนึ่ง เช่น หากมุ่งเน้นการควบคุมอาชญากรรมโดยการให้
อำนาจหน้าที่แก่เจ้าพนักงานของรัฐอย่างมากเพื่อให้สังคม
สงบราบคาบ ก็ย่อมกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ แต่หากมุ่งเน้นการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพมากเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อการควบคุม
อาชญากรรมด้วยเช่นก ัน
6 เพิ่งอ้าง., น.9 เป็นที่น่าสังเกตว่า บทนิยามของกระบวนการ
ยุติธรรมดังกล่าวข้างต้น ต่างเป็นการสรุปรวมเอาสารัตถะแห่ง
อำนาจหน้าทีแ่ ละภารกิจข องกระบวนการยตุ ธิ รรมเพือ่ ท ำความเข้าใจ
ในทางวิชาการเท่านั้น โดยยังไม่มกี ฎหมายฉบับใดที่กำหนดนิยาม
ของกระบวนการยุติธรรมไว้เป็นการเฉพาะ จนกระทั่งมีการร่างพระ
ราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ... ขึ้น
ในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีการให้นิยามคำว่า ‘กระบวนการ
ยุติธรรม’ ไว้อย่างชัดเจนว่า
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นับแ ต่ม กี ารอา่ นคำพพิ ากษาศาลฎกี าในคดีฆ าตกรรม
นางสาวเชอรี่แอน ดันแคน เมื่อปี พ.ศ. 2538 เป็นต้น
มา หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ตื่นตัวและจัดการ
เสวนาเกี่ยวกับปัญหาและหาทางออกร่วมกันในการปฏิรูป
กระบวนการยตุ ธิ รรมทางอาญาหลายครัง้ ครัง้ ท สี่ ำคัญ ได้แก่
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง ‘คดีเชอรี่แอน...กระบวนการ
ยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร’7
และการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ‘กระบวนการยุติธรรม
จะร่วมมือกันค้นหาความจริงในคดีอาญาได้อย่างไร’8 การ
เสวนาทางวชิ าการทงั้ ส องครัง้ ได้ร บั ค วามรว่ มมอื จ ากตวั แทน
ของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมครบทุกหน่วย
งาน ทั้งอ งค์กรที่ใช้อำนาจสอบสวนฟ้องร้อง ได้แก่ ตำรวจ
อัยการ องค์กรที่ใช้อำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ได้แก่
ตุลาการ องค์กรที่ใช้อำนาจบังคับตามคำพิพากษา ได้แก่
ราชทัณฑ์ รวมถึงทนายความ นักว ิชาการทางด้านกฎหมาย
7 จัดโดยสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับโครงการนิติเสวนา คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์ และสมาคมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เมือ่ ว นั ท ี่ 9 พฤศจิกายน 2538 เวลา 9.00-12.30 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมชั้น 11 สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพฯ และได้ตีพิมพ์รายงานการเสวนาดังกล่าวในนิตยสาร บท
บัณฑิตย์ นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา เล่มที่ 52 ตอน 1 เดือน
มีนาคม 2539, น.29-83
8 จัดโ ดยสำนักงานอยั การสงู สุด เมือ่ ว นั ท ี่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 เวลา
9.00-12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 11 สำนักงานอัยการสูงสุด
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร, เพิ่งอ้าง, น.85-26
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และนักสิทธิมนุษยชน
นอกจากนั้น ในช่วงเวลาเดียวกันที่ประชุมวุฒิสภา
ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการการบริหารและการ
ยุตธิ รรม วุฒสิ ภา พิจารณาศกึ ษา เรือ่ ง ‘พัฒนาการขององค์กร
หรือห น่วยงานตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกบั ก ระบวนการยตุ ธิ รรมทาง
อาญาและทางแพ่ง’ โดยศึกษาถึงระบบ โครงสร้าง วิธีการ
ดำเนินการ บทบาท อำนาจหน้าที่ ตลอดจนแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ9 และในปี 2552 ยังมี
การศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการะดับ
ชาติว า่ ด ว้ ยงานยตุ ธิ รรมครัง้ ท ี่ 7 เรือ่ ง ‘การปฏิรปู ก ระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม’ ซึ่ ง ไ ด้ ท บทวนว รรณกรรมเ กี่ ย วกั บ ก ารป ฏิ รู ป
กระบวนการยุติธรรมไว้หลายด้าน และน่าจะเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันที่สุดชิ้นหนึ่ง10 จากการเสวนาทาง
วิชาการทั้งสองครั้ง รวมถึงรายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา และรายงานวิจัยฉ บับดังก ล่าว
สามารถสรุปป ญ
ั หาทเี่ กิดข นึ้ ข องกระบวนการยตุ ธิ รรมในหว้ ง
ระยะเวลาดังกล่าวได้ ดังนี้
2.1 กระบวนการจับ ควบคุม และคุมขังผู้ถูกดำเนิน
9 เสนอต่อวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท
ย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 มาตรา 158
และข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา พ.ศ. 2538 ข้อ 84 ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารบทบัณฑิตย์, เพิ่งอ้าง, น.137-183
10 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1
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คดี ยังข าดหลักป ระกันท มี่ ปี ระสิทธิภาพในการคมุ้ ครองสทิ ธิ
เสรีภาพของผู้ถูกด ำเนินคดี ดังนี้
ก. กฎหมายเปิดโอกาสให้ตำรวจใช้อำนาจในการ
จับผู้ถูกกล่าวหาได้โดยง่าย กระบวนการในการออกหมาย
จับซ งึ่ เป็นห ลักป ระกันในการคมุ้ ครองสทิ ธิเสรีภาพของบคุ คล
ยังขาดการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ กฎหมาย
ยังให้อำนาจตำรวจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลา
นาน และตำรวจมีอำนาจเด็ดขาดในการพิจารณาว่าจะให้
ประกันตัวหรือไม่ ระบบที่เป็นอยู่จึงก่อให้เกิดปัญหาการใช้
วิธีจับก่อนแล้วสอบสวนภายหลัง ตลอดจนการสอบสวน
ที่มุ่งแสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผู้ต้องหาเป็นหลักหรือ
ระบบ ‘เค้นหาความจริง’ ซึ่งไม่ใช่การ ‘ค้นหาความจริง’
สาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือ นโยบายของกรมตำรวจ
(ฐานะของหน่วยงานในขณะนนั้ ) ซึง่ ม งุ่ ถ งึ ผ ลการปราบปราม
อาชญากรรมให้ได้ผลงานในทางสถิติการจับกุม โดยที่ไม่ได้
เน้นความสำคัญของความถูกต้องและการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของผู้บริสุทธิ์เท่าทคี่ วร
ข. วิธีปฏิบัติในการดำเนินการสอบสวนของเจ้า
พนักงานตำรวจ ที่ผ่านมาจะรวบรวมพยานหลักฐานเฉพาะ
พยานหลักฐานของฝ่ายผู้กล่าวหา (อาจเป็นผู้เสียหายหรือ
เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมเองในฐานะผู้กล่าวหา) เพื่อ
เอาผิดแก่ผู้ต้องหาเป็นสำคัญ โดยละเลยต่อการรวบรวม
พยานหลักฐานฝ่ายผู้ต้องหาซึ่งมุ่งพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ
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ตนดว้ ย ในทางปฏิบตั หิ ลายครัง้ ท เี่ มือ่ ผ ตู้ อ้ งหาให้การปฏิเสธ
โดยอ้างเหตุผลแห่งการปฏิเสธ พร้อมระบุพ ยานหลักฐานที่
ประสงค์ให้พนักงานสอบสวนได้สอบสวนปากคำพยานฝ่าย
จำเลยที่สามารถยืนยันความบริสุทธิ์ของจำเลย พนักงาน
สอบสวนมักบ่ายเบี่ยงให้ผู้ต้องหาไปให้การต่อสู้และนำ
พยานเข้าเบิกค วามเพือ่ พ สิ จู น์ค วามบริสทุ ธิข์ องตนในชนั้ ศ าล
ซึง่ เมือ่ ถ งึ ช นั้ พ จิ ารณาศาลอาจใช้ด ลุ พินจิ ไม่เชือ่ พ ยานจำเลย
เนื่องจากไม่เคยอ้างให้พนักงานสอบสวนได้สอบสวนมา
ก่อน กลับเพิ่งปรากฏตัวในชั้นพิจารณาโดยเห็นว่าเป็นพิรุธ
เช่นนี้ย่อมส่งผลเสียหายแก่คดีของจำเลยได้ หากพนักงาน
สอบสวนได้ส อบสวนพยานฝ่ายจำเลยไว้ตั้งแต่ต้น พนักงาน
อัยการยอ่ มสามารถใช้ด ลุ พินจิ ในการสงั่ ค ดีได้ร อบคอบยงิ่ ข นึ้
หลายคดีอ าจมีการสั่งไม่ฟ้องจำเลย ทำให้จ ำเลยไม่ต้องเสีย
เวลา เงินท อง และอสิ รภาพในการตอ่ สูค้ ดีในชนั้ ศ าล ซึง่ อ าจ
ต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าคดีจ ะถึงที่สุด
ค. บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมยังมีทัศนคติ
ในการควบคุมตัวผู้ต้องหาและจำเลยไว้ในอำนาจมากกว่า
ปล่ อ ยชั่ ว คราว สำหรั บ ก ารพิ จ ารณาอ นุ ญ าตใ ห้ ป ล่ อ ย
ชั่วคราวยังคงถือทุนท รัพย์ห รือสถานะของบุคคลเป็นสำคัญ
เช่น ข้าราชการมาเป็นป ระกันในการปล่อยชั่วคราว ทำให้ผ ู้
ถูกดำเนินคดีซึ่งเป็นผู้ยากจน ไม่มีความสามารถในการขอ
ประกันตัว ต้องถูกควบคุมหรือขังระหว่างคดีโดยไม่มีความ
จำเป็น
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ง. ในก ารขั ง จ ำเลย ปรากฏว่ า ก รมร าชทั ณ ฑ์ 
ได้ควบคุมจำเลยซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี โดยยังไม่ม
ีคำพิพากษาปะปนกับนักโทษเด็ดขาดซึ่งศาลมีคำพิพากษา
ถึงที่สุดแล้ว ทำให้ผู้ถูกดำเนินคดีเหล่านี้ตกอยู่ในสภาพไม่
ต่างกบั น กั โทษเด็ดข าดซงึ่ ข ดั ต อ่ ห ลักส ทิ ธิม นุษยชน11 และยงั 
ขัดต่อหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันที่บัญญัติไว้ในมาตรา 39 วรรคสองและวรรค
สามวา่ “ในคดีอ าญา ต้องสนั นิษฐานไว้ก อ่ นวา่ ผ ตู้ อ้ งหาหรือ
จำเลยไม่มีความผิด” และ “ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด
แสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผกู้ ระทำความผิดม ิได้”
2.2 ระบบการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทย
พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนโดยอิสระและเด็ด
ขาด ปราศจากการตรวจสอบจากองค์กรอื่นในกระบวนการ
11 จากสถิติคดีผู้ต้องราชทัณฑ์ในปี พ.ศ. 2541 นั้น มีจำนวน
นักโทษในเรือนจำ 164,451 ราย เป็นน กั โทษเด็ดข าดเพียง 97,027
ราย หรือร้อยละ 59 ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่ถูกควบคุมในระหว่างการ
สอบสวน การไต่สวน การพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และ
ฎีกา มากถึงร้อยละ 41 ของจำนวนนักโทษทั้งหมด และลดลงเล็ก
น้อยเป็นร ้อยละ 37.30 ในปี พ.ศ. 2542 ร้อยละ 39.20 ในปี พ.ศ.
2543 ร้อยละ 38.80 ในปี พ.ศ. 2544 ร้อยละ 33.90 ในปี พ.ศ.
2545 และร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้
เกิดความแออัดยัดเยียดในเรือนจำทั่วประเทศ, อ้างถึงใน ‘กรอบ
แนวคิดและทบทวนวรรณกรรมกระบวนการยุติธรรมไทยบนเส้น
ทางการพัฒนาสู่หลักนิติธรรม’ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์
เอื้ออำนวย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, หน้า 23
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ยุตธิ รรม เช่น ทนายความ อัยการ และศาล ไม่อ าจมสี ว่ นรบั รู้
หรือต รวจสอบการรวบรวมพยานหลักฐ านและการปฏิบตั ติ อ่ 
ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนได้ในทางปฏิบัติ พนักงานอัยการ
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการสั่งคดีและการว่าความในศาลมิได้
รูเ้ ห็นก ารดำเนินก ารของเจ้าพ นักงานตำรวจในการสอบสวน
เพราะไม่มอี ำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรวบรวมพยาน
หลั ก ฐ าน คงมี ห น้ า ที่ เ พี ย งพิ จ ารณาข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ไ ปต าม
สำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นเท่านั้น
ระบบกฎหมายดังกล่าวทำให้พนักงานอัยการไม่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของพยานหลักฐานที่เจ้าพนักงาน
ตำรวจรวบรวมไว้นั้นได้ แม้พนักงานอัยการจะมีอำนาจสั่ง
ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมได้เมื่อเห็น
ว่าพยานหลักฐ านในสำนวนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่หาก
พนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการพิจารณา
ล่าช้าจนใกล้ครบกำหนดฝากขังผู้ต้องหาแล้ว (เมื่อครบ
กำหนดระยะเวลาฝากขังตามกฎหมายแล้ว หากพนักงาน
อัยการยังไม่สามารถฟ้องผู้ต้องหาได้ก็ต้องปล่อยผู้ต้องหา
ไป เพราะหมดระยะเวลาในการควบคุมต ัวแล้ว จากนั้นเมื่อ
สำนวนพร้อมฟอ้ งเมือ่ ใดกต็ อ้ งออกหมายเรียกหรือข ออนุมตั ิ
ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพื่อนำตัวมายื่นฟ้องต่อศาลต่อ
ไป) อาจมีผลต่อก ารใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการสั่งฟ้อง
คดีของพนักงานอัยการ และส่งผลเสียต่อคดีของรัฐในชั้น
พิจารณาของศาลได้
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ปัญหาเกี่ยวกับการสอบสวนดังกล่าวข้างต้น ถือได้
ว่าเป็นป ญ
ั หาในเชิงห ลักก ารหรือท ฤษฎีก ารดำเนินค ดีอ าญา
เนือ่ งจากระบบการดำเนินค ดีในชนั้ ก อ่ นฟอ้ ง (Pretrial Stage)
ในประเทศไทย ได้แบ่งแยกการสอบสวนคดีอ าญา (Investigation) ออกจากการฟ้องร้องคดีอ าญา (Prosecution) โดย
เด็ดข าด ซึง่ ป ระมวลกฎหมายวธิ พี จิ ารณาความอาญากำหนด
ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้ง
ปวง (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
121) และห้ามมิให้อัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลโดยมิได้มีการ
สอบสวนในความผิดน ั้นก่อน (มาตรา 120) ซึ่งจากผลของ
การแบ่งแยกอำนาจการสอบสวนและฟ้องร้องออกจากกัน
โดยเด็ดข าดเช่นน ี้ ทำให้เกิดป ญ
ั หาเกีย่ วเนือ่ งโดยตรงกบั ก าร
ปฏิบัตหิ น้าที่ของอัยการอยู่หลายประการ เช่น
- พนักงานอยั การไม่มโี อกาสได้พ บกบั พ ยานหลักฐ าน
โดยตรง แต่จะพิจารณาจากสำนวนการสอบสวนที่พนักงาน
สอบสวนจดั ส ง่ ม า ทำให้ไม่มโี อกาสทจี่ ะตรวจสอบถงึ ข อ้ เท็จ
จริงและพยานหลักฐานได้อย่างละเอียดครบถ้วน ส่งผลให้
เกิดความผิดพลาดในการพิจารณาสั่งคดี ตลอดจนกระทบ
ถึงประสิทธิภาพในการดำเนินคดีในชั้นศาล แม้ว่าพนักงาน
อัยการจะมีอำนาจสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวน
เพิ่มเติมหรือส่งพยานคนหนึ่งคนใดมาให้พนักงานอัยการ
ซักถามได้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติการสอบสวนเพิ่มเติมก็ดี
การส่งพยานมาซักถามเพิ่มเติมก็ดีจะทำได้เฉพาะในกรอบ
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รูปค ดีเดิมท พี่ นักงานสอบสวนได้ว างไว้ ทัง้ นี้ เพราะพนักงาน
อัยการไม่สามารถเข้าไปสัมผัสข้อเท็จจ ริงด้วยตัวเองได้
- เนื่องจากพนักงานอัยการมีหน้าที่เป็นผู้พิจารณา
สั่งค ดี และหากสั่งฟ ้องจะต้องเป็นผ ู้พิสูจน์ข ้อเท็จจ ริงในศาล
เพือ่ ให้ศ าลพจิ ารณาลงโทษจำเลย แต่ในทางปฏิบตั พิ นักงาน
สอบสวนจ ะท ำส ำนวนโ ดยล ะเอี ย ดพ ร้ อ มทั้ งข้ อ หาแ ละ
สรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องซึ่งทำให้พนักงาน
สอบสวนตอ้ งมภี าระหน้าทีส่ งู ม าก กล่าวคอื ทัง้ ต อ้ งรวบรวม
พยานหลักฐ านและพิจารณาข้อกฎหมายเพียงลำพัง แต่พ อ
มาถึงชั้นพนักงานอัยการก็ต้องมีการพิจารณาสรุปสำนวน
กันใหม่ ความเห็นทางกฎหมายของพนักงานสอบสวนจะมี
น้ำหนักค่อนข้างน้อยในการสั่งสำนวนของพนักงานอัยการ
กระบวนการทำงานดงั ท กี่ ล่าวมานที้ ำให้เกิดค วามลา่ ช้าแ ละ
ซ้ำซ อ้ นในการทำงาน ส่งผ ลถงึ ป ระสิทธิภาพและสทิ ธิเสรีภาพ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีทยี่ ุ่งยากซับซ้อน
เช่น คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การมอบหมายภาระที่
มากเกินส มควรให้พ นักงานสอบสวนและในขณะเดียวกันก ใ็ ห้
อำนาจที่กว้างขวางมีผลทำให้พนักงานสอบสวนบางคนหัน
ไปใช้วิธกี ารที่ไม่ช อบด้วยกฎหมาย เช่น การสอบสวนค้นหา
ความจริงจากตัวผู้ต้องหาโดยวิธีการบีบบังคับ เป็นต้น
- การที่พนักงานอัยการไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมการ
สอบสวนตั้ ง แต่ เ บื้ อ งต้ น ท ำให้ ไ ม่ ท ราบข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง อ ย่ าง
ถ่องแท้ในคดี ส่งผลโดยตรงต่อบทบาทของพนักงานอัยการ
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ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและผู้เสียหาย เพราะ
หากพนักงานอัยการมีโอกาสได้รับทราบถึงการสอบสวน
ตั้งแต่เบื้องต้น ก็อาจจะเป็นหลักประกันแก่ผู้บริสุทธิ์ที่อาจ
ตกเป็นผู้ต้องหา ทำให้ไม่ต้องได้รับความเดือดร้อนจาก
กระบวนการยุติธรรม และในเชิงคดียังช่วยให้การสอบสวน
ได้ร บั ก ารยอมรับจ ากศาลมากขนึ้ เพราะดำเนินก ารโดยมกี าร
ตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการสอบสวนโดยตรงด้วย
นอกจากนั้ น สำนวนก ารส อบสวนมั ก ป รากฏแ ต่ 
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด แต่ยังขาด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำความผิด เช่น ประวัติ อาชีพ
ครอบครัว รวมไปถึงข้อมูลการกระทำความผิดหรือประวัติ
อาชญากร และข้อมูลความประพฤติจากเรือนจำสำหรับ
จำเลยที่ถูกค วบคุมตัวอยู่ในระหว่างพิจารณาคดี ทั้งนี้ เพื่อ
ให้ ศ าลส ามารถใช้ ดุ ล พิ นิ จ ก ำหนดโ ทษส ำหรั บ จ ำเลยไ ด้ 
อย่างเหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว ศาลสามารถมีคำสั่ง
ให้พนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ทำการสืบเสาะ
และพนิ จิ ข อ้ เท็จจ ริงเหล่าน เี้ สนอตอ่ ศ าลได้ แต่ส ว่ นมากศาล
จะมีคำสั่งเช่นนี้สำหรับคดีที่จำเลยให้การรับสารภาพ และ
คดีมีโทษไม่หนักมาก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่จะรอการลงโทษได้
เท่านั้น ส่วนคดีที่จำเลยปฏิเสธหรือม ีอัตราโทษสูง เช่น ฆ่า
คนโดยเจตนา ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โดยมาก
โทษที่จะลงแก่จำเลยนั้นมักไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ศาลจะรอการ
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ลงโทษให้แก่จำเลยตามกฎหมายได้อยู่แล้ว ศาลจึงมักจะ
ไม่สั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัว
จำเลยอีก ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจำเลยเช่นนี้จึงไม่ปรากฏ
อยู่ในสำนวนคดี
2.3 บทบาทของศาลในการพิจารณาคดีย ังมีความไม่
สมบูรณ์หลายประการ ได้แก่
ก. ศาลยังไม่มีบทบาทเท่าที่ควรในการคุ้มครอง
สิทธิข องผตู้ อ้ งหาในชนั้ ก อ่ นพจิ ารณา อาทิ การเข้าม ามสี ว่ น
ร่วมในการควบคุมการออกหมายอาญา เช่น หมายจับ หรือ
หมายคน้ การไต่สวนคำร้องขอฝากขงั เมือ่ พ นักงานสอบสวน
มีความประสงค์จะควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อไปอีก หรือการ
ไต่สวนมลู ฟ อ้ งในกรณีท พี่ นักงานอยั การเป็นโจทก์12 นอกจาก
12 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 162 บัญญัติ
ว่า “ถ้าฟ ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้ศาลจัดการสั่งต่อไปนี้
(1) ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ ให้ไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้าคดีนั้น
พนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยโดยข้อหาอย่างเดียวกันด้วยแล้ว ให้
จัดการตาม (2)
(2) ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ไม่จำเป็นต้องไต่สวน
มูลฟ้อง แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้” ดังนั้น
ในทางปฏิบัติแล้วคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ศาลมัก
ใช้ด ุลพินิจป ระทับฟ ้องไปทันที โดยไม่ใ ช้วิธกี ารไต่สวนมูลฟ้องก่อน
เพราะถือว่าคดีได้มีการกลั่นกรองในชั้นพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการถึงสองชั้นแล้ว ย่อมเชื่อได้ว่ามีมูลในการฟ้องร้อง
การไต่สวนมูลฟ้องกรณีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีจึงมัก
ถูกมองไปในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างองค์กรศาลกับอัยการ
เสียม ากกว่า เช่นเดียวกบั ก รณีท พี่ นักงานอยั การมคี ำสงั่ ใ ห้พ นักงาน
สอบสวนทำการสอบสวนเพิม่ เติมด งั ท ไี่ ด้ก ล่าวมาแล้วข า้ งตน้ น นั่ เอง
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นี้ ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาศาลมีอำนาจรับฟัง
เพียงพยานฝ่ายโจทก์ ไม่มีอำนาจในการรับฟังพยานหลัก
ฐานฝ่ายจำเลย จึงยังไม่เป็นหลักประกันที่ดีเพียงพอแก่ผู้
บริสุทธิ์ซึ่งอาจถูกก ลั่นแกล้งฟ้องร้องโดยไม่มีมูลความผิดได้
ข. ปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังผพู้ ิพากษา ทำให้
คดีอาญาในศาลชั้นต้นส่วนใหญ่นั่งพิจารณาโดยผู้พิพากษา
คนเดียว ส่งผลให้การรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลัก
ฐานในศาลชั้นต้นมีปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
พิสจู น์ค วามจริงอ นั ก ระทบตอ่ ค วามเชือ่ ถ อื ข องคคู่ วาม ทำให้
คดีมีการอุทธรณ์และฎีกาไปสู่ศาลสูงเป็นจำนวนมากโดยไม่
จำเป็น
ค. การพิจารณาคดีอาญายังไม่มีความต่อเนื่อง
ติดต่อก นั ไปในคราวเดียวกัน มีก ารเลือ่ นคดีบ อ่ ยครัง้ ซึง่ ก าร
เลื่อนครั้งหนึ่งนานนับเดือน และหากคดีมีการอุทธรณ์ฎีกา
ต่อไป คดีห นึ่งอ าจใช้เวลาถึงห ลายปี ทำให้ก ารอำนวยความ
ยุตธิ รรมเป็นไปได้โดยลา่ ช้า ซึง่ ก ารพจิ ารณาคดีท ยี่ าวนานดงั 
กล่าวทำให้จ ำเลยซงึ่ ถ กู ค มุ ข งั ในระหว่างการพจิ ารณาเสมือน
ส่วนเรื่องสิทธิของจำเลยในการนำพยานหลักฐานมาไต่สวนในชั้น
ไต่สวนมูลฟ้องนั้น ไม่ใช่ป ัญหาในทางปฏิบัติ แต่เป็นปัญหาในทาง
ข้อก ฎหมาย เนือ่ งจากในมาตรา 165 บัญญัตไิ ว้เกีย่ วกบั ก ารดำเนิน
กระบวนพิจารณาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องของจำเลยว่า “จำเลยไม่มี
อำนาจนำพยานมาสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัด
สิทธิในการที่จำเลยจะมีทนายมาช่วยเหลือ” และ “ก่อนที่ศาลจะ
ประทับฟ ้องมิให้ถือว่าจำเลยอยูใ่ นฐานะเช่นนั้น”
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ถูกก ระบวนการลงโทษไปในตวั แม้ต อ่ ม าศาลจะพพิ ากษาวา่ 
ไม่ได้กระทำความผิดก็ตาม นอกจากนั้น สำนวนคดีจ ำนวน
หนึ่งจะโอนไปให้ผู้พิพากษาที่มารับมอบงานต่อในช่วงที่มี
การโยกย้ายผพู้ ิพากษา ผูพ้ ิพากษาผู้ตัดสินคดีจ ะต้องศึกษา
สำนวนคดีท รี่ บั ม อบมาใหม่ท งั้ หมดตงั้ แต่ต น้ โดยอาจจะไม่มี
ส่วนร่วมในการนั่งพิจารณาคดีนั้นเลย หรือมีส่วนร่วมน้อย
มาก ซึง่ อ าจมปี ญ
ั หาตอ่ ก ารวนิ จิ ฉัยช งั่ น ำ้ ห นักพ ยานหลักฐ าน
ด้วยเช่นก ัน
ง. ระบบการรับฟังและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
ยังมีข้อบกพร่อง โดยยังไม่มีการให้ความสำคัญกับหลัก
เกณฑ์เรือ่ งจติ วิทยาพยานหลักฐ าน (Evidence Psychology)
เท่าที่ควร ผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นพิจารณาคดีโดยไม่ครบ
องค์คณะ กล่าวคือ ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ผู้พิพากษา
ค นเดียวซงึ่ เป็นเจ้าของสำนวนออกนงั่ พ จิ ารณาและบนั ทึกค ำ
พยานรวมไว้ในสำนวน โดยผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะเพียง
แต่ลงลายมือชื่อว่าได้ร่วมออกนั่งพิจารณาด้วย โดยที่ไม่ได้
ออกนั่งพิจารณาจริงๆ และเมื่อถึงเวลาที่จะพิพากษาคดีจึง
จะปรึกษาหารือกัน ผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะดังกล่าวซึ่ง
ไม่ได้ร่วมรู้เห็นการสืบพยานและไม่ได้เห็นอากัปกิริยาของ
พยานในขณะเบิกความต่อศาล แต่กลับต้องร่วมพิพากษา
คดีด ว้ ยยอ่ มทำให้ม โี อกาสวนิ จิ ฉัยช งั่ น ำ้ ห นักพ ยานหลักฐ าน
เกิดความคลาดเคลื่อนได้มาก รวมถึงแนวปฏิบัติในการ
ปรึกษาคดีร ะหว่างองค์ค ณะผพู้ พิ ากษาดว้ ยกนั ซึง่ ผ พู้ พิ ากษา
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เจ้าของสำนวนมักเป็นผู้รับผิดชอบในทางธุรการ เช่น การ
บันทึกคำพยาน สั่งคำสั่งคำร้องหรือคำคู่ความที่คู่ความยื่น
เข้ามาระหว่างการพิจารณา ยกร่างคำพิพากษาจนแล้วเสร็จ
จากนนั้ จ ะอธิบายขอ้ เท็จจ ริง ข้อก ฎหมาย และคำตดั สินโดย
ย่อด้วยวาจาให้ผพู้ ิพากษาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นองค์ค ณะทราบ
แล้วล งชือ่ ในรา่ งคำพพิ ากษานนั้ ให้จ ำนวนองค์ค ณะครบถว้ น
ตามกฎหมาย ผู้พิพากษาที่มีชื่อเป็นองค์คณะจึงขาดความ
มีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในคดีเท่าที่ควรจะเป็นตาม
เจตนารมณ์แ ห่งกฎหมาย
ส่วนการรบั ฟ งั พ ยานหลักฐ านหรือก ารวนิ จิ ฉัยป ญ
ั หา
ข้อเท็จจริงในศาลสูงนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลสูงมัก
เข้าไปก้าวก่ายแก้ไขวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาลชั้นต้น โดย
เฉพาะเรื่องการพิจารณาความน่าเชื่อถือของพยาน ศาลสูง
มักจะวินิจฉัยความน่าเชื่อถือของพยานนั้นๆ เสียเอง โดย
การวินิจฉัยจากพยานหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏในสำนวน
ความของศาลชนั้ ต น้ ทัง้ ๆ ทีศ่ าลสูงม ไิ ด้ส บื พ ยานเกีย่ วกบั ข อ้ 
เท็จจริงนั้นเลย ไม่เห็นอากัปกริยาของพยานดังเช่นปรากฏ
ต่อห น้าศ าลชนั้ ต น้ 13 รวมทงั้ ก ารเปิดช อ่ งให้ม กี ารอทุ ธรณ์ห รือ
ฎีกาคำพพิ ากษาของศาลชนั้ ต น้ ในปญ
ั หาขอ้ เท็จจ ริงด งั ก ล่าว
อย่างกว้างขวางเกินสมควร ย่อมทำให้คดีจำนวนมากมาย
13 สมทรัพย์ นำอำนวย, บทบาทของศาลในชั้นพิจารณากับการ
ค้นหาความจริงในคดีอาญา, วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหา
บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541, น.49
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มุ่งหน้าขึ้นสู่ศาลสูงซึ่งมีจำนวนผู้พิพากษาน้อยกว่าศาลชั้น
ต้น ทำให้เกิดปัญหาคดีความคั่งค้างอยู่ที่ศาลสูง กว่าคดี
จะถึงที่สุดต้องใช้เวลาเนิ่นนานหลายปี และสถานภาพของ
ศาลชั้นต้นก็จะกลายเป็นแค่เพียง ‘ผู้ช่วยผู้พิพากษาของ
ศาลสูง’ เท่านั้น
จ. หลักเกณฑ์ท กี่ ำหนดให้ศ าลตอ้ งมบี ทบาทคน้ หา
ความจริงในคดี ตามทบี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 229 แห่งป ระมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น14 ยังไม่มีการนำมาใช้
ทำให้การค้นหาความจริงในคดีอาญาเป็นไปในรูปแบบของ
การต่อสู้คดีโดยใช้เทคนิคมากมายระหว่างคู่ความ ทำให้ค ดี
อาจถูกบ ิดเบือนและเกิดค วามเสียหายได้
2.4 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมยังขาดการ
ร่วมมือและการประสานงานที่ดี ปัจจุบันแต่ละหน่วยงาน
ต่างมงุ่ พ ฒ
ั นาและสร้างอาณาจักรของตนเองเป็นส ำคัญ โดย
ปราศจากการแสวงหาความร่วมมือกันที่จะอำนวยความ
ยุตธิ รรมแก่ป ระชาชนอย่างถกู ต อ้ งและรวดเร็ว ทัง้ ย งั เป็นการ
บริหารงานที่ไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในเชิงงบประมาณด้วย15
นอกจากนั้น ยังขาดองค์ความรู้และศักยภาพในการพัฒนา
โดยหน่วยงานภายในและภายนอกยงั ข าดความเข้มแ ข็งท าง
14 มาตรา 229 บัญญัตใิ ห้ศาลเป็นผู้สืบพยาน จะสืบในศาลหรือ
นอกศาลก็ได้ แล้วแต่เห็นควรตามลักษณะของพยาน
15 กิตติพ งษ์ กิตย ารกั ษ์, แนวทางการจดั โ ครงสร้างกระทรวงยตุ ธิ รรม
ใหม่, ทิศทางกระบวนการยุติธรรมไทยในศตวรรษใหม่, กรุงเทพฯ:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนก ารวิจัย, 2543 น.91
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วิชาการ			
2.5 งบป ระมาณข องรั ฐ บาลที่ ใ ห้ กั บ ก ารพั ฒ นา
กระบวนการยตุ ธิ รรมมอี ยูจ่ ำกัดม ากเมือ่ เทียบกบั ก ารพฒ
ั นา
ประเทศในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นสอบสวน
ของเจ้าพนักงานตำรวจ จากการศึกษาพบว่า พนักงาน
สอบสวนมีจำนวนน้อยกว่าปริมาณคดี ทำให้เกินขีดความ
สามารถที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพ เมื่อปริมาณงาน
มาก พนักงานสอบสวนก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้
งานผ่านไป ประกอบกับพนักงานสอบสวนยังขาดความรู้
จรรยาบรรณ และการพัฒนา รวมไปถึงความพร้อมเรื่อง
พัสดุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการที่พนักงาน
สอบสวนต้องรับภาระ โดยการออกค่าใช้จ่ายเองตั้งแต่เริ่ม
เป็นพ นักงานสอบสวน ได้แก่ ต้องซื้อโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์
ดีด (คอมพิวเตอร์) ต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัวเข้าม าปฏิบัติ
งาน ขาดค่าใช้จ า่ ยในการบริหารงานสอบสวนในการรวบรวม
พยานหลักฐาน เช่น การส่งหมายเรียกให้แก่พยานในคดี
อาญา ซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน16 ไม่ว่าจะส่ง
16 ประมวลกฎหมายวธิ พี จิ ารณาความอาญา มาตรา 55/1 บัญญัติ
ว่า “ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าศาลมีคำสั่งให้ออกหมาย
เรียกพยานโจทก์ โดยมิได้กำหนดวิธีการส่งไว้ ให้พนักงานอัยการ
มีหน้าที่ดำเนินการให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่เป็นผู้จัด
ส่งห มายเรียกแก่พ ยานและตดิ ตามพยานโจทก์ม าศาลตามกำหนด
นัด แล้วแจ้งผลการส่งหมายเรียกไปยังศาลและพนักงานอัยการ
โดยเร็ว...”
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ด้วยตนเองหรือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้จัดส่งย่อมมีค่า
ใช้ จ่ า ยใ นก ารด ำเนิ น ก ารทั้ ง สิ้ น นอกจากนั้ น ความไ ม่ 
เหมาะสมด้านอาคารสถานที่ขององค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎหมาย
บั ญ ญั ติ เช่ น กฎหมายใ ห้ สิ ท ธิ ผู้ ต้ อ งหาพ บแ ละป รึ ก ษา
ทนายความสองต่อสอง แต่ปรากฏว่าสถานีตำรวจเกือบ
ทั้งหมด แม้แต่ในศาลบางแห่งก็ไม่มีสถานที่หรือห้องที่จะ
ให้ท นายพบผตู้ อ้ งหาหรือต ระเตรียมปรึกษาคดี หรือป จั จุบนั 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้การสืบพยาน
ซึ่งเป็นเด็กต้องจัดสถานที่อันเหมาะสมแยกต่างหากจาก
ห้องพิจารณาและไม่เผชิญหน้าก ับจำเลย ทั้งนี้ เพื่อป ้องกัน
และคุ้มครองพยาน แต่ก็ปรากฏว่า ศาลหลายแห่งยังขาด
งบประมาณในการจัดสร้างห้องสืบพยานสำหรับเด็ก ตลอด
จนเครื่องไม้เครื่องมือ เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับ
การถ่ายทอดสัญญาณระหว่างห้องสืบพยานเด็กกับห้อง
พิจารณาคดี
2.6 ปัญหาที่เกิดจากกการปฏิบัติโดยไม่ชอบจาก
บุคคลในกระบวนการยุติธรรมอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน โดยปรากฏปัญหาในหลายรูปแบบ
ได้แก่ การคุกคามสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา การละเลยไม่
คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและพยานเท่าที่ควร การเลือก
ปฏิบตั ิ การใช้ด ลุ พินจิ ท ไี่ ม่เทีย่ งธรรม การฉอ้ ร าษฎร์บ งั ห ลวง
และการทำงานที่ล่าช้า

ภูมินทร์ บุตรอินทร์

2.7 กระบวนการยุติธรรมขาดการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากประชาชน ทำให้ขาดการตรวจสอบ ร่วมรับ
ทราบปัญหาและอุปสรรค และร่วมกำหนดนโยบาย อันเป็น
หัวใจของความสำเร็จของกระบวนการยุติธรรม
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3
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทย

ภูมินทร์ บุตรอินทร์

จากหัวข้อที่ผ่านมาสามารถสรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยได้เป็นปัญหา
ในเชิงโครงสร้างหรือระบบในการดำเนินคดีอาญา และ
ปั ญ หาใ นท างป ฏิ บั ติ ข องอ งค์ ก รต่ า งๆ ในก ระบวนการ
ยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ หลักวิชาหรือทฤษฎี
หรืออาจกล่าวได้ว่าคือความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
สำหรับสาเหตุหรือที่มาของปัญหาดังก ล่าว สามารถ
สรุปได้ดังนี้		
3.1 ทีม่ าของปญ
ั หาความไม่มเี อกภาพในกระบวนการ
ยุติธรรม เกิดจากการขาดการประสานงานในเชิงนโยบาย
และก ารกร ะจ ายตั ว ข องอ งค์ ก รต่ า งๆ ในก ระบวนการ
ยุตธิ รรมซงึ่ อ ยูก่ บั ต น้ ส งั กัดท แี่ ตกตา่ งกนั สืบเนือ่ งจากภารกิจ
ของกระบวนการยุติธรรมต้องทำงานสอดประสานเหมือน
เป็น ‘กงล้อ’ เดียวกัน แต่ยังขาดนโยบายระดับชาติในการ
บริหารงานยุติธรรม และขาดผู้รับผิดชอบในทางการเมือง
เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวในกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและการบริหารงาน
ยุติธรรม เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของต่างกระทรวง ทำให้ต่างฝ่ายต่างทำงานไป
โดยไม่มที ศิ ทางและเป้าห มายทชี่ ดั เจน และไม่มผี รู้ บั ผ ดิ ช อบ
ในทางการเมืองที่จะตอบคำถามและรับผิดต่อประชาชน
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โดยตรงในกรณีที่กระบวนการยุติธรรมไร้ประสิทธิภาพหรือ
เกิดความผิดพลาดบกพร่อง17 เช่นนี้จึงเกิดการแก้ไขปัญหา
โดยการปัดความรับผิดชอบ หรือโทษกันเองระหว่างองค์กร
ในกระบวนการยตุ ธิ รรม ซึง่ ไม่ก อ่ ให้เกิดก ารแก้ไขปญ
ั หาหรือ
การพัฒนาที่ถูกต้องแต่อย่างใด
เมื่อขาดนโยบายระดับชาติและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมร่วมกันอย่างเป็นระบบแล้ว
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยจึงประสบความ
ยากลำบากกับการต้องพัฒนาเพื่อให้เท่าทันภารกิจที่สลับ
ซับซ้อนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภารกิจในการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมที่มีความซับซ้อน มีการดำเนินงานเป็น
องค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) หรือมีลักษณะ
ที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) หรือ
ภารกิจในการสร้างระบบทางเลือกที่จะยุติข้อขัดแย้งโดย
ไม่ต้องนำเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติ (Alternative Dispute Resolution หรือ ADR) ซึ่งหมายถึงการสร้าง
ระบบอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ระบบการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมยอมความ (Mediation) หรือทางเลือกอื่นที่
ดีกว่าการฟ้องร้องคดีอาญา (Alternative to Criminal Prosecutions) หรือภารกิจในการพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟู
แก้ไขผู้กระทำความผิดที่มีประสิทธิภาพ เหล่านี้ล้วนจำเป็น
17 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 15, น.92
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ต้องมีระบบการศึกษาวิจัยเพื่อหาคำตอบทางวิชาการอย่าง
เป็นร ะบบและมีประสิทธิภาพ อีกท ั้งต้องมีระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ตลอดจนระบบในการพฒ
ั นาบคุ ลากร
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้สามารถเพิ่มพูนศักยภาพ
ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด
3.2 ปั ญ หาค วามผิ ด พ ลาดใ นก ารท ำงานข อง
กระบวนการยตุ ธิ รรมหรือก ารใช้อ ำนาจหน้าทีโ่ ดยมชิ อบของ
บุคลากรในกระบวนการยตุ ธิ รรมนน้ ั เกิดจากการขาดการสร้าง
ร ะบบให้เอือ้ ต อ่ ก ารตรวจสอบถว่ งดลุ (Check and Balance)
ทีเ่ หมาะสมระหว่างองค์กรในกระบวนการยตุ ธิ รรม ขาดความ
โปร่งใส (Transparency) ขาดระบบทจี่ ะเป็นห ลักป ระกันค วาม
อิสระ และขาดระบบตรวจสอบความรบั ผ ดิ ช อบตามระบอบ
ประชาธิปไตย (Accountability) ทีเ่ หมาะสม โดยสาเหตุส ำคัญ
ที่ทำให้เกิดความบกพร่องผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม
ตลอดจนการใช้อำนาจโดยมิชอบ การฉ้อราษฎร์บังหลวง
และการละเมิดสิทธิพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลยนั้น
ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปิดโอกาสให้องค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรม โดยเฉพาะองค์กรทที่ ำหน้าที่สืบสวนและสอบสวน
ในชั้นต้นมีอำนาจผูกขาดในการบังคับใช้กฎหมายมากเกิน
ไป โดยปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลจากองค์กรอื่นๆ ใน
กระบวนการยตุ ธิ รรมดว้ ยกนั และขาดกระบวนการทโี่ ปร่งใส
ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของแต่ละองค์กร
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ได้ นอกจากนนั้ ย งั ไม่มกี ารสร้างระบบการตรวจสอบความผดิ 
ชอบตามระบอบประชาธิปไตย (Accountability) ทีเ่ หมาะสม
ทำให้บางครั้งอาจเกิดการแทรกแซงทางการเมืองมากเกิน
สมควร หรือในทางตรงกันข้ามอาจเกิดการ ‘ผูกขาดอำนาจ’
หรือ ‘การครอบงำ’ จากภายในองค์กรมากเกินไป จนทำให้
การทำงานของกระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือนไป
3.3 ปัญหาความไม่เข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่
ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมนั้น นอกจากเรื่อง
ทัศนคติในเชิงอ ำนาจนยิ มอนั เป็นว ฒ
ั นธรรมองค์กรหรืออ าจ
เป็นท ศั นคติส ว่ นบคุ คลแล้ว ความไม่เข้าใจถอ่ งแท้ในหลักก าร
หลักว ชิ าหรือท ฤษฎีท างวชิ าการของบคุ ลากรในกระบวนการ
ยุตธิ รรมกน็ บั เป็นส าเหตุส ำคัญเช่นก นั สำหรับห ลักก าร หลัก
วิชาหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาที่สำคัญอัน
สามารถอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นดังก ล่าวนั้น ได้แก่
หลักการดำเนินค ดีอาญา ซึ่งม ีด้วยกัน 3 หลักก าร18
ดังนี้
1. การดำเนินค ดีอ าญาโดยเอกชน (Private Prosecution) เป็นการดำเนินคดีดั้งเดิมสมัยบ้านเมืองยังไม่เป็นปึก
แผ่น หากใครถูกประทุษร้ายก็จะมาร้องต่อผู้ตัดสิน เป็นการ
ดำเนินคดีที่ยังปรากฏอยู่ในระบบกฎหมายปัจจุบัน คือการ
ดำเนินคดีโดยผู้เสียหาย ลักษณะดังกล่าวไม่ต่างจากการ
18 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.47
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ดำเนินค ดีแ พ่ง
2. การดำเนินค ดีอ าญาโดยประชาชน (Popular Prosecution) โดยรากเหง้าแล้วถือเป็นหลักการดำเนินคดีอ าญา
ของประเทศอังกฤษ การดำเนินคดีอาญาโดยประชาชนนี้
เกิดขึ้นควบคู่กันกับการดำเนินคดีอาญาโดยผู้เสียหาย ซึ่ง
ถือว่าประชาชนทุกคนมีหน้าทรี่ ักษาความสงบเรียบร้อย ดัง
นั้นประชาชนทุกคนจึงมีสิทธิฟ้องร้องคดีได้หากทราบว่ามี
ความผิดเกิดขึ้น ลักษณะในการดำเนินค ดีอาญาในหลักการ
นี้จึงเท่ากับเป็นกรณีเอกชนคนหนึ่งฟ้องเอกชนอีกคนหนึ่ง
ผู้ฟ้องหรือโจทก์กับผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยถือได้ว่ามีฐานะเท่า
เทียมกัน ทำนองเดียวกับโจทก์จำเลยในคดีแพ่ง รูปแบบ
การดำเนินค ดีอ าญาในศาลของประเทศองั กฤษจงึ ม ลี กั ษณะ
เป็นการต่อสู้ระหว่างคู่ความในทำนองคดีแพ่ง การค้นหา
ความจริงจ งึ เป็นเรือ่ งของคคู่ วามโดยวธิ กี ารถามคา้ น (CrossExamination) การใช้ระบบลูกขุน (Jury) ในการชี้ขาดความ
ผิดของจำเลยในคดีอาญา ส่วนผู้พิพากษาจะแสดงบทบาท
‘วางเฉย’ (Passive) ในการพิจารณาคดี โดยปล่อยให้ค คู่ วาม
ต่อสูก้ นั ในเชิงพ ยานหลักฐ าน ส่วนผพู้ พิ ากษาจะมหี น้าท คี่ อย
ควบคุมม ใิ ห้เสนอพยานหลักฐ านทผี่ ดิ ก ฎหมาย หรือค วบคุม
มิให้ม กี ารเอาเปรียบกนั ในเชิงพ ยานหลักฐ านหรือก ารดำเนิน
กระบวนพจิ ารณาของคคู่ วาม คล้ายกบั ก รรมการควบคุมก าร
แข่งขันก ีฬานั่นเอง
3. การดำเนินคดีอ าญาโดยรัฐ (Public Prosecution)

43

44

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย

เป็นหลักการในการดำเนินคดีอาญาในประเทศต่างๆ ใน
ภาคพนื้ ย โุ รป คือ การดำเนินค ดีท ถี อื ว่าร ฐั ม หี น้าท ดี่ แู ลรกั ษา
ความสงบเรียบร้อย การดำเนินคดีอาญาโดยรัฐ อัยการ
จึงมิใช่คู่ความในเนื้อหาของคดี และไม่มีลักษณะของการ
ต่อสู้คดีระหว่างคู่ความสองฝ่ายอย่างเช่นการดำเนินคดี
ในประเทศอังกฤษ หากแต่ศาลก็ดี อัยการก็ดี หรือแม้แต่
ทนายความก็ดี ต่างมีหน้าที่ค้นหาความจริงในคดีอาญาทั้ง
สิน้ ผูเ้ กีย่ วข้องในคดีอ าญาทกุ ฝ า่ ย หรืออ งค์กรในการดำเนิน
คดีอ าญาทกุ อ งค์กรจะตอ้ งรว่ มมอื ก นั ในการคน้ หาความจริง
อย่างจริงจัง และการค้นความจริงจะไม่จำกัดอ ยู่กับรูปแบบ
พิธีอย่างในประเทศอังกฤษ ระบบลูกขุนในประเทศภาคพื้น
ยุโรปจึงถูกว ิพากษ์ว ิจารณ์อยูเ่สมอ และในประเทศเยอรมนี
ได้ปรับเปลี่ยนระบบลูกขุนซึ่งได้นำมาใช้ในระยะหนึ่งไปเป็น
ผู้พิพากษาสมทบแทน ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการใช้อำนาจตุลาการด้วย แทนที่จะถูกผูกขาดไว้แต่
เจ้าห น้าทีร่ ฐั ห รือผ พู้ พิ ากษาฝา่ ยเดียว นอกจากนนั้ การคน้ หา
ความจริงโดยวิธีการถามค้าน (Cross-Examination) อันเป็น
ผลพวงของการดำเนินคดีอาญาโดยประชาชนจึงไม่อาจ
ใช้ได้จริงในหลักการดำเนินคดีอ าญาโดยรัฐ ทั้งนี้ เพราะการ
ถามคา้ นเป็นเรือ่ งของการตอ่ สูก้ นั ในคดี แม้ป ระเทศเยอรมนี
จะได้นำเอาวิธีการถามค้านมาบัญญัติไว้ในกฎหมายก็ตาม
แต่บทบัญญัติเกี่ยวกับการถามค้านดังกล่าวก็เสมือนเป็น
ตัวบทลายลักษณ์อักษรที่ตายทันทีตั้งแต่ได้รับการบัญญัติ
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ขึ้นม า19
ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า นิติสัมพันธ์ในทาง
วิธีพิจารณาความอาญาในหลักการดำเนินคดีอาญาโดย
ประชาชนนนั้ มีล กั ษณะเช่นเดียวกบั ก ารตอ่ สูใ้ นทำนองเดียว
กับคดีแพ่ง กล่าวคือ ในคดีแพ่งเป็นกรณีของข้อพิพาทใน
ทางกฎหมายที่มีผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสองฝ่ายที่เท่าเทียม
กันเป็นค ู่กรณีพ ิพาทกันต่อหน้าศ าลซึ่งเป็นฝ่ายทสี่ าม20 โดย
ศาลซึ่งเป็นผ ู้ชี้ขาดจึงต้องวางเฉย (Passive) หน้าทีข่ องศาล
เป็นแต่เพียงควบคุมการต่อสู้มิให้ผิดกติกา ทำนองเดียวกับ
กรรมการตัดสินกีฬา รวมทั้งวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง
พยานหลักฐานเพื่อมิให้คู่ความเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและ
กันในการต่อสู้คดี ดังนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจที่หลักการ
ดำเนินคดีดังกล่าวเอื้อให้เกิดเครื่องมือในการค้นหาความ
จริงที่สำคัญประการหนึ่งขึ้นคือ ‘การถามค้าน’ (CrossExamination) และเมือ่ ก ารฟอ้ งคดีอ าญากค็ อื การกลา่ ว อ้าง
ของโจทก์ว่าจำเลยได้กระทำความผิด และเมื่อศาลต้อง
วางเฉยในการพิจารณาคดี โจทก์ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่นำสืบ
(Burden of Proof) ให้ศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิด
19 John H. Langbein, Comparative Criminal Procedure:
Germany, West Publishing Co. 1977 p.2 อ้างถึงใน คณิต ณ
นคร, เพิ่งอ ้าง น.5
20 คณิต ณ นคร, “วิธพี ิจารณาความอาญากับความคิดตามหลัก
กฎหมายแพ่ง”, วารสารอัยการ ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมิถุนายน
2524 น.51
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จริงตามที่กล่าวอ้าง ดังนั้นการดำเนินคดีโดยประชาชนกับ
ระบบการถามค้าน และหน้าที่นำสืบของโจทก์ในเนื้อหาจึง
ย่อมเป็นข องคู่กัน
แต่ในการดำเนินค ดีอ าญาโดยรฐั น นั้ เป็นกระบวนการ
ดำเนินค ดีข องรฐั รัฐม สี ทิ ธิแ ละหน้าทีใ่ นการดำเนินค ดีข องรฐั
หน้าทีน่ คี้ อื ก ารอำนวยความยตุ ธิ รรม รัฐไม่ถ อื ว่าเป็นป รปักษ์
กับประชาชนในรัฐ องค์กรต่างๆ ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่
ดำเนินค ดีอาญาของรัฐ อันได้แก่ ศาล อัยการ และตำรวจ
ต่างมีหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรม องค์กรต่างๆ ดัง
กล่าวจึงมีหน้าทตี่ ้องร่วมกันและช่วยกันค้นหาความจริง นิติ
สัมพันธ์ในทางวิธีพิจารณาความอาญาของการดำเนินคดี
อาญาโดยรฐั จ งึ เป็นน ติ สิ มั พันธ์ส องฝา่ ย คือ รัฐฝ า่ ยหนึง่ กับผ ู้
ถูกก ล่าวหาอกี ฝ า่ ยหนึง่ ดังน นั้ จ งึ ต อ้ งถอื ว่าไม่ใช่เรือ่ งของการ
พิพาทกันร ะหว่างคคู่ วามในชั้นศ าลรัฐในฐานะทเี่ป็นผ รู้ ักษา
กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมย่อมไม่อาจถูกมองว่า
เป็น ‘คูค่ วาม’ กับป ระชาชนในรฐั ได้เลย และศาลเองซงึ่ ถ อื ว่า
เป็นองค์กรของรัฐในนิติสัมพันธ์เช่นกัน ย่อมต้องมีบทบาท
ในการ ‘ค้นหาความจริง’ ร่วมกบั อ งค์ก รอนื่ ๆ ด้วย ศาลจงึ ไม่
ได้ว างเฉยในการพจิ ารณาคดีด งั เช่นห ลักก ารดำเนินค ดีอ าญา
โดยประชาชนของประเทศองั กฤษ แต่ม บี ทบาทในเชิงร กุ ห รือ
กระตือรือร้นเพื่อร่วมค้นหาความจริง (Active) เช่น ศาลเป็น
ผู้ถามพยานเอง และจะค้นหาความจริงจนเป็นที่พอใจ ใน
เรื่องพยานหลักฐาน อัยการและจำเลยจะเป็นเพียงผู้ทคี่ อย
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กระตุ้นให้ศาลดำเนินการโดยการขอให้ศาลสืบพยานต่างๆ
และศาลกม็ หี น้าท สี่ บื พ ยานเพิม่ เติมเองได้โดยพลการ ดังน นั้ 
ในทางเนือ้ หาหลักก ารดำเนินค ดีอ าญาโดยรฐั น นั้ จ งึ ไม่มเี รือ่ ง
หน้าทีน่ ำสืบ และวธิ กี ารคน้ หาความจริงโดยการถามคา้ นเช่น
ทีป่ รากฏในประเทศอังกฤษ
สำหรับหลักการดำเนินคดีอาญาในประเทศไทยตาม
กฎหมายสมัยใหม่นั้น เป็นการดำเนินคดีอาญาที่เอาแบบ
อย่างมาจากประเทศตะวันตก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตัวบท
กฎหมายที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาคดีอาญา อันได้แก่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ปรากฏว่ามี
ลักษณะคอ่ นมาในทางเป็นการดำเนินค ดีอ าญาโดยรฐั กล่าว
คือ หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็น
พนักงานสอบสวน อัยการ หรือศาลมีหน้าที่ในการร่วมกัน
ตรวจสอบค้นหาความจริง แต่ในทางปฏิบัติกลับมีปัญหาไม่
สอดคล้องกับห ลักการข้างต้นหลายประการ เช่น
ในชั้นสอบสวน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 131 บัญญัติเป็นหลักการไว้ให้พนักงาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะ
ทำได้ เพือ่ ป ระสงค์จ ะทราบขอ้ เท็จจ ริงแ ละพฤติการณ์ต า่ งๆ
อันเกีย่ วกบั ค วามผดิ ท ถี่ กู ก ล่าวหา เพือ่ จ ะรตู้ วั ผ กู้ ระทำความ
ผิดแ ละพสิ จู น์ให้เห็นค วามผดิ ห รือค วามบริสทุ ธิข์ องผตู้ อ้ งหา
จะเห็นได้ว่าหัวใจของการสอบสวนก็คือการรวบรวมพยาน
หลักฐานเพื่อพิสูจน์ ‘ความจริง’ ในคดีนั่นเอง แต่ในทาง
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ปฏิบัติพนักงานสอบสวนมักจะทำหน้าที่หาความผิดของ
ผู้ถูกกล่าวหาเป็นหลัก (ไม่ใช่ค้นหาความจริงทั้งหมดเกี่ยว
กับค ดี) แม้ก ระทัง่ ร ะเบียบการตำรวจเกีย่ วกบั ค ดีก ย็ งั ก ำหนด
ให้พนักงานสอบสวนหาแต่พยานหลักฐานที่จะเอาผิดแก่
ผูต้ อ้ งหาเท่านัน้ 21 ดังน นั้ จ งึ ไม่น า่ แ ปลกใจทใี่ นชนั้ ส อบสวนมกั 
พบวา่ พนักงานสอบสวนจะปฏิบตั ไิ ม่ร วบรวมพยานหลักฐ าน
ตามทฝี่ า่ ยผถู้ กู ก ล่าวหาหรือผ ตู้ อ้ งหารอ้ งขอเพือ่ พ สิ จู น์ค วาม
บริสุทธิ์ของตนเอง หากผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ พนักงาน
สอบสวนมักแนะนำให้ผู้ต้องหาไปให้การและต่อสู้คดีในชั้น
ศาล ส่วนบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนก็จะระบุไว้สั้นๆ ว่า
ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ โดยขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ในชั้ น สั่ ง ค ดี ข องพ นั ก งานอั ย การ เมื่ อ พ นั ก งาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวน
21 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “กระบวนยุติธรรมทางอาญาใน
ประเทศไทย : ปัญหาและข้อเสนอแนะบางประการ”, ดุลพ าห, 4,43
(ตุลาคม-ธันวาคม 2539), น.7 โดยระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี
ข้อ 254 กำหนดว่า “ตามปกติผู้สอบสวนไม่จำเป็นต้องสอบสวน
พยานของผู้ต้องหา เพราะตามธรรมดาพนักงานสอบสวนมีหน้าที่
จะพิจารณาคดีว่าพอมีมูลดำเนินการฟ้องหรือไม่เป็นหลักหาใช่เป็น
ผู้วินิจฉัยคดีของคู่ความไม่ แต่หลักเช่นกล่าวนี้ บางทีอาจเกิดความ
จำเป็นห รือด ว้ ยลกั ษณะแห่งก ารสอบสวนทดี่ ี บางคดีก อ็ าจจำเป็นท ผี่ ู้
สอบสวนตอ้ งรบี ช งิ ไ หวชงิ พ ริบส อบสวนตดั หรือพ สิ จู น์พ ยานผตู้ อ้ งหา
เสียแต่ในชั้นต้น หรือป้องกันมิให้ผู้ต้องหามีโอกาสซักซ้อมพยาน
ทำให้เสียค วามเทีย่ งธรรมในคดี ก็อ าจจะสอบสวนพยานผตู้ อ้ งหาใน
บางคดี เพื่อให้ผลแก่คดีนั้นๆ ก็ได้” อ้างถึงใน คณิต ณ นคร, “วิธี
พิจารณาความอาญาไทย: หลักก ฎหมายกบั ท างปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ต รงกนั ”,
วารสารนิติศาสตร์ 15 ฉบับท ี่ 3 (กันยายน 2528) น.15
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เสร็จส นิ้ แ ล้วจ งึ ให้ท ำ ‘ความเห็น’ ไปยงั พ นักงานอยั การ ได้แก่
ความเห็น ‘งดการสอบสวน’ หรือ ‘ควรสั่งฟ้อง’ หรือ ‘ควร
สั่งไม่ฟ้อง’ ซึ่งอำนาจเด็ดขาดในขั้นสุดท้ายอยู่ที่พนักงาน
อัยการ โดยพนักงานอยั การมอี ำนาจสงั่ ให้พ นักงานสอบสวน
ผู้รับผ ิดชอบ ‘ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม’ พยานของฝ่าย
ผู้ต้องหา ซึ่งพนักงานอัยการเห็นว่า การถามปากคำพยาน
ฝ่ายผตู้ อ้ งหาจะทำให้ได้ข อ้ มูลท เี่ ป็นป ระโยชน์ในการสงั่ ฟ อ้ ง
หรือสั่งไม่ฟ้อง พนักงานสอบสวนต้องทำตามที่พนักงาน
อัยการสงั่ แ ม้ในสำนวนการสอบสวนจะมไิ ด้ม กี ารถามปากคำ
พยานของฝา่ ยผตู้ อ้ งหามากอ่ นเลย เป็นการสงั่ ข องพนักงาน
อัยการโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 143 วรรคสอง (ก) โดยหมายถึงอำนาจ
ของพนักงานอัยการสั่งการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ
ดังต่อไปน22ี้
ก. สอบสวนผู้ต้องหาซึ่งถูกสอบสวนมาแล้วเพิ่ม
เติม
ข. สอบถามค ำใ ห้ ก ารจ ากพ ยานซึ่ ง พ นั ก งาน
สอบสวนถามมาแล้วเพิ่มเติม
ค. สอบถามคำให้การจากบุคคลซึ่งเป็นพ ยานฝ่าย
ผู้ต้องหาได้ แม้ว่าพนักงานสอบสวนจะมิได้เคยสอบถาม
22 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาวา่ ด ว้ ยการดำเนินค ดีใ นขนั้ ต อนกอ่ นการพจิ ารณา, หจก.
จิรรัชการพิมพ์: กรุงเทพฯ, พิมพ์ค รั้งที่ 5, น.45

49

50

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย

คำให้การบุคคลนั้นมาก่อนเลยก็ตาม
ง. สอบสวนผตู้ อ้ งหาซงึ่ ไม่เคยถกู ส อบสวนมากอ่ น
เลย ในกรณีทพี่ นักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง
จ. ส่งพยานคนใดมาให้พนักงานอัยการซักถาม
แม้ว่าจะมิใช่พยานในสำนวนการสอบสวนก็ตาม
จะเห็นได้ว่า ในการสั่งฟ้องคดีนั้นพนักงานอัยการมี
อำนาจสอบสวนโดยใช้ผ่านทางการสั่งให้พ นักงานสอบสวน
ทำการสอบสวนเพิ่มเติมพยานหลักฐานได้ดังข้างต้นเพื่อ
ประกอบดุ ล พิ นิ จ ใ นก ารสั่ ง ฟ้ อ งค ดี นอกจากนั้ น หาก
พิจารณาบทบาทของอยั การในมาตรฐานสากลขององค์การ
สหประชาชาติแล้วพบว่า ‘แนวทางว่าด้วยบทบาทของ
อัยการ’ (Guideline on the Role of Prosecutors) โดยเฉพาะ
บทบาทในการดำเนินคดีอาญา โดยพนักงานอัยการพึง
ดำเนินบ ทบาทเชิงร กุ ในการดำเนินค ดีอ าญาและการดำเนิน
งานอืน่ ๆ ในสถาบันอ ยั การ ตลอดจนในกรณีท กี่ ฎหมายหรือ
ทางปฏิบัติกำหนดให้อัยการมีบทบาทหรือควบคุมในการ
สอบสวนคดีอ าญา การควบคุมก ารบงั คับค ดีต ามคำพพิ ากษา
ลงโทษของศาล ตลอดจนการดำเนินบ ทบาทหน้าทีใ่ นฐานะผู้
แทนเกี่ยวกับก ารรักษาผลประโยชน์ของสาธารณชน23
23 แนวทางว่าด้วยบทบาทของอัยการ (Guideline on the Role
Prosecutors) ข้อ 11 อ้างใน, มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่า
ด้วยกระบวนการยตุ ธิ รรมทางอาญา (United Nations Standards
on Criminal Justice), มูลนิธิพัฒนากระบวนการยุติธรรม: โรง
พิมพ์เดือนตุลา, น.154

ภูมินทร์ บุตรอินทร์

สำหรับการใช้ดุลพินิจก ารกลั่นกรอง หรือ ‘ไตร่ตรอง
คดี’ เพื่อฟ้องต่อศาลนั้น แนวทางดังกล่าวยังกำหนดให้
อัยการจะต้องไม่สั่งฟ้องหรือดำเนินการฟ้องร้องในกรณีที่
จากการสอบสวนโดยชอบพบว่าข้อกล่าวหานั้นยังไม่มีมูล
เพียงพอ หากแต่อัยการจะต้องใช้ความพยายามให้มีการ
ค้นหาความจริงห รือส อบสวนเพิม่ เติมเพือ่ ให้ได้ค วามแน่ชดั 24
อัยการพึงให้ความใส่ใจในการดำเนินคดีอาชญากรรมที่
กระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการ
ทุจริตห รือป ระพฤติม ชิ อบในวงราชการ การใช้อ ำนาจโดยไม่
ถูกต อ้ ง การละเมิดส ทิ ธิม นุษยชนทรี่ า้ ยแรงและอาชญากรรม
อื่นๆ ที่เป็นความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศที่อยู่
ในอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการตามกฎหมายและแนวทาง
ปฏิ บั ติ ตลอดจ นใ ห้ ค วามใ ส่ ใจกั บ ก ารส อบสวนใ นค ดี 
ดังกล่าว25 และในกรณีที่อัยการได้รับพยานหลักฐานที่ใช้ใน
การดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหา และอัยการ
ได้รู้หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมี
การได้มาโดยวิธกี ารทไี่ม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ มีก าร
ใช้ว ธิ ที ลี่ ว่ งละเมิดต อ่ ส ทิ ธิม นุษยชนของผตู้ อ้ งสงสัยห รือผ ถู้ กู 
กล่าวหานั้นอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีการ
กระทำทรมาน หรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่เป็นการ
24 แนวทางว่าด้วยบทบาทของอัยการ ข้อ 14 , เพิ่งอ้าง, น.155
25 แนวทางว่าด้วยบทบาทของอัยการ ข้อ 15, เพิ่งอ้าง หน้า
เดียวกัน
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ทารุณโหดรา้ ย ไร้ม นุษยธรรม หรือล ดศกั ดิศ์ รีค วามเป็นม นุษย์
หรือก ารลว่ งละเมิดส ทิ ธิม นุษยชนในรปู แ บบอืน่ ๆ อัยการนนั้ 
จะตอ้ งปฏิเสธไม่ใช้พ ยานหลักฐ านเช่นว า่ น นั้ ในการดำเนินค ดี
กับบุคคลใดๆ นอกเหนือจากจะใช้สำหรับดำเนินคดีกับผู้ที่
กระทำการลว่ งละเมิดต อ่ ส ทิ ธิม นุษยชนดงั ก ล่าวนนั้ หรือแ จ้ง
เหตุด งั ก ล่าวให้ศ าลได้ท ราบกบั จ ะตอ้ งดำเนินก ารทกุ อ ย่างที่
จำเป็นเพื่อให้มีการดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชนดังกล่าวนั้นตามกระบวนการยุติธรรม26
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ใช้ด ลุ พินจิ ก ลัน่ ก รองคดีข องพนักงานอยั การ โดยมกี ารกล่าว
ว่า พนักงานอัยการทำหน้าทีเ่สมือนเป็น ‘บุรุษไปรษณีย์’ ใน
การสง่ ส ำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนไปยงั ศ าล
เพื่อฟ้องคดี โดยไม่ได้ใช้ดุลพินิจกลั่นกรองคดีตามกฎหมาย
โดยรอบคอบเคร่งครัด การสั่งให้พนักงานสอบสวนเพิ่ม
เติมมักถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างพนักงานอัยการ
กับพนักงานสอบสวนทั้งในระดับองค์กรหรือตัวบุคคล
ในป ระเด็ น นี้ ส มควรที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาห ลั ก ก าร
ฟ้องคดีของพนักงานอัยการด้วย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2
ประเภท ดังนี27้
26 แนวทางว่าด้วยบทบาทของอัยการ ข้อ 16, เพิ่งอ้าง หน้า
เดียวกัน
27 กุลพ ล พลวนั , “หลักก ารฟอ้ งคดีต ามดลุ ยพินจิ ”, วารสารอยั การ,
ปีที่ 8, ฉบับท ี่ 85 (มกราคม 2528) อ้างถึงใน คำอธิบายกฎหมาย
ว่าด้วย องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, (โรงพิมพ์เดือนตุลา:

ภูมินทร์ บุตรอินทร์

1. หลักการฟ้องคดีตามดุลพินิจ (Opportunity Principle) มีหลักการว่า ถ้าพ นักงานอัยการพิจารณาพยานหลัก
ฐานจากการสอบสวนแล้วมีเหตุอันสมควรให้เชื่อได้ว่าผู้
ต้องหากระทำผิด แต่เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ของสังคมซึ่งจะ
ได้ร บั จ ากการฟอ้ งคดี และผลรา้ ยตอ่ ผ ตู้ อ้ งหาซงึ่ จ ะได้ร บั จ าก
การฟ้องคดีแล้วไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำผิด รวมทั้งเมื่อ
พิจารณาเหตุผ ลอื่นๆ ประกอบด้วยแล้ว พนักงานอัยการก็
มีอำนาจใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาได้
2. หลักการฟ้องคดีต ามกฎหมาย (Legality Principle)
มีหลักการว่า พนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐานจาก
การสอบสวนแล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าผู้ต้องหากระทำ
ผิดพนักงานอัยการต้องฟ้องคดีผ ู้ต้องหาเสมอ
ในปจั จุบนั การสงั่ ฟ อ้ งคดีข องพนักงานอยั การใช้ห ลัก
การฟ้องคดีตามดุลพินิจ ซึ่งทำให้เกิดการยืดหยุ่นในการสั่ง
คดี โดยไม่ใช้หลักการฟ้องคดีตามกฎหมายที่พิจารณาแต่
เพียงพยานหลักฐ านตามสำนวนการสอบสวน การสงั่ ฟ อ้ งคดี
โดยใช้ด ลุ พินจิ ด งั ก ล่าวของพนักงานอยั การจงึ เป็นการยนื ยัน
ลักษณะขององค์กรอัยการ ซึ่งเป็นองค์กรกึ่งตุลาการอย่าง
แท้จริง แต่ในทางปฏิบัติพบว่าการสั่งฟ้องคดีของพนักงาน
อัยการนั้นยังพิจารณาแต่เฉพาะข้อเท็จจริงอันเป็น ‘องค์
ประกอบความผดิ ’ เป็นห ลัก การใช้ด ลุ พินจิ ในการสงั่ ไม่ฟ อ้ ง
กรุงเทพฯ) , พิมพ์ครั้งที่ 3, น.138
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คดีโดยพจิ ารณาถงึ ข อ้ เท็จจ ริงอ นื่ ซ งึ่ ไม่เกีย่ วกบั อ งค์ป ระกอบ
ความผิดยังน้อยมาก ดังนั้น จึงยังพบการฟ้องพนักงานเก็บ
ขยะที่เก็บแผ่นซีดีเก่ามาขาย อันเป็นความผิดตามพระราช
บัญญัติและวีดิีทัศน์ พ.ศ. 2551 หรือการฟ้องร้องเด็กที่
ขโมยของในร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าเพื่อนำไป
ประทังชีวิตเนื่องจากความยากจนในข้อหาลักทรัพย์ หรือ
เด็กที่ตักพริกซึ่งเป็นเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวเททิ้งเล่น ในความ
ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งหากพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจ
ในการสั่งฟ้องคดีโดยเคร่งครัด บรรดาคดีท ไี่ม่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนเหล่านี้อาจไม่ต้องขึ้นสู่การพิจารณาคดีของ
ศาล
ในชั้นพิจารณาคดีของศาล ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามีบทบัญญัติหลายมาตราที่แสดงให้
เห็นว่า ในการพิจารณาคดีอาญานั้นศาลสามารถใช้บทบาท
ในเชิงร กุ ร ว่ มกบั อ งค์กรอนื่ ในการคน้ หาความจริงในคดีได้ ดัง
จะเห็นได้จ ากกฎหมายบญ
ั ญัตใิ ห้ศ าลเป็นผ สู้ บื พ ยาน โดยจะ
สืบพ ยานกนั ในศาลหรือน อกศาลกไ็ ด้ แล้วแ ต่เห็นส มควรตาม
ลักษณะของพยาน (มาตรา 229) ระหว่างพิจารณาคดีศ าล
มีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติม โดยการร้องขอของคู่ความหรือ
ศาลเห็นสมควรเองก็ได้ (มาตรา 228) ในระหว่างพิจารณา
เมื่อเห็นสมควร ศาลมีอำนาจถามโจทก์จำเลยหรือพยาน
คนใดก็ได้ (มาตรา 235) รวมถึงเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จ
แล้ว ถ้าเห็นสมควรศาลมีอำนาจเรียกสำนวนการสอบสวน

ภูมินทร์ บุตรอินทร์

จากพนักงานอัยการมาเพื่อป ระกอบการวินิจฉัยได้ (มาตรา
175) แต่ในทางปฏิบัติแล้วการดำเนินคดีอาญาในชั้นศาล
กลับมีกระบวนพิจารณาที่ไม่ได้แตกต่างจากการดำเนินคดี
แพ่งเท่าไรนัก กล่าวคือ ยังมีการดำเนินกระบวนพิจารณา
อย่างการ ‘ต่อสู้คดี’ โดยคู่ความทั้งสองฝ่าย เช่น การนำ
พยานหลักฐานเข้าสืบและการซักถามพยานยังเป็นหน้าที่
ของคู่ความแต่ละฝ่าย28 โดยถือว่าโจทก์ในคดีอาญาคือ
พนักงานอยั การมหี น้าท นี่ ำสืบห รือภ าระการพสิ จู น์ค วามผดิ 
ของจำเลย29 กระบวนการสบื พ ยานในคดีอ าญาในทางปฏิบตั ิ
ศาลจึงนำเอาลำดับการถามพยานในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 117 และ 118 มาใช้บังคับกับ
คดีอาญาโดยอนุโลมผ่านทางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 15 คือให้ผ อู้ า้ งพยานนนั้ เริม่ ต น้ ด ว้ ยการ
28 ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ข้อ 9 ระบุว่า “ผู้พิพากษา
พึงระลึกว่าการนำพยานหลักฐานเข้าสืบและการซักถามพยานควร
เป็นหน้าที่ของคู่ความและทนายความของแต่ละฝ่ายที่จะกระทำ ผู้
พิพากษาพึงเรียกพยานหลักฐานหรือซักถามพยานด้วยตนเองก็ต่อ
เมื่อจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมหรือมีกฎหมายบัญญัติ
ไว้ให้ศาลเป็นผู้กระทำเอง”
29 เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 5230/2545 ซึ่งวินิจฉัยวางหลักไว้ว่า
“ในคดีอาญาโจทก์มีหน้าที่ที่จะต้องนำพยานเข้ามาสืบเพื่อพิสูจน์
ความผิดของจำเลยก่อน หากพยานหลักฐานของโจทก์นำมาสืบฟัง
ไม่ได้ว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นก็ดี จำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความ
ผิดก ด็ ี ศาลกต็ อ้ งยกฟ้องโจทก์ป ล่อยจำเลยไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 รวมทั้งในคดีความผิดต่อส่วน
ตัวโจทก์ยังต้องมีหน้าที่นำสืบให้ศาลเห็นว่า โจทก์เป็นผู้เสียหายมี
อำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศ าลด้วย”
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ซักถามพยานก่อน ต่อมาจึงให้ฝ่ายตรงข้ามถามค้านพยาน
เพื่อทำลายน้ำหนักและความน่าเชื่อถือของพยาน และให้
ฝ่ายผู้อ้างพยานถามติงอีกครั้งเพื่อดึงน้ำหนักกลับมาหรือ
ให้พยานอธิบายความในคำถามที่ได้ตอบฝ่ายตรงข้ามถาม
ค้านไปนั้น โดยศาลจะเป็นผู้ควบคุมมิให้คู่ความใช้คำถาม
ที่ต้องห้ามตามกฎหมายถามพยาน การดำเนินคดีอาญา
ในชั้นศาลจึงมีบรรยากาศไม่แตกต่างไปจากการดำเนินคดี
แพ่ง คือ การต่อสู้กันร ะหว่างฝ่ายโจทก์ซึ่งอาจเป็นพนักงาน
อัยการหรือผู้เสียหายฝ่ายหนึ่ง กับจำเลยอีกฝ่ายหนึ่ง และ
วัตถุประสงค์ของการต่อสู้ก็คือการเอาชนะคดีซึ่งกันและกัน
เช่นนี้ทัศนคติของโจทก์และจำเลยจึงกลายเป็นคู่ความไปใน
ทางเนื้อหา ไม่ใช่ร่วมกันค ้นหาความจริงแต่อย่างใด
นอกจากหลักว ชิ าวา่ ด ว้ ยหลักก ารดำเนินค ดีอ าญาขา้ ง
ต้นแล้ว ยังมีปัญหาในเชิงหลักวิชาหรือทฤษฎีวิชาการเกี่ยว
กับ ‘องค์กรผู้ใช้อำนาจการสอบสวน’ อีกประการหนึ่ง ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดในบทบาทของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมด้วย ปัญหาดังกล่าวเกิดจากความ
ไม่เข้าใจในเรื่อง ‘ระบบการดำเนินคดีอาญา’ ซึ่งมีใจความ
สรุปได้ ดังนี้
ระบบการดำเนินคดีอ าญา มี 2 ระบบ ได้แก่30
30 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.49-50 ผูเ้ขียนเปรียบ
เทียบระบบการดำเนินคดีอาญาแบบไต่สวนนี้ว่าเป็นเหมือนศาล
ไคฟงของ “เปา บุ้น จิ้น” ซึ่งม ีทั้งอำนาจสืบสวนสอบสวน และตัดสิน
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1. ระบบไต่สวน คือ ระบบที่ไม่มีการแยกหน้าที่
สอบสวน กับหน้าที่พิจารณาพิพากษาออกจากกันโดยให้
องค์กรต่างหากจากกันทำ ผู้ถูกกล่าวหาจึงตกเป็นกรรมใน
คดี ซึ่งปัจจุบันร ะบบดังก ล่าวถูกยกเลิกและเสื่อมความนิยม
ไปแล้ว
2. ระบบกล่าวหา คือ ระบบที่ถูกคิดค้นมาเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องของระบบไต่สวน โดยการแยกอำนาจสอบสวน
ฟ้องรอ้ ง กับอ ำนาจพจิ ารณาพพิ ากษาให้ก บั อ งค์กรทตี่ า่ งกนั 
ใช้ ให้ศ าลเป็นแ ต่ผ มู้ อี ำนาจพจิ ารณาพพิ ากษา ผูถ้ กู ก ล่าวหา
ได้รับการยกฐานะจากเป็นกรรมในคดีมาเป็นประธานในคดี
มีสิทธิต่างๆ อย่างทมี่ นุษย์คนหนึ่งพ ึงมี
ดังนั้น ในกฎหมายปัจจุบันไม่เป็นทสี่ งสัยแต่อย่างใด
ว่าประเทศไทยนั้นจัดว่าเป็นประเทศที่ใช้ระบบการดำเนิน
คดีอาญาแบบระบบกล่าวหา แต่ที่ดูจะยังเป็นปัญหาคือ
ความเข้าใจในบทบาทขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม
คดีเอง ตลอดจนลงโทษและบังคับโทษได้เองด้วย เปา บุ้น จิ้น จึงมี
อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการดำเนินคดีอาญาด้วยตนเอง ระบบ
กล่าวหากับระบบไต่สวนในที่นี้ แม้จะเรียกโดยใช้คำเช่นเดียวกับ
“วิธีการค้นหาความจริงแห่งคดี” ก็ตาม แต่ในเนื้อหาต่างกัน ระบบ
การดำเนินคดีมุ่งเน้นที่การแบ่งแยกอำนาจ เน้นการถ่วงดุลตรวจ
สอบการใช้อำนาจโดยองค์กรที่ต่างกัน แต่ระบบกล่าวหากับระบบ
ไต่สวนในเรื่องการค้นหาความจริงในคดีหรือในเชิงพยานหลักฐาน
นั้น เน้นไปทบี่ ทบาทขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะ
ศาลว่า ได้แสดงบทบาทวางเฉย (ระบบกล่าวหา) หรือกระตือรือร้น
(ระบบไต่สวน)
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ว่า องค์กรใดควรมีอำนาจสอบสวน ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (6) บัญญัติว่า พนักงาน
สอบสวนหมายถงึ “เจ้าพ นักงานซงึ่ ก ฎหมายให้ม อี ำนาจและ
หน้าทีท่ ำการสอบสวน” ซึง่ ต ามประมวลกฎหมายวธิ พี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา 18 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ได้กำหนด
ตัวบุคคลไว้ กล่าวคือ ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ปลัดอำเภอ และข้าราชการ
ตำรวจยศนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบตั ิ กระทรวงมหาดไทยได้อ อกขอ้ บ งั คับก ำหนดให้อ ำนาจ
การสอบสวนคดีอาญาโดยทั่วไปตกอยู่กับฝ่ายตำรวจ 31
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ทางปฏิบัติผู้ที่ใช้อำนาจสอบสวน
ได้แก่ พนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ส่วนผู้
ทีใ่ช้อำนาจฟ้องร้องคดี ได้แก่ พนักงานอัยการ และเป็นการ
แยกในลกั ษณะทเี่ ด็ดข าดจากกนั คือ พนักงานสอบสวนจะมี
อำนาจหน้าที่สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐ าน ทำสำนวน
การสอบสวน และความเห็นเสนอแก่พนักงานอัยการเพื่อ
สั่งคดีต่อไป ต่างจากหลักสากลที่พนักงานอัยการสามารถ
ลงไปควบคุมด ูแลการสอบสวนได้ต ั้งแต่ต้น เพราะถือว่าการ
สอบสวนฟอ้ งรอ้ งนนั้ แ ท้จริงแ ล้วเป็นกระบวนการเดียวกัน32
31 ดูรายละเอียดจาก คนึง ฦาไชย, กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เล่ม 1, น.57-59 อ้างถึงใน เกียรติข จร วัจนะสวัสดิ์, อ้างแล้ว
เชิงอรรถที่ 22, น.347
32 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.52 และ 53
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และไม่มปี ระเทศใดทอี่ ยั การไม่มอี ำนาจสอบสวน33 การแบ่ง
แยกองค์กรที่รับผิดชอบการสอบสวนและฟ้องร้องต่างหาก
จากกันนี้ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากพนักงาน
อัยการผู้สั่งคดีไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับพยานโดยตรง และ
ไม่มีส่วนร่วมในการวางรูปคดี การรวบรวมพยานหลักฐาน
ตั้งแต่ต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดี และ
การพิสูจน์ความจริงในชั้นพิจารณาของศาลต่อไปได้

33 คณิต ณ นคร,เพิ่งอ้าง , น.111
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4
ข้อเสนอแนะ

ภูมินทร์ บุตรอินทร์

จากสภาพปญ
ั หาและขอ้ ข ดั ข้องตา่ งๆ ทีก่ ล่าวมาแล้ว
ในบทที่ 2 ในวรรณกรรมต่างๆ ปรากฏข้อเสนอแนะและ
แนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ดังต ่อไปนี้
4.1 ควรสร้างระบบตรวจสอบและถว่ งดลุ (Check and
Balance) ในกระบวนการยตุ ธิ รรมทางอาญาทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
ทั้งในองค์กรเดียวกันและต่างองค์กร การทำงานแต่ละฝ่าย
ควรเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถถูกตรวจสอบได้จาก
สาธารณชนและสื่อสารมวลชน
ก. ควรจำกัดอ ำนาจในการจบั ข องตำรวจในกรณีท ี่
ไม่มหี มายจบั โดยให้ท ำได้เฉพาะกรณีท เี่ ป็นค วามผดิ ซ งึ่ ห น้า
หรือเป็นกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถขอหมายจับได้ทันเท่านั้น
นอกจากนี้ ควรเพิ่มหลักประกันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล โดยมีองค์กรอื่น เช่น ศาลอันเป็นหน่วยงานที่จะ
ต้องพจิ ารณาคดีโดยตรงมาชว่ ยกลัน่ ก รองการออกหมายจบั 
ด้วย
ข.ควรจำกัดอำนาจของพนักงานสอบสวนในการ
ควบคุมตัวผู้ต้องหาให้มีกำหนดระยะเวลาสั้นลง โดยให้
พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปยังองค์กรที่
เป็นกลาง เช่น ศาล อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ศ าลเป็นผ พู้ ิจารณา
ถึงความถูกต้องชอบธรรมของการจับและความจำเป็นที่จะ
ต้องควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้ ในการนี้อำนาจในการปล่อย
ชั่วคราวจะต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณา
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ค. อั ย การใ นฐ านะเ ป็ น ผู้ มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาสั่ ง
คดีฟ้องหรือไม่ฟ้องต่อศาล และต้องรับผิดชอบไปว่าคดี
ในชั้นศาลในกรณีที่สั่งฟ้องคดีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรู้เห็นในการสอบสวนคดีอาญาของ
ตำรวจตั้งแต่ต้น เพื่อจะได้รู้เห็นถึงความถูกต้องของพยาน
หลักฐานและการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน อันจะ
เป็นมาตรฐานสำคัญที่ทำให้การสอบสวนมีคุณภาพทั้งด้าน
ประสิทธิภาพในการควบคุมอ าชญากรรม เช่น ให้ค ำแนะนำ
ปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการวางรูปคดี การรวบรวมพยาน
หลักฐาน การตั้งข้อกล่าวหาที่ถูกต้อง รวมถึงข ้อเท็จจ ริงอื่น
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีในชั้นศาล และด้าน
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา ลดข้อค รหาเกี่ยวกับ
การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของพนักงานสอบสวน และ
ป้องกันการแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอกด้วย
ง. ทนายความควรเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำ
ปรึกษา และช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งถูกดำเนินคดีตั้งแต่ต้น
เพื่อป้องกันมิให้มีการปฏิบัติการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ต้องหา
ระหว่างการถูกด ำเนินค ดีห รือการบิดเบือนข้อเท็จจริงในคดี
จ. ควรมกี ารบันทึกถึงการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพ ยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ
ในทุกกรณีของการสอบสวน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
ถึงความชอบธรรม และความถูกต้องของการได้ม าซึ่งพยาน
หลักฐานดังกล่าว
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ฉ. ศาลค วรมี บ ทบาทใ นก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ 
ต้องหาในชั้นก่อนพิจารณาให้มากขึ้น โดยเข้ามามีส่วนร่วม
ในการออกกฎหมายอาญา (โดยเฉพาะหมายจับ หมาย
ค้น และหมายขัง) ให้ความสำคัญในการไต่สวนคำร้องขอ
ฝากขังผู้ต้องหา และนำการไต่สวนมูลฟ้องมาใช้แม้ในคดีที่
พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีก็ตาม ทั้งนี้ หากปรากฏ
ว่ามีพฤติการณ์พิเศษหรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับมูลคดี
ที่กล่าวหา และสำหรับการไต่สวนมูลฟ้องคดีที่ราษฎรเป็น
โจทก์ฟ ้องเอง ควรมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณา
ความอาญา โดยให้ศาลมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานฝ่าย
ผู้ต้องหาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องได้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ
กลั่นกรองคดีก่อนมีการประทับรับฟ้อง มิให้มีการฟ้องร้อง
คดีเพื่อกลั่นแกล้งหรือใช้คดีอาญาเพื่อประโยชน์ในทางอื่น
ซึ่งมชิ อบ
4.2 เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับผลร้ายจากการ
ดำเนินคดีอาญา ควรมีการพัฒนามาตรการเกี่ยวกับการ
ปล่อยชั่วคราวให้เป็นไปได้มากที่สุด ดังนี้
ก. ควรจำกัดก ารควบคุมแ ละการขัง โดยให้ก ระทำ
ได้ในระยะเวลาอันสั้นที่สุด และให้กระทำได้เฉพาะในกรณี
ที่จำเป็น หรือพฤติการณ์พิเศษว่าผู้ถูกดำเนินคดีจะหลบ
หนี หรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือมีพฤติการณ์พิเศษ
ประการอื่นที่จำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น ความผิดบางประเภท
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เช่น ความผิดลหุโทษซึ่งในชั้นตำรวจและอัยการไม่สามารถ
ควบคุมตัวได้อยู่แล้ว โดยกฎหมายกำหนดให้ตำรวจกระทำ
ได้เพียงสอบถามชื่อ ที่อยู่ และคำให้การของผู้ต้องหา และ
ปล่อยตวั ผูน้ นั้ ไป ดังน นั้ ในชนั้ ศ าลกไ็ ม่ค วรมกี ารขงั จ ำเลยใน
ความผิดลหุโทษในระหว่างพิจารณาด้วย นอกจากนี้ กรณี
ที่ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องก็ไม่ควรที่จะ
สั่งขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา34 เพราะเป็นการ
ยากที่จะให้เข้าใจได้ว่าศาลมีความมั่นใจในคำพิพากษาของ
ตนเอง (ในทางปฏิบัตศิ าลอาจมีคำสั่งเช่นว่าน ี้ในกรณีที่ศาล
ยกฟ้องโจทก์ เพราะพยานหลักฐ านของโจทก์ย งั ม คี วามสงสัย
ตามสมควรว่า จำเลยได้ก ระทำความผิดต ามฟ้องโจทก์หรือ
ไม่ และยกประโยชน์แ ห่งค วามสงสัยในนนั้ ให้แ ก่จ ำเลย ตาม
ประมวลกฎหมายวธิ พี จิ ารณาความอาญา มาตรา 227 วรรค
สอง แต่ถ า้ เป็นก รณีท พี่ ยานหลักฐ านของโจทก์ม นี ำ้ ห นักน อ้ ย
รับฟ ังไม่ได้เลยว่าจำเลยกระทำความผิด หรือม ีข้อกฎหมาย
ชัดแ จ้งว า่ การกระทำของจำเลยไม่เป็นค วามผดิ ด งั นีเ้ มือ่ ศ าล
มีค ำพพิ ากษายกฟ้องกจ็ ะปล่อยตวั จ ำเลยไป โดยไม่มคี ำสงั่ ข งั 
จำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา)
34 เป็นการใช้อ ำนาจตามประมวลกฎหมายวธิ พี จิ ารณาความอาญา
มาตรา 185 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติว่า “ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้
กระทำผดิ ก ด็ ี การกระทำของจำเลยไม่เป็นค วามผดิ ก ด็ ี คดีข าดอายุ
ความแล้วก็ดี มีเหตุต ามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรตอ้ งรบั โทษกด็ ี ให้
ศาลยกฟ้องโจทก์ป ล่อยจำเลยไป แต่ศ าลจะสงั่ ข งั จ ำเลยไว้ห รือป ล่อย
ชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้”
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ข. ในกรณีท ผี่ ตู้ อ้ งหาหรือจ ำเลยไม่ได้ร บั ก ารปล่อย
ชั่วคราว การควบคุมหรือขังผู้ถูกดำเนินคดี จะต้องแยก
ต่างหากจากนักโทษเด็ดข าด ไม่ให้ป ะปนกัน เพื่อมิให้บุคคล
เหล่านไี้ด้รับก ารปฏิบัติเสมือนเป็นนักโทษ
ค. การพิจารณาปล่อยชั่วคราว ไม่ควรพิจารณา
ให้ความสำคัญกับจำนวนทุนทรัพย์ ที่จะนำมาเป็นหลัก
ประกันให้มากนัก เพราะทำให้ผู้ยากจนซึ่งถูกดำเนินคดี
ไม่มโีอกาสได้รับอิสรภาพในระหว่างถูกดำเนินค ดี นอกจาก
นี้ ในการประกันโดยบุคคล ผู้ประกอบอาชีพสุจริตควรได้
รับการยอมรับให้เป็นผู้ประกันได้เช่นเดียวกับข้าราชการ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกดำเนินคดีได้รับการปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างคดีได้มากขึ้น เหตุเพราะวัตถุประสงค์ของการเรียก
หลักป ระกันห รือห ลักท รัพย์ในการปล่อยชวั่ คราวนนั้ แท้จริง
ไม่ได้อยู่ที่รัฐต้องการหารายได้จากการบังคับคดีกับนาย
ประกัน แต่เพื่อเป็นหลักประกันมิให้จำเลยหลบหนีระหว่าง
ได้รับการปล่อยชั่วคราวเท่านั้น
ง. รัฐควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุน หรือมี
มาตรการอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถูกดำเนินคดีซึ่งเป็นบุคคลผู้ยากไร้
ได้ร บั ก ารปล่อยชวั่ คราวระหว่างถกู ด ำเนินค ดีได้เท่าเทียมกบั 
บุคคลอื่นๆ
4.3 ควรให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกดำเนินค ดี โดยยึด
หลักก ารฟงั ค วามทกุ ฝ า่ ย พยานหลักฐ านฝา่ ยผถู้ กู ด ำเนินค ดี
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ต้องมีโอกาสได้ร ับฟังด้วย โดยเฉพาะชั้นสอบสวนซึ่งในส่วน
นี้กฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนแล้ว แต่ยังมีปัญหาหลักในการ
ปฏิบัติไม่ต รงกับที่กฎหมายบัญญัติ
4.4 ในชั้นพนักงานอัยการ แม้จะเป็นโจทก์ฟ้องคดี
อาญา แต่พนักงานอัยการก็มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรม
แก่ประชาชน จึงควรที่จะดำเนินบทบาทเปิดเผยข้อมูล
ทางคดีต่อศาลโดยละเอียดพอสมควรทั้งในส่วนที่เป็นคุณ
และเป็นโทษแก่จำเลย ตลอดจนมูลเหตุและพฤติการณ์
ของการกระทำความผิด ซึ่งอาจเสนอข้อมูลดังกล่าวใน
คำฟ้อง การสืบพยาน และการส่งสำนวนการสอบสวนต่อ
ศาล นอกจากจะมสี ่วนช่วยให้ศ าลสามารถใช้ดุลพินิจทำคำ
พิพากษาและกำหนดโทษจำเลยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
แล้ว ยังจะทำให้ศาลสามารถแสดงบทบาทค้นหาความจริง
ในคดีได้มากขึ้นด ้วย
4.5 ควรมีการปรับปรุงก ารพิจารณาคดีในศาล ดังนี้
ก. การพิจารณาคดีอาญา ควรมีการเตรียมพยาน
ที่จะมาให้การให้พร้อม และควรดำเนินการต่อเนื่องกันไป
ติดต่อกันโดยไม่ล่าช้าจนเสร็จคดี การเลื่อนคดีควรอนุญาต
เฉพาะในกรณีท ี่มเีหตุอันจำเป็นจ ริงๆ เท่านั้น
ข. ศาลชั้นต้นควรนั่งพิจารณาคดีให้ครบองค์คณะ
ตามกฎหมายเพื่อให้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในองค์คณะทุก
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คนได้เห็นอากัปกิริยาของพยานในขณะเบิกความและได้
ใช้หลักเกณฑ์จิตวิทยาพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี
อย่างแท้จริง และศาลควรแสดงบทบาทในการตรวจสอบ
และค้นหาความจริง ในคดี ซึ่งจะทำให้ การอำนวยความ
ยุตธิ รรมดำเนินไปอย่างถกู ต อ้ ง มิใช่ป ล่อยให้เป็นภ าระความ
สามารถของทนายความและอัยการในการซักถ าม และถาม
ค้านพยานแต่อย่างเดียว มิเช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่า อัยการ
หรือทนายความคนใดถามความเก่งก็จะเป็นการชิงความ
ได้เปรียบในคดีไป ซึ่งมิใช่หลักในการตรวจสอบค้นหาความ
จริง
นอกจากนั้น ควรสนับสนุนส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล เช่น
ระบบ Video Conference มาช่วยในการสืบพยานในกรณีท ี่
พยานไม่อาจเดินทางมาศาลที่พิจารณาคดีได้ อันเป็นการ
ลดการสง่ ป ระเด็นไปให้ศ าลทอ้ งทที่ พี่ ยานอยูเ่ ป็นผ สู้ บื พ ยาน
แทน ซึ่งทำให้ผู้พิพากษาที่จะต้องเขียนคำพิพากษานั้นเป็น
ผู้สืบพยานสำคัญแห่งคดีด้วยตนเอง หรือระบบการบันทึก
เหตุการณ์ในการพิจารณา แทนที่ศาลจะเป็นผู้บันทึกแต่
เพียงคำให้การของพยานแล้วถอดข้อความเป็นลายลักษณ์
อักษรเท่านั้น เช่นนี้เมื่อถึงขั้นตอนการทำคำพิพากษา ผู้
พิพากษาสามารถเรียกดูเทปเหตุการณ์ในการสืบพยาน
ขณะใดขณะหนึ่งในการพิเคราะห์น้ำหนักพยานหลักฐานได้
อย่างชัดเจนยิ่งกว่าการพิจารณาเพียงตัวอักษรในสำนวน
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ซึ่งจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาคดีในศาลชั้น
ต้น อุทธรณ์หรือฎีกาก็ตาม และการปรึกษาคดีเพื่อทำคำ
พิพากษาขององค์คณะผู้พิพากษาสมควรหารืออย่างจริงจัง
ทันทีเมื่อเสร็จการพิจารณา
ค. การสื บ พ ยานใ นชั้ น ศ าลนั้ น ควรป รั บ ปรุ ง
แนวทางปฏิบัตใินการถามพยานคดีอ าญา กล่าวคือ แทนที่
จะยึดติดกับรูปแบบการซักถาม ถามค้าน และถามติง ซึ่ง
เป็นการนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
117 มาใช้กับคดีอาญานั้น ควรปรับปรุงโดยให้ศาลเป็นผู้
ถามพยานเป็นหลัก ทั้งนี้ จะต้องให้ศาลได้รับสำนวนการ
สอบสวนจากพนักงานอยั การตงั้ แต่เริม่ ต น้ ก ารพจิ ารณา โดย
อาจกำหนดให้พนักงานอัยการต้องยื่นสำนวนการสอบสวน
หรือส ำเนาตอ่ ศ าลทนั ทีเมือ่ ย นื่ ฟ อ้ ง เพือ่ ให้ศ าลได้ท ราบราย
ละเอียดแห่งคดีตามทางสอบสวนอย่างเพียงพอที่จะค้นหา
ความจริงในคดีด้วยการเป็นผู้ซักถามพยานหรือเรียกพยาน
หลักฐ านอนื่ ม าสบื เพิม่ เติมได้ ส่วนคคู่ วามกจ็ ะมบี ทบาทเป็น
ผู้ช่วยเหลือศาลในการค้นหาความจริงโดยการถามพยาน
เพิ่มเติมต่อจากศาล บรรยากาศของการพิจารณาคดีอ าญา
ในศาลก็จะเป็นลักษณะร่วมมือกันค้นหาความจริงตามหลัก
การตรวจสอบ ซึ่งไม่ใช่ก ารต่อสู้กันอย่างที่เป็นอยู่		
ง. ควรเน้นหนักถึงประสิทธิภาพในการรับฟังและชั่ง
น้ำหนักพยานหลักฐานในศาลชั้นต้นอย่างแท้จริง ซึ่งหาก
การรบั ฟ งั แ ละชงั่ น ำ้ ห นักพ ยานในศาลชนั้ ต น้ ม ปี ระสิทธิภาพ
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แล้ว ความจำเป็นท จี่ ะตอ้ งอทุ ธรณ์ห รือฎ กี าในปญ
ั หาขอ้ เท็จ
จริงก จ็ ะคอ่ ยๆ ลดลงไป เมือ่ ถ งึ เวลานนั้ ก อ็ าจแก้ไขกฎหมาย
ให้ปัญหาข้อเท็จจริงเป็นอันยุติในศาลชั้นต้น หรืออ ย่างมาก
ทีส่ ดุ ก ใ็ นชนั้ ศ าลอทุ ธรณ์ เช่นน กี้ ารพจิ ารณาคดีในศาลสูงก จ็ ะ
เป็นการวนิ จิ ฉัยแ ต่ป ญ
ั หาขอ้ ก ฎหมายเท่านัน้ การดำเนินค ดี
ในศาลกจ็ ะสามารถลดระยะเวลาลงกว่าท เี่ป็นอ ยูใ่นปัจจุบัน
จ. ควรสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างอำนาจตลุ าการ
กับป ระชาชน แต่ไม่ค วรทำถงึ ร ะบบเลือกตงั้ ต ลุ าการโดยตรง
แต่ควรกำหนดให้มีความเชื่อมโยงโดยอ้อมผ่านทางฝ่าย
นิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพ
ความเป็นจริงของสังคมไทย เช่น กำหนดสมาชิกในคณะ
กรรมการข้าราชการตุลาการซึ่งมีที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัติ
และบริหาร เป็นการเปิดระบบตุลาการให้ก ว้างขวางขึ้นโดย
ไม่ก ระทบกระเทือนความเป็นอิสระโดยการถูกครอบงำจาก
ฝ่ายการเมืองมากเกินควร
4.6 ในกรณีทมี่ ีความผิดพ ลาดหรือการใช้อำนาจโดย
มิชอบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรม รัฐควรมีหน้าทรี่ ับผิดชอบในการเยียวยาชดเชยแก่
ผู้บริสุทธิ์ซึ่งถูกดำเนินคดีอาญาโดยมิชอบ (Miscarriage of
Justice) รวมทงั้ ก ารชดเชยเยียวยาแก่ผ เู้ สียห ายซงึ่ เป็นเหยือ่ 
ในคดีอาญา และพยานของรัฐซ ึ่งได้ร ับผลกระทบและความ
เสียห ายในคดีด ้วย
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4.7 หน่วยงานของรัฐและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกฝ่าย ควรมีทัศนคติร่วมมือและประสานงาน
กันเพื่อตรวจสอบความจริงในคดีและให้บริการด้านความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างจริงจัง มิใช่มุ่งเน้นเพียงสร้าง
ความเจริญภายในอาณาจักรหน่วยงานของตนเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งในข้อนี้อาจมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ในระหว่างยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายได้นั้น แต่ละองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
อาจตกลงกนั ก ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการรว่ มมอื ก นั ค น้ หา
ความจริงในคดีอาญาได้ เช่น แนวทางให้พนักงานสอบสวน
ได้สอบถามข้อมูลประวัติผู้กระทำความผิดจากหน่วยงาน
ราชทัณฑ์หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกคดี แนวทางในการให้พนักงานอัยการเข้าไป
ช่วยเหลือแนะนำพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยาน
หลักฐ านทสี่ ำคัญต งั้ แต่เริม่ ต น้ ค ดี ซึง่ อ าจกำหนดประเภทคดี
โดยคำนึงถึงความสลับซ ับซ้อนของคดี หรืออัตราโทษขั้นสูง
สำหรับความผิดนั้นๆ แนวทางในการให้ศาลได้รับสำนวน
การสอบสวนจากพนักงานอัยการตั้งแต่เริ่มต้นพิจารณาคดี
เพื่อให้ศาลสามารถแสดงบทบาทในการค้นหาความจริงใน
คดีอ าญาได้อ ย่างเต็มท ี่ และการกำหนดขอ้ ป ฏิบตั ใิ ห้ค คู่ วาม
สามารถรับข้อเท็จจริงกันในบางกรณีเพื่อย่นระยะเวลาการ
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สืบพยานให้เร็วขึ้น เป็นต้น
4.8 รัฐควรสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมให้ม ากขึ้น
4.9 ควรมีการปรับปรุงงานในระดับโครงสร้างของ
องค์กร จัดระบบการปฏิบัติงานและจัดวางอำนาจหน้าที่
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสม
โดยสมควรกำหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจของกระทรวง
ยุติธรรมเสียใหม่เพื่อให้เป็น ‘ศูนย์กลาง’ (Focal Point) ของ
การบริหารงานยุติธรรมอย่างแท้จริง โดยให้มีภารกิจ ดังนี้
ก. เป็นองค์กรหลักในการบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมในทุกลำดับช ั้น ตั้งแต่ชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดี
ตลอดจนรวมถงึ ก ารดำเนินก ารในการพฒ
ั นาทางเลือกอนื่ ๆ
ในการแก้ป ญ
ั หาความขดั แ ย้งน อกจากทมี่ อี ยูใ่ นกระบวนการ
ยุติธรรม (Alternative Dispute Resolutions)
ข. เป็นองค์กรหลักในการกำหนดนโยบายระดับ
ชาติในการบริหารงานยุติธรรม โดยคำนึงถึงสัมฤทธิผลของ
กระบวนการยุติธรรมในภาพรวม มิใช่ภาพของหน่วยงาน
หนึ่งหน่วยงานใด
ค. เป็นองค์กรหลักในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้
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มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
ง. เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานกฎหมายให้
กับรัฐบาลและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์
ของประชาชน ตลอดจนการให้ความรู้และความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนทางด้านกฎหมาย
นอกจากนั้น สมควรรวบรวมหน่วยงานต่างๆ ของ
ฝ่ า ยบ ริ ห ารใ นก ระบวนการยุ ติ ธ รรมใ ห้ อ ยู่ ใ นก ระทรวง
เดียวกัน ภายใต้การบริหารและรับผิดชอบของรัฐมนตรีคน
เดียวกัน ในขณะเดียวกันก็แยกระบบงานของศาลออกไป
จากการกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ไปเป็นฝ่ายตุลาการที่
เป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นหลักป ระกันสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนได้อย่างชัดเจน โดยกระทรวงยุติธรรมควรเป็น
‘กระทรวงกระบวนการยตุ ธิ รรม’ เป็นห น่วยงานทบี่ ริหารและ
รับผิดช อบองค์กรต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมให้ส ามารถ
ทำงานได้อย่างมีทิศทางและมาตรฐานที่ดียิ่งข ึ้น
สำหรับห น่วยงานทสี่ มควรนำมาสงั กัดอ ยูใ่ นกระทรวง
ยุติธรรมแนวใหม่นี้ ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด กรม
ราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ ระบบงานควบคุมดูแลกิจการ
ทนายความ งานนติ เิ วชศาสตร์แ ละการตรวจพสิ จู น์ห ลักฐ าน
ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับช าติ แยกระบบงาน
สอบสวนคดีอาญาออกจากกรมตำรวจ (สำนักงานตำรวจ
แห่งช าติในปัจจุบัน) ส่วนงานป้องกันแ ละปราบปรามไม่ค วร
โอนมาอยู่ในกระทรวงยุติธรรม แต่ให้พ ัฒนาในทิศทางทจี่ ะ
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เปลีย่ นเนือ้ หาเป็นพ ลเรือนมากขนึ้ และกระจายอำนาจไปอยู่
กับท อ้ งถนิ่ เพือ่ ค วามใกล้ช ดิ ก บั ป ระชาชนและชมุ ชนมากกว่า
ที่เป็นอ ยู่ในปัจจุบัน
4.10 สำหรับความร่วมมือในระหว่างหน่วยงานใน
ทางปฏิบตั นิ นั้ ส มควรวางระบบเพือ่ เชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ น
ข้อมูลทางอาชญากรรม อาจจัดให้มีในลักษณะสถาบัน
อาชญาวิทยา หรือคณะกรรมการร่วมในระดับผู้ปฏิบัติงาน
และการจัดระบบ Computer on Line เชื่อมข้อมูลทางคดี
ของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบ
รายละเอียดแห่งคดี และประวัติผู้กระทำความผิดเป็นไป
อย่างถูกต้อง อีกทั้งจะเป็นฐานในการป้องกันและปราบ
ปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย ข้อมูล
เกี่ยวกับคดีความผิดที่กระทบกระเทือนความสงบเรียบร้อย
ของสังคมและยังจับกุมผู้กระทำความผิดไม่ได้นั้น ควรมี
การตรวจสอบสถิติข้อมูลเหล่านี้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ภายในกระบวนการยตุ ธิ รรมดว้ ย ซึง่ จ ะเป็นป ระโยชน์ในการ
บริหารงานต่อไป
4.11 สำหรับแนวทางการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบการ
สอบสวนและวิธีพิจารณาในศาลดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะ
ให้มีโครงการทดลองนำร่อง (Pilot Project) เพื่อเป็นกรณี
ตัวอย่างสำหรับการวางรากฐานความร่วมมือกันระหว่าง

73

74

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย

หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อตรวจสอบ
ความจริงในคดีและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้บริสุทธิ์
เช่ น กรณี ค ดี ส ำคั ญ ๆ หรื อมี ค วามส ลั บ ซั บ ซ้ อ นค วรใ ห้ 
อัยการเข้าไปร่วมรับรู้การสอบสวนของตำรวจตั้งแต่ต้น
และประสานงานให้การดำเนินคดีอาญาในศาลดำเนินไป
อย่างต่อเนื่องและแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้พิพากษาทนี่ ั่ง
พิจารณาคดีและพิพากษานั้นจะต้องเป็นบุคคลชุดเดียวกัน
และนั่งพิจารณาครบองค์คณะอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมี
คำพิพากษา เพื่อนำผลสรุปโครงการทดลองนำร่องดังก ล่าว
ไปใช้ประกอบการพัฒนากระบวนการยุติธรรมต่อไป
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5
บทวิเคราะห์
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การสำรวจปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของไทย รวมถึงข้อเสนอแนะในบทที่ 2 ถึงที่ 4 ข้างต้นนั้น
เป็นการศึกษาโดยรวบรวมปัญหาทั้งในเชิงโครงสร้าง หลัก
การ ทฤษฎีทางวิชาการ และทางปฏิบัติขององค์กรต่างๆ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา อย่างไรก็ตาม เมื่อมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ซึ่งมีบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงหลักการและวิธีปฏิบัติ
ในกระบวนการยุติธรรมหลายประการ โดยมุ่ง เน้นการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งในทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงกระบวนการยุติธรรมด้วย ปัญหา
ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาดังกล่าวบางประการได้รับการแก้ไขโดย
มีการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก และปรับปรุงตัวบทกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมหลายฉบับ ทำให้สภาพ
ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากมายหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านั้น และ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็น
ฉบับปัจจุบัน ยังมีบทบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมโดยตรงต่อเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับ
ก่อนอีกหลายประการ ได้แก่ ในหมวด 5 ว่าด้วย ‘แนว
นโยบายพนื้ ฐ านแห่งร ฐั ’ ส่วนที่ 5 ‘แนวนโยบายดา้ นกฎหมาย
และการยุติธรรม’ มาตรา 81 (3) (4)35
35 รัฐธรรมนูญแ ห่งร าชอาณาจักรไทย มาตรา 81 (3) บัญญัตวิ า่ “จัด
ให้ม กี ฎหมายเพือ่ จ ดั ต งั้ อ งค์กรเพือ่ ก ารปฏิรปู ก ฎหมายทดี่ ำเนินก าร
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นอกจากก ฎหมายสู ง สุ ด อ ย่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แ ล้ ว
ปัจจุบนั ย งั พ บวา่ อ งค์กรในกระบวนการยตุ ธิ รรมเริม่ ป รับปรุง
วิธีปฏิบัติงานภายในองค์กรของตน โดยออกเป็นระเบียบ
หรือคำสั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและหลักสากลอีกด้วย ดังนั้น ในบทนี้ผู้วิจัย
จะทำการศกึ ษาโดยมงุ่ ว เิ คราะห์แ ละสงั เคราะห์ป ญ
ั หารวมถงึ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ บนพื้นฐานของข้อกฎหมาย รวมถึง
ระเบียบ ข้อบังคับในทางปฏิบัติปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่า
ยังมีปัญหาใดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งในเชิงหลักการ ตัว
บทกฎหมาย และในทางปฏิบัตขิ องเจ้าพนักงาน รวมถึงหา
คำตอบหรือหนทางที่เหมาะสมในการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทย ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผ ลสัมฤทธิ์ใน
ทางปฏิบตั ซิ งึ่ จ ะสามารถผลักด นั ให้เกิดผ ลอยา่ งเป็นร ปู ธ รรม
ได้จริง ทั้งในระยะสั้นซึ่งไม่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้าง
หรือข้อกฎหมาย หรือแก้ไขให้น้อยที่สุด และในระยะยาว
ซึ่งอาจจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้าง หรือตัวบทกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาค
เป็นอ ิสระเพื่อป รับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการ
ปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟังความคิด
เห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นป ระกอบด้วย”
“(4) จั ดใ ห้ มี ก ฎหมายเ พื่ อ จั ด ตั้ ง อ งค์ ก รเ พื่ อ ก ารป ฏิ รู ป
กระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรม”
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ประชาชนและฝ่ายการเมืองต่อไปในอนาคต
5.1 ข้อเสนอในเชิงโครงสร้างและนโยบาย
โดยเฉพาะข้อเสนอปรับปรุงกระทรวงยุติธรรมโดย
รวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในกระทรวงเดียวกัน เพื่อ
ให้การควบคุมระดับนโยบายเป็นเอกภาพและมีการพัฒนา
ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งเรื่องประสิทธิภาพการทำงานและ
งบประมาณนั้น นับเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ ซึ่งจะสามารถ
แก้ไขสภาพความเป็น ‘อาณาจักร’ ของหน่วยงานต่างๆ ใน
กระบวนการยุติธรรมได้ แต่เมื่อพิจารณาจากทิศทางการ
พัฒนาองค์กรหรือห น่วยงานราชการในประเทศไทยแล้ว พบ
ว่าม ที ศิ ทางในการ ‘ตัง้ ห น่วยงานใหม่’ มากกว่า ‘พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหน่วยงานเดิม’ เช่น การจัดตั้ง ‘กรมสอบสวนคดี
พิเศษ’ ตามพระราชบญ
ั ญัตกิ ารสอบสวนคดีพ เิ ศษ พ.ศ. 2547
เพือ่ ให้ม อี ำนาจสบื สวนสอบสวน ‘คดีพ เิ ศษ’ ตามทบี่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในพระราชบญ
ั ญัตดิ งั ก ล่าว และ ‘แยกตวั เป็นอ สิ ระ’ มากกว่า
‘การควบรวม’ เช่น การเปลี่ยนแปลงจาก ‘กรมตำรวจ’ เป็น
‘สำนักงานตำรวจแห่งช าติ’ ขึน้ ต รงตอ่ น ายกรฐั มนตรี การยก
ฐานะองค์กรอยั การให้เป็น ‘องค์กรอนื่ ต ามรฐั ธรรมนูญ’ โดย
มีส ำนักงานอยั การสงู สุดเป็นห น่วยงานธรุ การทเี่ ป็นอ สิ ระใน
การบริหารงานบุคคลและงบประมาณ เช่นเดียวกับการแยก
หน่วยงานทางธรุ การของศาลยตุ ธิ รรมจากกระทรวงยตุ ธิ รรม
และจัดตั้งเป็น ‘สำนักงานศาลยุติธรรม’ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
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ธุรการของศาลที่เป็นอ ิสระเช่นกัน
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ส ภาพใ นปั จ จุ บั น ก ารร วบรวม
หน่วยงานทั้งหมดในกระบวนการยุติธรรมให้อยู่ภายใน
สังกัดเดียวกันค ือ กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การดำเนินการ
ทางยุทธศาสตร์หรือนโยบายเป็นเอกภาพและไปในทิศทาง
เดียวกัน ดูจะเป็นไปได้ยากตามเหตุผลข้างต้น แต่ก็ยังคง
มีความพยายามที่จะจัดการบริหารงานยุติธรรมให้เป็น
เอกภาพอย่างมียุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกัน โดยในปี
พ.ศ. 2549 มีก ารตราพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ขึ้นใช้บังคับ เนื้อหาสำคัญของ
พระราชบัญญัติฉบับด ังกล่าวคือ การจัดต ั้ง ‘คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ’ ขึ้น โดยกำหนด
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการทงั้ โดยตำแหน่ง ซึง่ ม ที งั้ ฝ า่ ย
การเมือง ฝ่ายขา้ ราชการประจำทเี่ กีย่ วข้อง ฝ่ายวชิ าการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒ36ิ ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรกลุ่มทมี่ ีองค์ประกอบ
36 มาตรา 6 แห่งพ ระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการฯ ไว้ดังนี้ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการ
คลัง ปลัดก ระทรวงมหาดไทย ปลัดก ระทรวงยตุ ธิ รรม ปลัดก ระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อัยการสูงสุด เจ้ากรมพระ
ธรรมนูญ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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ของบรรดาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงฝ่าย
การเมืองซงึ่ ต อ้ งรบั ผ ดิ ช อบตอ่ ร ฐั สภา และฝา่ ยวชิ าการอย่าง
ครบถ้วน โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจที่สำคัญใน
การจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและ
แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศกระบวนการยตุ ธิ รรมเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานยุติธรรมต่อ
คณะรัฐมนตรี ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรม หรือรายงาน
ต่อค ณะรฐั มนตรีเพือ่ ให้เกิดค วามรว่ มมอื ในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานยุติธรรม เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารงานยุติธรรม ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหาร
งานยุติธรรม หรือก ารดำเนินก ารตามแผนแม่บทการบริหาร
งานยุติธรรมแห่งชาติ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่งช าติ เลขาธิการคณะรฐั มนตรี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
เลขาธิการสำนักงานศาลยตุ ธิ รรม เลขาธิการเนติบ ณ
ั ฑิตย ส ภา นายก
สภาทนายความ คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน คณบดี
คณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้
แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้แทนสำนักงบ
ประมาณ ผูท้ รงคณ
ุ วุฒซิ งึ่ ไ ด้ร บั แ ต่งต งั้ จ ากคณะรฐั มนตรีจ ำนวนสาม
คน, ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123/ ตอนที่ 26 ก/ หน้า
6/ 15 มีนาคม 2549
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กระบวนการยุติธรรม37
แต่เป็นท ี่น่าสังเกตว่า ‘การบริหารงานยุติธรรม’ ตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น หาได้รวมถึงการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีข องศาล และการดำเนินก ารของหน่วยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญด้วย38 แม้คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติจะมี ‘เลขาธิการสำนักงานศาล
ยุติธรรม’ ‘เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ’ เป็นกรรมการโดยตำแหน่งด้วยก็ตาม
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า อำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการคณะ
นี้จำกัดอยู่แต่กระบวนการยุติธรรมในชั้น ‘เจ้าพนักงาน’
หรือในชั้นก่อนฟ้องนั้นเอง ดังนั้น ‘แผนแม่บทการบริหาร
งานยุติธรรมแห่งชาติ’ ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการตาม
37 เป็นไปตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหาร
งานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
38 พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดบทนิยามของ ‘การบริหาร
งานยุติธรรม’ ไว้ โดยหมายความว่า “การดำเนินการที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการในการอำนวยความยุติธรรม การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน การบังคับการ
ตามกฎหมายและการอำนวยความสะดวกแก่ป ระชาชน แต่ไม่ร วม
ถึงอำนาจอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลและการ
ดำเนินการของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ” และมาตรา 4
แห่งพ ระราชบัญญัตดิ ังก ล่าวยังบ ัญญัตสิ ำทับไว้อ ีกค รั้งห นึ่งว ่า “การ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องไม่กระทบกระเทือนอำนาจ
อิสระของศาลและการบริหารราชการของหน่วยงานของศาล หรือ
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการใช้อำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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พระราชบญ
ั ญัตนิ ี้ จึงไม่ผ กู พันแ ละตอ้ งไม่ข ดั แ ย้งก บั แ นวทาง
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการที่เป็นอิสระของ
ศาล หน่วยงานของศาล และหน่วยงานที่เป็นอิสระตาม
รัฐธรรมนูญด้วย39
สำหรับมาตรการบังคับให้เป็นไปตามแผนแม่บทการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาตินั้น คณะกรรมการฯ มีหน้าที่
พิจารณาผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก
ปี ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจดำเนินการตามแผนได้
ให้คณะกรรมการรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงอุปสรรค
และแนวทางแก้ไขด้วย เพื่อพ ิจารณาดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ต่อไป40
นอกจากการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นใช้
บังคับแ ล้ว รัฐธรรมนูญแ ห่งร าชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยัง
บัญญัตใิ ห้จ ดั ต งั้ อ งค์กรกลุม่ ในรปู ข องคณะกรรมการขนึ้ ม าอกี
2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการปฏิรปู ก ฎหมาย มีอ ำนาจหน้าที่
สำคัญ ได้แก่ การสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ท างวิชาการ
ตลอดจ นวิ จั ยแ ละส นั บ สนุ นก ารวิ จั ย เพื่ อป รั บ ปรุงและ
พัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย
39 เป็นไปตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหาร
งานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
40 เป็นไ ปตามมาตรา 21 วรรคหนึง่ แห่งพ ระราชบญ
ั ญัตพิ ฒ
ั นาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
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ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และการตรากฎหมาย
ทีจ่ ำเป็นต อ่ ก ารดำเนินก ารตามนโยบายและแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินด้วย ซึ่งปัจจุบันมีการตราและประกาศใช้
พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้ว41 และ
คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่
สำคัญ ได้แก่ ดำเนินก ารเพือ่ ให้ม กี ารปรับปรุงแ ละพฒ
ั นาการ
ดำเนิ น ง านข องห น่ ว ยง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ก ระบวนการ
ยุติธรรม เสนอแนะต่อค ณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการปรับปรุงแ ละพัฒนากระบวนการยุติธรรม42
ดังนั้นอ าจกล่าวได้ว ่า ปัจจุบันร ัฐยอมรับแล้วว่า การ
บริหารงานยตุ ธิ รรมของกระบวนการยตุ ธิ รรมในเชิงโครงสร้าง
นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น มีปัญหาสมควร
ได้รับการแก้ไข และมีความพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยการตราพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติข้างต้น
ขึ้น ดังนั้นจึงสมควรที่จะต้องติดตามตรวจสอบการทำงาน
ของคณะกรรมการตามกฎหมายดงั ก ล่าวตอ่ ไปวา่ ได้ด ำเนิน
การตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน
41 ราชกิ จ จ านุ เ บกษา เล่ ม 127/ตอนที่ 71 ก/หน้ า 21/19
พฤศจิกายน 2553
42 ขณะนี้ มี ก ารย กร่ า งพ ระร าชบั ญ ญั ติ ค ณะก รรมการป ฏิ รู ป
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ... แล้ว แต่ยังอยูร่ ะหว่างพิจารณา และ
ยังไม่ได้ประกาศใช้
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หรือไม่เพียงไร
นอกจากคณะกรรมการฯ ดังก ล่าวซึ่งมีอำนาจหน้าที่
ในด้ า นน โยบายแ ละแ ผนแ ม่ บ ทร ะดั บ ช าติ ดั ง ก ล่ า วแ ล้ ว
สมควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือใน
ระดับผู้ปฏิบัติงานด้วย โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญ
และจ ำเป็ น ใ นท างค ดี ค วาม ปรั บ ปรุ งร ะบบก ารจั ด เ ก็ บ
ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้านสถิติคดี จำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำ
ประวัติการกระทำความผิดให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม รวมถึงการพิจารณาคดีในชั้นศาลด้วย ทั้งยัง
สามารถลดระยะเวลาในการสอบสวนลงได้มาก เนื่องจาก
ในทางปฏิบัติมักพบว่า คดีที่ไม่สลับซับซ้อน และผู้ต้องหา
ให้การรับส ารภาพในชั้นสอบสวน แต่ส ำนวนยังไม่เรียบร้อย
พอทีจ่ ะสง่ พ นักงานอยั การสงั่ ฟ อ้ งคดีได้ ก็เพราะอยูร่ ะหว่าง
รอผลการตรวจสอบประวัตกิ ารกระทำความผดิ ข องผตู้ อ้ งหา
จากกองทะเบียนประวัตอิ าชญากร สำนักงานตำรวจแห่งช าติ
ดังนั้นหากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนนี้ และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ก็จะสามารถ
ลดระยะเวลาในการตรวจสอบลง คดีก จ็ ะได้ร บั ก ารพจิ ารณา
อย่างรวดเร็วขึ้น การใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษ หรือการ
วางมาตรการบังคับทางอาญาอย่างอื่นของศาลก็จะมีความ
เหมาะสมยงิ่ ข นึ้ นอกจากนนั้ ค ณะกรรมการฯชุดนีย้ งั ส ามารถ
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รวบรวมข้อขัดข้องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติของ
แต่ละหน่วยงาน เพือ่ เสนอไปยงั ค ณะกรรมการระดับช าติ ไม่
ว่าจะเป็นคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่ง
ชาติ คณะกรรมการปฏิรปู ก ฎหมาย หรือค ณะกรรมการปฏิรปู 
กระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายและ
ระดับผู้บริหารหน่วยงานต่อไป และเพื่อให้ภาคประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมด้วย เห็นสมควรให้มี
ตัวแทนของชุมชนหรือท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นสมาชิกในคณะ
กรรมการฯ ชุดดังกล่าวนี้ เพื่อฟังเสียงสะท้อนจากภาค
ประชาชนอันเกิดจากการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ใน
กระบวนการยุติธรรมอีกทางหนึ่ง
5.2 ข้อเสนอแนะในเรือ่ งบทบาทและการปฏิบตั หิ น้าที่
ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม
สำหรั บ ส ภาพปั ญ หาแ ละข้ อ เ สนอแ นะใ นเรื่ อ ง
ด งั ก ล่าวสามารถแยกพจิ ารณาโดยแบ่งอ อกเป็น ‘กระบวนการ
ยุติธรรมชั้นก่อนฟ้อง’ หรือชั้นเจ้าพ นักงาน ได้แก่ พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอยั การ และ ‘กระบวนการยตุ ธิ รรมชนั้ 
หลังฟ้อง’ หรือในชั้นพิจารณาคดีข องศาล ดังนี้
ก. ชั้นก่อนฟ้อง
หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ‘การ
ใช้อำนาจ’ ของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมหลาย
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ประการ ประการทสี่ ำคัญค อื การวางหลักก ารวา่ ในคดีอ าญา
การจบั แ ละคมุ ข งั บ คุ คลใด จะกระทำมไิ ด้ เว้นแ ต่ม คี ำสงั่ ห รือ
หมายของศาล หรือผู้นั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า หรือมี
เหตุจำเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมายตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและ
รายละเอียดแห่งการจับโดยไม่ชักช้า กับจะต้องได้รับโอกาส
แจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก
และผู้ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่ต้องถูกนำตัวไปศาลภายใน
48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของ
พนักงานสอบสวน เพือ่ ศ าลพจิ ารณาวา่ ม เี หตุท จี่ ะขงั ผ ถู้ กู จ บั 
ไว้ต ามกฎหมายหรือไม่ เว้นแ ต่ม เี หตุสดุ วิสยั ห รือม เี หตุจ ำเป็น
อย่างอนื่ ต ามทกี่ ฎหมายบญ
ั ญัต43ิ และการคน้ ในทรี่ โหฐานจะ
กระทำมิได้ เว้นแ ต่จะมีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมเีหตุ
ให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัต44ิ
หลักการใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ครั้งใหญ่ และนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทของ
กระบวนการยุติธรรม โดยการตราพระราชบัญญัติแก้ไข
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
43 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 237
44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 238
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254745 มีผ ลเป็นการยกเลิกอ ำนาจการออกหมายจับ หมาย
ค้น และระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ถูกจับของเจ้าพนักงาน
ผ จู้ บั โดยการจบั ขัง จำคกุ หรือค น้ ในทรี่ โหฐานหาตวั ค นหรือ
สิ่งของ ต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาลสำหรับการนั้น เว้น
แต่ม ีกฎหมายกำหนดยกเว้นไว้เป็นอย่างอื่น46 และพนักงาน
สอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกจับได้เพียง 48
ชั่วโมง หลังจากนั้นหากมีความจำเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูก
จับไว้ในอำนาจ ต้องนำตัวผูถ้ ูกจับไปศาล เพื่อให้ศาลตรวจ
สอบการจับ หากมีเหตุจำเป็นศาลมีอำนาจสั่งขังผู้นั้นได้
ไม่เกินกว่าร ะยะเวลาที่กฎหมายกำหนด47
ดังน นั้ ป ญ
ั หาการใช้อ ำนาจจบั ค้น และควบคุมต วั ข อง
เจ้าพ นักงานตำรวจ และขอ้ เสนอแนะให้ม กี ารตรวจสอบโดย
องค์กรศาลนั้น ได้รับการแก้ไขในด้านตัวบทกฎหมายแล้ว
โดยรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกล่าว ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันจึงเป็นกรณีของการปฏิบัติการตามกฎหมายของ
องค์กรผู้ใช้อำนาจทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ศาล’ ว่าได้
ใช้ด ลุ พินจิ ก ลัน่ ก รองคำร้องและพยานหลักฐ านของผรู้ อ้ งขอ
ออกหมายจับ หมายค้น และหมายขังได้อย่างถูกต้องและ
45 ราชกจิ จ านเุ บกษา เล่ม 121 ตอนพเิ ศษ 79 ลงวนั ท ี่ 23 ธันวาคม
2547
46 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 57
47 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87
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เหมาะสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมากน้อยเพียงใด
สำหรับข้อเสนอเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
งานสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้น ได้แก่ การเสนอให้
แยกงานสอบสวนออกจากภารกิจห ลักข องสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ แล้วจัดตั้ง ‘กรมสอบสวน’ ขึ้นในกระทรวงยุติธรรม
ส่วนตำรวจนนั้ ส มควรปฏิบตั ภิ ารกิจอ นื่ เช่น ด้านการปอ้ งกัน
และปราบปรามหรือสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดเท่านั้น
น่าจะมีความเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติที่จะดึงอำนาจการ
สอบสวนออกมาจากองค์กรตำรวจทั้งหมด และความจริง
แล้วก อ็ าจไม่มคี วามจำเป็นท จี่ ะตอ้ งตดั ง านสอบสวนทงั้ หมด
ออกจากองค์กรตำรวจด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรตำรวจ
รับผิดชอบในการสอบสวนมานาน จนมีการพัฒนาทักษะ
ในเรื่องการสอบสวนและทำสำนวนคดีอ ยู่แล้ว
เมื่ อ พิ จ ารณาจ าก ‘ประมวลร ะเบี ย บก ารต ำรวจ
เกี่ยวกับค ดี’ โดยเฉพาะส่วนการสอบสวน ซึ่งมีรายละเอียด
จำนวนมากทงั้ ด า้ นขอ้ ก ฎหมายและทางปฏิบตั ใิ นการปฏิบตั ิ
งานของพนักงานสอบสวนอย่างค่อนข้างครบถ้วนแล้ว แม้
จะมีข้อสังเกตในระเบียบฯ บางข้อ โดยเฉพาะการระบุ
ว่า พนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องสอบสวนพยานของผู้
ต้องหา48 ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของระเบียบฯ
48 ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ข้อ 254 , ฝ่ายวิชาการ
สูตรไพศาล, ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ปรับปรุงใหม่,
พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพ: สูตรไพศาล), 2555, น.203
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ข้ อ ดั ง ก ล่ า วแ ล้ ว เข้ า ใจไ ด้ ว่ า เ ป็ น การแ นะนำพ นั ก งาน
สอบสวนให้ใช้ดุลพินิจ ‘สอบสวนตัด’ พยานหลักฐ านฝ่ายผู้
ต้องหา เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหาซักซ้อมพยาน ‘ทำให้เสีย
ความเที่ยงธรรมในคดี’ หรือเป็นการสอบสวนพยานฝ่าย
จำเลยไว้ให้ป รากฏในเวลาสอบสวน ซึง่ ย อ่ มเป็นเวลาหลังเกิด
เหตุไม่นาน โอกาสที่จำเลยจะซักซ้อมพยานก็จะมีน้อย เมื่อ
พยานเหล่าน นั้ ก ลับค ำในชนั้ พ จิ ารณาของศาลเพือ่ ช ว่ ยเหลือ
จำเลย ศาลกอ็ าจใช้ด ลุ พินจิ ร บั ฟ งั ค ำให้การชนั้ ส อบสวนของ
พยานดงั ก ล่าวทพี่ นักงานสอบสวน ‘สอบสวนตดั ’ ไว้แ ล้ว โดย
ถือว่าม นี ำ้ ห นักให้ร บั ฟ งั ได้ย งิ่ ก ว่าค ำเบิกค วามในชนั้ พ จิ ารณา
หรือฟังเป็นข ้อพิรุธของพยานหลักฐานจำเลยได้
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาระเบียบฯข้ออื่น ก็ไม่พบ
ข้อความในทำนองห้ามมิให้พนักงานสอบสวน สอบสวน
หรือรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ต้องหา ตรงกันข้ามกลับ
มีร ะเบียบฯหลายขอ้ ก ำหนดให้พ นักงานสอบสวนสบื หาหลัก
ฐานอันเกี่ยวแก่คดีทุกชนิดให้เต็มความสามารถ เพื่อที่จะ
ทราบขอ้ เท็จจ ริงแ ละพฤติการณ์ต า่ งๆ อันเกีย่ วกบั ค วามผิดท ี่
กล่าวหากนั เพือ่ ท จี่ ะรตู้ วั ผ กู้ ระทำผดิ แ ละพสิ จู น์ให้เห็นค วาม
ผิด49 และยำ้ เตือนหน้าทีข่ องพนักงานสอบสวนวา่ หน้าทีเ่ จ้า
พนักงานตำรวจไม่พึงประสงค์ว่าจะให้จำเลยต้องถูกลงโทษ
เสมอไป หรือต้องให้จำเลยได้รับโทษหนักแต่ฝ่ายเดียว
49 ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ข้อ 216
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แต่เจ้าพ นักงานตำรวจตอ้ งพยายามกระทำการทกุ อ ย่างโดย
เต็มที่ที่จะให้ได้ความกระจ่าง ว่าผู้ต้องหาที่จับมาได้กระทำ
ความผิดจริงหรือไม่ และถ้าผ ิดจริงมีเหตุผลอันควรจะได้รับ
โทษหนักหรือเบา จึงต้องสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง
ให้ปรากฏ50
ปัญหาทเี่ กิดข นึ้ ในองค์กรตำรวจในปจั จุบนั จ งึ อ าจมใิ ช่
เรื่องของตัวบทกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ หากแต่เป็น
เรื่องแนวคิดเชิงอำนาจนิยม และความไม่เข้าใจถ่องแท้ใน
อำนาจหน้าทีข่ องตนตามตวั บ ทกฎหมายหรือร ะเบียบปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้องมากกว่า
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการตั้งหน่วยงานที่มีอำนาจ
การสอบสวนคดีอาญาขึ้นใหม่คือ ‘กรมสอบสวนคดีพิเศษ’
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 254751
ซึ่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตาม
กฎหมายฉบับดังกล่าวมีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
ตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ หรือคดีใดๆ ที่
คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเท่าท ี่มีอยู่52 ซึ่งมักเป็นคดีส ำคัญ
จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยาน
50 ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ข้อ 250
51 ราชกิจจ านุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 8 ก ลงวันที่ 19 มกราคม
2547
52 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21
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หลักฐานเป็นพ ิเศษ เช่น คดีค วามผิดท างอาญาที่มีความซับ
ซ้อน คดีความผิดอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบรุนแรงต่อ
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความ
มัน่ คงของประเทศ ความสมั พันธ์ร ะหว่างประเทศหรือร ะบบ
เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ คดีความผิดทางอาญา
ที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือ
เป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม หรือคดีความผิด
ทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้
สนับสนุน ทั้งยังเปิดช่องไว้ให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติ
ให้ค วามผดิ ท างอาญาอนื่ น อกจากความผดิ ป ระเภทดงั ก ล่าว
ข้างต้นเป็นค ดีพิเศษได้อีกด้วย
นอกจากนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการคดีพิเศษเห็น
ว่า เพื่อประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระทำความผิด
คดีพิเศษ คณะกรรมการฯ จะให้ความเห็นชอบให้ค ดีพิเศษ
คดีหนึ่งคดีใดหรือคดีประเภทใดต้องมีพนักงานอัยการ หรือ
อัยการทหาร แล้วแต่กรณี มาสอบสวนร่วมกับพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษหรือมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบพยาน
หลักฐานตั้งแต่ชั้นเริ่มการสอบสวน แล้วแต่กรณีก็ได้ แต่
สำหรับคดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำ
ความผิดข้ามชาติที่สำคัญ หรือเป็นการกระทำขององค์กร
อาชญากรรม หรือคดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพล
ที่สำคัญเป็นต ัวการ ผู้ใช้หรือผสู้ นับสนุนนั้น กฎหมายบังคับ
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ให้ต้องมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนร่วม
กับพ นักงานสอบสวนคดีพ ิเศษทุกค ดี53
นับได้ว่า สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของงานสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดย
เฉพาะข้อเสนอที่ให้พนักงานอัยการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สอบสวนของพนักงานสอบสวนตั้งแต่ต้น และน่าจ ะเป็นแ ม่
แบบให้มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาโดยให้พนักงานอัยการสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
การสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้นคดีสำหรับคดีความผิดอาญา
ทั่วไปนอกเหนือจาก ‘คดีพ ิเศษ’ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดย
อาจพิจารณาจากความหนักเบาของโทษ หรือความสนใจ
ของประชาชน โดยให้อำนาจอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณา
ว่าคดีอาญาคดีใดสมควรที่จะให้พนักงานอัยการในท้องที่
เข้าไปดูแลสำนวน อันเป็นการร่วมมือกันค้นหาความจริง
กับพนักงานสอบสวนตั้งแต่ชั้นต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวาง
รูปค ดี ข้อหาหรือฐานความผิด การออกหมายจับ หมายค้น
การฝากขัง รวมไปถึงการรวบรวมพยานหลักฐาน ถามคำ
ให้การพยานและจำเลย ซึง่ จ ะทำให้ส ำนวนการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนมคี วามสมบูรณ์ และเป็นการลดระยะเวลา
การพิจารณาสั่งคดีข องพนักงานอัยการ เนื่องจากพนักงาน
อัยการมีส่วนร่วมและมีโอกาสเห็นสำนวนตั้งแต่แรกแล้ว
53 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 32
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นอกจากพ ระร าชบั ญ ญั ติ ก ารส อบสวนค ดี พิ เ ศษ
ข้างต้น ยังมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งบัญญัติให้ป ระธานกรรมการ กรรมการ
อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน เป็นพ นักงานฝา่ ยปกครอง
หรือต ำรวจชนั้ ผ ใู้ หญ่ และมอี ำนาจตามประมวลกฎหมายวธิ ี
พิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนในคดี
เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบ
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น รวมถึงเจ้าพนักงาน ข้าราชการของรัฐด้วย
สำหรับองค์กรอัยการ นับว่าเป็นองค์กรสำคัญอย่าง
ยิ่งในกระบวนการยุติธรรม ในมาตรฐานสากลถือได้ว่าเป็น
‘องค์กรกึ่งตุลาการ’ (Quasi-Judicial) การกลั่นกรองคดีท ไี่ด้
รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ
ในประเทศทกี่ ระบวนการยตุ ธิ รรมทางอาญามปี ระสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง เมื่ออัยการมีคำสั่งฟ้องคดีใดต่อศาล โอกาส
ที่ศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยตามหลักฐานที่พนักงาน
อัยการเสนอนั้นมีสูงมาก54 เมื่อเป็นเช่นนี้หากพนักงาน
อัยการมีคำสั่งฟ้องคดีใด จำเลยย่อมรู้ตัวว่าโอกาสที่ศาล
จะพิพากษาลงโทษตนนั้นมีสูงมาก จำเลยก็อาจให้การรับ
54 ในญปี่ นุ่ ม สี ถิตสิ งู ถ งึ ร อ้ ยละ 99.61 นัน่ ห มายความวา่ หากอยั การ
ญี่ปุ่นฟ้องคดีต่อศาล 100 คดี มีโอกาสที่ศาลจะพิพากษายกฟ้อง
เพียงไม่ถ งึ 1 คดี เท่านัน้ ซึง่ น บั ว า่ เป็นส ถิตทิ สี่ งู ม าก อันแ สดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของการทำงานของเจ้าพนักงานในชั้นก่อนฟ้องได้
เป็นอ ย่างดี โปรดดู คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2 , น.57
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สารภาพเพือ่ ให้ศ าลปรานีโทษให้ การดำเนินก ระบวนการใน
ชัน้ พ จิ ารณาคดีก จ็ ะใช้ร ะยะเวลาทสี่ นั้ ล ง และการรบั ส ารภาพ
ย่อมลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์และฎีกาไปด้วย
ภาพรวมของปญ
ั หาคดีค งั่ ข า้ งในศาลยอ่ มลดลงอย่างชดั เจน
และเป็นร ปู ธ รรม และการทพี่ นักงานอยั การจะสามารถสงั่ ค ดี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงาน
อัยการจะต้องมีอำนาจลงไปร่วมสอบสวนกับพนักงาน
สอบสวนด้วย ดังนั้น ข้อเสนอที่ให้พนักงานอัยการเข้าร่วม
สอบสวนเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางรูปคดี ตั้งข้อ
กล่าวหา รวบรวมพยานหลักฐาน และในบางกรณีอาจเป็น
หัวหน้าพนักงานสอบสวนนั้น ย่อมเป็นข้อเสนอที่สมควร
ได้รับการพิจารณาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคดีที่มีอัตราโทษสูง
หรือมีข้อน ่าพิจารณาเกี่ยวกับผ ตู้ ้องหา เช่น เป็นผู้มีอิทธิพล
หรือเป็นคดีอุกฉกรรจ์และอยู่ในความสนใจของประชาชน
ซึ่งต้องอาศัยความรอบคอบในการทำสำนวนทั้งทางข้อเท็จ
จริงและข้อกฎหมาย
นอกจากการสอบสวนข้างต้น แม้แต่การขอหมาย
จับ หมายค้น และหมายขังของพนักงานสอบสวนบางกรณี
สมควรให้พ นักงานอยั การได้ต รวจสอบกลัน่ ก รองเสียก อ่ นที่
จะยื่นต ่อศาลด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐาน
ในการขอออกหมายค้น หมายจับ หรือการตั้งข้อกล่าวหา
ในกรณีสำคัญ หรือผู้ต้องหาสำคัญได้รับการกลั่นกรองเสีย
ก่อน ส่วนการขอหมายขังหรือการ ‘ฝากขัง’ ในชั้นสอบสวน
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นั้น กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้ต้องมีตัวผู้ต้องหาไว้ในความ
ควบคุมในระหว่างทำการสอบสวน แต่ในทางปฏิบตั พิ นักงาน
สอบสวนมักต้องการนำตัวผู้ต้องหามาไว้ในอำนาจรัฐตั้งแต่
เริ่มต้นการสอบสวน โดยเหตุผลที่ขออนุมัติศาลเพื่อออก
หมายขังผู้ต้องหานั้นมักอ้างว่า ‘เพื่อให้การสอบสวนเสร็จ
สิ้น’ ซึ่งไม่ใช่เหตุผลตามกฎหมาย รวมถึงมักอ้างว่ามีความ
จำเป็นต้องสอบสวนพยานบุคคลอีกหลายปาก และต้องรอ
ผลการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหา
จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่ง
ชาติ ดังน นั้ เพือ่ ให้ม กี ารเร่งรัดก ารสอบสวนอย่างจริงจังแ ละ
มีป ระสิทธิภาพ พนักงานอยั การซงึ่ จ ะตอ้ งรบั ส ำนวนตอ่ จ าก
พนักงานสอบสวนเพือ่ ส งั่ ค ดี สมควรเข้าม ากำกับด แู ลในกรณี
ที่มีการขอฝากขังตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป เพื่อต รวจสอบดู
ว่า มีเหตุจำเป็นในการสอบสวนพยานหลักฐานตามที่อ้าง
หรือไม่ หากไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเอาตัวผู้ต้องหาไว้ใน
อำนาจศาลอีกต ่อไป พนักงานอัยการอาจยื่นค ำร้องต่อศ าล
ขอให้ย ตุ กิ ารฝากขงั ได้ ซึง่ ย อ่ มเป็นการคมุ้ ครองสทิ ธิเสรีภาพ
ของผู้ต้องหามใิห้ถูกค วบคุมเกินความจำเป็น
ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงสามารถยกระดับมาตรฐาน
ของก ระบวนการยุ ติ ธ รรมโ ดยร วมไ ด้ ด้ ว ยบ ทบาทข อง
พนักงานอัยการ ทั้งนี้ เนื่องจากภารกิจขององค์กรอัยการ
นัน้ ส ามารถทำงานเชิงร กุ ได้ค ล่องตวั ม ากกว่าอ งค์กรตลุ าการ
ทัง้ ในทางหลักก ารองค์กรอยั การยงั ถ อื เป็นอ งค์กรกงึ่ ต ลุ าการ

ภูมินทร์ บุตรอินทร์

จึงสมควรเข้ามามีบทบาทในเชิงรุกในการตรวจสอบถ่วง
ดุล และเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพให้แก่งานสอบสวน
ของพนักงานสอบสวน เมื่อมาตรฐานการสอบสวนได้รับ
การพัฒนาสูงขึ้น กระบวนการยุติธรรมชั้นก่อนฟ้องย่อมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ความจริงแ ห่งคดีจะถูกค้นหาได้ตั้งแต่
ชั้นต้นซ ึ่งเป็นระยะเวลาหลังเกิดเหตุไม่นาน พยานหลักฐาน
ทั้งพยานบุคคล เอกสาร หรือว ัตถุยังสดใหม่ ไม่ถูกบิดเบือน
หรือเปลี่ยนแปลงไป และย่อมทำให้ประสิทธิภาพในการ
ค้นหาความจริงในชั้นหลังฟ้อง หรือชั้นพิจารณาของศาล
มีมาตรฐานที่สูงขึ้นตามไปด้วย
เมื่ อ พิ จ ารณาร ะเบี ย บส ำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ว่ า
ด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ซึ่งถือเป็น
กฎเกณฑ์ในทางปฏิบัติของพนักงานอัยการนั้น พบว่ามี
เนือ้ หาทใี่ ห้พ นักงานอยั การเข้าไปมสี ว่ นรว่ มในการสอบสวน
หลายประการ เช่น การให้คำแนะนำปรึกษาในการสืบสวน
และสอบสวน การเข้าร่วมในการสอบสวนตามที่หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่พนักงาน
อัยการทพี่ งึ ก ระทำ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การสอบสวนมปี ระสิทธิภาพ
เป็นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนและรักษาผล
ประโยชน์ของรัฐ55 ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ
55 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 5 “อัยการกับการสอบสวน”
ข้อ 25
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สอบสวนคดีอาญา ได้ขอความร่วมมือพนักงานอัยการให้
คำแนะนำปรึกษาเพือ่ ป ระโยชน์ในการสบื สวนและสอบสวน
หรือข อให้เข้าร ว่ มในการสอบสวนนนั้ พนักงานอยั การพงึ ให้
คำแนะนำปรึกษาหรือเข้าร ว่ มในการสอบสวน แล้วท ำบนั ทึก
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงอัยการสูงสุดเพื่อ
ทราบ56 ในการดำเนินค ดีอ าญา ถ้าพนักงานอัยการไม่ได้รับ
ความร่วมมือหรือพบข้อบกพร่องของพนักงานสอบสวน
อันอาจทำให้คดีเสียหายได้ พนักงานอัยการอาจแนะนำ
พนักงานสอบสวนโดยตรงหรือทำหนังสือชี้แจงข้อบกพร่อง
และวิธแี ก้ไขหรือป้องกัน โดยทำเป็นความเห็นเสนอไปยังผ ู้
ว่าราชการจังหวัดหรือสำนักอัยการสูงสุดเพื่อแ จ้งสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ แล้วแต่กรณี และหากพนักงานสอบสวน
เพิกเฉยไม่ป ฏิบตั ติ ามคำสงั่ ข องพนักงานอยั การโดยไม่มเี หตุ
อันสมควร ให้หัวหน้าพนักงานอัยการแจ้งหัวหน้าพนักงาน
สอบสวนหรือท ำความเห็นเสนอตามลำดับช นั้ ถ งึ อ ธิบดี เพือ่ 
แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานสอบสวน57
ระเบียบเหล่าน ขี้ ้างต้น แสดงให้เห็นถึงบทบาทเชิงรุก
ของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญาในทางปฏิบัติ
56 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 5 “อัยการกับการสอบสวน”
ข้อ 26
57 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 5 “อัยการกับการสอบสวน”
ข้อ 27

ภูมินทร์ บุตรอินทร์

นอกจากนั้นหากเห็นสมควรและเพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม ระเบียบดังกล่าวยังให้ดุลพินิจพนักงานอัยการ
บรรยายข้อเท็จจริงในสำนวนการสอบสวนที่เป็นคุณและ
เป็นโทษแก่จ ำเลย เพือ่ ให้ศ าลใช้ด ลุ พินจิ ป ระกอบการลงโทษ
รวมทงั้ ม าตรการอนื่ ท ศี่ าลจะใช้แ ก่ผ กู้ ระทำผดิ เท่าท สี่ ามารถ
จะทำได้ เช่น หากปรากฏข้อเท็จจ ริงในสำนวนการสอบสวน
ที่เป็นคุณและเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 64 (เหตุแก้ตัวว่ากระทำความผิดโดยไม่รู้
กฎหมาย) มาตรา 65 (กระทำความผิดในขณะวิกลจริตไม่รู้
ผิดชอบ) มาตรา 66 (กระทำความผิดเนื่องจากความมึนเมา
เพราะเสพสรุ าหรือส งิ่ เมาอย่างอนื่ ) มาตรา 67 (กระทำความ
ผิดโดยจำเป็น) มาตรา 69 (กระทำความผิดเพราะป้องกัน
เกินส มควรแก่เหตุ) มาตรา 72 (กระทำความผิดโดยบันดาล
โทสะ) และมาตรา 78 (กรณีมีเหตุบรรเทาโทษอื่น) โดยให้
บรรยายฟ้องให้ต รงกับข้อเท็จจ ริงน ั้นๆ และต้องระบุม าตรา
ดังกล่าวในคำขอท้ายฟ้องด้วย58 นอกจากนั้น ในกรณีที่ศาล
พิพากษาหรือส งั่ เกินค ำขอ หรือท มี่ ไิ ด้ก ล่าวในฟอ้ ง หรือศ าล
พิพากษาลงโทษจำเลยเกินกำหนดโทษตามกฎหมาย หรือ
พิพากษาหรือมีคำสั่งไม่ชอบด้วยประการใด ให้พนักงาน
58 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 5 “อัยการกับการสอบสวน”
ข้อ 94
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อัยการพิจารณาอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไป59 ย่อมแสดงให้เห็น
ถึงบทบาทของพนักงานอัยการที่แท้จ ริง ซึ่งไม่ใช่ ‘คูค่ วามใน
ทางเนือ้ หากบั จ ำเลย’ แต่เป็นอ งค์กรในกระบวนการยตุ ธิ รรม
ที่มอี ำนาจในการค้นหาความจริงในคดี แม้ในทางปฏิบัติจะ
พบการใช้อำนาจตามระเบียบเหล่านี้ไม่มากก็ตาม
นอกจากระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดข้างต้นแล้ว
ในปี พ.ศ. 2554 ยังมีการประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน
อัยการสงู สุดว า่ ด ว้ ยการสงั่ ค ดีอ าญาทจี่ ะไม่เป็นป ระโยชน์แ ก่
สาธารณชน หรือจ ะมผี ลกระทบตอ่ ค วามปลอดภัยห รือค วาม
มัน่ คงของชาติ หรือต อ่ ผ ลประโยชน์อ นั ส ำคัญข องประเทศ60
59 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 5 “อัยการกับการสอบสวน”
ข้อ 143
60 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 30 ก ลงวันที่ 29 เมษายน
2554 ในระเบียบดังกล่าวให้พนักงานอัยการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. สาเหตุห รือมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิด
2. อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม
สภาพร่างกาย สภาพจิต อาชีพ ฐานะ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
และประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหา
3. ลักษณะความรา้ ยแรงของการกระทำความผดิ ผลรา้ ยทเี่ กิด
ขึน้ จ ากการกระทำความผดิ การได้ร บั ผ ลรา้ ยของผตู้ อ้ งหาอนั เนือ่ งมา
จากการกระทำความผิดของผู้ต้องหาเอง
4. ความสำนึกผิดของผู้ต้องหา การได้รับการบรรเทาผลร้าย
ของผู้เสียหาย ความเห็นของผู้เสียหายต่อการฟ้องผู้ต้องหา ความ
คาดหมายถึงผลทผี่ ู้ต้องหาจะได้รับจากการถูกฟ้อง
5. ความสงบเรียบร้อยหรือศ ีลธรรมอันด ีของประชาชน
6. ประโยชน์ข องรัฐที่จะได้จ ากการฟ้องผู้ต้องหา
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อันแ สดงให้เห็นถ งึ ห ลัก ‘การสงั่ ค ดีโดยดลุ พินจิ ’ ของพนักงาน
อัยการได้เป็นอ ย่างดี
ข. ชั้นหลังฟ้อง
กระบวนการยุติธรรมในชั้นหลังฟ้องนี้ ข้อเสนอแนะ
ส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่บทบาทของศาลในการค้นหาความ
จริง โดยวิพากษ์วิจารณ์ว่า ผู้พิพากษามักวางเฉยต่อการ
ค้นหาความจริงในคดี ซึ่งกลายเป็น ‘เพิกเฉยต่อความจริง’
และเสนอว่า ศาลควรแสดงบทบาทเชิงร ุกต ามที่กฎหมายให้
อำนาจไว้ เช่น การให้ศาลเป็นผถู้ ามพยานเอง เรียกพยาน
หลักฐานมาสืบเพิ่มเติมแม้ว่าพยานหลักฐานนั้นจะไม่อยู่ใน
สำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนกต็ าม หรือเรียก
พยานทเี่ บิกค วามไปแล้วส อบถามใหม่ ฯลฯ การเรียกรอ้ งให้
ศาลแสดงบทบาทดังกล่าวในทางปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
นั้นไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายนัก ทั้งนี้ นอกจากความเคยชินใน
การทำงานสว่ นตวั ข องผพู้ พิ ากษาทปี่ ฏิบตั เิ ช่นน สี้ บื ม าตลอด
เวลานบั ร อ้ ยปแี ล้ว ระบบงานตา่ งๆ รวมถงึ อ งค์กรทเี่ กีย่ วข้อง
เช่น ทนายความ และอัยการ จำเป็นต้องปรับปรุงและร่วม
กันส ร้างระบบทเี่ อือ้ ต อ่ ก ารทำหน้าทีข่ องผพู้ พิ ากษาดว้ ย เช่น
หากตอ้ งการให้การดำเนินก ระบวนพจิ ารณาคดีอ าญาในชนั้ 
ศาลใช้ร ะบบไต่สวนอย่างเต็มร ปู แ บบแล้ว ต้องมกี ารปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติบางประการ อาทิ
พนักงานอัยการต้องส่งสำนวนการสอบสวนของพนักงาน
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สอบสวนต่อศาลในวันทยี่ ื่นฟ้อง เพื่อให้ผ ู้พิพากษามีโอกาส
ศึกษาสำนวนคดีทั้งหมด และรู้ข้อเท็จจ ริงจากการสอบสวน
เท่าๆ กับที่พนักงานอัยการทราบ เช่นนี้ผู้พิพากษาจึงจะ
สามารถสืบพยานได้ด้วยตนเอง และทราบว่าพยานแต่ละ
ปากมีความเกี่ยวข้องอย่างไรในคดี มีความสำคัญมากน้อย
เพียงไร หรือมีพยานหลักฐานใดที่สำนวนการสอบสวน
พาดพิงไปถึง ซึ่งสมควรที่ผพู้ ิพากษาจะใช้ดุลพินิจโดยลำพัง
หรือคู่ความกระตุ้นร ้องขอให้สืบเพิ่มเติม
ในปัจจุบันองค์กรศาลเริ่มมีการปรับตัวโดยทำงาน
ในเชิงรุกมากขึ้น และนำระบบไต่สวนมาใช้สำหรับคดีความ
บางประเภทอย่างเต็มร ูปแบบ เช่น คดีอาญานักการเมือง61
61 ข้อก ำหนดประธานศาลฎกี าเกีย่ วกบั ก ารดำเนินค ดีข องศาลฎกี า
แผนกคดีอ าญาของผดู้ ำรงตำแหน่งท างการเมือง พ.ศ. 2543 (ราชกจิ 
จานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 63 ก วันที่ 30 มิถุนายน 2543)
ข้อ 8 “ฟ้องต้องทำเป็นหนังสือมีข้อความตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวธิ พี จิ ารณาความอาญา...และตอ้ งระบุพ ฤติการณ์
ทีก่ ล่าวหาวา่ ก ระทำความผดิ พร้อมทงั้ ช ชี้ อ่ งพยานหลักฐ านให้ช ดั เจน
พอที่จะดำเนินก ระบวนพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้”
ข้อ 18 “ในการไต่สวนพยานบุคคล ให้ศ าลแจ้งให้พ ยานทราบ
ประเด็นแ ละขอ้ เท็จจ ริงท จี่ ะทำการไต่สวน แล้วใ ห้พ ยานเบิกค วามใน
ข้อนั้นด้วยตนเองหรือตอบคำถามศาล แล้วจึงให้โจทก์จำเลยถาม
พยานเพิ่มเติม โดยให้คู่ความฝ่ายที่อ้างพยานดังกล่าวเป็นผู้ถาม
ก่อน
การถามพยานของคู่ความตามวรรคหนึ่งจะใช้คำถามนำก็ได้
หลังจ ากคคู่ วามถามพยานตามวรรคหนึง่ แ ล้ว ห้ามมใิ ห้ค คู่ วาม
ฝ่ายใดถามพยานอีก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล”
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และคดีเลือกตั้ง62 แต่ข้อกำหนดและระเบียบที่ประชุมใหญ่
ศาลฎกี าดงั ก ล่าวขา้ งตน้ ย งั จ ำกัดอ ยูแ่ ค่ค ดีอ าญาบางประเภท
ซึ่งเป็นการไต่สวนในชั้นศาลฎีกาเท่านั้น ไม่ได้บังคับใช้ใน
การพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เมื่อ
ปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมามีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐั ธรรมนูญ ว่าด ว้ ยการปอ้ งกันแ ละปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในการแก้ไขครั้งนี้มีบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวการนำระบบพิจารณาคดีแบบไต่สวนมาใช้บังคับใน
ศาลชั้นต้นในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
62 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัย
คดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุกเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 80 ก วันที่ 15
พฤศจิกายน 2550)
ข้อ 4 “วีธีพิจารณาให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว
ตามทกี่ ำหนดในระเบียบนี้...”
ข้อ 12 “ในวันนัดพิจารณา ให้ศาลเริ่มสืบพยานหลักฐานต่อ
เนื่องติดต่อกันไปทุกวันทำการจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ ให้
ศาลสั่งเลื่อนคดีไปได้ภายในกำหนดเวลาไม่เกินเจ็ดวัน
ศาลมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็น
สมควร
ให้ส บื พ ยานหลักฐ านของผรู้ อ้ งกอ่ น เสร็จแ ล้วจ งึ ส บื พ ยานหลัก
ฐานของผู้คัดค้านต่อไป
ในการสืบพยานไม่ว่าจะเป็นพยานที่ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านอ้าง
หรือที่ศาลเรียกมาเอง ให้ศาลเป็นผู้ซักถามพยานในประเด็นต่างๆ
ให้ได้ความครบถ้วน เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีความจำเป็นก็
อาจอนุญาตให้ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านซักถามได้”
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ปราบปรามการทุจริต63 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาพิจารณาวางระเบียบเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณา
แบบไต่สวนสำหรับค ดีอาญาดังก ล่าว
สำหรับข้อเสนอที่ให้ผู้พิพากษาต้องนั่งพิจารณาครบ
องค์ค ณะ ผูพ้ พิ ากษาทไี่ ม่ได้น งั่ พ จิ ารณาไม่มอี ำนาจลงนามใน
คำพิพากษานั้น ได้รับการตอบสนองโดยการบัญญัติรับรอง
ไว้ในรัฐธรรมนูญแ ห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และใน
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม64 โดยการพิจารณาพิพากษาคดี
63 มาตรา 98/1 “กรณีท ี่มกี ารฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญาต่อ
ศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดี ให้ศาลมีอำนาจพิจารณา
พิพากษาคดียึดรายงานและสำนวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นหลักในการพิจารณาและอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยาน
หลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นควร
ในก ารด ำเนิ นค ดี ต ามว รรคห นึ่ ง ให้ศ าลด ำเนิ นก ระบวน
พิจารณาไปโดยใช้ระบบไต่สวน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกากำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
64 บัญญัติไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม หมวดที่ 3 ว่าด้วยองค์
คณะผพู้ ิพากษา มาตรา 24 และมาตรา 25 สรุปค วามได้ว ่า สำหรับ
กระบวนพจิ ารณาบางอย่าง เช่น การออกหมายอาญา หรืออ อกคำสงั่ 
ใดๆ ซึ่งม ิใช่เป็นไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดข้อพ ิพาทแห่งคดี หรือไต่สวน
คำร้องคำขอใดๆ รวมไปถงึ ก ารพจิ ารณาพพิ ากษาคดีแ พ่งแ ละอาญา
ทีม่ ที นุ ท รัพย์ฟ อ้ งรอ้ งไม่ส งู น กั (ไม่เกินส ามแสนบาท) หรือค ดีอ าญา
ทีม่ โี ทษไม่ร า้ ยแรงนกั (ข้อหาทมี่ โี ทษจำคกุ ไ ม่เกินส ามปี หรือป รับไ ม่
เกินหกหมื่นบ าทหรือทั้งจำทั้งปรับ) กฎหมายอนุญาตให้ผู้พิพากษา
คนเดียวเป็นองค์คณะพิจารณาและพิพากษาคดีได้ อย่างไรก็ตาม
หากผู้พิพากษาจะลงโทษจำเลยถึงจำคุกเกินหกเดือน หรือปรับ
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยโทษจำคุกหรือปรับอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเกินอัตราที่ว่าข้างต้น ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อยสอง
คนร่วมพิพากษาตัดสินเช่นกัน นอกจากนั้นในประมวลจริยธรรม
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ในศาลชั้นต้นกำหนดให้มีผู้พิพากษา 2 คน เป็นองค์คณะ
ร่วมพิจารณาและพิพากษาคดี โดยมีอำนาจพิจารณาและ
พิพากษาคดีแพ่งและอาญาทั้งปวง ส่วนในศาลสูง เช่น ศาล
อุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย 3 คน
เป็นองค์คณะ จึงจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ ทั้งนี้
เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค วามร อบคอบใ นก ารพิ จ ารณาพิ พ ากษาค ดี
การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะผู้พิพากษาในปัจจุบันถือ
เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งถึงกับมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา
236 ว่า การนั่งพิจารณาคดีของศาลต้องมีผู้พิพากษาหรือ
ตุลาการครบองค์คณะ และผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมิได้
นั่งพิจารณาคดีใด จะทำคำพิพากษาหรือวินิจฉัยคดีน ั้นมิได้
เว้นแ ต่มเีหตุจำเลยอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ แม้รัฐธรรมนูญฯ
ฉบับดังกล่าวจะถูกยกเลิกจากเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหาร
เมื่อปี พ.ศ. 2549 และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ข้าราชการตุลาการยังให้ความสำคัญกับการประชุมปรึกษาคดีของ
องค์คณะผู้พิพากษา โดยผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนต้องตระเตรียม
คดีน นั้ ล ว่ งหน้าอ ย่างถถี่ ว้ น และตอ้ งชแี้ จงขอ้ เท็จจ ริงแ ละขอ้ ก ฎหมาย
ต่อองค์คณะอย่างถูกต้องครบถ้วน ส่วนผู้พิพากษาที่เป็นองค์ค ณะก็
ต้องร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและเหตุผลประกอบเสมือนหนึ่งตน
เป็นเจ้าของสำนวนคดีเรื่องนั้นเอง ผู้พิพากษาที่ร่วมกันพิจารณาคดี
พึงเคารพในความคิดเห็นและเหตุผลของกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้
คำวินิจฉัยช ี้ขาดที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม โปรดดู ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการตุลาการ ข้อ 11 จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงานศาล
ยุติธรรม พ.ศ.2552, น.27
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ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แทน แต่รัฐธ รรมนูญฯ ฉบับ
ปัจจุบันก็ได้บัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวไว้ในเรื่องสิทธิ
ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมว่า บุคคลมีสิทธิพื้นฐาน
ในกระบวนการยุติธรรมโดยได้รับการพิจารณาคดีโดยผู้
พิพากษาหรือต ลุ าการครบองค์ค ณะ อันถ อื ได้ว า่ ห ลักก ารนงั่ 
พิจารณาพพิ ากษาคดีค รบองค์ค ณะนนั้ ย งั ค งได้ร บั ก ารรบั รอง
ไว้ในกฎหมายหลักข องประเทศเช่นเดิม
นอกจากการพิจารณาพิพากษาครบองค์คณะแล้ว
ในทางปฏิบัติเมื่อผู้พิพากษาในศาลใดพบเจอปัญหาไม่
ว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายในการวินิจฉัยตัดสินคดี ก็
มีธรรมเนียมปฏิบัติให้ต้องนำความดังกล่าวปรึกษาแก่ผู้
พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้น ซึ่งคือผู้บริหารศาล
ได้แก่ อธิบดีผ พู้ พิ ากษา รองอธิบดีผ พู้ พิ ากษา และผพู้ พิ ากษา
หัวหน้าศ าล หรือผ ทู้ ำการแทนแล้วแ ต่ก รณี ยิง่ ไปกว่าน นั้ หาก
ปรากฏวา่ คดีใดมคี วามสำคัญส มควรได้ร บั ก ารพจิ ารณาเป็น
พิเศษ เช่น คดีอ าญาที่มีอัตราโทษสูง คดีแ พ่งทมี่ ีข้อพิพาท
เกี่ยวกับทุนทรัพย์จำนวนมาก หรือคดีที่อยู่ในความสนใจ
ของประชาชน อธิบดีผู้พิพากษามีอำนาจออกระเบียบให้
ผู้พิพากษาที่รับผิดชอบสำนวนคดีรายงานคดีสำคัญและส่ง
ร่างคำพพิ ากษาให้แ ก่อ ธิบดีผ พู้ พิ ากษาตรวจรา่ งคำพพิ ากษา
นัน้ เพือ่ ค วามสมบูรณ์ถ กู ต อ้ งในเรือ่ งรปู แ บบ ถ้อยคำสำนวน
ภาษาที่ใช้ การวินิจฉัยเนื้อหาในคดีทั้งข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายก่อนอ่านให้คู่ความฟังได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้คำ
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พิพากษาของศาลชั้นต้นมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ อัน
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการพิจารณาและพิพากษา
คดีของศาลชั้นต้น สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในบทที่ 4
ทีผ่ ่านมา
ส่ ว นข้ อ เ สนอที่ ใ ห้ ศ าลนั่ ง พิ จ ารณาค ดี อ ย่ า งต่ อ
เนื่อง เพื่อให้ค ดีเสร็จไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นการให้ผ ู้
พิพากษาซงึ่ เป็นผ ดู้ ำเนินก ระบวนพจิ ารณาสบื พ ยานเป็นผ ทู้ ำ
คำพิพากษาเอง โดยไม่โยกย้ายไปเสียก่อนนั้น นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2547 เป็นต้นม า65 ศาลยุติธรรมเริ่มปรับปรุงระบบการ
นัดคดี โดยเปลี่ยนระบบจากการจ่ายสำนวนให้ผู้พิพากษา
ไปบริหารเวลาเพื่อสืบพยานเอง หากไม่สามารถสืบพยาน
ให้เสร็จได้ในวันดังกล่าว ผู้พิพากษาและคู่ความก็จะตกลง
หาวันว่างเพื่อเลื่อนคดีไปสืบพยานในคดีดังกล่าวต่อไป ดัง
นั้นคดีหนึ่งๆ จึงไม่สามารถกำหนดเวลาได้ว่าจะเสร็จการ
พิจารณาเมื่อใด และหากวันหนึ่งผู้พิพากษานัดคดีห ลายคดี
ย่อมเหลือว สิ ยั ท จี่ ะสามารถสบื พ ยานได้ท กุ ค ดี จึงจ ำเป็นต อ้ ง
เลื่อนคดีไป ทำให้คดีเนิ่นช้า และประสบปัญหาผู้พิพากษา
เจ้าของสำนวนโยกยา้ ยตามฤดูกาลไปเสียก อ่ นทจี่ ะสบื พ ยาน
แล้วเสร็จ ทำให้ผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่และ
65 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยแนวปฏิบัติ
ในการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง พ.ศ. 2545
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 119 ก ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2545
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รับสำนวนต่อ ต้องเสียเวลาในการทำความเข้าใจเนื้อหาใน
สำนวนใหม่ทั้งหมด หรือต้องเขียนคำพิพากษาโดยที่ไม่มี
โอกาสได้สืบพยานปากสำคัญๆ ด้วยตนเอง โดยเปลี่ยน
ระบบการนดั ค วามใหม่ เป็นการนดั พ จิ ารณาอย่าง ‘ต่อเนือ่ ง’
กล่าวคือ เมื่อค ดีมคี วามจำเป็นต ้องสืบพยาน ผูพ้ ิพากษาจะ
กำหนดวันนัด ‘ประชุมคดี’ ในคดีแพ่งจะกระทำในวันนัดชี้
สองสถาน ส่วนคดีอาญาจะกระทำในวันนัดพร้อมเพื่อสอบ
คำให้การจำเลย หรือวันนัดตรวจพยานหลักฐาน เพื่อสอบ
ข้อเท็จจ ริงท คี่ คู่ วามสามารถรบั ก นั ได้ไม่จ ำเป็นต อ้ งสบื พ ยาน
และจำนวนพยานบคุ คลของแต่ละฝา่ ยทปี่ ระสงค์จ ะสบื จาก
นั้นศาลจะกำหนดกรอบระยะเวลาการสืบพยานให้คู่ความ
แล้วให้คู่ความไปกำหนดวันนัดสืบพยานหรือตกลงเลือกวัน
สืบพยานตามกรอบเวลาที่ศาลกำหนดให้ที่ ‘ศูนย์นัดความ
ของศาล’ เมื่อถึงวันนัดศาลจะนั่งพิจารณาสืบพยานของ
คู่ความทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไปโดยไม่เลื่อน
คดีหากไม่มีเหตุจำเป็น ระบบนัดความเช่นนี้ย่อมทำให้คดี
หนึ่งมีกรอบระยะเวลาการพิจารณาที่แน่นอน และกำหนด
ระยะเวลาสนิ้ ส ดุ ข องคดีได้ล ว่ งหน้า ซึง่ ป จั จุบนั น ศี้ าลใช้ร ะบบ
พิจารณาคดีอ ย่างต่อเนื่องทุกศาลทั่วประเทศแล้ว
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาในกระบวนการ
ยุตธิ รรมและขอ้ เสนอแนะ โดยพจิ ารณาจากตวั บ ทกฎหมาย
และร ะเบี ย บป ฏิ บั ติ ภ ายในข องอ งค์ ก รใ นก ระบวนการ
ยุติธรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าปัจจุบันองค์กร
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ต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นชั้นก่อนฟ้อง
หรือชั้นพิจารณา ได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงและปรับตัวให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลมาโดยตลอด ทัง้ ในเชิงน โยบายและแผนงาน
และทางปฏิบัตขิ องหน่วยงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่
ยังคงมีความสำคัญและต้องติดตามพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
ต่อไปกค็ อื บุคลากรในกระบวนการยตุ ธิ รรมนนั้ ม กี ารปรับตัว
เข้าก ับม าตรฐาน หลักการ และแนวปฏิบัติใหม่ได้มากน้อย
เพียงไร นอกจากนั้นยังคงต้องติดตามมาตรการต่างๆ ใน
กระบวนการยตุ ธิ รรมทมี่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ห นั เหคดีอ อกจาก
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เช่น การชะลอฟ้องรวมถึง
มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาอื่น กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ให้ความ
สำคัญแก่เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนในฐานะผู้เสียหาย
และในฐานะที่ต้องรองรับผู้กระทำผิดเมื่อพ้นโทษ รวมถึง
มาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูหรือดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำ
ซึ่งนับเป็นปลายทางในกระบวนการยุติธรรมที่บางส่วนอยู่
ระหว่างการศึกษา และพิจารณาร่างเป็นกฎหมายออกมา
ใช้บังคับนั้น เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมไทยมีมาตรฐาน
เทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของ
ทั้งสังคมไทยและนานาประเทศต่อไป
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พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับท ี่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยค ดีที่เกี่ยวกับก าร
เลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกว ุฒิสภา พ.ศ. 2550

ข้อกำหนดเกี่ยวกับก ารดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง
ตำแหน่งท างการเมือง พ.ศ.2543
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด ้วยแนวปฏิบัติในการนั่งพิจารณา
คดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง พ.ศ. 2545
ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด ้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ
พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว ่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่
สาธารณชน หรือจ ะมผี ลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของ
ชาติ หรือต ่อผลประโยชน์อันสำคัญข องประเทศ พ.ศ. 2554
ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ข้อ 254, ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล,
ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ปรับปรุงใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 2,
(กรุงเทพ: สูตรไพศาล), 2555.
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ...
รายงานการศึกษาวิจัย เพื่อน ำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่า
ด้วยงานยุติธรรม ครั้งท ี่ 7 “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” เมื่อวันที่
1-2 กันยายน 2552 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คณิต ณ นคร, ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สะท้อนทิศทางพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมไทย, โรงพิมพ์เดือนตุลา 2552.
บทบัณฑิตย์ นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา เล่มท ี่ 52 ตอน 1 เดือนมีนาคม
2539
สมทรัพย์ นำอำนวย, บทบาทของศาลในชั้นพิจารณากับการค้นหาความ
จริงในคดีอาญา, วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์
กิตติพงษ์ กิตย ารักษ์, แนวทางการจัดโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมใหม่,
ทิศทางกระบวนการยุติธรรมไทยในศตวรรษใหม่, กรุงเทพฯ:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คณิต ณ นคร, “วิธีพิจารณาความอาญากับความคิดตามหลักกฎหมาย
แพ่ง”, วารสารอัยการ ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมิถุนายน 2524

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “กระบวนยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย:
ปัญหาและข้อเสนอแนะบางประการ”, ดุลพาห, 4,43 (ตุลาคมธันวาคม 2539).
คณิต ณ นคร, “วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่
ไม่ตรงกัน”, วารสารนิติศาสตร์ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2528).
เกียรติข จร วัจนะสวัสดิ์, คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า
ด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา, หจก.จิรร ัชการพิมพ์:
กรุงเทพฯ, พิมพ์ครั้งที่ 5.
มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (United
Nations Standards on Criminal Justice), มูลนิธิพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม: โรงพิมพ์เดือนตุลา
กุลพล พลวัน, “หลักการฟ้องคดีตามดุลยพินิจ”, วารสารอัยการ, ปีท ี่ 8,
ฉบับที่ 85 (มกราคม 2528).
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ, (โรงพิมพ์เดือน
ตุลา : กรุงเทพฯ) , พิมพ์ครั้งที่ 3.

