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การปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรม
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หากจะกลาวถึง คําวา “กระบวนการยุติธรรม” ตามความหมายที่มีปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแลวยอม หมายความถึง “วิธีดําเนินการใหความ
คุมครองสิทธิเสรีภาพ และใหความเปนธรรมในทางกฎหมายแกบุคคลโดยบุคลากร
และองคกร หรือสถาบันตาง ๆ ซึ่งมีหนาที่บริหารงานยุติธรรม ไดแก พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ ทนายความ ศาล กระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ” ซึ่งจาก
ความหมายดังกลาวจะพิจารณาเห็นไดวา กระบวนการยุตธิ รรมนัน้ เปนกลไกทีส่ าํ คัญของรัฐ
ในการพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอขัดแยงของพลเมืองในสังคมใหไดรับความเปนธรรม
และกอใหเกิดความสงบสุขแกสังคม ดังนั้น รัฐจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
อยางไรก็ดี แมวาที่ผานมากระบวนการยุติธรรมของไทยจะผานการปฏิรูป
ดานโครงสราง กระบวนการทํางาน และการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาแลว
ในหลายครัง้ ก็ตาม แตกย็ งั คงปรากฏขอวิพากษวจิ ารณถงึ การดําเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรมในหลาย ๆ เรื่อง ไมวาจะเปนในดานของความลาชาในการดําเนินคดีความ
ขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ความเหลื่อมลํ้าในการบังคับใชกฎหมาย
และความถูกตองของการดําเนินงานอยูเปนระยะ ซึ่งไดนําไปสูปญหาความไมเชื่อมั่น
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ของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ดวยเหตุดังกลาว รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงกําหนดใหการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมเปนภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อวางรากฐานระบบสังคม
การเมืองของประเทศ โดยมีการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะการปฏิรูปกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมอย า งต อ เนื่ อ งตั้ ง แต ป  ๒๕๕๗ ตามกรอบภารกิ จ ของสภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตอมาเมือ่ มีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เมือ่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ก็ไดมีบทบัญญัตริ ับรองความตอเนือ่ งของการปฏิรปู ประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรม โดยบัญญัติไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ง.
ดานกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไดวางหลักการสําคัญ ๆ เอาไวมากมายหลายเรื่องดวยกัน
อาทิ ใหมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ทีช่ ดั เจนเพือ่ ใหประชาชนไดรบั ความยุตธิ รรมโดยไมลา ชา และมีกลไกชวยเหลือประชาชน
ผูขาดแคลนทุนทรัพยใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได และการสรางกลไกเพื่อใหมี
การบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัด และกําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการ
สอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบและถวงดุลระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงาน
อัยการอยางเหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ทุกฝายใหชัดเจนเพื่อมิใหคดีขาดอายุความ และสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งกําหนดให
การสอบสวนตองใชประโยชนจากนิตวิ ทิ ยาศาสตร และจัดใหมบี ริการทางดานนิตวิ ทิ ยาศาสตร
มากกวาหนึง่ หนวยงานทีม่ อี สิ ระจากกัน รวมถึงกําหนดใหเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรม
องคกรขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมใหมุงอํานวยความยุติธรรม
แกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนกําหนดใหดําเนินการบังคับใชกฎหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหนาที่ อํานาจ และภารกิจ
ของตํารวจใหเหมาะสม และแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีอิสระ ไมตกอยูใตอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของตน เปนตน
นอกจากนี้ ตามมาตรา ๒๖๐ ยังไดบญ
ั ญัตใิ หในการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายในสวน
ทีเ่ กีย่ วกับหนาทีอ่ าํ นาจและภารกิจของตํารวจและกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามมาตรา ๒๕๘ ง. ดานกระบวนการยุติธรรม (๔)
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งตอมาจึงมีการแตงตั้ง
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมขึ้นเพื่อจัดทําแผนการปฏิรูป
ประเทศดานกระบวนการยุติธรรมใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ที่ ม าและหลั ก การสํ า คั ญ ของการปฏิ รู ป ประเทศ
ด า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ ป จ จุ บั น
ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเรื่อง
“การปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรม” จากผูท รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญ
ที่เกี่ยวของ อันประกอบดวย ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต และอดี ต กรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ
พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ ประธานกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรม
(ตํารวจ) และประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
และนายสราวุธ เบญจกุล กรรมการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรม และเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุตธิ รรม ทัง้ นี้ เพือ่ ใหทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคสําคัญเกีย่ วกับเรือ่ ง
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และแนวทางในการแกไขปญหาที่ผานมา รวมถึง
ประสบการณและแนวทางการปฏิรูปดานกระบวนการยุติธรรมของนานาอารยประเทศ
รวมทั้งเพื่อใหทราบถึงความคืบหนาของการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วาปจจุบันไดดําเนินการพิจารณา
อยูในขั้นตอนใดแลว โดยทานผูอานสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดของเรื่อง
ดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้
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ศาสตราจารยพเิ ศษวิชา มหาคุณ ๑

“การปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรม”
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เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคสําคัญที่
เกิดขึน
้ ในอดีตและปจจุบน
ั เกีย
่ วกับเรือ
่ งกระบวนการยุตธ
ิ รรม
ของประเทศไทย สาเหตุของปญหา และแนวทางการแกไข
ปญหาที่ผานมา
ศาสตราจารย พิ เ ศษวิ ช า มหาคุ ณ : สั ง คมไทย

มี ก ระบวนการทางความคิ ด มุ ม มอง หรื อ ทั ศ นคติ ที่ เรายั ง มองว า
“ผูกระทําความผิด” เปนผูกออาชญากรรมรายแรง และตองถูกสังคม
เขามาจัดการ โดยไมสนใจวาจะเปนการกระทําความผิดเพียงเล็กนอย
หรือรุนแรง การจัดการทางสังคมมีหลายระดับและถือเปนการควบคุม
ทางสังคมโดยทีเ่ ราไมเคยสรางจิตสํานึกในเรือ่ งของการเคารพกฎหมายเลย
(respect to the law) แตกลับใหความสําคัญในเรื่องตัวบุคคลแทน
(respect to the man) จากระบบสั ง คมไทยแต เ ดิ ม ที่ ยึ ด มั่ น
ใน “ระบบอุปถัมภ” เมื่อมีคนอุปถัมภชวยเหลือ เราตางตองกระทํา
บางอยางเพื่อตอบแทน สิ่งนี้เองทําใหคนทั่วไปเกิดความคิดความรูสึก
ที่วาจะตองสอนลูกสอนหลานใหมีโอกาสเขาไปเปนเจาคนนายคน
เพื่ อ ที่ จ ะได บั ง คั บ หรื อ อยู  เ หนื อ ผู  อ่ื น แนวความคิ ด ที่ ผิ ด รู ป ผิ ด ร า ง
มาเช น นี้ จึ ง กลายเป น mindset ที่ ผิ ด พลาด เปรี ย บเสมื อ นถ า เรา
กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด ก็จะผิดตอไปทั้งหมด กระบวนการยุติธรรม
ในทางอาญาก็ เช น เดี ย วกั น การพั ฒ นาไปสู  ก ารคุ  ม ครองสิ ท ธิ แ ละ
เสรี ภ าพจึ ง ต อ งเริ่ ม จากการทํ า ให ทุ ก คนต อ งได รั บ ความยุ ติ ธ รรม
อย า งเท า เที ย มกั น โดยกฎหมายรองรั บ ไว ใ ห แ ละไม จํ า เป น ต อ งมา
รองขอ แตสภาพความเปนจริงทุกวันนี้เรายังพบเจอเหตุการณที่มี
ผูขับขี่รถจักรยานยนตวิ่งฝาฝนขึ้นบนทางเทา หรือแมแตขับวิ่งยอนเลน
๑

คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต, อดีตกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.)
และอดีตประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา.
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นาหวาดเสียว คําถามคือ จะเกิดอะไรขึน้ ถาเราเขาไปตักเตือนเขา ผลคือเราก็อาจจะถูกเขาเอาเรือ่ งเสียเอง
เห็นไดวาเราอยูกันในสังคมเสี่ยงภัยแบบนี้มาโดยตลอดจึงเกิดเรื่องเลวรายขึ้นทุกวัน ในประเทศญี่ปุน
เกาหลีใต ฮองกง สิงคโปร ชุมชนในประเทศเหลานีอ้ ยูร ว มกันอยางปลอดภัย คุณสามารถขับรถหรือเดิน
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดในเวลากลางคืนโดยไมมีอันตรายใด ๆ
เราตองกลับมาคิดทบทวนดูวากระบวนการยุติธรรมของเราจะเกิดประโยชนไดอยางไร
ถาระบบความคิด ทัศนคติ (mindset) ของสังคมอุปถัมภยงั เลือกทีจ่ ะดิน้ รนเพือ่ ทีจ่ ะอยูเ หนือกฎหมาย
ตลอดเวลา ใครสามารถอยูเหนือกฎหมายไดจะไดรับการยกยอง ซึ่งเทาที่ผานมาก็ไมไดมีการแกไข
หรือปลูกฝงความคิดในทางทีถ่ กู ตองกันอยางจริงจังนัก สังคมเราจึงมีความคิดทีผ่ ดิ พลาดนีต้ ดิ ตัวไปดวย
ตั้งแตชั้นอนุบาลขึ้นไปจนถึงระดับปริญญา จนกระทั่งเขาไปทํางานอยูในองคกร ก็นําเอาความคิด
ทีผ่ ดิ พลาดนีต้ ดิ ตัวไปดวย ดังนัน้ เมือ่ พลาดพลัง้ ทําอะไรผิด เราตองรีบขอความชวยเหลือจากผูท มี่ อี าํ นาจ
วาสนาในทันที สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง พอมีการแจงขอกลาวหาหรือมีเรื่องรองเรียนเขามา ก็จะเริ่มมีคนถูกสง
มาวิ่งเตนเพื่อขอความชวยเหลือ เรื่องแบบนี้จะไมเกิดขึ้นเลยในประเทศที่เจริญแลว ดูเหมือนประเทศ
จะสิ้นหวังหากเราไมแกไขตั้งแตพื้นฐานความคิด เพราะการแกไขเฉพาะระบบการศึกษาใหทันสมัย
แตไมไดแกไขระบบความเหลื่อมลํ้าทางความคิดในเรื่องของความยุติธรรม (idea of justice) ไมมีการ
ปลูกฝง concept of justice ตั้งแตยังอยูในวัยเยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ศึกษาในสาขาวิชา
นิติศาสตรไมมีการสอนใหหยั่งรูลึกซึ้งในปรัชญาพื้นฐานของความยุติธรรม วัตถุประสงคของการเรียน
กฎหมายก็เพื่อจะนําไปปรับใชไดจริงตามหลักที่เราเรียกวา สัจจนิยม (realism) กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาสําหรับประเทศที่เจริญแลว เชน สหรัฐอเมริกา สามารถนํามาปรับใชบังคับไดจริงในขณะที่
ของไทยจะใชกฎหมายเขาไปบังคับกับคนในชุมชนหรือในสังคมใหมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
กับการใชบังคับกับผูบริหารและนักการเมืองระดับสูงไดจริงยังเปนเรื่องยากลําบาก เราตองมองภาพ
ความจริงนี้ใหไดเสียกอน ถาเราปฏิรูปกันแตโครงสราง รูปแบบ แตไมไดปฏิรูปเขาไปถึงแกนของ
แนวความคิดดังที่กลาวไปแลวนี้ การปฏิรูปก็คงจะไมเกิดประโยชน
จุลนิติ : การปฏิรป
ู ดานกระบวนการยุตธ
ิ รรมเมือ
่ พิจารณาเปรียบเทียบกับนานา
อารยประเทศที่ประสบความสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีน้ัน มีแนวทางในการดําเนินการ
อยางไร
ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ : จากประสบการณท่ีไดจากการศึกษาดูงาน

ในกลุ  ม ประเทศสแกนดิ เ นเวี ย เช น ประเทศสวี เ ดนและได ส อบถามผู  บั ญ ชาการราชทั ณ ฑ ว  า
เหตุใดประเทศสวีเดนจึงมีแนวความคิดที่ออนโยนและใหโอกาสผูกระทําความผิดอยูตลอดเวลา
ทานผูบัญชาการไดเลาวา แนวคิดนี้เกิดจากการใหความสําคัญกับแนวคิดของ “Street Man” หรือ
“คนเดินถนน” กลาวคือถาคนเดินถนนมีแนวความคิดอยางไร กฎหมายก็จะเปนไปในทํานองนั้น
แนวคิดของคนเดินถนนชาวสวีเดนคือการใหอภัยเสมอ ทุกคนมีศักยภาพ มีความเทาเทียมกัน รูจัก
บทบาทหนาทีข่ องตนเองวาควรทําหรือไมควรทําสิง่ ใด ในขณะเดียวกันเราลองมองแนวคิดของคนเดินถนน
ของประเทศเราดูบาง ยามคํ่าคืนหากผูหญิงเดินคนเดียวบนถนนเปลี่ยวในสังคมบานเราจะเกิดอะไรขึ้น
มี.ค. - เม.ย. ๖๑

4-27-MAC6.indd 5

จุลนิติ

๕

5/3/18 18:13

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”

จะมี ค วามปลอดภั ย หรื อ ไม หรื อ เมื่ อ เกิ ด คดี ข  ม ขื น กระทํ า ชํ า เราขึ้ น สื่ อ มวลชนก็ มั ก พาดหั ว ข า ว
โดยใชคํารุนแรงในการกลาวถึงผูกระทําความผิด เชน “ไอชั่ว” หรือ “ไอบากาม” เหลานี้ลวนแตเปน
คํากลาวโทษที่ตัดสินผูกระทําไปแลววาเปนผูกระทําความผิด เปนอาชญากร โดยไมมีการใหอภัย
ทัง้ นีเ้ ปนเพราะสังคมเราคุน เคยกับกระบวนการยุตธิ รรมในระบบ “จารีตนครบาล” ซึง่ ตัง้ อยูบ นแนวคิด
ที่วา “ถาคุณไมผิด เขาคงไมจับ” จะตรงกันขามกับหลัก “Assumption of Innocence” ที่สันนิษฐาน
ไวกอนวาผูกระทําเปนผูบริสุทธิ์
กฎหมายของไทยบัญญัติหลัก “Assumption of Innocence” นี้ไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ มานานมาก แตเปนเพียงแค Assumption ไมใช Legal
innocence หมายความวาเปนเพียงขอสันนิษฐาน แตไมใชขอสันนิษฐานที่ไดรับการยอมรับ
โดยกฎหมายตามความเป น จริ ง ดั ง นั้ น เวลาที่ ค นกระทํ า ความผิ ด หรื อ กระทํ า พลาดพลั้ ง มา
เขาจึงพยายามตองเอาตัวรอดจากการกระทําความผิดนั้นอยางเด็ดขาด จึงเกิดเหตุการณการวิ่งเตน
พยายามทุกวิถีทางที่จะทําใหตนเองหลุดพนจากความผิด เพราะถาผิดแลว คุณจะไมไดรับการใหอภัย
จากสังคมอีกเลย ถือเปนตราบาป (stigma) ที่สังคมตราไวใหบนหนาผาก เมื่อความคิดในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาคือ การลงโทษ (punishment) ก็เทากับเปนการซํ้าเติมทั้งผูตองหาและผูเสียหาย
อยางถึงทีส่ ดุ จะเห็นวามีสว นนอยทีจ่ ะไดรบั การใหอภัยจากสังคม ซึง่ ความจริงแลวหลักของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญานั้นตองใหอภัยเปนหลัก มนุษยจึงจะอยูรวมกันไดอยางเปนปกติสุข
กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาของไทย โดยพื้ น ฐานเป น ระบบระหว า งรั ฐ กั บ ผู  ต  อ งหา
สวนผูเสียหายในคดีที่ไดรับความเสียหายทุกขทรมานหรือแทบจะเอาชีวิตไมรอดอยางไร เราไมเคย
ใหผูตองหาเห็นประจักษกับสายตา เมื่อผูเสียหายมีอาการดีขึ้นสามารถมาเบิกความตอศาลไดแลว
สภาพความเดือดรอนเสียหายทุกขทรมานเริ่มบรรเทาเบาบาง ดังนั้น ความรูสึกที่วาผูตองหาได
กระทําผิดไปแลว หรือขอรับสารภาพในความผิดที่ไดกระทําไปนั้น จึงมักเปนการรับสารภาพที่ไมได
มาจากความรูสึกในใจที่รูสึกสํานึกผิดอยางแทจริง แตเปนเพราะความกลัววาจะไมไดรับการลดหยอน
ผ อ นโทษ ไม ใช เ พราะเห็ น ว า การกระทํ า ของตนเป น การกระทํ า ที่ ชั่ ว ร า ย ไม ดี เลวทรามตํ่ า ช า
และจะไมประพฤติปฏิบัติอีกตอไป เราไมเคยบังคับใหผูกระทําความผิดตองเขาไปดูแลหรือเยียวยา
ใหแกผูเสียหายเพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกันตอไป เพราะความยุติธรรมในสังคมไมใชเพียงแค
ลงโทษแลวจบกันไป ความพยาบาทจองเวรยังคงอยู บางครั้งเราไมอาจรูไดเลยวาผูตองหาที่กระทํา
ความผิ ด เหล า นั้ น ถู ก เลี้ ย งดู ม าอย า งไร มี ค วามกดดั น ในชี วิ ต มากน อ ยเพี ย งใด ผู  ต  อ งหาบางคน
ถูกทรมาน ถูกกระทําโดยใชความรุนแรงตลอดมา ดังนั้น เมื่อเขาเติบโตขึ้นก็ไปทุบตีไปทรมานคนอื่น
เปนวงจรตอไป กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในบานเราไมไดกระทําอยางครบวงจร ในหลายประเทศ
มีกระบวนการยุติธรรมสําหรับชุมชนที่เรียกวา community justice เปนความยุติธรรมที่ออนโยน
และคอยชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมใชความยุติธรรมที่มุงเอาเปนเอาตายแบบ punishment การนํา
ระบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) เขามาใชจะไดผลก็ตอเมื่อเราเอา
ความยุตธิ รรมทีอ่ ยูบ นหอคอยลงมาใหชมุ ชนมีสว นรวม ดังจะเห็นไดในกระบวนพิจารณาของศาลเยาวชน
และครอบครัวและศาลแรงงานที่จะมีการเชิญทุกฝายในคดีมารวมพูดคุยกัน แตกระบวนการยุติธรรม
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ทางอาญาโดยทั่ ว ไปเราไม มี โ อกาสได ทํ า เช น นี้ นั ก โทษเมื่ อ มาศาลก็ ล ากตรวนเสี ย งดั ง มาด ว ย
บรรยากาศของศาลที่น่ังพิจารณาคดีอาญาเปนไปดวยความหดหู นากลัว จะใหมานั่งพูดคุยกันเพื่อหา
ทางออกรวมกันนั้นยอมเปนไปไมไดเลย สิ่งเหลานี้ลวนเกิดจากแนวความคิดที่ผิดมาตั้งแตแรกตามที่
ไดกลาวมาแลวทั้งสิ้น
จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นัน้ ปจจุบนั ไดมกี ารดําเนินการ
อยู ในขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรวางแนวทางไวอยางไร จึงจะประสบ
ความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรมนั้น ควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร
ศาสตราจารยพเิ ศษวิชา มหาคุณ : ในกระบวนการยุตธิ รรมเราตองแยกวากระบวนการ

ยุตธิ รรมมีหลายดาน ทัง้ กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาและกระบวนการยุตธิ รรมทางแพง โดยมากแลว
เราจะนึกถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งกระบวนการยุติธรรมทางแพงแทที่จริงมีอยูในเรื่องของ
การชดใชคาเสียหาย หรือการเยียวยาที่ไมใชเปนเรื่องของการลงโทษ ในสวนของการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรมนั้น เห็นวาการแกปญหาควรที่ตองประสานสอดคลองกันทั้งตนนํ้า กลางนํ้า
ปลายนํ้า จะแยกสวนกันพิจารณาไมได
เมื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการในปจจุบันพบวา กระบวนการยุติธรรมทางอาญายังคงขาด
การรวมศูนย กลาวคือ ชั้นพนักงานสอบสวนแยกพิจารณาคณะหนึ่ง ไมไดรับฟงวาทางพนักงานอัยการ
ทางชั้นศาล และราชทัณฑวาอยางไร กระบวนการยุติธรรมยังคงทํางานแบบแยกสวนกันอยู ไมไดนํา
ปญหามาบูรณาการรวมกันจึงยังพบปญหาความขัดแยงกันอยูเสมอมา โดยเฉพาะเรื่องการสอบสวน
กลายเปนประเด็นใหญท่ีควรนํามาพิจารณาวาความจริงแลวควรจะมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ที่จะดีกวาพนักงานสอบสวนหรือตํารวจหรือไม เรายังขาดแนวทางพิจารณาเกี่ยวกับความยุติธรรม
ทางเลือก (Alternative Justice) ที่มุงเนนการขับเคลื่อนความยุติธรรมดวยระบบชุมชน สงเสริม
สนับสนุนหรือกระตุนใหคนในชุมชนเขามามีสวนในการปองกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการ
ความขัดแยงดวยวิถที างสมานฉันท เยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ จากอาชญากรรม
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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และคื น คนดี สู  สั ง คมด ว ยการฟ  น ฟู ร ะบบยุ ติ ธ รรม
ในเชิงจารีตประเพณี เพื่อใหคนในชุมชนรูสึกมั่นคง
และเขาถึงความยุติธรรมได ชุมชนมีความสมานฉันท
และมีกลไกการทํางานทีเ่ ชือ่ มโยงกับระบบยุตธิ รรมหลัก
ผานการประสานงานของหนวยงานยุติธรรมจังหวัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ในสวนของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาจะมีเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การพัฒนา
เกี่ยวกับระบบงานราชทัณฑ การลดจํานวนผูตองขัง
ลงจะทํ า อย า งไร ป จ จุ บั น คดี ส  ว นใหญ ที่ มี ผู  ต  อ งขั ง
คือคดียาเสพติด ไมควรรวมผูตองขังในคดีที่กระทําผิด
โดยปกติ ร วมกั บ ผู  ที่ ติ ด ยาเสพติ ด อะไรจะเกิ ด ขึ้ น
ถ า ไม ไ ดมี ก ารบํา บัด ฟ น ฟู ตัว อย า งการดํา เนิน การ
ของสหรัฐอเมริกาจะตองมีการจําแนกผูที่กระทําผิด
เชน ผูตองหาในคดีฆาตกรรมหรือปลนทรัพยซึ่งเปน
ความผิดรายแรงจะถูกวิเคราะหกอ นเปนอันดับแรกวา สาเหตุของแรงจูงใจในการกระทําความผิดดังกลาว
มาจากเหตุใด เมื่อทราบวาสาเหตุเกิดจากยาเสพติดจึงนําไปสูทางแกไขปญหาวาถาเลิกยาเสพติดได
เขาก็จะไมหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก
จากที่ไดมีโอกาสไปรวมแลกเปลี่ยนประสบการณในโครงการแกไขปญหาผูติดยาเสพติด
ณ กรุงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดพูดคุยกับบุคลากรของสถานบําบัดผูตดิ ยาเสพติดซึ่งขณะนั้น
เขาเปนอาจารยผทู ใี่ หความรูเ กีย่ วกับการบําบัดผูต ดิ ยาเสพติดไดเลาใหฟง วา เขาเคยรวมเปนผูก อ การปลน
ครั้ง ใหญซึ่ ง มีค นไดรั บ บาดเจ็บ และถูก ยิง เสีย ชีวิต ภายหลัง จากที่ต กเป น ผูต อ งขัง ในคดีดั ง กลา ว
ระยะหนึง่ เขาผานการพิจารณาใหไดรบั โอกาสศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสังคมศาสตร
ดานการแกไขบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใหกลับคืนเปนคนดีสูสังคม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
มีวิชานี้เพื่อแกไขปญหาทางสังคมโดยเฉพาะ จะไมมีการทอดทิ้งผูที่เปนปญหาตอสังคม โดยการมุงเนน
แกไขที่รากฐานของปญหา เนื่องดวยสหรัฐอเมริกามีหลักกฎหมายที่สําคัญประการหนึ่งวา ระหวางที่
ตองโทษจําคุกมาไดระยะหนึ่ง ถาผูตองขังยอมรับวามีปญหาดานสภาพจิตหรือปญหาดานการบําบัด
แกไขฟน ฟูสามารถขอเขาโครงการนีเ้ พือ่ รับการบําบัดได เมือ่ ผานเกณฑการประเมินพฤติกรรมจึงสามารถ
ขอพักการลงโทษมาเขากระบวนการบําบัดในเรือนจํา โดยที่การอยูระหวางบําบัดดังกลาวไมได
หมายความวาบุคคลผูนั้นตองมีสถานะเปนผูรับการบําบัดหรือคนไขแตเพียงอยางเดียว เนื่องจาก
เมื่อผานกระบวนการบําบัดแลวบุคคลนั้นอาจไดรับหนาที่เปนพี่เลี้ยงดูแลผูตองขังรายใหมและ
สามารถสรางประโยชนตอ ไปยังผูอ นื่ ไดอกี โดยมีการพิจารณาปรับเลือ่ นสถานะขึน้ มาเรือ่ ย ๆ จากระดับ
ผูที่ตองไดรับการบําบัดฟนฟูมาเปนผูใหคําแนะนํา จนกระทั่งในที่สุดอาจไดรับคัดเลือกใหไปศึกษาตอ
เพื่อที่จะกลับมาเปนครูผูสอนยังสถานบําบัดนั้น จะเห็นไดวาผูที่ชวยแกไขปญหาในระบบการลงโทษ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ทางอาญาในสหรัฐอเมริกาลวนแตเปนคนที่เคยมีประสบการณในเรือนจํามาแลวทั้งสิ้น ดวยโอกาส
ดังกลาวเขาจะกลายเปนคนทีม่ ปี ระโยชนตอ สังคมในทีส่ ดุ สวนในประเทศไทยยังขาดการศึกษา วิเคราะห
ประเมินผลความคุมคาถึงจุดนี้ คืออาจจะมีการสงเสริมการศึกษาใหผูตองขังในเรือนจํา แตผลสําเร็จ
ภายหลังจากการศึกษาแลว ตลอดจนความตอเนื่องที่บุคคลดังกลาวยังคงทํางานอุทิศตนเพื่อชวยเหลือ
สังคมอยูหรือไมนั้น ยังไมมีเคยมีการเก็บขอมูลไว
ดังนั้น หากจะวิเคราะหวาเพราะเหตุใดกระบวนการยุติธรรมของประเทศสากลจึงกาวหนา
และพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วกวาประเทศไทย เนื่องจากประเทศเหลานั้นมักจะมีฐานรวมขอมูลที่ดี
เปนฐานขอมูลใหญท่ีเปนศูนยกลาง เรียกวา Big Data ซึ่งเปนความจริงและเชื่อถือได โดยมีการ
เก็บขอมูลไปศึกษาวาความผิดชนิดนัน้ ๆ สวนใหญแลวมีสาเหตุหลักมาจากอะไรแลวนํามาวิเคราะห
เพื่อใชเปนพื้นฐานในการแกไขปญหา จากนั้น พิจารณาวาควรสงเสริมใหความรูในดานใดพรอมกับ
มีทางเลือกใหอยางหลากหลาย ตัวอยางวิธีการของตางประเทศ เชน เมื่อศึกษาปญหาของผูท่ีกระทํา
ความผิดโดยการประทุษรายทุบตีผูอื่น เราพบวาเขาไมเคยสัมผัสกับความออนโยนเลย จึงแกไขโดย
วิธีการใหคนที่กระทําผิดในลักษณะนี้ไปฝกเลี้ยงมาหรือไปปลูกตนไม ถือเปนวิธีการบําบัดโดยใชกลไก
ของธรรมชาติ กระบวนการบําบัด แกไขฟนฟูหรือเยียวยาจึงมีหลากหลายทางเลือก ไมวาจะเปนการ
บําบัดจิตใจโดยการทําสวน การบําบัดโดยการสอนใหความรูแกผูอื่น การบําบัดโดยการอาชีวะบําบัด
สรางสรรคงานฝมือตาง ๆ ประเทศเยอรมนีก็เปนอีกหนึ่งประเทศตัวอยางของศูนยบําบัดผูตองขัง
ตัง้ แตระดับเยาวชนทีม่ ปี ญ
 หาหลากหลายและไดกระทําความผิด โดยพวกเขาจะตองรวมตัวกันในวันเสาร
และวันอาทิตยท่ีศูนยใหญของเมือง โดยมีครูท่ีเกษียณอายุแลวเขามาทํางานเปนอาสาสมัครดูแลเรื่อง
การบําบัดผูต อ งขังดวยการสรางงานอาชีพทีเ่ รียกวา “อาชีวะบําบัด” ณ เมืองเบรเมน ที่ไดเคยไปศึกษา
ดูงานพบวา ในทุกวันเสารมเี วลาเพียงครึง่ วัน นักเรียนผูร บั การบําบัดทําเสร็จแคไหนก็แคนนั้ แตทสี่ าํ คัญ
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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จะตองไดงานที่ละเอียดเพราะวาคนเยอรมันคอนขางเปนคนละเอียดพิถีพิถันมาก หากจะทํางาน
ขึ้นรูปไมสักชิ้นหนึ่งเขาจะใชไมชิ้นเดียวทําใหเปนรถยนต หรือการกลึงเหล็กก็จะกลึงจนสวยงามมาก
จากชิ้นใหญเปนแทงกลึงใหเปนวัตถุตาง ๆ ดวยวิธีการรางภาพกําหนดกรอบแลวทําการกลึง ซึ่งถือ
เปนวิธีการบําบัดอยางหนึ่งระหวางที่กลึงไปก็บําบัดไปดวย คนที่มาเรียนรวมกันอาจจะเปนเด็กที่ไมได
กระทําผิด หลังจากเรียนเสร็จแลวจะมีกิจกรรมเลนกีฬาดวยกัน ไปทําประโยชนรวมกัน หมายความวา
เขาไดรับการพิสูจนตนเองแลววาสามารถกลับคืนสูชุมชนไดอยางปกติ งานดังกลาวผูรับผิดชอบหลัก
คือเทศบาลเมือง ซึ่งเปนศูนยกลางของงาน โดยมีความรวมมือกันระหวางอัยการ ศาล ราชทัณฑ
กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดรวมอยูที่เทศบาล กลาวคือ เปนงานซึ่งเปนความรับผิดชอบของเมือง
เนื่องจากถือวาเปนเรื่องความรับผิดชอบรวมกันของชุมชนเพื่อกอใหเกิดความยุติธรรมอยางแทจริง
Community Justice กลาวไดวามีความสําคัญสูงสุดสําหรับโลกปจจุบัน เพราะวาเปนความยุติธรรม
ที่เปนจริงและเขาถึงได หากคุณมีความยุติธรรมของรัฐแตในชุมชนคุณยังไมใหความยุติธรรมตอกันเลย
มองไมเห็นภาพความยุติธรรมเลย แลวจะเคารพความยุติธรรมของรัฐไดอยางไร กฎหมายที่ปรากฏ
เปนจริงตองปรากฏเปนจริงตั้งแตที่อยูในชุมชน
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยแมจะมีงานวิจัยหรืองานวิชาการที่ใหความสําคัญกับการศึกษา
เรื่องดังกลาว แตก็ยังไมไดนํามาปรับใชเปนรูปธรรมอยางจริงจัง ทั้งนี้ ยังขาดแนวความคิดที่เนนผลที่
เกิดขึ้นจริงมากกวาผลตามทฤษฎีคือ “ปฏิบัตินิยม” หรือ Pragmatism โดยที่คอนขางขาดการยึดมั่น
ในหลักการ เนื่องจากการปฏิบัติตามทฤษฎีตาง ๆ นั้น เปรียบเทียบไดกับหลักการของพระพุทธเจา
๓ ขั้นตอน ประกอบดวย ๑. ปริยัติ ๒. ปฏิบัติ และ ๓. ปฏิเวธ อันจะสามารถนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายไดอยางแทจริง กลาวคือ ตองปริยัติโดยศึกษาหาความรูภาคทฤษฎีกอน จากนั้นจึงนํา
มาปฏิบัติใหเกิดผลตามความเปนจริง แลวจึงจะมาถึงขั้นตอนการปฏิเวธ คือ ติดตามผลของการปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นทําใหไดมาซึ่งความรูที่เปนผลโดยตรงจากการศึกษา และนําไปสูการติดตาม
ทบทวนประมวลผลและประเมินความคุมคา
เพราะฉะนั้ น การวางแนวทางในการปฏิ รู ป ที่ จ ะประสบความสํ า เร็ จ ตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมนั้น ควรมีหลักการ
และสาระสําคัญตั้งแตการแกไขปญหาระบบความคิดที่จิตสํานึกตองเริ่มตนมาตั้งแตระบบการศึกษา
ไม ว  า จะเป น การศึ ก ษานอกโรงเรี ย นหรื อ ในโรงเรี ย นก็ ต าม การศึ ก ษาในชุ ม ชนจํ า เป น ต อ งแก ไข
กระบวนการนีก้ อ นเปนอันดับแรก แตไมไดหมายความวาอยางอืน่ จะยังไมตอ งดําเนินการแตควรเริม่ ตน
ไปพรอม ๆ กัน คือ เรือ่ งของระบบยุตธิ รรมชุมชน (Community Justice) เราอาจจะจําเปนตองปฏิเสธ
ระบบความยุตธิ รรมทีส่ ว นกลางวางรูปแบบมาใหแลวบังคับใหปฏิบตั เิ หมือนกันทัง้ หมด โดยควรพิจารณา
ความเหมาะสมของระบบความยุติธรรมสําหรับชุมชน เพราะไมวาจะเปนที่สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด หรือประเทศแคนาดา ที่คิดสรางสรรคขึ้นมาเปนความยุติธรรมที่เหมาะสมสําหรับแตละ
ทองถิ่นซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย ไมจําเปนตองเหมือนกันหรือทําตามกัน ไมใชจําเปนตองมีกฎ
ที่ตายตัว ปรับเปลี่ยนอะไรไมไดเลย แลวถาคุณทําความผิดอาจจะดวยสาเหตุท่ีไมใชเรื่องทางละเมิด
ตอกฎหมายเลยแตก็ถือวากระทําผิดพลาด ดวยมีแรงกดดันจากสังคมจึงตองแกไขปรับปรุงพฤติกรรม
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ทางสังคม หรืออาจจะตองไดรับการเยียวยาทางสังคม ไมใชเปนเรื่องการแกปญหาดวยกฎหมาย
โดยตรงเพียงอยางเดียว ซึ่งจากประเด็นดังกลาวนี้ ไดนํามาใชอยางจริงจัง โดยสงเสริมใหโรงพยาบาล
เปนผูใ หคาํ แนะนําในเรือ่ งของการบําบัดเยียวยาทางสังคม ทัง้ ในเรือ่ งของชุมชนบําบัด ครอบครัวบําบัด
ตัวอยางเชน โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนี้เปนหนวยงานหนึ่งสังกัดสํานักงาน
ศาลยุติธรรม มีสถานภาพเปน “สถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว” และเปน
“ศูนยกลางปองกันและแกไขปญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัววิกฤติ” ซึง่ นับเปนโรงพยาบาลเฉพาะทาง
แหงแรกในประเทศไทยทีม่ บี ทบาทหนาทีส่ าํ คัญคือ ใหบริการแกเด็ก เยาวชนและครอบครัวทีก่ ระทําผิด
และมีปญหาตามคําสั่งศาล “วาดวยกระบวนการนิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัวเชิงเยียวยา
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมเยาวชนและครอบครั ว ” ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง และวิ ธีพิจารณาคดี
ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานกระบวนการยุติธรรม
ศาสตราจารยพเิ ศษวิชา มหาคุณ : การปฏิรปู ทีด่ จี าํ เปนตองเริม่ ดวยกําหนดหลักการ

กอนแลวจึงปฏิบัติตามหลักการ และทบทวนติดตามประเมินผล โดยตองติดตามทบทวนประมวลผล
บทเรียนในอดีตเพื่อนําไปสูการตอบคําถามและแกไขปญหาตาง ๆ เราจะมีเพียงความรูเลื่อนลอย
จากการสันนิษฐานหรือการคาดเดาเองไมได แตจะตองประกอบดวยขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ
ไมถูกทําใหกลายเปนความลับ ปกปด ซอนเรน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเหลานั้นจะตองใหขอมูล
ที่เปนความจริงทั้งหมด เพราะฉะนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศจําเปนที่จะตองไดขอมูลมา
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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อยางครบถวนและรอบดาน ควรจะทราบขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจํานวนผูตองขังในรายละเอียดตาง ๆ
อันไดแก สถิตกิ ารจําคุกทีเ่ กิดจากระบบการกลาวหาทีไ่ มยตุ ธิ รรมมีจาํ นวนเทาไร อยางไร ยกตัวอยางเชน
คดีฆาตกรรม เชอรรี่แอน ดันแคน ซึ่งผูตองหาเสียชีวิตระหวางถูกคุมขังในเรือนจํากอนที่จะไดตอสูคดี
จนถึงทีส่ ดุ ในชัน้ ศาลฎีกา หรือแมแตในปจจุบนั ผูต อ งหาทีย่ งั ไมไดมกี ารพิสจู นความผิดก็จาํ ตองถูกคุมขัง
หรือถูกจําคุกไวกอน เนื่องจากในทางปฏิบัติของเจาหนาที่ไมไดยึดถือหลักการที่ใหสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาเปนผูบริสุทธิ์และจะมีความผิดตอเมื่อไดผานการพิสูจนความผิดแลว
ในขณะที่ผมดํารงตําแหนงประธานศาลอุทธรณภาค ๒ จังหวัดระยอง ไดมีนโยบายใหตุลาการ
ทุกศาลของภาค ๒ ลงพืน้ ทีส่ มุ สํารวจตรวจสอบวา มีผตู อ งหาคนใดบางทีอ่ ยูใ นระหวางการดําเนินคดีแลว
ไม ไ ด รั บ การปล อ ยตั ว โดยขอให ผู  พิ พ ากษาทุ ก ท า นยึ ด หลั ก การให ค วามยุ ติ ธ รรมโดยพิ จ ารณา
จากขอเท็จจริงประกอบพฤติการณดวย หมายความวา ถาผูตองหามีคนที่รับรองความประพฤติใหวา
ถาไดรับการปลอยตัวไปแลวจะกลับมารายงานตัวอยูเปนประจําตามกําหนดก็สมควรที่จะไดรับ
การปลอยตัวไป แมวาเขาจะไมมีเงินหรือหลักทรัพยมาวางประกันไวก็ตาม ทั้งนี้ ผูตองหาในคดีอาญา
สวนใหญมักจะมีปญหาเรื่องหลักทรัพยในการประกันตัว เนื่องจากการตั้งวงเงินประกันตัวที่สูงมาก
ตามความรายแรงแหงคดี ยกตัวอยางเชน ในคดีซึ่งอยูระหวางขั้นตอนที่พนักงานอัยการเตรียมฟอง
ผูตองหาดวยเหตุฆาตกรรม และผูตองหาในคดีนั้นถูกควบคุมตัวมาตลอดตั้งแตเกิดเหตุโดยไมไดรับ
การปลอยตัวเลย เมื่อถามผูตองหาวาเขาลงมือกระทําความผิดอยางไร ปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุการณ
เริ่มตนดวยการทะเลาะวิวาทชกตอยกันระหวางเพื่อนแลวเพื่อนลมลงหัวฟาดพื้นจนถึงแกความตาย
จากนั้น จึงถูกพนักงานสอบสวนตั้งขอกลาวหาวาเปนการฆาคนตายโดยเจตนา ทั้งที่เปนการกระทํา
ความผิดขอหาทําใหคนตายโดยไมเจตนา เชนนี้ไมเพียงแตรอผลการพิสูจนความผิดแตศาลควรตอง
สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผูตองหาเพื่อประกอบการพิจารณาในการปลอยชั่วคราวดวย
“การปลอยชั่วคราว” คือหลักวิชาการที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ถือเปนหัวใจสําคัญ
ในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดวยเหตุนี้ ในตางประเทศจึงไดพยายามนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาสรางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถใชตรวจสอบ
หรือจํากัดการเดินทางของผูถูกปลอยชั่วคราวไดเพื่อกระตุนใหมีการปลอยชั่วคราวมากยิ่งขึ้น แต
สําหรับประเทศไทยเหมาะสมที่จะนํามาใชหรือไม เราตองมีการเก็บขอมูลสถิติใหไดแนนอนกอนวา
มีผูตองหาจํานวนเทาใดที่อยูในระหวางการพิสูจนวามีความผิดและตองถูกคุมขังอยูในเรือนจําแลว
และในจํานวนนั้นมีกี่รายที่มีความเสี่ยงวาจะหลบหนี มีกี่รายที่ไมมีความเสี่ยง ในความหมายของ
“ไมมีความเสี่ยง” หมายความวา บุคคลผูนั้นมีหลักประกัน หรือมีบุคคลที่ยินดีใหการรับประกัน
แทนผูตองหาไดวาจะไมหลบหนีคดี เรียกงาย ๆ วา “การประกันดวยบุคคล”
ดังนั้น เราควรตองกลับมาทบทวนวาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของไทยไดยึดถือ
หลักการนีอ้ ยางจริงจังเพียงใด เนือ่ งจากสิง่ ทีเ่ ปนปญหาในทางปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ คือการไมยดึ มัน่ ในขอที่
ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาทุกคนเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดพิสูจนวามีความผิดทางอาญา
หรือ Presumption of Innocence หรือจะเปนเพียงหลักการตามอุดมคติเทานัน้ จะเห็นวาผูต อ งหา
ถูกปฏิบตั อิ ยางทีเ่ ขาถูกตัดสินแลววาเขามีความผิดมาแลวตัง้ แตตน หากตองการจะเปนผูบ ริสทุ ธิจ์ ะตอง
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ผานกระบวนการพิสจู นโดยกฎหมายกอนจึงจะพนมลทินเปนผูบ ริสทุ ธิต์ ามกฎหมาย (legal Innocence)
คุณจะบริสุทธิ์โดยกฎหมายตอเมื่อคุณไดพิสูจนในทางกฎหมายแลวจริง ๆ อันนี้เปนความคิดตั้งแตสมัย
ใชจารีตนครบาล ตอใหคณ
ุ เปนคนดีเพียงใด แตถา วันหนึง่ คุณเกิดพลาดพลัง้ กระทําความผิด สังคมก็จะ
ตัดสินไปแลววาคุณคือผูก ระทําความผิด เพราะถาไมผดิ เจาหนาทีค่ งไมจบั คุณมา ในเมือ่ ความคิดของคน
ทัว่ ไปในสังคมไมไดมองวาผูต อ งหาเปนผูบ ริสทุ ธิต์ งั้ แตแรก เจาหนาทีต่ าํ รวจก็เลยปฏิบตั ใิ หสอดคลองกับ
ความคิดของคนสวนใหญของประเทศ แตไมไดมองวาหลังจากนัน้ เขาจะตองเผชิญชะตากรรมอยางไรบาง
ทั้งหมดนี้ จึงเปนเพียงเรื่องของหลักการ หลักคิด และวิถีทางปฏิบัติท่ีจะตองนําไปสังเคราะห
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีดวย คนทั่วไปมักจะเชื่อวากฎหมายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถแกไขปญหาใหได
ทุกประการ ถามีกฎหมายในทุกเรือ่ งยิง่ เปนเรือ่ งดี แตปญ
 หาอยูท วี่ า เราไมไดคดิ ตอไปวากฎหมายดังกลาวนัน้
จะสามารถใชไดกับสังคมจริงหรือไม เชน ความเชื่อที่วาหากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลวจะเพียงพอ
กับการใชแกไขปญหาใหญของประเทศ แตรฐั ธรรมนูญกลับถูกมองเปนเพียงเครือ่ งประดับบนแทนลํา้ คา
ที่อยูไกลจากตัวเรา และสามารถทําลายไดงายที่สุดเพียงเพราะไมสามารถตอบสนองและนํามาใชแกไข
ปญหาไดอยางทีค่ าดหวัง เราจึงสรางรัฐธรรมนูญขึน้ มาใหมหลายฉบับแตกย็ งั คงขาดการปลูกฝงแนวคิด
จิตสํานึกเกีย่ วกับหลักการเรือ่ ง “หลักรัฐธรรมนูญนิยม” (Constitutionalism) กลาวคือ จิตสํานึกทีจ่ ะใช
รัฐธรรมนูญลายลักษณอกั ษรใหเปนเครือ่ งมือขับเคลือ่ นรูปแบบการปกครองและกลไกอันเปนโครงสราง
พื้นฐานในการจัดองคกร การบริหารรัฐอยางชัดเจนตอเนื่อง ซึ่งแนวความคิดดังกลาวจําเปนที่จะตอง
ถูกปลูกฝงอยูในจิตสํานึกของพลเมืองไทยเปนระยะเวลาอันยาวนานและถาวรตลอดไป.
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พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ ๑

“การปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรม”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ณ อาคารรัฐสภา ๓

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคสําคัญ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต และป จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทย สาเหตุของปญหา และแนวทาง
การแกไขปญหาที่ผานมา
พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ : ในฐานะที่ไดรับ

มอบหมายให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด า น
กระบวนการยุตธิ รรม (ตํารวจ) ในทีน่ จ้ี ะขอกลาวถึงเรือ่ ง “กระบวนการ
ยุติธรรมเฉพาะในสวนของตํารวจ” ซึ่งเปนองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ
และใกล ชิ ด กั บ ประชาชนเป น อย า งมาก ซึ่ ง ถื อ ได ว  า เป น ต น ธาร
ของกระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศรวมถึ ง เป น ผู  ถื อ กฎหมาย
และบังคับใชกฎหมายมาตั้งแตตน ดังนั้น “ตํารวจ” จึงเปนองคการ
และอาชีพทีป่ ระชาชนคาดหวังในการอํานวยความยุตธิ รรมใหเมือ่ ตองการ
ความเปนธรรม อยางไรก็ดใี นการปฏิบตั งิ านตามอํานาจหนาทีข่ องตํารวจ
ในเรื่องการรับเรื่องรองทุกข สืบสวน สอบสวน เพื่อนําผูกระทําความผิด
มาลงโทษและนําเขาสูกระบวนการยุติธรรม และอํานาจหนาที่ในการ
ป อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมเพื่ อ ให สั ง คมอยู  ใ นความสงบ
เรียบรอย และเพือ่ ใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ นัน้
ในบางครั้งก็อาจสงผลกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ประกอบกับยังมีเจาหนาที่ตํารวจสวนหนึ่งไดใชอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายให ไว ก ระทํ า การในทางที่ มิ ช อบ อั น เป น เหตุ ใ ห เ สื่ อ มเสี ย
ภาพลักษณ สงผลกระทบในดานลบ และสรางความเสื่อมเสียใหกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ แมวาเจาหนาที่ตํารวจสวนใหญจะทุมเท
ทัง้ แรงกายและแรงใจ เสียสละตอการทํางาน เสีย่ งอันตรายในการปราบปราม
๑

ประธานกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรม (ตํารวจ) และประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน
สภานิติบัญญัติแหงชาติ.
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อาชญากรรม และสรางภาพลักษณในทางบวกใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติก็ตาม นอกจากนี้
ยังมีปญหาเรื่องโครงสรางและการบริหารจัดการของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่อาจถูกแทรกแซง
จากฝายการเมืองหรือกลุม ผูม อี าํ นาจสงผลใหทผ่ี า นมาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดรบั การวิพากษวจิ ารณ
จากสังคมในแงมุมเชิงลบ จนกระทั่งอาจเกิดวิกฤตศรัทธาตอองคกรและเจาหนาที่ตํารวจ
ด ว ยเหตุ ดั ง กล า ว จึ ง ทํ า ให พ บว า มี ร ายงานผลการศึ ก ษาและข อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วข อ ง
กั บ การปฏิ รู ป ตํ า รวจเป น จํ า นวนมาก รวมถึ ง ได มี ค วามพยายามในการปฏิ รู ป ตํ า รวจตลอดมา
โดยความพยายามในการปฏิรูปตํารวจที่เห็นเปนรูปธรรม ไดแก การปฏิรูปตํารวจในสมัยรัฐบาลของ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจ
ซึ่งมีพลตํารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร เปนประธานกรรมการ แตดวยขอจํากัดดานกรอบระยะเวลา
ของการทํางาน จึงอาจยังไมไดมีการนําแนวคิดดังกลาวไปใช ใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม
เนื่องจากรัฐบาลหมดวาระและในเวลาตอมาประเด็นการปฏิรูปตํารวจก็ไดมีการหยิบยกขึ้นมาศึกษา
อี ก ครั้ ง ในสมั ย รั ฐ บาลของนายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ เป น นายกรั ฐ มนตรี ก็ ไ ด มี ก ารจั ด ทํ า ข อ สรุ ป
ของการศึกษาเพื่อใหรัฐบาลพิจารณาแตก็ยังไมไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแตอยางใด จนมาถึง
รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี และไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งไดมีการบัญญัติเรื่องของการปฏิรูปไว
๑๑ ดาน หนึ่งในนั้น คือ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งเปนองคกรหนึ่ง
ในกระบวนการยุติธรรมจึงไดรับการปฏิรูปในครั้งนี้ดวย รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
ปฏิรูปกิจการตํารวจ สภาปฏิรูปแหงชาติ ซึ่งไดมีการศึกษา รวบรวมขอมูล และจัดทําเปนขอเสนอ
ตอการปฏิรูปตํารวจในครั้งนี้ไวหลายประเด็นดวยกัน
สําหรับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อนุมัติใหแตงตั้ง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยใหมีหนาที่และอํานาจที่สําคัญในการ
พิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับตํารวจในเรือ่ งหนาที่ อํานาจ และภารกิจของตํารวจใหเหมาะสม
การบังคับใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญา และระบบการสอบสวนคดีอาญาใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”

และการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันวาขาราชการตํารวจ
จะไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่เหมาะสมแกภารกิจและการปฏิบัติหนาที่ ไดรับความ
เปนธรรมในการแตงตัง้ และโยกยาย ซึง่ ไดกาํ หนดกรอบเวลาในการปฏิบตั งิ านตามหนาทีแ่ ละอํานาจของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๑ เวนแตเรื่องการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจที่เปนธรรมใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะเห็นไดวาคณะกรรมการฯ มีกรอบระยะเวลาของการทํางานเพียง ๙ เดือนนับแต
วันที่ไดรับการแตงตั้ง จึงไมสามารถดําเนินการศึกษาและวิเคราะหปญหาขององคกรตํารวจไดทั้งหมด
จึงตองอาศัยการศึกษาและวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ชุดตาง ๆ เปนหลัก รวมถึงไดรวบรวมปญหาทีเ่ กิดขึน้ ใหม ๆ เพือ่ นํามาวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปตํารวจใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยในการดําเนินการตามหนาทีแ่ ละอํานาจนัน้ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม (ตํารวจ) ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปตํารวจ
รวมจํานวน ๕ คณะ ประกอบดวย ๑) คณะอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคล ซึ่งผมเปนประธาน
๒) คณะอนุกรรมการดานการบังคับใชกฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา มีนายธานิศ เกศวพิทกั ษ
อดีตรองประธานศาลฎีกา เปนประธาน ๓) คณะอนุกรรมการดานหนาที่อํานาจและภารกิจของตํารวจ
มีนายมนุชญ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน ๔) คณะอนุกรรมการ
ดานรับฟงความคิดเห็น มีพลเอก อิทธิพร ศุภวงศ อดีตผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธาน และ
๕) คณะอนุกรรมการดานวิชาการ มีศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธาน
จุลนิติ : การปฏิรูปดานกระบวนการยุติธรรมเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
นานาอารยประเทศที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ และเป น แบบอย า งที่ ดี นั้ น มี แ นวทางในการ
ดําเนินการอยางไร
พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ : การปฏิรปู ตํารวจของตางประเทศนัน้ คณะอนุกรรมการ

ดานวิชาการ ไดรวบรวมและนําเสนอตอคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรม (ตํารวจ)
ซึ่งมีกรณีศึกษาของหลายประเทศที่นาสนใจ อาทิ เยอรมนี สิงคโปร อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
โดยกรณีการปฏิรูปตํารวจของประเทศเยอรมนี ไดมีการปฏิรูปตํารวจดวยการฝกใหนํา
ความรูทางทฤษฎีไปปฏิบัติดวยตนเอง ฝกใหนักเรียนตํารวจรูจักการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ
หลักการดานสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ ใหอํานาจตํารวจระดับปฏิบัติการเพิ่มขึ้น
เพิ่มระยะเวลาการศึกษาอบรมจากเดิม ๑ ป เปน ๒ ปครึ่ง โดยรัฐลงทุนใหตํารวจในดานเงินเดือน
คาตอบแทน สวัสดิการ เพื่อใหตํารวจสามารถเลี้ยงชีพและอยูในสังคมไดอยางดี รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณในการปฏิบัติงานใหอยางเพียงพอและในสวนกรณีของประเทศสิงคโปรนั้น ไดมีการแกไข
ปญหาทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ตํารวจ การจัดโครงสรางกระจายอํานาจ การใหเจาหนาที่ตํารวจ
ลงไปในพืน้ ทีเ่ พือ่ ใหใกลชดิ กับประชาชน โดยชุมชนจะตองมีสว นรวมกับตํารวจในการปองกันอาชญากรรม
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ผูนําชุมชนจะรวมกับตํารวจเพื่อระบุปญหาและวิธีการแกไข รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การทํางานของเจาหนาที่ตํารวจอยางเพียงพอ
ในขณะที่กรณีของประเทศอังกฤษ ไดมีคณะกรรมการอิสระรับเรื่องราวรองทุกขซึ่งแตงตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย โดยมีโครงสรางประกอบดวยกรรมการที่ไมมีประวัติเกี่ยวของกับตํารวจ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา รวมทั้งใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหา รับฟงขอรองเรียนจากประชาชน
ในระดับรากหญา รวมถึงพิจารณาเรื่องการสอบสวนเพื่อใหความเปนธรรมแกประชาชน สําหรับกรณี
การปฏิรูปตํารวจของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรัฐนิวยอรก มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราว
รองทุกขจากประชาชนที่เปนองคกรอิสระ โดยไมไดเปนหนวยงานของนายกเทศมนตรีซ่ึงมีโครงสราง
ประกอบดวยกรรมการซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ จากผูบ ญ
ั ชาการตํารวจนิวยอรก กรรมการซึง่ ไดรบั การแตงตัง้
จากสภาเทศบาล และกรรมการทีไ่ ดรบั แตงตัง้ จากนายกเทศมนตรี มีอาํ นาจสอบสวน ไตสวน ศึกษา คนควา
และเสนอแนะ เพื่อรับฟงคํารองทุกขที่มีตอตํารวจนิวยอรกซึ่งถูกกลาวหาวาใชอํานาจโดยมิชอบ
ไมสุภาพเรียบรอย หรือใชภาษาที่หยาบคาย เปนตน
ซึ่งจากตัวอยางกรณีศึกษาการปฏิรูปตํารวจของตางประเทศดังกลาว คณะอนุกรรมการ
ดานวิชาการไดมีขอเสนอตอคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) หลายประการ เชน
การกระจายอํ า นาจบริ ห าร การสร า งการมี ส  ว นร ว มของประชาชนในการบริ ห ารงานตํ า รวจ
การสรางกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของตํารวจ การถายโอนภารกิจทีไ่ มใชงาน
ของตํารวจโดยตรง การปรับปรุงพัฒนาระบบงานสอบสวน พัฒนาการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ
การปรับปรุงเงินเดือนคาตอบแทน พัฒนาระบบสรรหา การผลิตบุคลากรตํารวจ สงเสริมความกาวหนา
ของตํารวจชั้นประทวน และจัดตั้งหนวยงานในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการยุติธรรม เปนตน
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นัน
้ ปจจุบน
ั ไดมก
ี ารดําเนินการ
อยู ในขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรวางแนวทางอยางไร จึงจะประสบ
ความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรมนั้นควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร
พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ : การทํางานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ดานกระบวนการยุตธิ รรม (ตํารวจ) จะเหลือระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน โดยจะสิน้ สุดลงในตนเดือนเมษายน
๒๕๖๑ ซึ่งการทํางานสวนใหญไดมีความคืบหนาตามลําดับ และเห็นวางานทุกอยางนาจะเสร็จทันตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด
ในสวนของขอเสนอที่จะสงใหคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเรื่อง
การแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจซึ่งเปนเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการเนื่องจากตองแลวเสร็จ
ภายในสิ้นป พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ)
ก็ ไ ด ส  ง รายงานการดํ า เนิ น การการเสนอร า งแก ไขกฎหมายเรื่ อ งการแต ง ตั้ ง โยกย า ยข า ราชการ
ตํารวจและการพิจารณาบํ าเหน็ จความชอบเลื่ อนเงินเดือนไปยังคณะรั ฐมนตรีโดยมีสาระสําคัญ
คือ การปรับปรุงโครงสรางอํานาจคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) ใหเปนองคกร
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร โดยยกเลิกอํานาจการคัดเลือกแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
สวนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ใหเปนองคกรกําหนดหลักเกณฑการบริหาร
งานบุคคลและตรวจสอบการใชอํานาจ รวมถึงใหอํานาจพิจารณาคัดเลือกผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
สําหรับโครงสรางของ “ก.ต.ช.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี เปนประธาน รองนายกรัฐมนตรี
เปนรองประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
ผูบ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด และผูอ าํ นวยการสํานักงบประมาณ เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูบ ญ
ั ชาการ
ตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ
ส ว นโครงสร า งของ “ก.ตร.” ประกอบด ว ยผู  บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ เป น ประธาน
และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง รวมถึงผูท รงคุณวุฒทิ ไี่ มเคยเปนตํารวจ เขามาเปนกรรมการ
ในการพิจารณาตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กอนนําเสนอนายกรัฐมนตรี
การปรับปรุงในครั้งนี้เพื่อใหมีความเหมาะสมกับภารกิจของตํารวจ ทั้งนี้ เมื่อมีการปฏิรูป
แล ว เชื่ อ ว า ป ญ หาการซื้ อ ขายตํ า แหน ง น า จะได รั บ การแก ไขไปในทางที่ ดี ขึ้ น เพราะการปฏิ รู ป
จะออกแบบใหคนดีเขามาเปนผูมีอํานาจและไมใหคนไมดีเขามาเปนผูใชอํานาจ ดังที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ในพิธเี ปดงาน
ชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ณ คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ ความวา “ในบานเมืองนัน้
มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมีความปกติสุข
เรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครองบานเมือง
และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได”

๑๘
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

นอกจากนี้ ในการเสนอแกไขรางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ยังมี
สาระสําคัญในการกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกข (ก.รท.) ประกอบดวย ขาราชการ
ตํารวจผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ และคณะกรรมการจํานวน ๘ คน ประกอบดวย
รองเลขาธิการ ก.พ. ที่ไดรับมอบหมาย ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ซื่อสัตยสุจริต ความเที่ยงธรรม
เปนที่ประจักษ ไมเคยเปนขาราชการตํารวจมากอน จํานวน ๓ คน รวมทั้งผูเคยเปนขาราชการตํารวจ
ในตําแหนงตัง้ แตผบู ญ
ั ชาการหรือตําแหนงเทียบเทาขึน้ ไป ๔ คน ใหผบู ญ
ั ชาการสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ เปนเลขานุการ และผูบังคับการหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการรับเรื่องราว
รองทุกขของขาราชการตํารวจเปนผูชวยเลขานุการ ซึ่ง ก.รท. มีอํานาจหนาที่พิจารณาเรื่องรองทุกข
ของขาราชการตํารวจ หากมีเรื่องรองเรียนจากขาราชการตํารวจใหถือคําวินิจฉัยของ ก.รท. เปนที่สุด
และใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจ ก.ตร. หรือ ก.ต.ช. แลวแตกรณี ในการสั่งการเยียวยา
และแกไขหรือดําเนินการตามสมควร เชน หากมีการโยกยายไมเปนธรรม และตรวจสอบพบวา
เปนเรือ่ งจริงใหมกี ารเยียวยาหรือใหบคุ คลนัน้ กลับไปดํารงตําแหนงเดิม หรือจัดหาตําแหนงทีเ่ หมาะสม
ตอไป
สําหรับประเด็นที่ประชาชนใหความสนใจ คือ เรื่องการปฏิรูประบบงานสืบสวนสอบสวน
โดยไดมีการเสนอรางกฎหมายแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะปรับปรุง
กระบวนการสืบสวนสอบสวนอยางเปนระบบ เชน การสอบสวนคดีจะตองทําโดยพนักงานสอบสวน
ที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถเปนสําคัญ รวมไปถึงการสรางระบบตรวจสอบถวงดุล
ทั้งนี้ ยอมรับวามีความซับซอน เพราะตองใหสอดคลองกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”

ที่มีนายอัชพร จารุจินดา เปนประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมดวย ฉะนั้น
ในสวนของคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรม (ตํารวจ) จะเนนการสรางการถวงดุล
การสืบสวนสอบสวนภายในของตํารวจดวยกันเองเปนหลัก เชน การเขาสูตําแหนงของผูบังคับบัญชา
วาควรจะตองมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร เพือ่ ไมใหกระทบตอผูใ ตบงั คับบัญชาทีเ่ ปนพนักงานสอบสวน
รวมถึงการใหพนักงานสอบสวนสามารถมีความกาวหนาในหนาที่การงานในสายงานของตนเองได
โดยไมตองพึ่งอํานาจของผูมีอิทธิพล โดยอาจจะกําหนดใหผูบังคับบัญชาที่จะเขามาควบคุมพนักงาน
สอบสวนจะตองมาจากสายงานเดียวกัน ซึ่งถาทําไดเชนนี้จะทําใหพนักงานสอบสวนสามารถเติบโต
ไดถึงระดับสูงสุดในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ทั้งนี้ ในสวนระยะเวลาการทํางานที่เหลืออยู คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม (ตํารวจ) จะไดเรงสรุปและนําเสนอรายงานการดําเนินการการเสนอรางแกไขกฎหมาย
ในเรื่องอื่น ๆ เชน หนาที่อํานาจและภารกิจของตํารวจ การบังคับใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญา เปนตน
เพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
จุ ล นิ ติ : บทสรุ ป ส ง ท า ยและข อ เสนอแนะอื่ น ๆ ที่ จ ะเป น ประโยชน ต  อ การ
ปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม
พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ : หากไดศึกษาประวัติศาสตรการปฏิรูปตํารวจ

ในประเทศไทย จะพบวา ในการปฏิรปู ตํารวจ เรือ่ งของการปรับโครงสรางองคกรจะตองมีการดําเนินการ
แทบจะทุกครั้ง เนื่องจากมีความสําคัญอยางมากที่ตองดําเนินการเปนอันดับแรก ซึ่งประเด็นอื่น ๆ
ก็จะอยูในเรื่องโครงสรางองคกรแตจะเปนสวนยอย ๆ ที่จะตองดําเนินการดวยเชนกัน ไดแก การวาง
แนวทางมาตรฐานการแตงตัง้ โยกยายขาราชการตํารวจหรือการบริหารงานบุคคล การปฏิรปู งานสอบสวน
การถายโอนภารกิจ การสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน การปองกันการทุจริต การสรางกลไก
การตรวจสอบ การแกไขปญหาวัฒนธรรมองคกร การแกไขปญหาดานพฤติกรรมระดับปจเจกบุคคล
ของตํารวจ และการปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการเจาหนาที่ตํารวจใหมีความเหมาะสม ซึ่งหาก
ดํ า เนิ น การปฏิ รู ป อย า งเป น ระบบ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของตํ า รวจให มี ค วามเข ม แข็ ง
และมีคณ
ุ ภาพ ตอบรับกระบวนการยุตธิ รรมระดับชาติปญ
 หาตาง ๆ ขององคกรตํารวจไทยหรือสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติก็จะไดรับการแกไขใหดีขึ้น ทั้งนี้ เรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือประชาชน ประชาชน
ก็ตองไมมองวาเจาหนาที่ตํารวจเปนฝายตรงขาม เพราะเมื่อถอดเครื่องแบบ ตํารวจก็คือประชาชน
คนหนึ่ง ตํารวจที่ดีเขาก็ดูแลทุกขสุขประชาชน พิทักษสันติราษฎร ซึ่งหากประชาชนเปดใจ เขาใจ
และใหความรวมมือในการทํางานของตํารวจโดยปราศจากอคติ เชือ่ วาองคกรตํารวจจะกลับมาเปนองคกร
ที่เปนที่พึ่งของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
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นายสราวุธ เบญจกุล ๑

“การปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรม”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ หองรับรองสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ อาคารรัฐสภา ๒

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคสําคัญ
ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตและปจจุบนั เกีย่ วกับเรือ่ งกระบวนการยุตธิ รรม
ของประเทศไทย สาเหตุของปญหา และแนวทางปฏิบัติ ในการ
แกไขปญหาที่ผานมา
นายสราวุธ เบญจกุล : กระบวนการยุติธรรมเปนภารกิจ

ทีส่ าํ คัญของรัฐสมัยใหม โดยมีวตั ถุประสงคของการดําเนินงานเพือ่ รักษา
ความสงบเรียบรอยในสังคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ ที่ผานมากระบวนการยุติธรรมของไทย
ผานการปฏิรูปในเชิงระบบมาแลวหลายครั้ง ครั้งสําคัญ คือ เมื่อมีการ
ปฏิรูปกฎหมายและการศาลในสมัยรัชกาลที่ ๕ ตอมาคือ เมื่อมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
การปฏิรปู ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้
กล า วได ว  า เป น การปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมครั้ ง สํ า คั ญ อี ก ครั้ ง
ในประวัติศาสตรของประเทศไทย
กอนอืน่ ตองทําความเขาใจวาเมือ่ พูดถึงการปฏิรปู ไมไดหมายความวา
ระบบที่ดําเนินการมาแตเดิมนั้นมีขอบกพรองในทุกสวนงานจนยอมให
ดําเนินการตอไปไมได แตดังที่ไดกลาวมาแลววา ซึ่งเปนการดําเนินงาน
ปกติของทุกหนวยงานอยูแ ลว ดังจะเห็นไดวา มีการแกไขเพิม่ เติมกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการยุตธิ รรมปละหลายฉบับซึง่ ลวนมีวตั ถุประสงค
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น ซึ่งการพัฒนา
การดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่องนี้อาจกลาวไดวาเปนการปฏิรูป

๑

สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ปริญญาโทดานกฎหมายเปรียบเทียบ (M.C.J.)
Howard University สหรัฐอเมริกา, ปจจุบนั ดํารงตําแหนงกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรม และเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม.
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ในความหมายอยางกวางที่เขาใจกันอยูโดยทั่วไป โดยมักกลาววากระบวนการยุติธรรมมีปญหาที่ตอง
ปฏิรูปในเรื่องนั้นเรื่องนี้ เชน ความลาชา ความถูกตองในการดําเนินการ การเลือกปฏิบัติ ผูตองขัง
ลนเรือนจํา เปนตน
ในสวนของศาลยุติธรรมเองมีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ หากพบวา
กฎหมายที่ ใช อ ยู  มี ข  อ ขั ด ข อ งหรื อ มี ค วามจํ า เป น ต อ งมี ก ฎหมายใหม ก็ จ ะเสนอแก ไขเพิ่ ม เติ ม
ในชวงหลายปทผี่ า นมา ศาลยุตธิ รรมดําเนินการแกไขเพิม่ เติมกฎหมายเพือ่ ปรับระบบและกระบวนงาน
ในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนมาอยางตอเนื่องเพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน
โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเปนธรรม เชน การปรับระบบอุทธรณฎกี าเพือ่ ทําใหเกิดความรวดเร็ว
ในการพิจารณาคดี แตยังคงรักษาความถูกตองเปนธรรมของการดําเนินคดีเอาไว การจัดตั้งแผนกคดี
คามนุษยขึ้นในศาลอาญา และการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหมีแผนก
หรือศาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะประเภทคดีเพื่อใหสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว เปนธรรม และเหมาะสมกับคดีคามนุษยและคดีทุจริตที่ใช “วิธีพิจารณาแบบไตสวน”
การเรงรัดการพิจารณาคดีทั้งในศาลชั้นตน ศาลชั้นอุทธรณ และศาลฎีกา โดยที่ผานมาศาลชั้นตน
และศาลชั้นอุทธรณสามารถพิจารณาพิพากษาคดีใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือนไดเกินกวา
รอยละ ๙๕ และ ในป ๒๕๖๑ นี้ ทานชีพ จุลมนต ประธานศาลฎีกา มีนโยบายเรงรัดการพิจารณาในศาลสูง
โดยมีเปาหมายใหการพิจารณาคดีในศาลชั้นอุทธรณแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน สวนศาลฎีกา
ใหพิจารณาแลวเสร็จภายใน ๑ ป จึงเห็นไดวาการดําเนินงานของศาลยุติธรรมที่ผานมาก็มีทิศทาง
สอดคลองกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ง. อยูแลว
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เมื่อกลาวถึงการปฏิรูปในความหมายอยางแคบแลว ยอมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
และวิธีทํางานโดยมองภาพรวมทั้งระบบ เชน การปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ก็จะมีจุดเนนที่มิติ
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนของกระบวนการยุติธรรมเชนการใหศาลเปนผูออกหมายจับ
หมายคน การพิจารณาคดีตอ เนือ่ งและครบองคคณะ เปนตน สวนการปฏิรปู ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ นี้
เกิดจากแนวคิดวากระบวนการยุติธรรมตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ที่มุงไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน (sustainable development goals) ขององคการสหประชาชาติที่เนนยํ้า
ถึงการแยกออกจากกันไมไดระหวางประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประเทศ
เมื่อบริบทภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนไป กระบวนการยุติธรรมจึงตองมีการปรับตัวเพื่อให
สอดคลองกันดวย
จุลนิติ : การปฏิรูปดานกระบวนการยุติธรรมเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
นานาอารยประเทศทีป่ ระสบความสําเร็จและเปนแบบอยางทีด
่ นี นั้ มีแนวทางการดําเนินการ
อยางไร
นายสราวุธ เบญจกุล : การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมเปนสิง่ ทีด่ าํ เนินการในทุกประเทศ

แมในประเทศทีย่ อมรับวาเปนประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว เชน สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ สหราชอาณาจักร และประเทศ
อืน่ ๆ ในยุโรป ก็ยงั คงมีการประกาศแผนหรือนโยบายดานการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมอยางตอเนือ่ ง
ทุกรัฐบาล จึงตอกยํา้ ใหเห็นวาการปฏิรปู ในความหมายของการพัฒนาการดําเนินงานนัน้ เปนสิง่ ทีต่ อ งทํา
อยางตอเนื่อง มิใชปฏิรูปในครั้งหนึ่งแลว จะคาดหมายวากระบวนการยุติธรรมจะไมตองถูกปฏิรูปอีก
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในแตละประเทศแตกตางกันออกไปทั้งเปาหมาย เนื้อหา
และวิธกี ารปฏิรปู และความสําเร็จของการปฏิรปู ในแตละประเทศขึน้ อยูก บั หลายปจจัยประกอบกัน
ยากจะกลาวไดวา มีสตู รสําเร็จวาหากจะปฏิรปู ใหสาํ เร็จจะตองใชวธิ กี ารใด ตัวอยางเชน บางประเทศ
สามารถปฏิรูปใหประสบความสําเร็จได โดยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเปนผูริเริ่มดําเนินการ
ปฏิรูปเอง เชน การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางแพงในอังกฤษชวงป ๒๐๐๐ หรือการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมทางแพงในสกอตแลนดเมื่อป ๒๐๑๕ ที่ตางริเริ่มโดยศาลยุติธรรมของประเทศ
นัน้ ๆ ทัง้ สิน้ แตกม็ ขี อ สังเกตวาการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมในเรือ่ งอืน่ ๆ ของอังกฤษและสกอตแลนด
หากรัฐบาลไมเปนผูริเริ่มก็จะไมประสบความสําเร็จ ในขณะที่บางประเทศตองอาศัยการจัดตั้ง
คณะกรรมการปฏิรปู ระดับชาติขน้ึ โดยรัฐบาล จึงจะสามารถผลักดันการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมได เชน
เมือ่ จะเขาสูส หัสวรรษ (millennium) ใหม รัฐบาลญีป่ นุ แตงตัง้ คณะกรรมการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรม
(Justice System Reform Council) ขึน้ ในป ๑๙๙๙ ประกอบไปดวยบุคคลนอกกระบวนการยุตธิ รรม
ทั้งสิ้น เมื่อคณะกรรมการทําการศึกษาและจัดทําขอเสนอปฏิรูปในป ๒๐๐๑ แลว รัฐบาลไดจัดตั้ง
หนวยงานมาผลักดันประเด็นปฏิรูป โดยผูปฏิบัติงานสวนใหญในหนวยงานดังกลาว คือ ผูพิพากษา
และอัยการ และตอมามีการออกกฎหมายกําหนดวิธีการจัดทําแผนและขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยมีการ
ประกาศใชกฎหมายเพื่อเริ่มดําเนินการตามประเด็นปฏิรูปตั้งแตป ๒๐๐๔ ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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แตมีหลายขอเสนอปฏิรูปที่ไมไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของจึงไมไดดําเนินการ โดยตัวอยางสิ่งที่
ดําเนินการปฏิรูปสําเร็จ คือการนําระบบผูพิพากษาสมทบ (saiban-in) มาใชในคดีอาญา ซึ่งเพิ่งเริ่มใช
ในป ๒๐๐๙ คือ ๑๐ ป หลังมีขอ เสนอจากคณะกรรมการปฏิรปู ใหนาํ ระบบดังกลาวมาใช โดยนักวิชาการ
บางสวนเห็นวา หากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีสวนรวมกับการปฏิรูปตั้งแตตน การปฏิรูป
ก็คงจะเริม่ ดําเนินการไดกอ นหนานัน้ นอกจากนัน้ มีขอ สังเกตเพิม่ เติมวา ภายหลังการปฏิรปู กระบวนการ
ยุติธรรมครั้งสําคัญในป ๑๙๙๙ แลว ในป ๒๐๑๐ สังคมญี่ปุนเรียกรองใหมีการปฏิรูปอีก รัฐบาลญี่ปุน
จึงประกาศนโยบายใหมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอีกในหลายประเด็น รวมทั้งประเด็นที่ทําการ
ปฏิรูปไปกอนหนานั้นดวย
บทเรียนสําคัญจากการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของตางประเทศคือ ไมมีรูปแบบวิธี
การปฏิรูปใดที่เหมาะกับทุกประเทศ แมในประเทศเดียวกัน ในแตละเรื่องและประเด็นปฏิรูป
อาจเหมาะสมกับวิธีการที่แตกตางกัน คือไมมีสิ่งที่เรียกวา one size fits all แตละประเทศ
ตองเขาใจวัฒนธรรมทางกฎหมาย สังคมและการเมืองในประเทศของตนแลวออกแบบกลไกการปฏิรูป
ทีส่ ามารถผลักดันใหประสบความสําเร็จได และหัวใจสําคัญของความสําเร็จนาจะอยูท กี่ ารใหหนวยงาน
ซึง่ จะตองถูกปฏิรปู รับรูค วามสําคัญของการปฏิรปู และมีสว นกําหนดทิศทางกับวิธกี ารปฏิรปู เพือ่ ใหเกิด
ความรูสึกเปนเจาของการปฏิรูป มิฉะนั้นจะนําไปสูความลมเหลว หรืออยางนอย คือ ความลาชา
ในการปฏิรูป
จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นัน
้ ปจจุบน
ั ไดมก
ี ารดําเนินการ
อยู ในขั้นตอนใด และในทัศนะของทานเห็นวาควรวางแนวทางไวอยางไร จึงจะประสบ
ความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรมนั้นควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร
นายสราวุธ เบญจกุล : คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้

ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดจัดทําราง
แผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นตั้งแตปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา
เมื่อรางแผนผานความเห็นชอบจากที่ประชุมรวมประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับแลว ก็จะมีผลใชบังคับซึ่งคาดวาไมเกิน
ตนเดือนเมษายน ๒๕๖๑
รางแผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมมีขอเสนอใหดําเนินการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรมใน ๑๐ ประเด็น โดยมีหัวขอและกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ ดังนี้
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๑ การกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการยุตธิ รรม
ทีช่ ดั เจนเพือ่ ใหประชาชนไดรบั ความยุตธิ รรมโดยไมลา ชา มีกจิ กรรมปฏิรปู ทีส่ าํ คัญ คือ ใหหนวยงาน
กําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนแลวประกาศใหประชาชนทราบ สรางกระบวนการ
รับเรื่องรองเรียนมีระบบการประเมินและปรับปรุงระยะเวลาตามที่ประกาศเปนระยะและสรางระบบ
การตรวจสอบและ/หรือแจงความคืบหนาการดําเนินการใหประชาชนทราบ
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไก
ชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชน
เขาถึงกระบวนการยุตธิ รรม มีกจิ กรรมการปฏิรปู
ที่สําคัญ คือ กําหนดมาตรการเพื่อชวยเหลือ
และคุม ครองผูเ สียหาย พยาน ผูต อ งหาและจําเลย
ในการดําเนินคดี การพัฒนาระบบการจัดใหมี
ทนายความชวยเหลือคดี ปรับปรุงระบบประกันตัว
การพั ฒ นาและส ง เสริ ม ระบบการไกล เ กลี่ ย
ขอพิพาท พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่ม
ช อ งทางในการเข า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม
และสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวม
ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากลไก
การบั ง คั บ การตามกฎหมายอย า งเคร ง ครั ด
เพื่ อ ลดความเหลื่อ มลํ้า มีกิจกรรมการปฏิรูป
ที่สําคัญ คือนําระบบประเมินความเสี่ยงมาใช
ทดแทนการเรี ย กทรั พ ย สิ น เป น หลั ก ประกั น
เพิ่มมาตรการลงโทษที่หลากหลาย นําโทษปรับตามความสามารถในการชําระ (day fines) มาใช
และแกไขกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่องหนี้และสัญญาเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๔ การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุตธิ รรมเพือ่ สรางความปลอดภัย
และความเปนธรรมในสังคม มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ ทบทวนการจําแนกประเภทยาเสพติด
และพัฒนาระบบบําบัดผูติดยาเสพติด ลดอุปสรรคในการกลับคืนสูสังคมของผูพนโทษมีระบบการ
กําหนดโทษที่โปรงใสและไดสัดสวนยิ่งขึ้น มีระบบยุติคดีอาญาที่มีการตรวจสอบถวงดุลการใชดุลพินิจ
ที่เหมาะสม และบูรณาการฐานขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําผิด
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๕ การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพือ่ ใหมกี ารตรวจสอบและถวงดุล
ระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอยางเหมาะสม มีกจิ กรรมการปฏิรปู ทีส่ าํ คัญ คือ กําหนด
ประเภทหรือลักษณะคดีที่ควรจะมีการสอบสวนรวมกันระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
มีกฎหมายเกี่ยวกับการกันผูรวมกระทําความผิดเปนพยาน และใหพนักงานอัยการมีอํานาจสอบสวน
เพิม่ เติม
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๖ การกําหนดระยะเวลาในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเจาหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของทุกฝาย
ใหชัดเจนเพื่อมิใหคดีขาดอายุความ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ กําหนดระยะเวลาในการ
สงสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนใหแกพนักงานอัยการ เพื่อใหมีระยะเวลาเพียงพอในการ
ตรวจสอบสํานวน และบูรณาการความรวมมือเพื่อแกปญหาขอขัดของที่อาจเกิดจากการประสานงาน
ที่ลาชา
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”

ประเด็นปฏิรปู ที่ ๗ การพัฒนาระบบการสอบสวนเพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ นาที่
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ ใหผูเสียหายสามารถ
รองทุกข กลาวโทษ ณ สถานีตํารวจแหงใดก็ได สรางระบบปองกันการแทรกแซงหรือครอบงํา
การใชดุลพินิจในการทําสํานวนของพนักงานสอบสวน และจัดตั้งหนวยงานในสํานักงานอัยการสูงสุด
มีหนาที่วิเคราะหคําพิพากษาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๘ การปฏิรปู ระบบนิตวิ ทิ ยาศาสตรเพือ่ ความถูกตองสมบูรณของขอเท็จจริง
แหงคดี มีกจิ กรรมการปฏิรปู ทีส่ าํ คัญ คือ จัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ กําหนดมาตรฐานกลางการปฏิบตั งิ าน
และคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร ใหมีผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรและนิติเวช
ที่เพียงพอและมีความเปนอิสระและพัฒนาหลักเกณฑการรับฟงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ ๙ การเสริ ม สร า งและพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค ก รต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ในกระบวนการยุตธิ รรมเพือ่ มุง อํานวยความยุตธิ รรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว มีกจิ กรรม
การปฏิรูปที่สําคัญ คือ มีมาตรการขจัดวัฒนธรรมองคกรที่เปนอุปสรรคตอการอํานวยความยุติธรรม
โดยสะดวกรวดเร็ว นําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานภายในหนวยงานและงานบริการประชาชน
และกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ ปรับปรุงเขตอํานาจศาลและกฎหมาย
เพือ่ ใหรองรับการคาระหวางประเทศ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบังคับคดี และพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ
ระหวางประเทศ
แมการยกรางแผนการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรมจะมีความยากในการดําเนินการ
เพราะต อ งศึ ก ษาวิ เ คราะห ข  อ เสนอการปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ จั ด ทํ า โดยคณะรั ก ษา
ความสงบแหงชาติ สภาปฏิรูปแหงชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งของไทยและตางประเทศ กับตองรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน
ตามเงือ่ นไขของกฎหมาย โดยตองดําเนินการทุกขัน้ ตอนใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน แตสงิ่ ทีย่ ากมากกวานัน้
คือ การออกแบบกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูป
ตามรัฐธรรมนูญ ในเบื้องตนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมเห็นวาการปฏิรูป
จะประสบความสําเร็จได ตองไมใชการปฏิรูปที่หนวยงานผูปฏิบัติรูสึกวาเปนการ “ถูกบังคับใหทํา
จากภายนอก” แตตองมีการสรางความรับรูก ารปฏิรปู ขึน้ ในองคกรแตละองคกร โดยตองมีการกําหนด
ผู  ป ระสานงานกลางในแต ล ะหน ว ยงานที่ จ ะประสานงานอย า งใกล ชิ ด กั บ คณะกรรมการในการ
ทําความเขาใจแผนการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับหนวยงานของตน
แมในชั้นของการยกรางแผน คณะกรรมการจะทําความเขาใจและสรางความรับรูกับหนวยงานตาง ๆ
ไวแลวในระดับหนึ่ง แตเนื่องจากการขับเคลื่อนใหเปนรูปธรรมจะตองมีการพิจารณารายละเอียด
การดํ า เนิ น การในแต ล ะเรื่ อ ง ป ญ หาอุ ป สรรคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น คื อ แต ล ะหน ว ยงานอาจตี ค วามเรื่ อ ง
และกิ จ กรรมปฏิ รู ป ตามแผนไปในทิ ศ ทางที่ ไ ม ส อดคล อ งกั บ เจตนารมณ ข องคณะกรรมการ
ดั ง นั้ น นอกจากการมี ผู  ป ระสานงานกลางแล ว ยั ง ต อ งมี ก ารจั ด ทํ า แนวทางการขั บ เคลื่ อ นแผน
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(implementation guide) เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกันอีกดวย ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ
อยูร ะหวางดําเนินการกําหนดกลไกการขับเคลือ่ นแผนทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ ตลอดจนพิจารณาแนวทาง
การสรางความรับรูและความเขาใจรายละเอียดของแผนแกหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนดวย
ในประเด็นเกี่ยวกับรางกฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการปฏิรูปตามแผนนั้น ในรางแผน
ไดระบุรางกฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการไวมากกวา ๔๐ ฉบับ โดยระบุสาระสําคัญโดยสังเขป
ของกฎหมายแตละฉบับไวดวย ซึ่งกฎหมายตาง ๆ นั้นมีทั้งที่ในแผนกําหนดใหคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดานกระบวนการยุติธรรมตองดําเนินการเอง เชน กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลา
ในกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่แตละหนวยงานตองเปนผูยกรางขึ้น เกี่ยวกับกฎหมายที่อยู
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ ซึ่งคาดวาสามารถยกราง
และประกาศใชไดภายในป ๒๕๖๑ นี้ สวนกฎหมายที่หนวยงานตองยกรางขึ้นนั้น ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคงขึ้นอยูกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหวางคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานกระบวนการยุติธรรม
นายสราวุธ เบญจกุล : สุดทายนีอ้ ยากจะฝากวาการปฏิรปู นัน้ ไมใชเรือ่ งของคณะกรรมการ

ปฏิรูป รัฐบาล หรือหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเทานั้น จึงไมอยากใหมองเปนเรื่องของอํานาจ
การแทรกแซงการทํางาน หรือมองวาใครจะไดเครดิตหากปฏิรูปสําเร็จ หรือใครตองรับผิดชอบ
หากทําไมสําเร็จ เพราะที่ผานมาก็ไมมีใครตั้งคําถามวาประเด็นปฏิรูปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ
และแผนการปฏิรูปนั้นเปนสิ่งที่ไมควรดําเนินการ ความสําเร็จของการปฏิรูปตองอาศัยความรวมมือ
ของทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ โดยเฉพาะหนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรมซึง่ เปนทีน่ า ยินดีวา แตละหนวยงาน
รวมทัง้ ศาลยุตธิ รรม มีการเตรียมการเพือ่ รองรับการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรมเอาไวแลว
ตัง้ แตกอ นมีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญ และโดยทีป่ ระชาชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนสือ่ มวลชน
ตองมีสว นในการกํากับติดตามการดําเนินการตามแผนการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรมดวย
การสรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับรายละเอียดของแผนใหกวางขวางและทัว่ ถึงมากทีส่ ดุ จึงมีความจําเปน
เปนอยางยิ่ง ที่ผานมาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมพยายามสรางและ
รักษาบรรยากาศของความรวมมือและมีสวนรวมในการปฏิรูปตั้งแตขั้นตอนของการจัดทําแผน
จึงคาดวาหากสามารถรักษาบรรยากาศเชนนี้ไดอยางตอเนื่องคงสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญไดอยางแทจริง.

มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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