บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

มาตรการแทนการฟองคดีอาญา
: กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
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ตลอดระยะเวลาหลายปทผ่ี า นมา ประเทศไทยไดมกี ารกลาวถึงปญหากรณีนกั โทษ
ลนเรือนจําในหลายครั้ง ซึ่งมักจะพบภาพนักโทษมีความเปนอยูอยางแออัด เสี่ยงตอการ
เกิดโรคระบาดติดตอในเรือนจํา และทําใหการแกไขฟนฟูเยียวยาพฤตินิสัยของผูตองขัง
โดยกรมราชทัณฑไมอาจกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ แตจากการศึกษาในตางประเทศ
พบวามีพฒ
ั นาการทางความคิดเกีย่ วกับการนํานักโทษไปตองขังในเรือนจําเพือ่ วัตถุประสงค
ในการแกไขและฟน ฟูพฤตินสิ ยั ของนักโทษใหกลับคืนเปนคนดีสสู งั คมไดเปนเปาหมายหลัก
และยังใหความสําคัญในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของนักโทษอีกดวย
ซึง่ การลงโทษถึงจําคุกนัน้ มุง หมายทีจ่ ะลงโทษเฉพาะผูก ระทําความผิดรุนแรงและอาชญากร
ทีเ่ ปนภัยตอสังคมอยางแทจริงเทานัน้ มิใชความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดที่มีผูเสียหายที่สมควรใหผูตองหาเยียวยาโดยการชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกผเู สียหาย มากกวาการนําตัวผูต อ งหาไปรับโทษในเรือนจํา หรือการกําหนดโทษ
ทางอาญาบางประเภทที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครองแทนได ดังนั้น จึงสมควรตอง
พิจารณารวมกันวาในสภาวะสังคมปจจุบัน ประเทศไทยจะมีแนวทางที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการใชมาตรการแทนการฟองคดีอาญาเพือ่ นําไปสูก ารลดปริมาณ
คดีอาญาที่จะเขาสูกระบวนการยุติธรรมอยางไร
ทั้งนี้ จากประสบการณในการใชมาตรการแทนการฟองคดีอาญาเพื่อลดปริมาณ
คดีอาญาที่จะเขาสูกระบวนการยุติธรรมของตางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญี่ปุน ไดมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับการ
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มาตรการแทนการฟองคดีอาญา : กระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย

เบีย่ งเบน (Diversion) ผูก ระทําความผิดอาญาทีไ่ มใชอาชญากรโดยสันดาน อาทิ คดีความผิด
ทีเ่ กิดจากการกระทําโดยประมาท หรือคดีความผิดลหุโทษ ออกจากกระบวนการยุตธิ รรม
กระแสหลัก โดยพนักงานอัยการมีอํานาจใชดุลพินิจสั่งไมฟองคดีอาญาโดยมีเงื่อนไข
หรือทีเ่ รียกวา “การชะลอการฟอง” ซึง่ นอกจากจะเปนการแกไขปญหานักโทษลนเรือนจํา
ไดแลว ยังทําใหผูกระทําความผิดไดมีโอกาสกลับตนเปนพลเมืองดีคืนสูสังคมไดโดย
ไมถูกดําเนินคดีในศาลซึ่งจะทําใหเสื่อมเสียสถานะทางสังคมที่มีอยูเดิม และในสวนของ
ผูเสียหายก็จะไดรับการชดใชเยียวยาความเสียหายตามความประสงคของตนดวย*
สําหรับประเทศไทยไดมีความพยายามที่จะจัดใหมีมาตรการแทนการฟองคดี
อาญา หรือการชะลอฟองคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการมาแลวหลายศตวรรษแตยัง
ไมประสบความสําเร็จ มีเพียงการนํามาตรการชะลอฟองคดีอาญามาใชในกฎหมายบางฉบับ
เทานัน้ อาทิ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๖ พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ ดังนั้น ในการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการจัดใหมี

* ศิริชัย วิชชุวัชรากร, มาตรการแทนการฟองคดีอาญา : บทวิเคราะหรางพระราชบัญญัติมาตรการ

แทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... และกรณีศกึ ษาตางประเทศ, สถาบันพระปกเกลา สํานักพิมพบริษทั ซัน แพคเก็จจิง้
(๒๐๑๔) จํากัด : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๑ หนา ๑๒ - ๑๓.
จุ ล นิิ ติ
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มาตรการแทนการฟองคดีอาญาของไทย เพื่อนําไปสูการแกไขปญหานักโทษลนเรือนจํา
และปญหาคดีอาญาลนระบบ จึงถือเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับหลักการปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ซึ่งกําหนดใหมีกลไกในการดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
ที่ใชบังคับเพื่อใหสอดคลองกับหลักการสากลมากยิ่งขึ้น
ดวยเหตุผลดังกลาว ทางกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงไดดําเนินการ
สัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะ
เปนประโยชนในประเด็น เรือ่ ง “มาตรการแทนการฟองคดีอาญา : กระบวนการยุตธิ รรม
ทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวของ อันประกอบดวย นายชาญณรงค ปราณีจิตต รองประธานศาลอุทธรณ
ร อ ยตํ า รวจโท อุ ท ั ย อาทิ เวช รองอธิ บ ดี อ ั ย การ สํ า นั ก งานการสอบสวน และ
รองศาสตราจารย ดร. ปกปอง ศรีสนิท อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ทัง้ นี้ เพือ่ ใหทราบถึงหลักการใชมาตรการแทนการฟองคดีอาญาเพือ่ เบีย่ งเบน
ผูก ระทําความผิดทางอาญาทีไ่ มรา ยแรงออกจากกระบวนการยุตธิ รรมโดยมาตรการตาง ๆ
และโดยศึกษาจากประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ ตลอดจนเรียนรู
เหตุผลและความจําเปนในการใชมาตรการแทนการฟองคดีอาญา รวมทัง้ ขอเสนอแนะแนวทาง
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย โดยทานผูอานสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียด
ของเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติ ฉบับนี้.
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มาตรการแทนการฟองคดีอาญา : กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกทีเ่ หมาะสมสําหรับประเทศไทย

รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร*

มาตรการแทนการฟองคดีอาญา : กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกทีเ่ หมาะสมสําหรับประเทศไทย
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมหมายเลข ๔๐๕๐ ชั้น ๔ คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการและแนวความคิด
เกีย่ วกับการใชมาตรการแทนการฟองคดีอาญาวามีทม่ี า
และมีความหมายอยางไร
รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท : มาตรการ

แทนการฟองคดีอาญานั้นมีหลักการพื้นฐานสําคัญเพื่อตองการ
จะเบี่ยงเบนการดําเนินคดีอาญาออกจากกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก ซึ่งเปนที่รับทราบกันโดยทั่วไปวาจะมีกระบวนการ
เริ่มตั้งแตการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือตํารวจ
การพิจารณาสํานวนเพื่อสั่งฟองหรือสั่งไมฟองของพนักงาน
อัยการ และการนําคดีเขาสูก ารพิจารณาพิพากษาของผูพ พิ ากษา
หรือศาล แลวไปยังเรือนจําอันเปนปลายทางสุดทาย ซึ่งปจจุบัน
จะพบวามีปริมาณคดีเขาสูการพิจารณาของศาลและมีผูตองขัง
เขาเรือนจําเปนจํานวนมากจนเกิดปญหา “คดีอาญาลนระบบ”
และ “นักโทษลนเรือนจํา”
เมื ่ อ การดํ า เนิ น กระบวนการยุ ต ิ ธ รรมเต็ ม รู ป แบบ
ตามกระแสหลักดังกลาวกอใหเกิดปญหาอันเปนการสรางภาระ
สิ้นเปลืองแกงบประมาณของแผนดิน อีกทั้งเปนกระบวนการ
ที่คอนขางจะเครงครัดหรือเปนทางการ ดังนั้น “มาตรการแทน
การฟองคดีอาญา” จึงเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่มี
วัตถุประสงคเพื่อตองการจะลดปริมาณคดีอาญาในความผิด

* สําเร็จการศึกษานิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนติบณั ฑิตไทย สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย D.E.A. Sciences Pénales et Sciences
Criminologiques (Mention assez bien,U. Aix-Marseille III) และ Docteur en Droit (Mention Très honorable
avec félicitations du jury à l’unanimité, U. Aix-Marseille III).
จุ ล นิิ ติ
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บางประเภททีส่ ามารถผันคดีออกมาไดโดยไมตอ งนําคดีเขาสูก ระบวนการกระแสหลักหรือไมตอ งใช
กระบวนการยุตธิ รรมแบบเต็มรูปแบบ เชน ในตางประเทศมีเรือ่ งการชะลอการฟองโดยพนักงานอัยการ
และการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นสอบสวนในคดีอาญาที่ไมรายแรง เพื่อใหคดียุติกันโดยไมตองนําคดี
ขึ้นสูการพิจารณาของศาล
กลาวโดยสรุป มาตรการแทนการฟองคดีอาญามีหลักการและแนวความคิดเพื่อตองการ
ลดปริมาณคดี ลดปริมาณผูตองขัง และลดงบประมาณแผนดิน รวมทั้งใหการระงับขอพิพาทเปนไป
อยางรวดเร็ว โดยจํานวนคดีทเ่ี ขาสูก ารพิจารณาเปนจํานวนมากยอมจะสงผลตอปญหาความยุตธิ รรม
เพราะความยุตธิ รรมทีด่ ตี อ งมีกระบวนการทีร่ วดเร็ว ดังนัน้ กระบวนการทีล่ า ชาก็คอื ความไมยตุ ธิ รรม
อยางหนึ่งนั่นเอง
จุ ล นิ ต ิ : ประสบการณ ข องต า งประเทศที ่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการนํ า
กระบวนการยุ ต ิ ธ รรมทางเลื อ กโดยการใช ม าตรการแทนการฟ อ งคดี อ าญา
หรือการชะลอการฟองคดีอาญานั้น มีแนวทางการดําเนินการอยางไร
รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท : ประเทศฝรั่งเศสถือเปนตัวอยางที่สําคัญ

ที่ประสบความสําเร็จในการนําการชะลอการฟองคดีอาญามาใช โดยเริ่มนํามาใชตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๙๓
ซึ่งขณะนั้นประเทศฝรั่งเศสไดประสบปญหาเชนเดียวกันกับประเทศไทยในปจจุบัน คือ คดีอาญา
ลนระบบหรือมีการดําเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตํารวจและพนักงานอัยการเปน
จํานวนมาก ซึง่ ทําใหเกิดความลาชาในกระบวนการยุตธิ รรม รัฐบาลจึงไดเสนอรางกฎหมายทีม่ หี ลักการ
ใหพนักงานอัยการมีอาํ นาจออกคําสัง่ ชะลอการฟองความผิดอาญาบางฐานทีม่ โี ทษจําคุกไมเกิน ๕ ป
หรือในคดีอาญาที่เปนความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ พนักงานอัยการสามารถออกคําสั่งเพื่อยุติคดีไดเอง
อยางไรก็ตาม ตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (Le Conseil Constitutionnel) ไดพิจารณาแลววินิจฉัยวา
รางกฎหมายฉบับนี้ขัดตอรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ โดยมีเหตุผล ๓ ประการ คือ
ประการแรก การกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจออกคําสั่งชะลอการฟองคดีอาญาได
โดยไมตองมีการตรวจสอบของศาลเปนการขัดตอหลัก “คดีอาญาทุกคดี ศาลตองพิพากษาลงโทษ”
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กลาวคือ พนักงานอัยการเปนฝายบริหารทีม่ อี าํ นาจในการฟองคดี แตไมมอี าํ นาจในการลงโทษผูก ระทํา
ความผิดได ผูที่จะมีอํานาจในการพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดได คือ ศาลแตเพียงผูเดียวเทานั้น
ดังนั้น การกําหนดใหอํานาจพนักงานอัยการสามารถออกคําสั่งทางอาญาที่มีลักษณะที่เปนการลงโทษ
จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ
ประการที่สอง หลักการแหงรางกฎหมายขัดตอหลัก “Presumption of Innocence”
กลาวคือ “บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทําความผิดอาญา ตองไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์
จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายวามีความผิด” หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ผูตองหาและจําเลยตองถูก
สันนิษฐานวาบริสุทธิ์จนกวาศาลจะพิพากษาวามีความผิดตามที่กระทํานั้นจริง ดังนั้น การที่พนักงาน
อัยการออกคําสั่งชะลอการฟองคดีอาญาโดยที่ศาลไมสามารถตรวจสอบได หรือกําหนดและบังคับ
มาตรการคุมประพฤติโดยไมผา นความเห็นชอบของศาลกอน เทากับวาพนักงานอัยการไดพพิ ากษาแลววา
บุคคลผูนั้นมีความผิดกอนที่ศาลจะพิพากษาตัดสินคดี จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ
ประการทีส่ าม การใหอาํ นาจพนักงาน
อั ย การสามารถออกคํ า สั่ ง ชะลอการฟ อ ง
รวมทั้งกําหนดมาตรการคุมประพฤติใหจาย
คาปรับ หรือสัง่ ใหรบิ ทรัพยไดเลยโดยไมตอ ง
ไปศาล เทากับวาบุคคลที่ฟองกับบุคคลที่
พิพากษาเปนบุคคลคนเดียวกัน อันเปนการขัด
ตอหลัก “ความเที่ยงธรรม (Impartiality)”
เพราะเหตุผลที่กําหนดใหบุคคลที่ฟองกับ
บุ ค คลที่ พิ พ ากษาต อ งมิ ใช บุ ค คลเดี ย วกั น
เพือ่ ตองการไมใหเกิดอคติ ดังนัน้ การทีพ่ นักงาน
อั ย การสามารถออกคํ า สั่ ง ชะลอการฟ อ ง
คดีอาญา รวมทั้งสามารถกําหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติไดเองโดยที
โ ่ีศาลไม
ไ สามารถตรวจสอบได
ไ 
ยอมจะสงผลใหเกิดมีอคติขึ้นหรือกระทบตอความยุติธรรมอันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น รางกฎหมายที่เสนอใหพนักงานอัยการมีอํานาจออกคําสั่งชะลอการฟองคดีอาญา
ในป ค.ศ. ๑๙๙๓ ดังกลาว จึงตกไป
อยางไรก็ดี ในป ค.ศ. ๑๙๙๙ รัฐบาลไดมกี ารเสนอรางกฎหมายทีม่ หี ลักการในทํานองเดียวกัน
เขาสูก ารพิจารณาของรัฐสภาอีกครัง้ แตไดกาํ หนดใหพนักงานอัยการตองสงสํานวนใหศาลตรวจสอบ
หรือพิจารณาใหความเห็นชอบดวย กลาวคือ เมื่อพนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟองและกําหนด
เงื่ อ นไขเพื่ อ คุ ม ประพฤติ ใ ห ผู  ต  อ งหาต อ งปฏิ บั ติ แ ล ว ต อ งส ง สํ า นวนคดี นี้ ใ ห ศ าลตรวจสอบด ว ย
โดยตรวจสอบเพียงกระบวนการ หากศาลพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับคําสั่งชะลอการฟองก็ใชได
แตหากไมเห็นชอบดวยก็สามารถสัง่ รือ้ คดีหรือใหพนักงานอัยการสัง่ ฟองคดีใหมได ซึง่ ตุลาการรัฐธรรมนูญ
ฝรั่งเศสไดพิจารณาแลววินิจฉัยวารางกฎหมายฉบับนี้ไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เพราะไดแกไขขอขัดของ
ทั้ง ๓ ประการที่ศาลไดเคยวินิจฉัยไวครบถวนแลว ดังนั้น กฎหมายวาดวยการชะลอการฟองคดีอาญา
จุ ล นิิ ติ
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ของประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๙๙ ที่ใชในการเบี่ยงเบนคดีอาญาที่มีโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป ฉบับนี้ จึงมี
ผลใชบังคับเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
กลาวโดยสรุป ทีผ่ า นมาประเทศไทยยังคงมีการถกถียงกันอยูเ สมอวาการชะลอการฟองคดีอาญา
ควรมีหรือไม ซึ่งโดยสวนตัวเห็นวาเปนขอถกเถียงของ ๒ ฝาย โดยฝายหนึ่งเห็นวาควรมี เพื่อลดปญหา
ขอติดขัดในกระบวนการยุตธิ รรมหรือเบีย่ งเบนคดีแทนการฟองคดีในศาล แตอกี ฝายหนึง่ เห็นวาไมควรมี
เพราะมีไมได เนือ่ งจากคดีอาญาตองมาศาลหรือศาลตองเปนผูพ จิ ารณาทัง้ หมด มิใชอาํ นาจของฝายบริหาร
แตอยางใด ขอถกเถียงดังกลาวจึงควรมีจุดลงตัวเหมือนตัวอยางในประเทศฝรั่งเศสที่กําหนดใหศาล
เขามาพิจารณาตรวจสอบรวมกับพนักงานอัยการ ซึง่ เปนแนวทางทีส่ ามารถคุม ครองสิทธิของประชาชน
และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมได
จุลนิติ : แนวทางการจัดใหมก
ี ฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับมาตรการแทนการฟองคดีอาญา
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ควรมีหลักการและเหตุผล ตลอดจนสาระสําคัญอยางไร
รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท : ดังไดกลาวแลวในเบื้องตนวาถึงเวลาแลว

ที่ประเทศไทยควรมีการออกฎหมายเกี่ยวกับการชะลอฟอง เนื่องจากมีการถกเถียงหรือพูดถึงเรื่อง
การชะลอฟองมาเปนเวลากวา ๔๐ ปแลว แตกย็ งั ไมมกี ฎหมายเกีย่ วกับการชะลอฟองออกมาแตอยางใด
ทั้งนี้ เนื่องจากมีความเห็นที่ขัดแยงกันอยู ๒ กระแสดวยกัน คือ กระแสหนึ่งมองวาพนักงานอัยการ
ตองเปนผูมีอํานาจ แตอีกกระแสหนึ่งมองวาศาลเทานั้นที่จะมีอํานาจได ซึ่งเปนการขัดกันระหวาง
๒ หนวยงาน และแนวทางของกฎหมายที่จะออกมาหรือควรมีในประเทศไทยก็คือตามโมเดลของ
ประเทศฝรัง่ เศส กลาวคือ กําหนดใหพนักงานอัยการมีอาํ นาจในการสัง่ ชะลอการฟองและกําหนดเงือ่ นไข
การคุมความประพฤติเพื่อเบี่ยงเบนคดีโดยไมตองไปศาล ทั้งนี้ พนักงานอัยการจะตองสงสํานวน
ไปใหศาลพิจารณาตรวจสอบดวย ซึ่งศาลจะตรวจสอบเฉพาะ Process หรือกระบวนการวาดําเนินการ
ถูกตองหรือไม โดยไมลงไปตรวจสอบในรายละเอียดของเนือ้ หา หากตรวจสอบแลวเห็นวากระบวนการ
ถูกตองศาลก็จะอนุมัติหรือเห็นชอบ อันทําใหกระบวนการชะลอการฟองสมบูรณ แตถาศาลเห็นวา
กระบวนการชะลอการฟองไมถูกตอง ก็มีอํานาจสั่งรื้อหรือใหยกเลิกเพิกถอนกระบวนการชะลอ
การฟองแลวใหดําเนินกระบวนการฟองคดีตามระบบตอไป ซึ่งรูปแบบดังกลาวจะเปนการสรางสมดุล
ที่ดีที่สุดระหวางการแกปญหาคดีรกโรงรกศาล คดีติดขัด รวมทั้งการคุมครองสิทธิของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญดวย
อยางไรก็ตาม มีคนตั้งคําถามตอเนื่องวาถามีการชะลอการฟองทุกคดีและมีการสงสํานวนไปให
ศาลตรวจสอบทุกคดี เชนนี้จะสามารถแกไขปญหาคดีรกโรงรกศาลไดจริงหรือไม เพราะสุดทายแลว
ทุกคดีกต็ อ งสงไปทีศ่ าลเพือ่ พิจารณาอยูน นั่ เอง ประเด็นคําถามดังกลาวเห็นวามีความแตกตางกัน กลาวคือ
การที่คดีทุกคดีตองไปฟองศาลอยางเชนในปจจุบันกับการใหอํานาจพนักงานอัยการในการสั่งชะลอ
การฟองและใหศาลตรวจสอบสํานวนหรือตรวจเฉพาะรูปแบบในการชะลอการฟองอยางเชนประเทศ
ฝรั่งเศส ศาลไมตองตรวจสอบหรือพิจารณาถึงรายละเอียดของเนื้อหาในคําฟอง เพียงแคตรวจสอบดู
กระบวนการเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเทานั้น มิไดลงไปดําเนินคดี หรือสืบพยาน
หรือดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเต็มรูปแบบเองเหมือนการฟองดําเนินคดีในรูปแบบทั่ว ๆ ไป
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จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท : การใชมาตรการอืน่ แทนการดําเนินคดีอาญา

นอกจากการชะลอการฟองตามทีไ่ ดกลาวไปแลวนัน้ ยังมีมาตรการอีกอยางหนึง่ ทีเ่ รียกวา “การไกลเกลีย่
คดีอาญา” หรือภาษาอังกฤษเรียกวา “Mediation” ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติเพิ่งมีการตรากฎหมาย
ออกมาเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ “พระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒” อันเปนจุดเริม่ ตน
ที่ดีของการทําใหผูกระทําความผิดและผูเสียหายในคดีเล็ก ๆ นอย ๆ ไดมีโอกาสไกลเกลี่ยกันเพื่อให
คดีอาญายุติ แตกม็ ขี อ สังเกตวาจะทําอยางไรใหการไกลเกลีย่ คดีอาญาตามพระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่
ขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรลุวัตถุประสงคที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องของการสมานฉันทระหวางผูเสียหาย
และผูกระทําความผิด และจะทําอยางไรใหสามารถขยายฐานความผิดการไกลเกลี่ยในคดีอาญา
ใหมากกวาฐานความผิดทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั เพราะในพระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
ทีก่ าํ หนดฐานความผิดในคดีทสี่ ามารถไกลเกลีย่ ไดมจี าํ นวนนอยเกินไป ทัง้ ๆ ทีค่ วามเปนจริงแลวในคดีอนื่ ๆ
ทีไ่ มอยูใ นอํานาจของพระราชบัญญัตดิ งั กลาว ก็สามารถไกลเกลีย่ กันได เชน ในโรงพักหรือสถานีตาํ รวจ
ในทางปฏิบตั กิ ม็ กั จะใหคกู รณีไดตกลงหรือไกลเกลีย่ กันกอนทีจ่ ะมีการดําเนินคดีกนั โดยไมตอ งมีกฎหมาย
รองรับแตอยางใด ดังนัน้ จะทําอยางไรทีจ่ ะใหแนวทางปฏิบตั ขิ องพนักงานสอบสวนสามารถเปนกฎหมาย
ที่จะใชบังคับไดเปนการทั่วไป

จุ ล นิิ ติ

4-28-MAC6.indd 8

๘

7/24/20 5:43 PM

โดยกระบวนการตรวจสอบที่ตองการจะเห็น คือ
ประการแรก ตองการเห็นกฎหมายที่ขยายประเภทของคดีที่สามารถไกลเกลี่ยใหมากขึ้น และ
ประการทีส่ อง ตองการเห็นกฎหมายทีส่ รางกระบวนการตรวจสอบในชัน้ ของพนักงานสอบสวน
กลาวคือ มีการตรวจสอบวาการไกลเกลี่ยเปนไปโดยถูกตองหรือไม หรือมีการทุจริตคอรรัปชันหรือไม
รวมทัง้ มีการเอาเปรียบคูก รณีฝา ยใดฝายหนึง่ หรือไดดาํ เนินการถูกตองตามกระบวนการไกลเกลีย่ หรือไม
ซึ่งกระบวนการตรวจสอบเหลานี้จะตองทําใหเกิดเปนมรรคผลหรือใหเห็นเปนรูปธรรม และทําให
ประชาชนสามารถสรางความไววางใจกับกระบวนการตรวจสอบนี้ได
กลาวโดยสรุปก็คือ ปจจุบันเราตองยอมรับวาการไกลเกลี่ยในคดีอาญาในคดีเล็ก ๆ นอย ๆ นั้น
มีอยูจ ริงแตเราไมสามารถหยิบยกขึน้ มาเปนกฎหมาย เรามีการกระทําโดยไมมกี ฎหมายรองรับ ซึง่ ตรงนี้
จึงเกิดประเด็นวาเราจะดําเนินการอยางไรเพือ่ ใหมกี ฎหมายและกระบวนการตรวจสอบทีเ่ ห็นเปนรูปธรรม
ทั้งนี้ เพื่อใหการไกลเกลี่ยคดีอาญาและชะลอการฟองคดีอาญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๙

4-28-MAC6.indd 9

ม.ค. - ก.พ. ๖๓

7/24/20 5:43 PM

มาตรการแทนการฟองคดีอาญา : กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกทีเ่ หมาะสมสําหรับประเทศไทย

นายชาญณรงค ปราณีจต
ิ ต

รองประธานศาลอุทธรณ
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เมื่อวันจันทรที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ศาลอุทธรณ ชั้น ๓ ถนนรัชดาภิเษก

จุ ล นิ ต ิ : ขอทราบถึ ง แนวคิ ด และหลั ก การ
ปฏิ ร ู ป กฎหมายของคณะกรรมการปฏิ ร ู ป ประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรม กับแนวทางในการแกไข
ปญหานักโทษลนเรือนจํา มีที่มาและหลักการอยางไร
นายชาญณรงค ปราณีจต
ิ ต : โดยทีศ่ าลยุตธิ รรม

เปนองคกรฝายตุลาการ มีหนาทีห่ ลักในการพิจารณาพิพากษาคดี
ไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญา ซึ่งการพิจารณาพิพากษาคดี
จะตองกระทําโดยเปดเผย และศาลตองมีความเปนอิสระในการ
ปฏิบตั หิ นาที่ ปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจอื่น โดยในการ
ปฏิบัติหนาที่ของศาลยุติธรรมนั้นตองเปนไปตามหลักนิติธรรม
กระบวนการทีถ่ กู ตองตามกฎหมาย (Due Process of Law) รวมถึง
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเปนหลักการสําคัญ
ที่ศาลไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหการทําหนาที่เปนไป
ด ว ยความถู ก ต อ งและชอบธรรม และที่ สํ า คั ญ คื อ จะต อ ง
ใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก
ตามวิถีทางที่กฎหมายกําหนดไว เพื่อใหประชาชนมีความเชื่อมั่น
ในบทบาทของศาลยุติธรรม และประชาชนทุกคนจะตองไดรับ
การปฏิบัติที่เทาเทียมกันภายใตหลักกฎหมายเดียวกัน ทั้งนี้
ตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และตามแนวนโยบาย
ในการบริหารงานศาลยุติธรรมที่มุงเนนในการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญ

จุ ล นิิ ติ
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สํ า หรั บ การปฏิ รู ป ประเทศด า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมนั้ น คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ
ด า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม ได พิ จ ารณาเจตนารมณ แ ละบทบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งในรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แลว ไดกาํ หนดกรอบการจัดทําแผนปฏิรปู ใหบรรลุเปาหมาย
ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและสรางกระบวนการ
ยุตธิ รรมทีป่ ระชาชนเชือ่ มัน่ นัน้ ไมอาจกระทําไดโดยอาศัยการแกปญ
 หาเปนรายประเด็นหรือรายองคกร
แตตองวิเคราะหสภาพปญหาในลักษณะองครวม นําผลการศึกษาในอดีตมาวิเคราะห สังเคราะห
แลวกําหนดเปาหมายในการปรับแนวคิดและกระบวนการทํางานของกระบวนการยุติธรรมใหม เพื่อให
ประชาชนเกิดความรูส กึ วาเปนเจาของกระบวนการยุตธิ รรมอยางแทจริง ไดรบั การปฏิบตั อิ ยางเทาเทียม
จากกระบวนการยุติธรรม ไมมีความเหลื่อมลํ้าในการบังคับใชกฎหมาย กับมุงสรางระบบการสอบสวน
และงานนิตวิ ทิ ยาศาสตรทปี่ ระชาชนเชือ่ มัน่ ในความรวดเร็วและถูกตอง และระบบการลงโทษกับการดูแล
สอดสองผูท พี่ น โทษทําใหสงั คมเกิดความปลอดภัยอยางยัง่ ยืน ตลอดจนตองทําใหกระบวนการยุตธิ รรม
มีมาตรฐานสากลและมีสวนสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
จากกรอบและทิศทางการจัดทําแผนปฏิรูปประเทศขางตน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุตธิ รรม ไดนาํ กรอบดังกลาวไปยกรางแผนปฏิรปู ฯ โดยรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและประชาชนแลว สรุปเปนขอเสนอใหดําเนินการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม
ใน ๑๐ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ทีช่ ดั เจนเพือ่ ใหประชาชนไดรบั ความยุตธิ รรมโดยไมลา ชา โดยมีกจิ กรรมปฏิรปู ทีส่ าํ คัญ คือ ใหหนวยงาน
กําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนแลวประกาศใหประชาชนทราบ สรางกระบวนการรับเรื่อง
ร องเรียน มีระบบการประเมินและปรับปรุงระยะเวลาตามที่ประกาศเปนระยะและสรางระบบ
การตรวจสอบและ/หรือแจงความคืบหนาการดําเนินการใหประชาชนทราบ
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุตธิ รรม โดยมีกจิ กรรมการปฏิรปู ทีส่ าํ คัญ คือ กําหนดมาตรการเพือ่ ชวยเหลือและคุม ครอง
ผูเสียหาย พยาน ผูตองหาและจําเลยในการดําเนินคดี การพัฒนาระบบการจัดใหมีทนายความ
ชวยเหลือคดี ปรับปรุงระบบประกันตัว การพัฒนาและสงเสริมระบบการไกลเกลีย่ ขอพิพาท พัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มชองทางในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และสงเสริมใหประชาชนและชุมชน
มีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลดความ
เหลื่อมลํ้า โดยมีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ นําระบบประเมินความเสี่ยงมาใชทดแทนการเรียก
ทรัพยสนิ เปนหลักประกัน เพิม่ มาตรการลงโทษทีห่ ลากหลาย นําโทษปรับตามความสามารถในการชําระ
มาใช และแกไขกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่องหนี้และสัญญาเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า
ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุตธิ รรมเพือ่ สรางความปลอดภัย
และความเปนธรรมในสังคม โดยมีกจิ กรรมการปฏิรปู ทีส่ าํ คัญ คือ ทบทวนการจําแนกประเภทยาเสพติด
และพัฒนาระบบบําบัดผูติดยาเสพติด ลดอุปสรรคในการกลับคืนสูสังคมของผูพนโทษ มีระบบ
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การกําหนดโทษที่โปรงใสและไดสัดสวนยิ่งขึ้น มีระบบยุติคดีอาญาที่มีการตรวจสอบถวงดุลการใช
ดุลพินิจที่เหมาะสม และบูรณาการฐานขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําผิด
ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพือ่ ใหมกี ารตรวจสอบและถวงดุล
ระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอยางเหมาะสม โดยมีกจิ กรรมการปฏิรปู ทีส่ าํ คัญ คือ กําหนด
ประเภทหรือลักษณะคดีที่ควรจะมีการสอบสวนรวมกันระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
มีกฎหมายเกี่ยวกับการกันผูรวมกระทําความผิดเปนพยาน และใหพนักงานอัยการมีอํานาจสอบสวน
เพิ่มเติม
ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การกําหนดระยะเวลาในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของทุกฝาย
ใหชัดเจนเพื่อมิใหคดีขาดอายุความ โดยมีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ กําหนดระยะเวลาในการ
สงสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนใหแกพนักงานอัยการ เพื่อใหมีระยะเวลาเพียงพอในการ
ตรวจสอบสํานวน และบูรณาการความรวมมือเพื่อแกปญหาขอขัดของที่อาจเกิดจากการประสานงาน
ที่ลาชา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ โดยมีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ ใหผูเสียหายสามารถ
รองทุกข กลาวโทษ ณ สถานีตํารวจแหงใดก็ได สรางระบบปองกันการแทรกแซงหรือครอบงําการใช
ดุลพินจิ ในการทําสํานวนของพนักงานสอบสวน และจัดตัง้ หนวยงานในสํานักงานอัยการสูงสุดใหมหี นาที่
วิเคราะหคําพิพากษาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตรเพื่อความถูกตองสมบูรณของขอเท็จจริง
แหงคดี โดยมีกจิ กรรมการปฏิรปู ทีส่ าํ คัญ คือ จัดตัง้ คณะกรรมการเพือ่ กําหนดมาตรฐานกลางการปฏิบตั งิ าน
และคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร ใหมีผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรและนิติเวช
ที่เพียงพอและมีความเปนอิสระ และพัฒนาหลักเกณฑการรับฟงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของในกระบวนการ
ยุตธิ รรม เพือ่ มุง อํานวยความยุตธิ รรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว โดยมีกจิ กรรมการปฏิรปู ทีส่ าํ คัญ
คือ มีมาตรการขจัดวัฒนธรรมองคกรที่เปนอุปสรรคตอการอํานวยความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว
นําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานภายในหนวยงานและงานบริการประชาชน และกําหนดตัวชี้วัดในการ
ปฏิบัติงาน
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ โดยมีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ ปรับปรุงเขตอํานาจศาลและกฎหมายเพื่อให
รองรับการคาระหวางประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับคดี และพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ
ระหวางประเทศ
สํ า หรั บ ประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ แก ป  ญ หานั ก โทษล น เรื อ นจํ า นั้ น มี ก ารกํ า หนด
ไวในประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไกชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ประเด็น
ปฏิรูปที่ ๓ การสรางกลไกเพื่อใหมีการบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า
และประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การสรางกลไกเพื่อใหมีการบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อสราง
ความปลอดภัยและความเปนธรรมในสังคม ทีส่ ามารถแกปญ
 หาความแออัดของเรือนจําได แตเปาหมาย
จุ ล นิิ ติ
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สุดทายของกระบวนการยุติธรรมไมใชเพียงการลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา เพราะหากลด
จํานวนผูตองขังลงเปนจํานวนมากไดแตไมสามารถแกไขพฤติกรรมของผูตองขังที่ปลอยออกมาสังคม
ก็จะไมมีความปลอดภัย
ดังนั้น ในการแกไขปญหานักโทษลนเรือนจํา ไมใชวาจะนํามาตรการชะลอฟองมาใชแลว
จะแกไขปญหานักโทษลนเรือนจําไดแนนอน และไมควรคิดวา “เมือ่ คนลนคุกก็ตอ งเอาคนออกจากคุก”
เพราะจะไมสามารถแกไขปญหาอาชญากรรมไดจริง ดังนั้น การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจึงตองมอง
ทุกดาน โดยมองถึงเรื่องการคุมครองสิทธิมนุษยชน การดูแลผูตองหา จําเลย และผูเสียหาย รวมถึง
เรือ่ งความขัดแยงระหวางบุคคลทัง้ สองฝาย และหากผูต อ งหากระทําความผิดจริงก็จะดูแลไปถึงแนวทาง
การแกไขเพื่อไมใหผูตองหากระทําความผิดซํ้าอีก เพื่อใหโอกาสในการที่จะกลับตนเปนคนดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดตอไป
แผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมไมไดมองวามาตรการชะลอฟองเปนวิธีแกไข
ปญหานักโทษลนเรือนจํา แตมุงที่จะแสวงหาและนํามาตรการตาง ๆ ที่จะลดการคุมขังในระยะยาว
มาใชมากกวา เพราะมาตรการทีจ่ ะไมลงโทษถึงจําคุกนาจะมีอยูเ พียงพอแลว เชน การรอการกําหนดโทษ
การรอการลงโทษ หรือแมแตมาตรการชะลอฟองตามมาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
แมจะมีปญ
 หานักโทษลนเรือนจํา แตการจะแกไขปญหาโดยการไมฟอ งผูต อ งหาทีท่ าํ ผิดตอศาล
ไมใชทางออกที่ถูกตองนัก เพราะหากไมมีการฟองคดีแลวการตรวจสอบถวงดุลวาผูที่ถูกกลาวหา
ได ก ระทํ า ผิ ด จริ ง หรื อ ไม ก อ นที่ จ ะปฏิ บั ติ ต  อ เขาเยี่ ย งผู  ก ระทํ า ผิ ด ก็ จ ะไม มี ผลกระทบที่ ต ามมา
คือหากในความเปนจริงผูตองหานั้นไมไดกระทําความผิดแตที่ตองรับสารภาพก็เพื่อใหพนักงานอัยการ
สั่งชะลอฟอง เนื่องจากไมตองการที่จะขึ้นศาล โดยสวนตัวแลวเห็นวาไมถูกตองและไมกอใหเกิด
ประโยชนอะไรแกสังคม รวมทั้งผูตองหาดวย ดังนั้น การที่จะนํามาตรการใดมาใชแกไขปญหา
ตองคํานึงผูกระทําความผิดจริงตองไดรับโทษ สวนผูถูกกลาวหาที่ไมไดกระทําความผิดจะตองไดรับ
ความเปนธรรม แมบางฝายอาจมองวาการชะลอฟองเปนวิธีการหนึ่งในการชวยลดปริมาณผูตองขัง
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ในเรือนจํา แตอันที่จริงวิธีลดผูตองขังมีอีกหลากหลายวิธีที่สามารถทําไดโดยเฉพาะในประเด็น
การปฏิรูปที่ ๓ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม กําลังดําเนินการและพยายาม
ที่จะผลักดันเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
จุลนิติ : แนวทางการจัดใหมก
ี ฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับมาตรการแทนการฟองคดีอาญา
เพื่อลดการคุมขังตามแผนปฏิรูปการดําเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุตธ
ิ รรมทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย ควรมีหลักการและเหตุผลตลอดจน
สาระสําคัญอยางไร
นายชาญณรงค ปราณีจิตต : กอนอื่นตองทําความเขาใจการฟองคดีตอศาลนั้น

เพื่อใหศาลทําหนาที่ตรวจสอบวาผูที่ถูกพนักงานอัยการกลาวหานั้นไมไดกระทําความผิดจริงหรือไม
แตหลายคนเขาใจวาถามาศาลแลวตองถูกลงโทษจําคุกแนนอน ซึ่งเปนความเขาใจที่ผิดอยางยิ่ง
เพราะศาลไมไดมีหนาที่นําคนเขาคุก แตศาลเปนองคกรฝายตุลาการซึ่งเปนองคกรกลางที่มีหนาที่
ในการตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐาน ที่ พ นั ก งานสอบสวนและพนั ก งานอั ย การ
ใชในการสั่งฟองวาถูกตองหรือไม ในชั้นสอบสวนสวนใหญจะพบวาจําเลยมักใหการรับสารภาพ
แตเมื่อคดีมาถึงศาล ศาลตองพิจารณาคดีโดยเปดเผย มีความเปนอิสระในการทําหนาที่ ดังนั้น
จําเลยจึงอาจใหการปฏิเสธได แมในชั้นสอบสวนจะใหการรับสารภาพก็ตาม
ป จ จุ บั น ในแต ล ะป มี ป ริ ม าณคดี อ าญาขึ้ น สู  ก ารพิ จ ารณาของศาลเป น จํ า นวนมากกว า
๖๐๐,๐๐๐ คดี และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป โดยอาจมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ประชากร ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ กวา ๕๐๐,๐๐๐ คดี ผูต อ งหาใหการรับสารภาพ ในจํานวนนี้
จุ ล นิิ ติ

4-28-MAC6.indd 14

๑๔

7/24/20 5:43 PM

ศาลลงโทษปรับอยางเดียวและรอการลงโทษ
จําคุกไวกวา ๔๐๐,๐๐๐ คดีแลว จะเห็นไดวา
เกือบรอยละ ๙๐ ของผูตองหาไมไดรับโทษ
จําคุก ขอสําคัญคือ คดีที่พนักงานอัยการฟอง
ในแตละปศาลพิพากษาลงโทษเพียงรอยละ ๗๐
ที่เหลืออีกรอยละ ๓๐ ศาลพิพากษายกฟ อ ง
เพราะผู  ต  อ งหาไม ไ ด ก ระทํ า ความผิ ด แต ใ น
ประเทศทีก่ ระบวนการยุตธิ รรมมีประสิทธิภาพสูง
คดีที่ศาลยกฟองมีไมถึงรอยละ ๑
จะเห็นไดวา ในประเทศทีไ่ ดนาํ มาตรการ
ชะลอฟองมักจะเปนประเทศที่มีกระบวนการ
สอบสวนที่ เข ม แข็ ง เห็ น ได จ ากมี ก ารยกฟ อ ง
เพี ย งร อ ยละ ๑ เท า นั้ น ดั ง นั้ น หากมี ก าร
นํามาตรการชะลอฟองมาใชกับคดีที่ผูตองหา
หรือจําเลยที่รับสารภาพ แมผูตองหาหรือจําเลยนั้นจะไมตองรับโทษจําคุก แตส่ิงที่ขาดหายไปคือ
โอกาสในการทีจ่ ะใหศาลตรวจสอบวาแทจริงแลวคดีทจี่ าํ เลยรับสารภาพนัน้ จําเลยไดกระทําความผิดจริง
หรือไม เพราะถาไมผิดก็ไมควรเอาตัวไวเพื่อคุมความประพฤติ แตถาตรวจสอบแลวกระทําผิดจริง
อาจมี การรอการกํ าหนดโทษ หรื อรอการลงโทษไว ซึ่ งท า ยที่ สุดผู  ต องหาหรื อจํ า เลยก็ ไม ติดคุ ก
เหมือนกัน จึงเห็นไดวาการชะลอฟองกับกรณีปญหาผูตองขังลนเรือนจํานั้นจึงไมไดมีความสัมพันธกัน
แตอยางใด
ดังนัน้ ประเด็นปฏิรปู ทีค่ ณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการยุตธิ รรม กําลังดําเนินการ
เพื่อลดการคุมขัง หรือลดการลงโทษจําคุกมี ๓ ประเด็นปฏิรูปดวยกันซึ่งการลดจํานวนผูตองขัง
สามารถลดไดทั้งในระหวางฟองพิจารณา และในชั้นพิพากษาคดี ดังนี้
๑. แนวทางการลดการคุมขังในระหวางพิจารณา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม โดยจัดใหมีมาตรการเพื่อคุมครองผูตองหาและจําเลยใหเหมาะสม ครอบคลุม
และรวดเร็ว จัดระบบการปลอยชั่วคราวที่รวดเร็วไมอิงกับเงินหรือฐานะทางเศรษฐกิจของผูตองหา
หรือจําเลยโดยไมใชหลักประกัน คํานึงถึงความปลอดภัยของสังคมซึ่งจะตองมีวิธีการทําใหผูตองหา
ไมกลับไปกระทําความผิดซํ้าในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหประกันตัว รวมถึงมีมาตรการปองกัน
การหลบหนีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถติดตามและจับกุมผูต อ งหากลับมาไดอยางรวดเร็วรวมทัง้ การใหสทิ ธิ
ผูตองหาหรือจําเลยสามารถรองขอใหมีการปลอยไดทุกวันโดยไมมีวันหยุด
ประเด็นปฏิรปู ที่ ๒ เปนการลดการคุมขังในชัน้ พิจารณา กลาวคือ ในระหวางการพิจารณาคดี
ศาลมีมาตรการเพื่อลดการคุมขัง ดังนี้
ประการแรก ระบบประเมินความเสีย่ ง ในการปลอยชัว่ คราว ตองนําระบบประเมินความเสีย่ ง
มาใช เพื่อชวยใหศาลมีขอมูลประกอบการใชดุลพินิจวาควรปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยหรือไม
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ซึ่งหากประเมินแลวมีความเสี่ยงในการหลบหนีหรือกอเหตุอันตรายนอย ศาลอาจมีคําสั่งใหปลอย
ชัว่ คราวได ศาลจะมองแตเพียงเรือ่ งการคุม ครองสิทธิเสรีภาพของผูต อ งหาหรือจําเลยฝายเดียวนัน้ ไมได
ศาลตองพิจารณาถึงความปลอดภัยของสังคมดวย ดังนั้น แมจะมีการปลอยชั่วคราว ศาลอาจสั่งใช
มาตรการตาง ๆ เพือ่ ปองกันการหลบหนีหรืออันตรายจากเบาไปหาหนัก เปนอันดับแรก อาจใหสาบานวา
จะไมไปกระทําความผิดอีก ถามีความเสี่ยงสูงขึ้นอาจใชอุปกรณ EM (Electronic Monitoring)
ติดตามตัว หรือ การเรียกหลักประกัน เดิมศาลไมเคยนําระบบประเมินความเสี่ยงมาใช เนื่องจาก
ขาดบุคลากร ขาดระบบ รวมถึงขาดงบประมาณ ศาลจึงไดแตเพียงขอมูลจากพนักงานสอบสวนและ
ผูตองหาหรือจําเลย และประเมินความเสี่ยงดวยตัวเอง แตระบบประเมินความเสี่ยงจะอาศัยขอมูล
สวนบุคคลเปนปจจัยหลัก เชน อายุ ระดับการศึกษา ปญหาสุขภาพจิตของผูตองหาหรือจําเลย
ตลอดจนประวัตกิ ารถูกจับกุม รวมทัง้ ปจจัยดานเศรษฐกิจ ซึง่ หากผูต อ งหาหรือจําเลยมีอาชีพทีแ่ นนอน
มั่นคง มีรายได ที่เพียงพอเลี้ยงตัวเองและครอบครัว หรือปจจัยดานสังคม ซึ่งหากผูตองหาหรือจําเลย
อาศัยอยูคนเดียวหรืออาศัยอยูกับครอบครัว ความผูกพันใกลชิดของบุคคลในครอบครัวก็เปนปจจัย
มีผลตอแนวทางในการสรางแบบประประเมินความเสี่ยงในการปลอยชั่วคราวกอนพิจารณาคดี
เปนอยางมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงมูลเหตุจูงใจ อื่น ๆ ที่ผูตองหาหรือจําเลยกระทําความผิดอีกดวย
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมได มี ก ารทดลองระบบประเมิ น ความเสี่ ย งมาแล ว เป น เวลา ๔ ป
โดยความเสี่ยงที่กําหนดไวมี ๕ ระดับ คือ (๑) เสี่ยงมากที่สุด (๒) ความเสี่ยงมาก (๓) เสี่ยงปานกลาง
(๔) เสี่ยงนอย (๕) เสี่ยงนอยที่สุด
โดยการประเมินความเสี่ยงในการปลอยตัวชั่วคราวในขั้นกอนพิจารณาคดีนั้น ไดแนวคิด
มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในชวงหลายปที่ผานมาสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาระบบการประเมิน
จุ ล นิิ ติ
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ความเสี่ยงในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาวาผูตองหา
หรือจําเลยคนใดควรไดรับการปลอยตัวชั่วคราว และถาจะปลอยชั่วคราวจะใชมาตรการกํากับดูแล
อยางไร ระบบการประเมินความเสี่ยงทําใหศาลมีขอมูลที่จะสั่งปลอยหรือไมปลอยผูตองหาหรือจําเลย
มากขึ้น
ประการที่สอง ระบบกํากับดูแล การตั้งผูกํากับดูแล และการใชอุปกรณ EM (Electronic
Monitoring) เมื่อผูตองขังหรือจําเลยไดผานระบบประเมินความเสี่ยงมาแลว ศาลจะนํามาตรการ
ในการกํากับดูแลมาใช ดังนี้ (๑) การใหสาบานตัว (๒) การรายงานตัว (๓) การตั้งผูสอดสอง
(๔) การหามในเรื่องอื่น ๆ และ (๕) การใสอุปกรณ EM หรือกําไลอิเล็กทรอนิกส
ปจจุบนั ไดมกี ารประกาศใชพระราชบัญญัตมิ าตรการกํากับและติดตามจับกุมผูห ลบหนีการปลอย
ชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหศาลแตงตั้งผูกํากับดูแลผูถูกปลอยชั่วคราวเพื่อใหปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่ศาลกําหนด กลาวคือ ใหผูกํากับดูแลผูถูกปลอยชั่วคราวเปนผูสอดสองดูแล
รับรายงานตัว หรือใหคาํ ปรึกษาผูถ กู ปลอยชัว่ คราว เพือ่ ปองกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความ
เสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหวางทีไ่ ดรบั การปลอยชัว่ คราว จึงเปนทีม่ าในการลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) วาดวยความรวมมือเพื่อประสานงานระหวางศาลยุติธรรมกับฝายปกครอง
(กํานัน ผูใ หญบา น) ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสีย่ งและการกํากับดูแลในชัน้ ปลอยชัว่ คราว
ของศาลยุติธรรม โดยใหศาลยุติธรรมประสานความรวมมือกับเจาหนาที่ฝายปกครอง โดยเฉพาะกํานัน
ผูใหญบาน ใหเขามามีบทบาทในการใหขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาหรือจําเลยเพื่อประกอบในการประเมิน
ความเสี่ยงในชั้นกอนการปลอยชั่วคราว และการชวยเหลือสอดสอง กํากับดูแลพฤติกรรมของผูตองหา
หรือจําเลยใหเปนไปตามเงือ่ นไขทีศ่ าลกําหนด รวมถึงการรับรายงานตัวแทนศาลภายหลังการปลอยตัว
ชัว่ คราว อันเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนใหการปฏิรปู ระบบการปลอยชัว่ คราวของศาลมีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น
ประการที่สาม เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมผูหลบหนีหรือทําผิดเงื่อนไขในระหวางปลอย
ชัว่ คราว ทีผ่ า นมามีจาํ เลยทีศ่ าลอนุญาตใหปลอยชัว่ คราวแลวหลบหนีระหวางการพิจารณาคดีของศาล
หลายราย เมื่อผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีจะตองมีกระบวนการติดตามและจับกุมที่มีประสิทธิภาพ
โดยตัง้ รางวัลนําจับใหกบั เจาหนาที่ ดังนัน้ หากตองการใหการติดตามและจับกุมจําเลยมาโดยเร็ว จะตอง
อาศัยความรวมมือจากภาคประชาสังคมในการแจงเบาะแสจําเลย เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจสามารถ
ติดตามจับกุมจําเลยได ซึง่ เงินรางวัลทีจ่ ะจายใหแกผทู แี่ จงเบาะแส รวมถึงเงินรางวัลทีจ่ ะใหกบั เจาหนาที่
ผูจับกุมจําเลยไดนั้น กฎหมายใชเงินจากคาปรับคดีอาญา
ประการที่สี่ การเรียกหลักประกันควรใชเปนทางเลือกสุดทาย เพื่อใหมีการเรียกหลักประกัน
ลดนอยลง หรือนอยที่สุด เนื่องจากการเรียกหลักประกันนั้นไมไดเปนประกันวาผูตองหาหรือจําเลย
จะไมหลบหนี หรือไมไปกระทําความผิดซํา้ อีก เพราะแมวา จะใหเรียกหลักประกันมากเพียงใด หากจําเลย
จะหลบหนีก็สามารถหนีไปได ฉะนั้นจึงไมควรเรียกหลักประกันเลยดวยซํ้า เวนแตกรณีจําเลยได
กระทําความผิดทีม่ ลี กั ษณะเปนการแสวงหาผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ เชน ฉอโกงประชาชน ซึง่ อาจ
จําเปนตองเรียกหลักประกัน

๑๗
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มาตรการแทนการฟองคดีอาญา : กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกทีเ่ หมาะสมสําหรับประเทศไทย

ประการที่หา การขอปลอยชั่วคราวขอไดทุกวันไมมีวันหยุด เพื่อเปนการคุมครองสิทธิ
ของผูตองหาหรือจําเลย ใหไดรับการพิจารณาคํารองขอปลอยชั่วคราวโดยเร็ว ประธานศาลฎีกา
จึงไดออกระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการเปดทําการศาลและพิจารณาคํารอง
ขอปลอยชั่วคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
เปนตนไป ซึ่งเปนการกําหนดเกี่ยวกับการเปดทําการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อใหศาลพิจารณา
คํารองขอผัดฟอง ฝากขัง การรับและสงตัวผูถ กู จับตามหมายจับ ดังนัน้ หากมีการขอใหปลอยตัวชัว่ คราว
จึงสามารถทําไดทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ
๒. แนวทางการลดการคุมขังในชั้นพิพากษาคดี
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลด
ความเหลื่อมลํ้า ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย เพื่อใหศาลนํามาตรการลงโทษอยางอื่น
(intermediate sanctions) เชน การสั่งใหทํางานบริการสังคม ใหเขารับการแกไขฟนฟู มาใชกับ
ผูก ระทําความผิดไดโดยไมตอ งลงโทษจําคุกกอน ดังเชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนาํ มาตรการลงโทษ
อยางอื่นมาใชกวา ๒๐๐ มาตรการ สวนประเทศไทยก็ไดนํามาใชในบางสวนในกรอบของเรื่องการรอ
การกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษ ในมาตรา ๕๖ ของประมวลกฎหมายอาญา เชน การใหชดใช
คาสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหาย โดยวิธีอื่นใหแกผูเสียหายตามที่ผูกระทําความผิด
และผู  เสี ยหายตกลงกั น การแก ไขฟ  นฟู หรื อเยี ยวยาความเสี ย หายที่ เกิ ดแก ทรั พยากรธรรมชาติ
หรือสิง่ แวดลอมหรือชดใชคา เสียหายเพือ่ การดังกลาว การทํางานบริการสังคม การใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกส
ติดตามตัว (EM) รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไข ฟนฟู หรือปองกันมิให
ผูกระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดซํ้าอีก หรือเงื่อนไขในการเยียวยาผูเสียหาย
ตามที่เห็นสมควร เปนตน แตความในมาตรา ๕๖ ก็ยังมีขอจํากัดทางกฎหมายวาจําเลยที่ศาลจะสั่งให
รอการกําหนดโทษไดจะตองเปนผูกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลลงโทษ
จําคุกไมเกิน ๕ ป ไมวาจะลงโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม หรือลงโทษปรับอยางเดียว รวมถึงเงื่อนไข
ที่ผูกระทําความผิดตองไมเคยรับโทษจําคุกมากอน หรือเคยรับโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเปนโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือเคยรับโทษ
จําคุกมากอนแตพนโทษจําคุกมาแลวเกินกวา ๕ ป แลวมากระทําความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลัง
เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
จะเห็นไดวากฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขไวหลายขอมาก แตหากสามารถปลดล็อกหรือแกไข
กฎหมายเพือ่ ลดขอจํากัดบางขอไดกจ็ ะดี แตแนวทางของคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม เห็นวา ควรพัฒนากฎหมายใหศาลมีดุลพินิจที่จะนํามาตรการลงโทษอยางอื่นมาใชไดโดยตรง
ก็จะเปนทางออกอีกทางหนึ่งในการที่จะชวยลดปญหาเรื่องผูตองขังลนเรือนจําได
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การปรับกระบวนทัศนในการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อสราง
ความปลอดภัยและความเปนธรรมในสังคม เปนการสรางกลไกเพื่อใหมีการบังคับการตามกฎหมาย
อยางเครงครัดเพื่อสรางความปลอดภัยและความเปนธรรมในสังคม เชน การกําหนดนโยบายและ
มาตรการบังคับใชกฎหมายยาเสพติดบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ โดยจัดใหมีกระบวนการ
จุ ล นิิ ติ
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มาตรการแทนการฟองคดีอาญา : กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกทีเ่ หมาะสมสําหรับประเทศไทย

๔) กักขังเฉพาะในวันหยุดราชการได ซึ่งจะสงผลใหจํานวนผูตองขังในเรือนจําลดลงได
อีกทางหนึ่ง
๕) กรณีผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติใหจายคาปรับหรือกักขังระยะสั้นเพื่อใหเข็ดหลาบได
เชน กรณีผูตองหาบางรายกระทําผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ กฎหมายใหนําโทษที่รอการกําหนดโทษ
ไวมาลงโทษ หากเปลีย่ นเปนการปรับหรือกักขังในระยะสัน้ แทน เพือ่ ใหผตู อ งหาหรือจําเลยไดเข็ดหลาบ
ก็จะไดไมตองถูกจําคุก
๖) คุมประพฤติแบบเขม เพื่อเปนทางเลือกแกศาลแทนการลงโทษจําคุก ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่ง
ของมาตรการลงโทษระดับกลางที่มีลักษณะคาบเกี่ยวระหวางมาตรการคุมประพฤติแบบปกติและ
การลงโทษจําคุก มาตรการคุมประพฤติแบบเขมนี้มีกระบวนการสอดสองดูแลผูถูกคุมประพฤติ
อยางเขมงวดและเครงครัดมาก โดยเฉพาะเงือ่ นไขคุมประพฤติทศี่ าลกําหนดเวลาหามออกจากเคหสถาน
โดยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนเงื่อนไขที่เพิ่มความเขมงวดและมีประสิทธิภาพมากกวามาตรการ
คุมประพฤติแบบปกติทั่วไป เพื่อใชบังคับกับผูกระทําผิดคดีอาญารายแรงหรือผูที่มีความเสี่ยงสูงได
เปนอยางดี เพือ่ สรางความมัน่ ใจใหกบั ประชาชนวาผูก ระทําผิดเหลานัน้ จะไมหวนกลับมากระทําผิดซํา้ อีก
๗) ทํางานบริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชนเปนระยะเวลานานขึ้น กลาวคือ ควรมี
การกําหนดจํานวนชั่วโมงในการทํางานบริการสังคมใหมากขึ้น
๘) บานกึ่งวิถี มีลักษณะเปนบานพักหรือศูนยพักพิงสําหรับทดลองใชชีวิตกอนจะกลับเขาสู
สังคม โดยมีกระบวนการในการสงเคราะห ฝกอาชีพ และจริยธรรมไปดวยในคราวเดียวกัน
จุ ล นิิ ติ
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จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
นายชาญณรงค ปราณีจต
ิ ต : การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมควรเนนใหประชาชนสามารถ

เขาถึงกระบวนการยุตธิ รรม ลดความเหลือ่ มลํา้ ในสังคม ซึง่ ทีผ่ า นมากระบวนการยุตธิ รรมผานการปฏิรปู
มาแลวหลายครั้ง แตก็ยังพบปญหาการดําเนินการที่ลาชาและความเหลื่อมลํ้าในการบังคับใชกฎหมาย
ทําใหประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรม โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรมไดพยายามนําบทเรียนที่มีอยูมาจัดทําแผนปฏิรูปประเทศ ดานกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งมีประเด็นการปฏิรูป ๑๐ ประเด็นหลัก โดยเนนการใหประชาชนมีสวนรวมและเปนเจาของ
กระบวนการยุติธรรมอยางแทจริง รวมทั้งลดความเหลื่อมลํ้า สรางสังคมที่มีศักยภาพในการจัดการ
กับขอพิพาทและทําใหการสอบสวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แตก็ยอมรับวาการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมเปนเรื่องที่ทําไดยาก เนื่องจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมสวนใหญเปนหนวยงานอิสระ
ตองใชเวลาในการหารือ และหาจุดสมดุลใหได เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่นาจะเปนประโยชนอยางมาก
คือการทําใหประชาชนทราบถึงกรอบระยะเวลาทํางานของหนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรม และสามารถ
ตรวจสอบไดวาปญหาที่รองเรียนหรือคดีของตนอยูในขั้นตอนใดและคืบหนาไปเพียงใด แตอยางไร
ก็ตามการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมตองใชระยะเวลา เนือ่ งจากเปนเรือ่ งละเอียดออน และมีผลกระทบ
หลายฝาย ขณะนี้หลายเรื่องอยูระหวางดําเนินการเรงรัดใหมีการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาแลว
คาดวานาจะแลวเสร็จในกลางป ๒๕๖๓ นี้
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เมื่อพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ สํานักงานการสอบสวน สํานักงานอัยการสูงสุด

จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการและแนวความคิด
เกี ่ ย วกั บ การใช ม าตรการแทนการฟ อ งคดี อ าญา
วามีที่มาและมีความหมายอยางไร
ร อ ยตํ า รวจโท อุ ท ั ย อาทิ เ วช : สํ าหรั บ

หลักการและแนวความคิดในการนําเอามาตรการแทนการฟอง
คดีอาญามาใชนนั้ เปนการสรางกลไกทางกฎหมายในการเบีย่ งเบน
ขอพิพาทออกจากกระบวนการยุตธิ รรมปกติหรือกระบวนการ
ยุตธิ รรมกระแสหลักของการดําเนินคดีเพือ่ ลดปญหา "คดีลน ศาล
คนลนเรือนจํา" ทัง้ นี้ เนือ่ งจากปจจุบนั ประเทศไทยมีผตู อ งขัง
ประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ คน ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบอัตราสวนระหวาง
จํานวนผูตองขังกับพื้นที่ของเรือนจําทั้งประเทศจะเห็นไดวา
ไมเปนไปตามมาตรฐานสากล ปญหาความแออัดในเรือนจํา
สงผลกระทบตอสภาพจิตใจและสุขภาพของผูต อ งขังในเรือนจํา
จากสภาพปญหาปริมาณผูต อ งขังลนเรือนจําประกอบกับแนวคิด
ของทฤษฎีอาชญาวิทยา คือ ทฤษฎีตราบาปหรือทฤษฎีตีตรา
(Labelling Theory) ซึง่ มองวาการทีส่ งั คมนําคนทีม่ พี ฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากบรรทั ดฐานของสั งคมเพี ย งเล็ ก น อ ยเข า สู 
กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายทันทีนั้น นักวิชาการดาน
อาชญาวิทยาไดเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในลักษณะดังกลาววาเปรียบเสมือนเปนการผลิตสินคาของโรงงาน
๑

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา, DSU. (Droit pénal), Université de Paris II,DEA. (Droit pénal et politique pénale en
Europe), Université de Paris I, Docteur en droit (Procédure penale), Université de Paris I, ปจจุบนั ดํารงตําแหนง
รองอธิบดีอัยการ สํานักงานการสอบสวน สํานักงานอัยการสูงสุด.
จุ ล นิิ ติ
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อุตสาหกรรม และถือเปนความผิดพลาดของสังคมกับกระบวนการยุตธิ รรม ดังนัน้ จึงมีแนวคิดในการ
คนหาสาเหตุที่ผลักดันใหมีการกระทําความผิดเพื่อคัดกรองผูกระทําความผิดตามกฎหมายกอนเขาสู
กระบวนการยุติธรรมปกติหรือกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของการดําเนินคดี จึงมีการเสนอ
รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางเลือกประเภทหนึง่
แตการเสนอรางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... ก็มีฝายที่คัดคาน
โดยมีเหตุผลวารางพระราชบัญญัตดิ งั กลาวขัดตอหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชน
เพราะเปนการใหอาํ นาจพนักงานอัยการสัง่ คุมประพฤติ และสัง่ ฟองหรือสัง่ ไมฟอ งผูต อ งหาในคดีอาญา
ทีม่ อี ตั ราโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป โดยไมผา นการพิจารณาคดีของศาล และปราศจากกระบวนการพิสจู นความผิด
ของบุคคล และเปนการตัดสิทธิของผูเสียหายที่ประสงคจะใชสิทธิทางศาล และมีบทบัญญัติหามไมให
ศาลดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีตอไป แมกระทั่งในกรณีที่ผูเสียหายประสงคจะใชสิทธิทางศาล
และนําคดีมาฟองศาลแลวก็ตาม และในสวนระยะเวลาและอายุความในการดําเนินกระบวนพิจารณา
คดีอาญาอาจขยายไปไดจนแทบไมมขี อ จํากัด หากมีคาํ สัง่ ใหใชมาตรการแทนการฟองจะทําใหพยานหลักฐาน
ทีส่ าํ คัญสูญหายไปจนไมสามารถพิสจู นความผิดของผูต อ งหาได และจะทําใหประชาชนขาดความเชือ่ ถือ
ในกระบวนการยุติธรรมของไทยในระยะยาว และจะสงผลกระทบตอสังคมและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ดังนัน้ ความพยายามในการผลักดันรางพระราชบัญญัตมิ าตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. ....
เพือ่ ใชเปนกลไกในการเบีย่ งเบนขอพิพาทออกจากกระบวนการยุตธิ รรมปกติหรือกระบวนการยุตธิ รรม
กระแสหลักจึงยังไมประสบความสําเร็จตามความมุง หมายของผูเ สนอกฎหมาย
อยางไรก็ตามถึงแมวา รางพระราชบัญญัตมิ าตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... จะไมสามารถ
ผานออกมาเปนกฎหมายได แตความพยายามในการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกก็ประสบความสําเร็จประการหนึ่ง คือ การตราพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ ในกฎหมายฉบับนีม้ ที งั้ การไกลเกลีย่ ขอพิพาททางแพง การไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญา
และการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน ซึ่งการไกลเกลี่ยขอพิพาททางอาญาในชั้น
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การสอบสวนนี้มีสวนที่คลายกับการไกลเกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนตามรางพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... แตไมเหมือนกันเสียทีเดียว เพราะรางพระราชบัญญัตมิ าตรการ
แทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... เปนการนําเอาหลักการในเรือ่ งการชะลอการฟองกับการไกลเกลีย่ คดีอาญา
ในชัน้ พนักงานสอบสวนมารวมไวดว ยกัน ซึง่ การไกลเกลีย่ คดีอาญาในชัน้ พนักงานสอบสวนเปนขัน้ ตอน
ในชั้นของตํารวจซึ่งคดีที่จะนํามาไกลเกลี่ยไดจะอยูภายใตเงื่อนไขฐานความผิดและอัตราโทษจําคุก
ไมเกิน ๕ ป แตสําหรับการชะลอการฟองของพนักงานอัยการจะไมไดกําหนดเรื่องฐานความผิดไว
หากมีอตั ราโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป ถือวาอยูใ นอํานาจของพนักงานอัยการในการชะลอการฟองทัง้ หมด
จึงเห็นไดวา การไกลเกลีย่ คดีอาญาในชัน้ พนักงานสอบสวนจะมีปริมาณคดีทเี่ ขาสูก ารไกลเกลีย่ ไดนอ ยกวา
การชะลอการฟองของพนักงานอัยการ
สําหรับการไกลเกลีย่ ขอพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน ตามหมวด ๔ ของพระราชบัญญัติ
การไกลเกลีย่ ขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหกระทําไดในคดีความผิด ๓ ประเภท คือ ๑) คดีความผิดอันยอมความได
ซึ่งประเด็นนี้แตกตางกับการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๑/๓ ทีใ่ หอาํ นาจนายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอที่นายอําเภอมอบหมายทําการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทไดเฉพาะความผิด
อันยอมความไดและมิใชเปนความผิดเกีย่ วกับเพศ ๒) คดีความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑
มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓ มาตรา ๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา
และความผิดลหุโทษอืน่ ทีไ่ มกระทบตอสวนรวมตามทีก่ าํ หนดในพระราชกฤษฎีกา ซึง่ ความผิดลหุโทษ
๗ ฐานความผิดดังกลาว เปนความผิดลหุโทษที่มีคูกรณี ซึ่งเปนไปตามแนวคิดพื้นฐานของการระงับ
ขอพิพาทโดยสันติวิธีหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทที่จะตองมีคูกรณีถึงจะทําการไกลเกลี่ยได
จุ ล นิิ ติ
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๓) ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินสามปตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมี
๖ ฐานความผิด คือ (๑) ความผิดฐานเขารวมในการชุลมุนตอสูแ ละมีผถู งึ แกความตายจากการชุลมุนตอสูน นั้
ตามมาตรา ๒๙๔ วรรคหนึง่ (๒) ความผิดฐานทํารายรางกาย ตามมาตรา ๒๙๕ (๓) ความผิดฐานทํารายรางกาย
โดยมีเหตุฉกรรจ ตามมาตรา ๒๙๖ (๔) ความผิดฐานเขารวมในการชุลมุนตอสูแ ละมีผไู ดรบั อันตรายสาหัส
จากการชุลมุนตอสูนั้น ตามมาตรา ๒๙๙ วรรคหนึ่ง (๕) ความผิดฐานประมาทเปนเหตุใหผูอื่น
ไดรบั อันตรายสาหัส ตามมาตรา ๓๐๐ (๖) ความผิดฐานลักทรัพย ตามมาตรา ๓๓๔ ซึง่ เปนการนําเอา
ฐานความผิดสวนหนึ่งตามรางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญามากําหนดไวแตไดลด
อัตราโทษจําคุกอยางสูงจากไมเกิน ๕ ป เปนไมเกิน ๓ ป
ในการจัดทําพระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ นัน้ มีรา งกฎหมายทีน่ าํ มาพิจารณา
รวมกันจํานวน ๓ ฉบับ โดยเปนรางกฎหมายของฝายบริหารจํานวน ๒ ฉบับ คือ รางพระราชบัญญัติ
การไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยสํานักงานศาลยุติธรรม และรางพระราชบัญญัติสงเสริม
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยกระทรวงยุติธรรม โดยในชั้นการพิจารณา
ยกรางพระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาท พ.ศ. .... ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมกี ารปรับปรุงเนือ้ หา
จากรางพระราชบัญญัตทิ งั้ ๒ ฉบับดังกลาว ประกอบกับกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ เมือ่ คณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. .... เสร็จแลว คณะรัฐมนตรีไดเสนอ
รางพระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาท พ.ศ. .... เขาสูก ารพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ในการนี้
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและ
กิจการตํารวจ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ กับคณะ ไดเสนอรางพระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่ คดีอาญาในชัน้
การสอบสวน พ.ศ. .... ประกบเขากับรางพระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาท พ.ศ. .... ของคณะรัฐมนตรี
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ซึง่ รางพระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่ คดีอาญาในชัน้ การสอบสวน พ.ศ. .... นัน้ มาจากการพิจารณาศึกษา
ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายแก
ประชาชน ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรมและกิจการตํารวจ สภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
ซึง่ มีพลตํารวจเอก ชัชวาลย สุขสมจิตร เปนประธานคณะอนุกรรมการ
ในคราวประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ครัง้ ที่ ๘๒/๒๕๖๑ วันศุกรที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาท พ.ศ. .... ซึง่ คณะรัฐมนตรี
เปนผูเสนอ และรางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน พ.ศ. .... ซึ่งพลเรือเอก
ศิษฐวัชร วงษสวุ รรณ กับคณะ เปนผูเ สนอ แลวลงมติรบั หลักการแหงรางพระราชบัญญัตทิ งั้ ๒ ฉบับ
ดังกลาว และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา โดยมีมติใหใชรางพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะนี้มีพลตํารวจเอก
ชัชวาลย สุขสมจิตร เปนประธานคณะกรรมาธิการ ตอมาเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดพิจารณา
รางพระราชบัญญัตกิ ารไกลเกลีย่ ขอพิพาท พ.ศ. .... เสร็จแลว ไดเสนอรางกฎหมายดังกลาวตอสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติ และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เปนพิเศษ วันศุกรที่ ๘
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เปนพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลวและลงมติเห็นสมควรประกาศใช
เปนกฎหมายตอไป
จุ ล นิ ต ิ : ประสบการณ ข องต า งประเทศที ่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการนํ า
กระบวนการยุ ต ิ ธ รรมทางเลื อ กโดยการใช ม าตรการแทนการฟ อ งคดี อ าญา
หรือการชะลอการฟองคดีอาญานั้น มีแนวทางการดําเนินการอยางไร
รอยตํารวจโท อุทย
ั อาทิเวช : สําหรับกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกในตางประเทศนัน้

ขอยกตัวอยางของประเทศฝรั่งเศส โดยในชวงป ค.ศ. ๑๙๙๓ ประเทศฝรั่งเศสมีคดีเฉลี่ยประมาณ
๕ ลานคดีตอ ป ถึงแมวา คดีจาํ นวน ๓ ใน ๔ จะไมปรากฏตัวผูก ระทําความผิดก็ตาม แตกม็ คี ดีอกี จํานวน
๑,๕๐๐,๐๐๐ คดี ทีจ่ ะตองเขาสูก ระบวนการยุตธิ รรมตามปกติ เมือ่ มีปริมาณคดีจาํ นวนมากรัฐจะตองใช
งบประมาณจํานวนมหาศาลในกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ ในทางนิตเิ ศรษฐศาสตรการนําผูก ระทําความผิด
เขาสูกระบวนการยุติธรรมอยางเดียวถือวาเปนตนทุนในทางงบประมาณของประเทศ เพื่อแกไขปญหา
คดีลนศาล คนลนเรือนจํา นักอาชญาวิทยาจึงคิดวิธีการเพื่อเบี่ยงเบนผูกระทําความผิดออกจาก
กระบวนการยุติธรรมตามปกติ จึงไดนําเอาหลัก Plea bargaining ซึ่งเปนระบบที่ใชในกระบวนการ
ยุตธิ รรมของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใชในประเทศฝรัง่ เศส
สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถนําหลัก Plea bargaining มาใชกบั คดีทเี่ กิดขึน้ โดยไมจาํ กัด
ฐานความผิด (ยกเวนในบางมลรัฐ) โดยพนักงานอัยการมีอํานาจเจรจากับผูตองหาในการดําเนินคดีวา
หากใหการรับสารภาพจะฟองคดีตอ ศาลในขอหาเบา หรือจะขอใหศาลลดโทษให หรือขอใหศาลลงโทษ
สถานเบา เปนตน ซึง่ การนําหลัก Plea bargaining มาใชในกระบวนการยุตธิ รรมทําใหการพิจารณาคดี
ของศาลเสร็จสิ้นไปภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับการนําตัวผูตองหาฟองคดีตอศาล
ซึง่ ประเทศสหรัฐอเมริกาใชระบบลูกขุน จะตองใชเวลานานและใชงบประมาณในกระบวนการยุตธิ รรม
จุ ล นิิ ติ
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จํานวนมาก ถึงแมจะมีการวิพากษวจิ ารณวา ระบบ Plea bargaining มีขอ เสียเพราะเปนการใหอาํ นาจ
กับพนักงานอัยการใชดุลพินิจในการตอรองใหผูตองหาใหการรับสารภาพ ซึ่งอาจจะมีการเลือกปฏิบัติ
โดยไมไดคํานึงถึงขอเท็จจริงวาผูตองหาอาจจะไมใชผูกระทําความผิดที่แทจริงก็ได อยางไรก็ตาม
การใชระบบ Plea bargaining ทําใหการดําเนินคดีในประเทศสหรัฐอเมริกาสําเร็จประมาณรอยละ ๙๐
และทําใหรฐั ประหยัดงบประมาณในกระบวนการยุตธิ รรมจํานวนมาก ดังนัน้ ถึงแมวา ระบบ Plea bargaining
จะมีขอวิพากษวิจารณอยูบาง แตประเทศสหรัฐอเมริกายังคงใชระบบ Plea bargaining เพื่อเปน
กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกในการเบีย่ งเบนคดีออกจากกระบวนการยุตธิ รรมตามปกติ
ประเทศฝรัง่ เศสไดนาํ เอาระบบ Plea bargaining มาปรับใชกบั กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
โดยกําหนดใหพนักงานอัยการสามารถเจรจากับผูต อ งหาไดและใหคดีเปนอันยุตติ ามคําสัง่ ของพนักงาน
อัยการโดยไมตอ งนําคดีขนึ้ สูศ าล อยางไรก็ตาม มีผเู ห็นวากระบวนการดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ จึงไดมี
การยื่นเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยในป ค.ศ. ๑๙๙๕ วาการใหอํานาจ
พนักงานอัยการเจรจากับผูต อ งหาและใหคดียตุ ติ ามคําสัง่ ของพนักงานอัยการเกินขอบอํานาจของพนักงาน
อัยการและเปนการกาวลวงอํานาจศาลจึงขัดตอรัฐธรรมนูญ ซึง่ นักวิชาการไดใหความเห็นวาคําวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวไมไดเปนการขัดขวางมิใหนาํ หลัก Plea bargaining แบบประเทศสหรัฐอเมริกา
มาปรับใชกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศฝรั่งเศสแตอยางใด เพียงแตศาลรัฐธรรมนูญ
ไดวินิจฉัยวางหลักวาจะตองดําเนินกระบวนการใหถูกตอง คือเมื่อพนักงานอัยการเจรจากับผูตองหา
แลวใหเสนอเรื่องตอศาลเพื่อใหศาลพิจารณามีคําสั่งใหศาลใหความเห็นชอบกอนคดีจึงยุติ ดังนั้น จึงมี
การแกไขกฎหมายเพือ่ ใหสอดคลองกับคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในป ค.ศ. ๑๙๙๙ คือ กระบวนวิธี
พิจารณาทีเ่ รียกวาความตกลงทางอาญา (Composition pénale)
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จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวทางการจัดใหมีกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการแทนการ
ฟองคดีอาญาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย วาควรมีหลักการและเหตุผลตลอดจน
สาระสําคัญอยางไร
รอยตํารวจโท อุทย
ั อาทิเวช : สําหรับหลักการและเหตุผลทีเ่ หมาะสมนัน้ ควรตอง

พิจารณาถึงหลักสากลเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เชนหลักการวาดวยการสั่งคดีโดยดุลยพินิจ และหลักการ
สั่งคดีตามกฎหมาย ตลอดจนหลักการวาดวยการตรวจสอบการใชหรือควบคุมการใชดุลยพินิจ
ของพนักงานอัยการวามีสาระสําคัญอยางไร ทัง้ นี้ การกําหนดมาตรการแทนการฟองคดีอาญาใหสามารถ
ยุตไิ ดในกระบวนการในชัน้ ศาลหรือองคกรอัยการ ลวนมีขอ ดีและขอเสียแตกตางกันไป และหากจะกําหนด
ใหมมี าตรการแทนการฟองคดีอาญาแลวกําหนดใหยตุ ทิ อี่ งคกรใด อีกองคกรอาจไมเห็นพองดวย ซึง่ เปนไป
ตามบริบทภายในของประเทศไทยทีม่ คี วามซับซอนในมิตดิ า นตาง ๆ ดังนัน้ การจัดใหมกี ฎหมายวาดวยเรือ่ งนี้
คอนขางเปนไปไดไมงา ยนัก
อยางไรก็ตาม มีความคิดเห็นวา แนวทางทีเ่ หมาะสมสําหรับประเทศไทยในปจจุบนั ควรอาศัย
พัฒนาการของการบังคับใชพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีสาระสําคัญ
เปนกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกทีใ่ ชบงั คับอยูใ นขณะนี้ ตลอดจนกลไกการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายดังกลาว ทีส่ ามารถแสวงหาแนวทางทีเ่ หมาะสมสําหรับประเทศไทยอันอาจนําไปสูก ารจัดให
มีกฎหมายเกีย่ วกับมาตรการแทนการฟองคดีอาญาไดในอนาคตอยางคอยเปนคอยไป
จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ
รอยตํารวจโท อุทย
ั อาทิเวช : การทีป่ ระเทศไทยจะกาวไปสูก ารมีกฎหมายทีจ่ ะสงเสริม

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในการจัดใหมี กฎหมายวาดวยมาตรการแทนการฟองคดีอาญา
เพื่อลดปญหาความขัดแยงในสังคมและลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลไดอยางเต็มที่นั้น บุคคลผูมีหนาที่
และอํานาจในการบังคับใชกฎหมายพึงใชกลไกที่มีอยูแลวตามพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใชบังคับอยูในขณะนี้ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสูพัฒนาการกาวตอไป
สําหรับการนําแนวคิด หลักเกณฑ และวิธกี ารในเรือ่ งดังกลาวตามทีป่ รากฏในนานาอารยประเทศ
มาปรับใชนนั้ พึงเรียนรูจ ากบทเรียนและประสบการณทเี่ กิดขึน้ ในแตละประเทศนัน้ มาพัฒนาใหเขากับ
บริบทของประเทศไทย
สุดทายนี้ ขอเสนอแนะไปยัง “วุฒิสภา” ในฐานะที่เปนองคกรฝายนิติบัญญัติที่มีหนาที่
และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดใหมีกลไกในการดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ทีใ่ ชบงั คับเพือ่ ใหสอดคลองกับหลักสากล ใหความสําคัญกับแนวคิด
วาดวยการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกีย่ วกับมาตรการแทนการฟองคดีอาญาก็ยอ มเปนอีกปจจัยหนึง่
ทีส่ ามารถทําใหพฒ
ั นาการของกฎหมายวาดวยเรือ่ งดังกลาวไปสูม าตรการทีเ่ หมาะสมสําหรับประเทศไทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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