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 หากจะกลาวถึง คําวา “กระบวนการยุติธรรม” ตามความหมายท่ีมีปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแลวยอม หมายความถึง “วิธีดําเนินการใหความ
คุมครองสิทธิเสรีภาพ และใหความเปนธรรมในทางกฎหมายแกบุคคลโดยบุคลากร
และองคกร หรือสถาบันตาง ๆ ซึ่งมีหนาที่บริหารงานยุติธรรม ไดแก พนกังานสอบสวน 
พนักงานอัยการ ทนายความ ศาล กระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ” ซึ่งจาก
ความหมายดงักลาวจะพิจารณาเห็นไดวากระบวนการยติุธรรมน้ันเปนกลไกท่ีสําคัญของรัฐ
ในการพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอขัดแยงของพลเมืองในสังคมใหไดรับความเปนธรรม
และกอใหเกิดความสงบสุขแกสังคม ดังนั้น รัฐจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
 อยางไรก็ดี แมวาที่ผานมากระบวนการยุติธรรมของไทยจะผานการปฏิรูป
ดานโครงสราง กระบวนการทํางาน และการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาแลว
ในหลายครัง้กต็าม แตกย็งัคงปรากฏขอวพิากษวจิารณถงึการดาํเนนิงานของกระบวนการ
ยุติธรรมในหลาย ๆ เรื่อง ไมวาจะเปนในดานของความลาชาในการดําเนินคดีความ 
ขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ความเหล่ือมลํ้าในการบังคับใชกฎหมาย 
และความถูกตองของการดําเนินงานอยูเปนระยะ ซึ่งไดนําไปสูปญหาความไมเชื่อมั่น
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การปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรม
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”

ของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ดวยเหตุดังกลาว รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงกําหนดใหการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมเปนภารกิจสําคัญท่ีตองดําเนินการเพื่อวางรากฐานระบบสังคม
การเมืองของประเทศ โดยมีการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมอยางตอเน่ืองตั้งแตป ๒๕๕๗ ตามกรอบภารกิจของสภาปฏิรูปแหงชาติ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และสภานิติบัญญัติแหงชาติ
 ตอมาเม่ือมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ กไ็ดมีบทบัญญัตริับรองความตอเน่ืองของการปฏิรปูประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรม โดยบัญญัติไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ง. 
ดานกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไดวางหลักการสําคัญ ๆ เอาไวมากมายหลายเรื่องดวยกัน 
อาทิ ใหมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม
ทีช่ดัเจนเพือ่ใหประชาชนไดรบัความยตุธิรรมโดยไมลาชา และมีกลไกชวยเหลือประชาชน
ผูขาดแคลนทุนทรัพยใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได และการสรางกลไกเพ่ือใหมี
การบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัด และกําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการ
สอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบและถวงดุลระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงาน
อัยการอยางเหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ทุกฝายใหชัดเจนเพ่ือมิใหคดีขาดอายุความ และสรางความเช่ือม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งกําหนดให
การสอบสวนตองใชประโยชนจากนติวิทิยาศาสตร และจดัใหมบีริการทางดานนิตวิทิยาศาสตร
มากกวาหนึง่หนวยงานทีม่อีสิระจากกนั รวมถงึกาํหนดใหเสรมิสรางและพฒันาวฒันธรรม
องคกรขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมใหมุงอํานวยความยุติธรรม
แกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนกําหนดใหดําเนินการบังคับใชกฎหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับหนาท่ี อํานาจ และภารกิจ
ของตํารวจใหเหมาะสม และแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีอิสระ ไมตกอยูใตอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของตน เปนตน
 นอกจากน้ี ตามมาตรา ๒๖๐ ยงัไดบญัญตัใิหในการปฏริปูประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายในสวน
ทีเ่กีย่วกับหนาทีอ่าํนาจและภารกิจของตํารวจและกฎหมายเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคล
ของขาราชการตํารวจใหเปนไปตามมาตรา ๒๕๘ ง. ดานกระบวนการยุติธรรม (๔) 
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี ซึ่งตอมาจึงมีการแตงต้ัง
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมข้ึนเพ่ือจัดทําแผนการปฏิรูป
ประเทศดานกระบวนการยุติธรรมใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 ดังนั้น เพื่อให ทราบถึงที่มาและหลักการสําคัญของการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 
ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเร่ือง 
“การปฏริปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรม” จากผูทรงคณุวฒุทิีม่คีวามรูความเชีย่วชาญ
ที่เกี่ยวของ อันประกอบดวย ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
พลเอก บญุสราง  เนยีมประดษิฐ ประธานกรรมการปฏรูิปประเทศดานกระบวนการยติุธรรม 
(ตาํรวจ) และประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน สภานิติบัญญัติแหงชาติ
และนายสราวธุ  เบญจกลุ กรรมการปฏรูิปประเทศดานกระบวนการยติุธรรม และเลขาธกิาร
สาํนกังานศาลยตุธิรรม ทัง้นี ้เพือ่ใหทราบถงึสภาพปญหาและอุปสรรคสาํคญัเก่ียวกบัเรือ่ง
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และแนวทางในการแกไขปญหาที่ผานมา รวมถึง
ประสบการณและแนวทางการปฏิรูปดานกระบวนการยุติธรรมของนานาอารยประเทศ 
รวมท้ังเพ่ือใหทราบถึงความคืบหนาของการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วาปจจุบันไดดําเนินการพิจารณา
อยูในขั้นตอนใดแลว โดยทานผูอานสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดของเรื่อง
ดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
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๑คณบดีคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต, อดีตกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) 
และอดีตประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา.

ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ 
๑

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”

จลุนติ ิ: ขอทราบถงึสภาพปญหาและอปุสรรคสาํคญัที่
เกิดข้ึนในอดีตและปจจุบันเก่ียวกับเร่ืองกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศไทย สาเหตุของปญหา และแนวทางการแกไข
ปญหาที่ผานมา

ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ : สังคมไทย
มีกระบวนการทางความคิด มุมมอง หรือทัศนคติที่เรายังมองวา 
“ผูกระทําความผิด” เปนผูกออาชญากรรมรายแรง และตองถูกสังคม
เขามาจัดการ โดยไมสนใจวาจะเปนการกระทําความผิดเพียงเล็กนอย
หรือรุนแรง การจัดการทางสังคมมีหลายระดับและถือเปนการควบคุม
ทางสงัคมโดยท่ีเราไมเคยสรางจติสํานกึในเรือ่งของการเคารพกฎหมายเลย
(respect to the law) แตกลับใหความสําคัญในเร่ืองตัวบุคคลแทน 
(respect to the man) จากระบบสังคมไทยแตเดิมที่ยึดมั่น
ใน “ระบบอุปถัมภ” เมื่อมีคนอุปถัมภชวยเหลือ เราตางตองกระทํา
บางอยางเพื่อตอบแทน สิ่งนี้เองทําใหคนทั่วไปเกิดความคิดความรูสึก
ที่วาจะตองสอนลูกสอนหลานใหมีโอกาสเขาไปเปนเจาคนนายคน
เพ่ือท่ีจะไดบังคับหรืออยูเหนือผูอ่ืน แนวความคิดท่ีผิดรูปผิดราง
มาเชนน้ีจึงกลายเปน mindset ที่ผิดพลาด เปรียบเสมือนถาเรา
กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด ก็จะผิดตอไปทั้งหมด กระบวนการยุติธรรม
ในทางอาญาก็เชนเดียวกัน การพัฒนาไปสู การคุ มครองสิทธิและ
เสรีภาพจึงตองเร่ิมจากการทําใหทุกคนตองไดรับความยุติธรรม
อยางเทาเทียมกันโดยกฎหมายรองรับไวใหและไมจําเปนตองมา
รองขอ แตสภาพความเปนจริงทุกวันน้ีเรายังพบเจอเหตุการณที่มี
ผูขับขี่รถจักรยานยนตวิ่งฝาฝนขึ้นบนทางเทา หรือแมแตขับวิ่งยอนเลน
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จุลนิติ

นาหวาดเสยีว คาํถามคอื จะเกดิอะไรขึน้ถาเราเขาไปตกัเตอืนเขา ผลคอืเรากอ็าจจะถกูเขาเอาเรือ่งเสยีเอง
เห็นไดวาเราอยูกันในสังคมเส่ียงภัยแบบน้ีมาโดยตลอดจึงเกิดเร่ืองเลวรายข้ึนทุกวัน ในประเทศญ่ีปุน 
เกาหลีใต ฮองกง สงิคโปร ชมุชนในประเทศเหลานีอ้ยูรวมกนัอยางปลอดภยั คณุสามารถขบัรถหรอืเดนิ
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดในเวลากลางคืนโดยไมมีอันตรายใด ๆ 

เราตองกลับมาคิดทบทวนดูวากระบวนการยุติธรรมของเราจะเกิดประโยชนไดอยางไร
ถาระบบความคดิ ทศันคต ิ(mindset) ของสังคมอุปถัมภยังเลือกท่ีจะด้ินรนเพ่ือท่ีจะอยูเหนือกฎหมาย
ตลอดเวลา ใครสามารถอยูเหนือกฎหมายไดจะไดรับการยกยอง ซึ่งเทาที่ผานมาก็ไมไดมีการแกไข
หรือปลูกฝงความคิดในทางท่ีถูกตองกันอยางจริงจังนัก สงัคมเราจงึมคีวามคดิทีผ่ดิพลาดนีต้ดิตวัไปดวย
ตั้งแตชั้นอนุบาลขึ้นไปจนถึงระดับปริญญา จนกระท่ังเขาไปทํางานอยูในองคกร ก็นําเอาความคิด
ทีผ่ดิพลาดนีต้ดิตวัไปดวย ดงันัน้ เมือ่พลาดพลัง้ทาํอะไรผดิ เราตองรบีขอความชวยเหลอืจากผูทีม่อีาํนาจ
วาสนาในทันที สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง พอมีการแจงขอกลาวหาหรือมีเรื่องรองเรียนเขามา ก็จะเริ่มมีคนถูกสง
มาวิ่งเตนเพื่อขอความชวยเหลือ เรื่องแบบนี้จะไมเกิดขึ้นเลยในประเทศที่เจริญแลว ดูเหมือนประเทศ
จะส้ินหวังหากเราไมแกไขต้ังแตพื้นฐานความคิด เพราะการแกไขเฉพาะระบบการศึกษาใหทันสมัย
แตไมไดแกไขระบบความเหลื่อมลํ้าทางความคิดในเรื่องของความยุติธรรม (idea of justice) ไมมีการ
ปลูกฝง concept of justice ตั้งแตยังอยูในวัยเยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งผู ที่ศึกษาในสาขาวิชา
นิติศาสตรไมมีการสอนใหหยั่งรูลึกซึ้งในปรัชญาพื้นฐานของความยุติธรรม วัตถุประสงคของการเรียน
กฎหมายก็เพื่อจะนําไปปรับใชไดจริงตามหลักที่เราเรียกวา สัจจนิยม (realism) กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาสําหรับประเทศที่เจริญแลว เชน สหรัฐอเมริกา สามารถนํามาปรับใชบังคับไดจริงในขณะที่
ของไทยจะใชกฎหมายเขาไปบังคับกับคนในชุมชนหรือในสังคมใหมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
กับการใชบังคับกับผูบริหารและนักการเมืองระดับสูงไดจริงยังเปนเรื่องยากลําบาก เราตองมองภาพ
ความจริงน้ีใหไดเสียกอน ถาเราปฏิรูปกันแตโครงสราง รูปแบบ แตไมไดปฏิรูปเขาไปถึงแกนของ
แนวความคิดดังที่กลาวไปแลวนี้ การปฏิรูปก็คงจะไมเกิดประโยชน

จลุนติ ิ: การปฏิรูปดานกระบวนการยติุธรรมเม่ือพิจารณาเปรยีบเทียบกับนานา
อารยประเทศท่ีประสบความสําเร็จและเปนแบบอยางท่ีดีน้ัน มีแนวทางในการดําเนินการ
อยางไร 

 ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ : จากประสบการณท่ีไดจากการศึกษาดูงาน
ในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย เชน ประเทศสวีเดนและไดสอบถามผูบัญชาการราชทัณฑวา 
เหตุใดประเทศสวีเดนจึงมีแนวความคิดที่ออนโยนและใหโอกาสผูกระทําความผิดอยูตลอดเวลา 
ทานผูบัญชาการไดเลาวา แนวคิดน้ีเกิดจากการใหความสําคัญกับแนวคิดของ “Street Man” หรือ 
“คนเดินถนน” กลาวคือถาคนเดินถนนมีแนวความคิดอยางไร กฎหมายก็จะเปนไปในทํานองนั้น 
แนวคิดของคนเดินถนนชาวสวีเดนคือการใหอภัยเสมอ ทุกคนมีศักยภาพ มีความเทาเทียมกัน รูจัก
บทบาทหนาทีข่องตนเองวาควรทาํหรอืไมควรทาํสิง่ใด ในขณะเดยีวกนัเราลองมองแนวคิดของคนเดนิถนน
ของประเทศเราดูบาง ยามคํ่าคืนหากผูหญิงเดินคนเดียวบนถนนเปลี่ยวในสังคมบานเราจะเกิดอะไรขึ้น 
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

จะมีความปลอดภัยหรือไม หรือเมื่อเกิดคดีขมขืนกระทําชําเราขึ้นส่ือมวลชนก็มักพาดหัวขาว
โดยใชคํารุนแรงในการกลาวถึงผูกระทําความผิด เชน “ไอชั่ว” หรือ “ไอบากาม” เหลาน้ีลวนแตเปน
คํากลาวโทษที่ตัดสินผูกระทําไปแลววาเปนผูกระทําความผิด เปนอาชญากร โดยไมมีการใหอภัย 
ทัง้น้ีเปนเพราะสังคมเราคุนเคยกับกระบวนการยตุธิรรมในระบบ “จารตีนครบาล” ซึง่ต้ังอยูบนแนวคดิ
ที่วา “ถาคุณไมผิด เขาคงไมจับ” จะตรงกันขามกับหลัก “Assumption of Innocence” ที่สันนิษฐาน
ไวกอนวาผูกระทําเปนผูบริสุทธิ์ 

กฎหมายของไทยบัญญัติหลัก “Assumption of Innocence” นี้ไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ มานานมาก แตเปนเพียงแค Assumption ไมใช Legal 
innocence หมายความวาเปนเพียงขอสันนิษฐาน แตไมใชขอสันนิษฐานท่ีไดรับการยอมรับ
โดยกฎหมายตามความเปนจริง ดังนั้น เวลาที่คนกระทําความผิดหรือกระทําพลาดพล้ังมา 
เขาจึงพยายามตองเอาตัวรอดจากการกระทําความผิดน้ันอยางเด็ดขาด จึงเกิดเหตุการณการวิ่งเตน 
พยายามทุกวิถีทางท่ีจะทําใหตนเองหลุดพนจากความผิด เพราะถาผิดแลว คุณจะไมไดรับการใหอภัย
จากสังคมอีกเลย ถือเปนตราบาป (stigma) ที่สังคมตราไวใหบนหนาผาก เมื่อความคิดในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาคือ การลงโทษ (punishment) ก็เทากับเปนการซํ้าเติมทั้งผูตองหาและผูเสียหาย
อยางถงึทีส่ดุ จะเหน็วามสีวนนอยทีจ่ะไดรบัการใหอภยัจากสงัคม ซึง่ความจริงแลวหลกัของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญานั้นตองใหอภัยเปนหลัก มนุษยจึงจะอยูรวมกันไดอยางเปนปกติสุข

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย โดยพื้นฐานเปนระบบระหวางรัฐกับผู ตองหา 
สวนผูเสียหายในคดีที่ไดรับความเสียหายทุกขทรมานหรือแทบจะเอาชีวิตไมรอดอยางไร เราไมเคย
ใหผูตองหาเห็นประจักษกับสายตา เม่ือผูเสียหายมีอาการดีขึ้นสามารถมาเบิกความตอศาลไดแลว 
สภาพความเดือดรอนเสียหายทุกขทรมานเริ่มบรรเทาเบาบาง ดังน้ัน ความรูสึกท่ีวาผูตองหาได
กระทําผิดไปแลว หรือขอรับสารภาพในความผิดท่ีไดกระทําไปนั้น จึงมักเปนการรับสารภาพท่ีไมได
มาจากความรูสึกในใจท่ีรูสึกสํานึกผิดอยางแทจริง แตเปนเพราะความกลัววาจะไมไดรับการลดหยอน
ผอนโทษ ไมใชเพราะเห็นวาการกระทําของตนเปนการกระทําท่ีชั่วราย ไมดี เลวทรามต่ําชา
และจะไมประพฤติปฏิบัติอีกตอไป เราไมเคยบังคับใหผูกระทําความผิดตองเขาไปดูแลหรือเยียวยา
ใหแกผู เสียหายเพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกันตอไป เพราะความยุติธรรมในสังคมไมใชเพียงแค
ลงโทษแลวจบกันไป ความพยาบาทจองเวรยังคงอยู บางครั้งเราไมอาจรูไดเลยวาผูตองหาที่กระทํา
ความผิดเหลานั้นถูกเลี้ยงดูมาอยางไร มีความกดดันในชีวิตมากนอยเพียงใด ผู ตองหาบางคน
ถูกทรมาน ถูกกระทําโดยใชความรุนแรงตลอดมา ดังน้ัน เมื่อเขาเติบโตขึ้นก็ไปทุบตีไปทรมานคนอื่น
เปนวงจรตอไป กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาในบานเราไมไดกระทําอยางครบวงจร ในหลายประเทศ
มีกระบวนการยุติธรรมสําหรับชุมชนที่เรียกวา community justice เปนความยุติธรรมที่ออนโยน
และคอยชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมใชความยุติธรรมท่ีมุงเอาเปนเอาตายแบบ punishment การนํา
ระบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) เขามาใชจะไดผลก็ตอเมื่อเราเอา
ความยตุธิรรมทีอ่ยูบนหอคอยลงมาใหชมุชนมสีวนรวม ดงัจะเหน็ไดในกระบวนพิจารณาของศาลเยาวชน
และครอบครัวและศาลแรงงานท่ีจะมีการเชิญทุกฝายในคดีมารวมพูดคุยกัน แตกระบวนการยุติธรรม
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ทางอาญาโดยท่ัวไปเราไมมีโอกาสไดทําเชนน้ี นักโทษเมื่อมาศาลก็ลากตรวนเสียงดังมาดวย 
บรรยากาศของศาลที่น่ังพิจารณาคดีอาญาเปนไปดวยความหดหู นากลัว จะใหมาน่ังพูดคุยกันเพ่ือหา
ทางออกรวมกันน้ันยอมเปนไปไมไดเลย สิ่งเหลานี้ลวนเกิดจากแนวความคิดที่ผิดมาตั้งแตแรกตามท่ี
ไดกลาวมาแลวทั้งสิ้น

 จุลนิติ  : การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว ใน
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐  นัน้ ปจจบุนัไดมกีารดาํเนนิการ
อยูในข้ันตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรวางแนวทางไวอยางไร จึงจะประสบ
ความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรมนั้น ควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร

 ศาสตราจารยพเิศษวชิา  มหาคณุ : ในกระบวนการยุติธรรมเราตองแยกวากระบวนการ
ยตุธิรรมมหีลายดาน ทัง้กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาและกระบวนการยตุธิรรมทางแพง โดยมากแลว
เราจะนึกถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งกระบวนการยุติธรรมทางแพงแทที่จริงมีอยูในเรื่องของ
การชดใชคาเสียหาย หรือการเยียวยาท่ีไมใชเปนเรื่องของการลงโทษ ในสวนของการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรมน้ัน เห็นวาการแกปญหาควรท่ีตองประสานสอดคลองกันท้ังตนน้ํา กลางน้ํา 
ปลายนํ้า จะแยกสวนกันพิจารณาไมได 

เม่ือศึกษาแนวทางการดําเนินการในปจจุบันพบวา กระบวนการยุติธรรมทางอาญายังคงขาด
การรวมศูนย กลาวคือ ชั้นพนักงานสอบสวนแยกพิจารณาคณะหนึ่ง ไมไดรับฟงวาทางพนักงานอัยการ 
ทางช้ันศาล และราชทัณฑวาอยางไร กระบวนการยุติธรรมยังคงทํางานแบบแยกสวนกันอยู ไมไดนํา
ปญหามาบูรณาการรวมกันจึงยังพบปญหาความขัดแยงกันอยูเสมอมา โดยเฉพาะเรื่องการสอบสวน
กลายเปนประเด็นใหญท่ีควรนํามาพิจารณาวาความจริงแลวควรจะมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ที่จะดีกวาพนักงานสอบสวนหรือตํารวจหรือไม เรายังขาดแนวทางพิจารณาเกี่ยวกับความยุติธรรม
ทางเลือก (Alternative Justice) ที่มุงเนนการขับเคลื่อนความยุติธรรมดวยระบบชุมชน สงเสริม 
สนับสนุนหรือกระตุนใหคนในชุมชนเขามามีสวนในการปองกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการ
ความขัดแยงดวยวิถีทางสมานฉนัท เยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากอาชญากรรม 
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

และคืนคนดีสู สังคมดวยการฟ นฟูระบบยุติธรรม
ในเชิงจารีตประเพณี เพ่ือใหคนในชุมชนรูสึกม่ันคง
และเขาถึงความยุติธรรมได ชุมชนมีความสมานฉันท 
และมีกลไกการทาํงานทีเ่ช่ือมโยงกับระบบยตุธิรรมหลกั
ผานการประสานงานของหนวยงานยุติธรรมจังหวัด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี ในสวนของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาจะมีเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การพัฒนา
เก่ียวกับระบบงานราชทัณฑ การลดจํานวนผูตองขัง
ลงจะทําอยางไร ปจจุบันคดีสวนใหญที่มีผู ตองขัง
คือคดียาเสพติด ไมควรรวมผูตองขังในคดีที่กระทําผิด
โดยปกติรวมกับผู ที่ติดยาเสพติด อะไรจะเกิดขึ้น
ถาไมไดมีการบําบัดฟ นฟู ตัวอยางการดําเนินการ
ของสหรัฐอเมริกาจะตองมีการจําแนกผูที่กระทําผิด 
เชน ผูตองหาในคดีฆาตกรรมหรือปลนทรัพยซึ่งเปน

ความผดิรายแรงจะถกูวเิคราะหกอนเปนอนัดบัแรกวา สาเหตุของแรงจงูใจในการกระทาํความผดิดงักลาว
มาจากเหตุใด เม่ือทราบวาสาเหตุเกิดจากยาเสพติดจึงนําไปสูทางแกไขปญหาวาถาเลิกยาเสพติดได
เขาก็จะไมหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก 

จากท่ีไดมีโอกาสไปรวมแลกเปลี่ยนประสบการณในโครงการแกไขปญหาผูติดยาเสพติด
ณ กรุงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดพูดคุยกับบุคลากรของสถานบําบัดผูตดิยาเสพติดซึ่งขณะนั้น
เขาเปนอาจารยผูทีใ่หความรูเก่ียวกบัการบําบัดผูตดิยาเสพตดิไดเลาใหฟงวา เขาเคยรวมเปนผูกอการปลน
คร้ังใหญซึ่งมีคนไดรับบาดเจ็บและถูกยิงเสียชีวิต ภายหลังจากท่ีตกเปนผูตองขังในคดีดังกลาว
ระยะหนึง่ เขาผานการพจิารณาใหไดรบัโอกาสศกึษาตอจนสําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทสงัคมศาสตร
ดานการแกไขบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใหกลับคืนเปนคนดีสูสังคม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
มีวิชานี้เพื่อแกไขปญหาทางสังคมโดยเฉพาะ จะไมมีการทอดทิ้งผูที่เปนปญหาตอสังคม โดยการมุงเนน
แกไขท่ีรากฐานของปญหา เน่ืองดวยสหรัฐอเมริกามีหลักกฎหมายที่สําคัญประการหนึ่งวา ระหวางท่ี
ตองโทษจําคุกมาไดระยะหนึ่ง ถาผูตองขังยอมรับวามีปญหาดานสภาพจิตหรือปญหาดานการบําบัด
แกไขฟนฟูสามารถขอเขาโครงการน้ีเพ่ือรับการบาํบัดได เม่ือผานเกณฑการประเมินพฤติกรรมจงึสามารถ
ขอพักการลงโทษมาเขากระบวนการบําบัดในเรือนจํา โดยที่การอยูระหวางบําบัดดังกลาวไมได
หมายความวาบุคคลผูนั้นตองมีสถานะเปนผูรับการบําบัดหรือคนไขแตเพียงอยางเดียว เน่ืองจาก
เม่ือผานกระบวนการบําบัดแลวบุคคลนั้นอาจไดรับหนาท่ีเปนพ่ีเล้ียงดูแลผู ตองขังรายใหมและ
สามารถสรางประโยชนตอไปยงัผูอืน่ไดอกี โดยมกีารพจิารณาปรับเลือ่นสถานะขึน้มาเรือ่ย ๆ  จากระดบั
ผูที่ตองไดรับการบําบัดฟนฟูมาเปนผูใหคําแนะนํา จนกระทั่งในที่สุดอาจไดรับคัดเลือกใหไปศึกษาตอ
เพ่ือท่ีจะกลับมาเปนครูผูสอนยังสถานบําบัดน้ัน จะเห็นไดวาผูที่ชวยแกไขปญหาในระบบการลงโทษ
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ทางอาญาในสหรัฐอเมริกาลวนแตเปนคนที่เคยมีประสบการณในเรือนจํามาแลวทั้งสิ้น ดวยโอกาส
ดงักลาวเขาจะกลายเปนคนทีม่ปีระโยชนตอสงัคมในทีส่ดุ สวนในประเทศไทยยังขาดการศกึษา วเิคราะห 
ประเมินผลความคุมคาถึงจุดน้ี คืออาจจะมีการสงเสริมการศึกษาใหผูตองขังในเรือนจํา แตผลสําเร็จ
ภายหลังจากการศึกษาแลว ตลอดจนความตอเนื่องที่บุคคลดังกลาวยังคงทํางานอุทิศตนเพื่อชวยเหลือ
สังคมอยูหรือไมนั้น ยังไมมีเคยมีการเก็บขอมูลไว 

ดังนั้น หากจะวิเคราะหวาเพราะเหตุใดกระบวนการยุติธรรมของประเทศสากลจึงกาวหนา
และพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วกวาประเทศไทย เนื่องจากประเทศเหลานั้นมักจะมีฐานรวมขอมูลที่ดี 
เปนฐานขอมูลใหญท่ีเปนศูนยกลาง เรียกวา Big Data ซึ่งเปนความจริงและเชื่อถือได โดยมีการ
เก็บขอมูลไปศึกษาวาความผิดชนิดน้ัน ๆ  สวนใหญแลวมสีาเหตหุลกัมาจากอะไรแลวนาํมาวเิคราะห
เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการแกไขปญหา จากน้ัน พิจารณาวาควรสงเสริมใหความรูในดานใดพรอมกับ
มีทางเลือกใหอยางหลากหลาย ตัวอยางวิธีการของตางประเทศ เชน เม่ือศึกษาปญหาของผูท่ีกระทํา
ความผิดโดยการประทุษรายทุบตีผูอื่น เราพบวาเขาไมเคยสัมผัสกับความออนโยนเลย จึงแกไขโดย
วิธีการใหคนที่กระทําผิดในลักษณะนี้ไปฝกเลี้ยงมาหรือไปปลูกตนไม ถือเปนวิธีการบําบัดโดยใชกลไก
ของธรรมชาติ กระบวนการบําบัด แกไขฟนฟูหรือเยียวยาจึงมีหลากหลายทางเลือก ไมวาจะเปนการ
บําบัดจิตใจโดยการทําสวน การบําบัดโดยการสอนใหความรูแกผูอื่น การบําบัดโดยการอาชีวะบําบัด 
สรางสรรคงานฝมือตาง ๆ ประเทศเยอรมนีก็เปนอีกหนึ่งประเทศตัวอยางของศูนยบําบัดผูตองขัง 
ตัง้แตระดบัเยาวชนทีม่ปีญหาหลากหลายและไดกระทาํความผดิ โดยพวกเขาจะตองรวมตวักนัในวนัเสาร
และวันอาทิตยท่ีศูนยใหญของเมือง โดยมีครูท่ีเกษียณอายุแลวเขามาทํางานเปนอาสาสมัครดูแลเรื่อง
การบําบัดผูตองขังดวยการสรางงานอาชีพท่ีเรียกวา “อาชีวะบําบัด” ณ เมืองเบรเมน ที่ไดเคยไปศึกษา
ดงูานพบวา ในทุกวันเสารมีเวลาเพยีงคร่ึงวัน นกัเรยีนผูรบัการบาํบดัทาํเสรจ็แคไหนกแ็คนัน้ แตทีส่าํคญั
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๐ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

จะตองไดงานที่ละเอียดเพราะวาคนเยอรมันคอนขางเปนคนละเอียดพิถีพิถันมาก หากจะทํางาน
ขึ้นรูปไมสักชิ้นหนึ่งเขาจะใชไมชิ้นเดียวทําใหเปนรถยนต หรือการกลึงเหล็กก็จะกลึงจนสวยงามมาก 
จากชิ้นใหญเปนแทงกลึงใหเปนวัตถุตาง ๆ ดวยวิธีการรางภาพกําหนดกรอบแลวทําการกลึง ซึ่งถือ
เปนวิธีการบําบัดอยางหนึ่งระหวางที่กลึงไปก็บําบัดไปดวย คนที่มาเรียนรวมกันอาจจะเปนเด็กที่ไมได
กระทําผิด หลังจากเรียนเสร็จแลวจะมีกิจกรรมเลนกีฬาดวยกัน ไปทําประโยชนรวมกัน หมายความวา
เขาไดรับการพิสูจนตนเองแลววาสามารถกลับคืนสูชุมชนไดอยางปกติ งานดังกลาวผูรับผิดชอบหลัก
คือเทศบาลเมือง ซึ่งเปนศูนยกลางของงาน โดยมีความรวมมือกันระหวางอัยการ ศาล ราชทัณฑ 
กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดรวมอยูที่เทศบาล กลาวคือ เปนงานซ่ึงเปนความรับผิดชอบของเมือง 
เน่ืองจากถือวาเปนเรื่องความรับผิดชอบรวมกันของชุมชนเพ่ือกอใหเกิดความยุติธรรมอยางแทจริง 
Community Justice กลาวไดวามีความสําคัญสูงสุดสําหรับโลกปจจุบัน เพราะวาเปนความยุติธรรม
ที่เปนจริงและเขาถึงได หากคุณมีความยุติธรรมของรัฐแตในชุมชนคุณยังไมใหความยุติธรรมตอกันเลย 
มองไมเห็นภาพความยุติธรรมเลย แลวจะเคารพความยุติธรรมของรัฐไดอยางไร กฎหมายที่ปรากฏ
เปนจริงตองปรากฏเปนจริงตั้งแตที่อยูในชุมชน 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยแมจะมีงานวิจัยหรืองานวิชาการที่ใหความสําคัญกับการศึกษา
เร่ืองดังกลาว แตก็ยังไมไดนํามาปรับใชเปนรูปธรรมอยางจริงจัง ทั้งน้ี ยังขาดแนวความคิดท่ีเนนผลที่
เกิดขึ้นจริงมากกวาผลตามทฤษฎีคือ “ปฏิบัตินิยม” หรือ Pragmatism โดยที่คอนขางขาดการยึดมั่น
ในหลักการ เน่ืองจากการปฏิบัติตามทฤษฎีตาง ๆ นั้น เปรียบเทียบไดกับหลักการของพระพุทธเจา  
๓ ขั้นตอน ประกอบดวย ๑. ปริยัติ ๒. ปฏิบัติ และ ๓. ปฏิเวธ อันจะสามารถนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายไดอยางแทจริง กลาวคือ ตองปริยัติโดยศึกษาหาความรูภาคทฤษฎีกอน จากนั้นจึงนํา
มาปฏิบัติใหเกิดผลตามความเปนจริง แลวจึงจะมาถึงขั้นตอนการปฏิเวธ คือ ติดตามผลของการปฏิบัติ
เพ่ือปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึนทําใหไดมาซึ่งความรูที่เปนผลโดยตรงจากการศึกษา และนําไปสูการติดตาม
ทบทวนประมวลผลและประเมินความคุมคา

เพราะฉะน้ัน การวางแนวทางในการปฏิรูปท่ีจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายที่เก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมน้ัน ควรมีหลักการ
และสาระสําคัญตั้งแตการแกไขปญหาระบบความคิดที่จิตสํานึกตองเริ่มตนมาตั้งแตระบบการศึกษา 
ไมวาจะเปนการศึกษานอกโรงเรียนหรือในโรงเรียนก็ตาม การศึกษาในชุมชนจําเปนตองแกไข
กระบวนการน้ีกอนเปนอนัดบัแรก แตไมไดหมายความวาอยางอ่ืนจะยงัไมตองดําเนินการแตควรเร่ิมตน 
ไปพรอม ๆ  กนั คอื เรือ่งของระบบยุตธิรรมชุมชน (Community Justice) เราอาจจะจําเปนตองปฏเิสธ
ระบบความยุตธิรรมท่ีสวนกลางวางรูปแบบมาใหแลวบังคับใหปฏิบตัเิหมอืนกันทัง้หมด โดยควรพิจารณา
ความเหมาะสมของระบบความยุติธรรมสําหรับชุมชน เพราะไมวาจะเปนที่สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด หรือประเทศแคนาดา ที่คิดสรางสรรคขึ้นมาเปนความยุติธรรมที่เหมาะสมสําหรับแตละ
ทองถิ่นซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย ไมจําเปนตองเหมือนกันหรือทําตามกัน ไมใชจําเปนตองมีกฎ
ที่ตายตัว ปรับเปล่ียนอะไรไมไดเลย แลวถาคุณทําความผิดอาจจะดวยสาเหตุที่ไมใชเรื่องทางละเมิด
ตอกฎหมายเลยแตก็ถือวากระทําผิดพลาด ดวยมีแรงกดดันจากสังคมจึงตองแกไขปรับปรุงพฤติกรรม
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ทางสังคม หรืออาจจะตองไดรับการเยียวยาทางสังคม ไมใชเปนเร่ืองการแกปญหาดวยกฎหมาย
โดยตรงเพียงอยางเดียว ซึ่งจากประเด็นดังกลาวนี ้ไดนํามาใชอยางจริงจัง โดยสงเสริมใหโรงพยาบาล
เปนผูใหคําแนะนําในเร่ืองของการบําบัดเยียวยาทางสังคม ทัง้ในเรือ่งของชุมชนบาํบดั ครอบครัวบําบัด 
ตัวอยางเชน โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนี้เปนหนวยงานหนึ่งสังกัดสํานักงาน
ศาลยุติธรรม มีสถานภาพเปน “สถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว” และเปน 
“ศนูยกลางปองกนัและแกไขปญหาเดก็ เยาวชนและครอบครัววิกฤติ” ซึง่นบัเปนโรงพยาบาลเฉพาะทาง
แหงแรกในประเทศไทยทีม่บีทบาทหนาทีส่าํคญัคอื ใหบรกิารแกเดก็ เยาวชนและครอบครวัทีก่ระทาํผดิ
และมีปญหาตามคําสั่งศาล “วาดวยกระบวนการนิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัวเชิงเยียวยา
ในกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว” ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังและวิธีพิจารณาคดี
ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติฟ นฟูสมรรถภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 จุลนิติ  : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานกระบวนการยุติธรรม

 ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ :  การปฏริปูทีด่จีาํเปนตองเริม่ดวยกาํหนดหลกัการ
กอนแลวจึงปฏิบัติตามหลักการ และทบทวนติดตามประเมินผล โดยตองติดตามทบทวนประมวลผล
บทเรียนในอดีตเพ่ือนําไปสูการตอบคําถามและแกไขปญหาตาง ๆ เราจะมีเพียงความรูเล่ือนลอย
จากการสันนิษฐานหรือการคาดเดาเองไมได แตจะตองประกอบดวยขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ 
ไมถูกทําใหกลายเปนความลับ ปกปด ซอนเรน ตลอดจนการเปดเผยขอมูลเหลานั้นจะตองใหขอมูล
ที่เปนความจริงทั้งหมด เพราะฉะนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศจําเปนที่จะตองไดขอมูลมา
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

อยางครบถวนและรอบดาน ควรจะทราบขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับจํานวนผูตองขังในรายละเอียดตาง ๆ 
อนัไดแก สถติกิารจาํคกุทีเ่กดิจากระบบการกลาวหาทีไ่มยตุธิรรมมีจาํนวนเทาไร อยางไร ยกตวัอยางเชน
คดีฆาตกรรม เชอรรี่แอน ดันแคน ซึ่งผูตองหาเสียชีวิตระหวางถูกคุมขังในเรือนจํากอนท่ีจะไดตอสูคดี
จนถึงท่ีสดุในชัน้ศาลฎกีา หรือแมแตในปจจุบนัผูตองหาทีย่งัไมไดมกีารพสิจูนความผดิก็จาํตองถูกคุมขัง
หรือถูกจําคุกไวกอน เนื่องจากในทางปฏิบัติของเจาหนาที่ไมไดยึดถือหลักการที่ใหสันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาเปนผูบริสุทธิ์และจะมีความผิดตอเมื่อไดผานการพิสูจนความผิดแลว 

ในขณะที่ผมดํารงตําแหนงประธานศาลอุทธรณภาค ๒ จังหวัดระยอง ไดมีนโยบายใหตุลาการ
ทกุศาลของภาค ๒ ลงพ้ืนทีสุ่มสาํรวจตรวจสอบวา มผีูตองหาคนใดบางท่ีอยูในระหวางการดําเนินคดีแลว
ไมไดรับการปลอยตัว โดยขอใหผู พิพากษาทุกทานยึดหลักการใหความยุติธรรมโดยพิจารณา
จากขอเท็จจริงประกอบพฤติการณดวย หมายความวา ถาผูตองหามีคนที่รับรองความประพฤติใหวา 
ถาไดรับการปลอยตัวไปแลวจะกลับมารายงานตัวอยูเปนประจําตามกําหนดก็สมควรที่จะไดรับ
การปลอยตัวไป แมวาเขาจะไมมีเงินหรือหลักทรัพยมาวางประกันไวก็ตาม ทั้งน้ี ผูตองหาในคดีอาญา
สวนใหญมักจะมีปญหาเร่ืองหลักทรัพยในการประกันตัว เน่ืองจากการต้ังวงเงินประกันตัวท่ีสูงมาก
ตามความรายแรงแหงคดี ยกตัวอยางเชน ในคดีซึ่งอยูระหวางข้ันตอนที่พนักงานอัยการเตรียมฟอง
ผูตองหาดวยเหตุฆาตกรรม และผูตองหาในคดีนั้นถูกควบคุมตัวมาตลอดตั้งแตเกิดเหตุโดยไมไดรับ
การปลอยตัวเลย เมื่อถามผูตองหาวาเขาลงมือกระทําความผิดอยางไร ปรากฏขอเท็จจริงวาเหตุการณ
เร่ิมตนดวยการทะเลาะวิวาทชกตอยกันระหวางเพ่ือนแลวเพื่อนลมลงหัวฟาดพ้ืนจนถึงแกความตาย 
จากนั้น จึงถูกพนักงานสอบสวนตั้งขอกลาวหาวาเปนการฆาคนตายโดยเจตนา ทั้งที่เปนการกระทํา
ความผิดขอหาทําใหคนตายโดยไมเจตนา เชนนี้ไมเพียงแตรอผลการพิสูจนความผิดแตศาลควรตอง
สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผูตองหาเพื่อประกอบการพิจารณาในการปลอยชั่วคราวดวย 

“การปลอยชั่วคราว” คือหลักวิชาการท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิง ถือเปนหัวใจสําคัญ
ในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดวยเหตุนี้ ในตางประเทศจึงไดพยายามนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาสรางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่สามารถใชตรวจสอบ
หรือจํากัดการเดินทางของผูถูกปลอยชั่วคราวไดเพื่อกระตุนใหมีการปลอยชั่วคราวมากย่ิงขึ้น แต
สําหรับประเทศไทยเหมาะสมที่จะนํามาใชหรือไม เราตองมีการเก็บขอมูลสถิติใหไดแนนอนกอนวา
มีผูตองหาจํานวนเทาใดท่ีอยูในระหวางการพิสูจนวามีความผิดและตองถูกคุมขังอยูในเรือนจําแลว 
และในจํานวนนั้นมีกี่รายท่ีมีความเส่ียงวาจะหลบหนี มีกี่รายท่ีไมมีความเส่ียง ในความหมายของ 
“ไมมีความเสี่ยง” หมายความวา บุคคลผูนั้นมีหลักประกัน หรือมีบุคคลที่ยินดีใหการรับประกัน
แทนผูตองหาไดวาจะไมหลบหนีคดี เรียกงาย ๆ วา “การประกันดวยบุคคล” 

ดังน้ัน เราควรตองกลับมาทบทวนวาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของไทยไดยึดถือ
หลักการนีอ้ยางจรงิจังเพียงใด เน่ืองจากส่ิงท่ีเปนปญหาในทางปฏบิตัมิากทีส่ดุคือการไมยดึม่ันในขอท่ี
ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาทุกคนเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะไดพิสูจนวามีความผิดทางอาญา
หรือ Presumption of Innocence หรือจะเปนเพียงหลกัการตามอุดมคตเิทานัน้ จะเหน็วาผูตองหา
ถกูปฏิบตัอิยางท่ีเขาถูกตัดสนิแลววาเขามีความผิดมาแลวต้ังแตตน หากตองการจะเปนผูบริสทุธ์ิจะตอง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ผานกระบวนการพสิจูนโดยกฎหมายกอนจงึจะพนมลทนิเปนผูบรสิทุธิต์ามกฎหมาย (legal Innocence)
คุณจะบริสุทธิ์โดยกฎหมายตอเมื่อคุณไดพิสูจนในทางกฎหมายแลวจริง ๆ อันนี้เปนความคิดตั้งแตสมัย
ใชจารตีนครบาล ตอใหคณุเปนคนดเีพยีงใด แตถาวนัหนึง่คณุเกดิพลาดพล้ังกระทําความผิด สงัคมกจ็ะ
ตดัสนิไปแลววาคณุคอืผูกระทาํความผดิ เพราะถาไมผดิเจาหนาทีค่งไมจบัคณุมา ในเมือ่ความคดิของคน
ทัว่ไปในสงัคมไมไดมองวาผูตองหาเปนผูบรสิทุธิต์ัง้แตแรก เจาหนาทีต่าํรวจกเ็ลยปฏบิตัใิหสอดคลองกบั
ความคิดของคนสวนใหญของประเทศ แตไมไดมองวาหลังจากน้ันเขาจะตองเผชิญชะตากรรมอยางไรบาง

ทั้งหมดนี้ จึงเปนเพียงเรื่องของหลักการ หลักคิด และวิถีทางปฏิบัติท่ีจะตองนําไปสังเคราะห
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีดวย คนทั่วไปมักจะเชื่อวากฎหมายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถแกไขปญหาใหได
ทกุประการ ถามกีฎหมายในทกุเรือ่งยิง่เปนเรือ่งด ีแตปญหาอยูทีว่าเราไมไดคดิตอไปวากฎหมายดงักลาวนัน้
จะสามารถใชไดกับสังคมจริงหรือไม เชน ความเช่ือที่วาหากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลวจะเพียงพอ
กบัการใชแกไขปญหาใหญของประเทศ แตรัฐธรรมนูญกลับถูกมองเปนเพียงเคร่ืองประดับบนแทนล้ําคา
ที่อยูไกลจากตัวเรา และสามารถทําลายไดงายที่สุดเพียงเพราะไมสามารถตอบสนองและนํามาใชแกไข
ปญหาไดอยางทีค่าดหวงั เราจึงสรางรัฐธรรมนูญข้ึนมาใหมหลายฉบับแตก็ยังคงขาดการปลูกฝงแนวคิด
จติสาํนกึเกีย่วกบัหลกัการเรือ่ง “หลกัรฐัธรรมนญูนยิม” (Constitutionalism) กลาวคอื จติสาํนกึทีจ่ะใช
รฐัธรรมนญูลายลกัษณอกัษรใหเปนเครือ่งมอืขบัเคลือ่นรปูแบบการปกครองและกลไกอนัเปนโครงสราง
พื้นฐานในการจัดองคกร การบริหารรัฐอยางชัดเจนตอเน่ือง ซึ่งแนวความคิดดังกลาวจําเปนท่ีจะตอง
ถูกปลูกฝงอยูในจิตสํานึกของพลเมืองไทยเปนระยะเวลาอันยาวนานและถาวรตลอดไป. 
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ณ อาคารรัฐสภา ๓

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตาํรวจ) และประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ.

พลเอก บุญสราง  เนียมประดิษฐ ๑

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคสําคัญ
ที่ เกิดขึ้นในอดีตและปจจุบันเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทย สาเหตุของปญหา และแนวทาง
การแกไขปญหาที่ผานมา

พลเอก บุญสราง  เนียมประดิษฐ : ในฐานะท่ีไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดาน
กระบวนการยตุธิรรม (ตาํรวจ) ในท่ีน้ีจะขอกลาวถึงเร่ือง “กระบวนการ
ยุติธรรมเฉพาะในสวนของตํารวจ” ซึ่งเปนองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ
และใกลชิดกับประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งถือไดวาเปนตนธาร
ของกระบวนการยุติธรรมของประเทศรวมถึงเปนผู ถือกฎหมาย
และบังคับใชกฎหมายมาตั้งแตตน ดังนั้น “ตํารวจ” จึงเปนองคการ
และอาชีพท่ีประชาชนคาดหวงัในการอํานวยความยติุธรรมใหเม่ือตองการ
ความเปนธรรม อยางไรกด็ใีนการปฏบิตังิานตามอาํนาจหนาทีข่องตาํรวจ
ในเรื่องการรับเรื่องรองทุกข สืบสวน สอบสวน เพื่อนําผูกระทําความผิด
มาลงโทษและนําเขาสูกระบวนการยุติธรรม และอํานาจหนาท่ีในการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือใหสังคมอยู ในความสงบ
เรียบรอย และเพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินน้ัน 
ในบางคร้ังก็อาจสงผลกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ประกอบกับยังมีเจาหนาที่ตํารวจสวนหนึ่งไดใชอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายใหไวกระทําการในทางท่ีมิชอบ อันเปนเหตุใหเสื่อมเสีย
ภาพลักษณ สงผลกระทบในดานลบ และสรางความเส่ือมเสียใหกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ แมวาเจาหนาท่ีตํารวจสวนใหญจะทุมเท
ทัง้แรงกายและแรงใจ เสียสละตอการทาํงาน เส่ียงอนัตรายในการปราบปราม
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

อาชญากรรม และสรางภาพลักษณในทางบวกใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติก็ตาม นอกจากนี้
ยังมีปญหาเรื่องโครงสรางและการบริหารจัดการของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่อาจถูกแทรกแซง
จากฝายการเมืองหรือกลุมผูมีอํานาจสงผลใหท่ีผานมาสํานักงานตํารวจแหงชาติไดรับการวิพากษวิจารณ
จากสังคมในแงมุมเชิงลบ จนกระทั่งอาจเกิดวิกฤตศรัทธาตอองคกรและเจาหนาที่ตํารวจ 

ดวยเหตุดังกลาว จึงทําใหพบวามีรายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของ
กับการปฏิรูปตํารวจเปนจํานวนมาก รวมถึงไดมีความพยายามในการปฏิรูปตํารวจตลอดมา
โดยความพยายามในการปฏิรูปตํารวจท่ีเห็นเปนรูปธรรม ไดแก การปฏิรูปตํารวจในสมัยรัฐบาลของ
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจ 
ซึ่งมีพลตํารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร เปนประธานกรรมการ แตดวยขอจํากัดดานกรอบระยะเวลา
ของการทํางาน จึงอาจยังไมไดมีการนําแนวคิดดังกลาวไปใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม
เน่ืองจากรัฐบาลหมดวาระและในเวลาตอมาประเด็นการปฏิรูปตํารวจก็ไดมีการหยิบยกข้ึนมาศึกษา
อีกครั้งในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดมีการจัดทําขอสรุป
ของการศึกษาเพ่ือใหรัฐบาลพิจารณาแตก็ยังไมไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 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 โดยใหมีหนาที่และอํานาจท่ีสําคัญในการ
พจิารณาแกไขปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัตาํรวจในเรือ่งหนาที่ อาํนาจ และภารกจิของตาํรวจใหเหมาะสม 
การบังคับใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญา และระบบการสอบสวนคดีอาญาใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

และการบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจใหเกิดประสิทธิภาพ มหีลกัประกันวาขาราชการตํารวจ
จะไดรับคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่เหมาะสมแกภารกิจและการปฏิบัติหนาที่ ไดรับความ
เปนธรรมในการแตงต้ังและโยกยาย ซึง่ไดกาํหนดกรอบเวลาในการปฏิบตังิานตามหนาทีแ่ละอํานาจของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๑ เวนแตเรื่องการแตงตั้งโยกยายขาราชการตํารวจที่เปนธรรมใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะเห็นไดวาคณะกรรมการฯ มีกรอบระยะเวลาของการทํางานเพียง ๙ เดือนนับแต
วันท่ีไดรับการแตงต้ัง จึงไมสามารถดําเนินการศึกษาและวิเคราะหปญหาขององคกรตํารวจไดทั้งหมด
จึงตองอาศัยการศึกษาและวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ชดุตาง ๆ  เปนหลัก รวมถงึไดรวบรวมปญหาทีเ่กดิขึน้ใหม ๆ  เพือ่นํามาวิเคราะหและจดัทาํขอเสนอแนะ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปตํารวจใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 โดยในการดาํเนนิการตามหนาทีแ่ละอาํนาจนัน้ คณะกรรมการปฏริปูประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม (ตํารวจ) ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปตํารวจ
รวมจํานวน ๕ คณะ ประกอบดวย ๑) คณะอนุกรรมการดานการบริหารงานบุคคล ซึ่งผมเปนประธาน
 ๒) คณะอนุกรรมการดานการบงัคับใชกฎหมายและระบบการสอบสวนคดอีาญา มนีายธานศิ เกศวพทิกัษ 
อดีตรองประธานศาลฎีกา เปนประธาน ๓) คณะอนุกรรมการดานหนาที่อํานาจและภารกิจของตํารวจ 
มีนายมนุชญ  วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน ๔) คณะอนุกรรมการ
ดานรับฟงความคิดเห็น มีพลเอก อิทธิพร  ศุภวงศ อดีตผูบัญชาการทหารอากาศ เปนประธาน และ 
๕) คณะอนกุรรมการดานวิชาการ มศีาสตราจารย ดร.ศภุชัย  ยาวะประภาษ อดีตคณบดคีณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธาน 

 จุลนิติ : การปฏิรูปดานกระบวนการยุติธรรมเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ
นานาอารยประเทศท่ีประสบความสําเร็จและเปนแบบอยางท่ีดีนั้นมีแนวทางในการ
ดําเนินการอยางไร

 พลเอก บญุสราง  เนยีมประดิษฐ : การปฏิรปูตํารวจของตางประเทศนัน้ คณะอนุกรรมการ
ดานวิชาการ ไดรวบรวมและนาํเสนอตอคณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานกระบวนการยุตธิรรม (ตาํรวจ)
ซึ่งมีกรณีศึกษาของหลายประเทศที่นาสนใจ อาทิ เยอรมนี สิงคโปร อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา 

โดยกรณีการปฏิรูปตํารวจของประเทศเยอรมนี ไดมีการปฏิรูปตํารวจดวยการฝกใหนํา
ความรูทางทฤษฎีไปปฏิบัติดวยตนเอง ฝกใหนักเรียนตํารวจรูจักการแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ 
หลักการดานสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ ใหอํานาจตํารวจระดับปฏิบัติการเพิ่มข้ึน 
เพ่ิมระยะเวลาการศึกษาอบรมจากเดิม ๑ ป เปน ๒ ปคร่ึง โดยรัฐลงทุนใหตํารวจในดานเงินเดือน 
คาตอบแทน สวัสดิการ เพ่ือใหตํารวจสามารถเล้ียงชีพและอยูในสังคมไดอยางดี รวมท้ังจัดสรร
งบประมาณในการปฏิบัติงานใหอยางเพียงพอและในสวนกรณีของประเทศสิงคโปรนั้น ไดมีการแกไข
ปญหาทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ตํารวจ การจัดโครงสรางกระจายอํานาจ การใหเจาหนาที่ตํารวจ
ลงไปในพืน้ท่ีเพ่ือใหใกลชดิกับประชาชน โดยชมุชนจะตองมสีวนรวมกบัตํารวจในการปองกนัอาชญากรรม 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ผูนําชุมชนจะรวมกับตํารวจเพื่อระบุปญหาและวิธีการแกไข รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การทํางานของเจาหนาที่ตํารวจอยางเพียงพอ

ในขณะที่กรณีของประเทศอังกฤษ ไดมีคณะกรรมการอิสระรับเรื่องราวรองทุกขซึ่งแตงตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย โดยมีโครงสรางประกอบดวยกรรมการที่ไมมีประวัติเกี่ยวของกับตํารวจ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลการสืบสวน
สอบสวนคดีอาญา รวมท้ังใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหา รับฟงขอรองเรียนจากประชาชน
ในระดับรากหญา รวมถึงพิจารณาเร่ืองการสอบสวนเพ่ือใหความเปนธรรมแกประชาชน สําหรับกรณี
การปฏิรูปตํารวจของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรัฐนิวยอรก มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราว
รองทุกขจากประชาชนที่เปนองคกรอิสระ โดยไมไดเปนหนวยงานของนายกเทศมนตรีซ่ึงมีโครงสราง
ประกอบดวยกรรมการซึง่ไดรบัการแตงตัง้จากผูบญัชาการตาํรวจนวิยอรก กรรมการซึง่ไดรบัการแตงตัง้
จากสภาเทศบาล และกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังจากนายกเทศมนตร ีมอีาํนาจสอบสวน ไตสวน ศกึษา คนควา 
และเสนอแนะ เพื่อรับฟงคํารองทุกขที่มีตอตํารวจนิวยอรกซึ่งถูกกลาวหาวาใชอํานาจโดยมิชอบ 
ไมสุภาพเรียบรอย หรือใชภาษาที่หยาบคาย เปนตน 

ซึ่งจากตัวอยางกรณีศึกษาการปฏิรูปตํารวจของตางประเทศดังกลาว คณะอนุกรรมการ
ดานวิชาการไดมีขอเสนอตอคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) หลายประการ เชน 
การกระจายอํานาจบริหาร การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานตํารวจ 
การสรางกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตํารวจ การถายโอนภารกิจท่ีไมใชงาน
ของตํารวจโดยตรง การปรับปรุงพัฒนาระบบงานสอบสวน พัฒนาการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจ 
การปรับปรงุเงนิเดอืนคาตอบแทน พฒันาระบบสรรหา การผลิตบุคลากรตํารวจ สงเสรมิความกาวหนา
ของตํารวจชั้นประทวน และจัดตั้งหนวยงานในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการยุติธรรม เปนตน
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๘ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว ใน
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ นัน้ ปจจุบนัไดมกีารดําเนนิการ
อยูในขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรวางแนวทางอยางไร จึงจะประสบ
ความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรมนั้นควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร

พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ : การทํางานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยตุธิรรม (ตาํรวจ) จะเหลือระยะเวลาประมาณ ๓ เดอืน โดยจะสิน้สดุลงในตนเดือนเมษายน 
๒๕๖๑ ซึ่งการทํางานสวนใหญไดมีความคืบหนาตามลําดับ และเห็นวางานทุกอยางนาจะเสร็จทันตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด 

ในสวนของขอเสนอที่จะสงใหคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเร่ือง
การแตงต้ังโยกยายขาราชการตํารวจซ่ึงเปนเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการเนื่องจากตองแลวเสร็จ
ภายในสิ้นป พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) 
ก็ไดสงรายงานการดําเนินการการเสนอรางแกไขกฎหมายเรื่องการแตงต้ังโยกยายขาราชการ
ตํารวจและการพิจารณาบําเหน็จความชอบเล่ือนเงินเดือนไปยังคณะรัฐมนตรีโดยมีสาระสําคัญ
คือ การปรับปรุงโครงสรางอํานาจคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) ใหเปนองคกร
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร โดยยกเลิกอํานาจการคัดเลือกแตงต้ังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
สวนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ใหเปนองคกรกําหนดหลักเกณฑการบริหาร
งานบุคคลและตรวจสอบการใชอํานาจ รวมถึงใหอํานาจพิจารณาคัดเลือกผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

สําหรับโครงสรางของ “ก.ต.ช.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี เปนประธาน รองนายกรัฐมนตรี 
เปนรองประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยตุธิรรม 
ผูบญัชาการทหารสูงสุด และผูอาํนวยการสํานักงบประมาณ เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูบญัชาการ
ตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ

สวนโครงสรางของ “ก.ตร.” ประกอบดวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนประธาน 
และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จเรตํารวจแหงชาติ และรองผูบัญชาการ
ตาํรวจแหงชาต ิเปนกรรมการโดยตาํแหนง รวมถงึผูทรงคณุวฒุทิีไ่มเคยเปนตาํรวจ เขามาเปนกรรมการ
ในการพิจารณาตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กอนนําเสนอนายกรัฐมนตรี 

การปรับปรุงในคร้ังน้ีเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับภารกิจของตํารวจ ทั้งน้ี เม่ือมีการปฏิรูป
แลวเช่ือวาปญหาการซ้ือขายตําแหนงนาจะไดรับการแกไขไปในทางท่ีดีขึ้น เพราะการปฏิรูป
จะออกแบบใหคนดีเขามาเปนผูมีอํานาจและไมใหคนไมดีเขามาเปนผูใชอํานาจ ดังท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ไดทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ในพธิเีปดงาน
ชมุนุมลูกเสือแหงชาต ิณ คายลูกเสือวชิราวธุ จงัหวัดชลบรุ ี๑๑ ธนัวาคม ๒๕๑๒ ความวา “ในบานเมอืงน้ัน
มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมีความปกติสุข
เรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 
และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได” 
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๑๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

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
ในตาํแหนงตัง้แตผูบญัชาการหรอืตาํแหนงเทยีบเทาขึน้ไป ๔ คน ใหผูบญัชาการสาํนกังานคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ เปนเลขานุการ และผูบังคับการหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการรับเร่ืองราว
รองทุกขของขาราชการตํารวจเปนผูชวยเลขานุการ ซึ่ง ก.รท. มีอํานาจหนาที่พิจารณาเรื่องรองทุกข
ของขาราชการตํารวจ หากมีเร่ืองรองเรียนจากขาราชการตํารวจใหถือคําวินิจฉัยของ ก.รท. เปนท่ีสุด 
และใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจ ก.ตร. หรือ ก.ต.ช. แลวแตกรณี ในการสั่งการเยียวยา
และแกไขหรือดําเนินการตามสมควร เชน หากมีการโยกยายไมเปนธรรม และตรวจสอบพบวา
เปนเร่ืองจริงใหมีการเยียวยาหรอืใหบคุคลนัน้กลบัไปดาํรงตาํแหนงเดมิ หรือจัดหาตําแหนงท่ีเหมาะสม
ตอไป

สําหรับประเด็นที่ประชาชนใหความสนใจ คือ เร่ืองการปฏิรูประบบงานสืบสวนสอบสวน 
โดยไดมีการเสนอรางกฎหมายแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะปรับปรุง
กระบวนการสืบสวนสอบสวนอยางเปนระบบ เชน การสอบสวนคดีจะตองทําโดยพนักงานสอบสวน
ที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถเปนสําคัญ รวมไปถึงการสรางระบบตรวจสอบถวงดุล 
ทั้งนี้ ยอมรับวามีความซับซอน เพราะตองใหสอดคลองกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑๒๐ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

ที่มีนายอัชพร  จารุจินดา เปนประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมดวย ฉะน้ัน
ในสวนของคณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรม (ตาํรวจ) จะเนนการสรางการถวงดลุ
การสืบสวนสอบสวนภายในของตํารวจดวยกันเองเปนหลัก เชน การเขาสูตําแหนงของผูบังคับบัญชา
วาควรจะตองมคีวามเหมาะสมหรือไม อยางไร เพือ่ไมใหกระทบตอผูใตบงัคบับญัชาทีเ่ปนพนักงานสอบสวน 
รวมถึงการใหพนักงานสอบสวนสามารถมีความกาวหนาในหนาท่ีการงานในสายงานของตนเองได 
โดยไมตองพ่ึงอํานาจของผูมีอิทธิพล โดยอาจจะกําหนดใหผูบังคับบัญชาท่ีจะเขามาควบคุมพนักงาน
สอบสวนจะตองมาจากสายงานเดียวกัน ซึ่งถาทําไดเชนน้ีจะทําใหพนักงานสอบสวนสามารถเติบโต
ไดถึงระดับสูงสุดในตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

ทั้งนี้ ในสวนระยะเวลาการทํางานที่เหลืออยู คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม (ตํารวจ) จะไดเรงสรุปและนําเสนอรายงานการดําเนินการการเสนอรางแกไขกฎหมาย
ในเร่ืองอ่ืน ๆ  เชน หนาท่ีอํานาจและภารกิจของตํารวจ การบังคับใชกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา เปนตน 
เพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

 จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการ
ปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม

พลเอก บุญสราง เนียมประดิษฐ : หากไดศึกษาประวัติศาสตรการปฏิรูปตํารวจ
ในประเทศไทย จะพบวา ในการปฏริปูตํารวจ เรือ่งของการปรบัโครงสรางองคกรจะตองมกีารดาํเนนิการ
แทบจะทุกคร้ัง เน่ืองจากมีความสําคัญอยางมากท่ีตองดําเนินการเปนอันดับแรก ซึ่งประเด็นอ่ืน ๆ 
ก็จะอยูในเร่ืองโครงสรางองคกรแตจะเปนสวนยอย ๆ ที่จะตองดําเนินการดวยเชนกัน ไดแก การวาง
แนวทางมาตรฐานการแตงต้ังโยกยายขาราชการตาํรวจหรอืการบรหิารงานบุคคล การปฏิรปูงานสอบสวน 
การถายโอนภารกิจ การสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน การปองกันการทุจริต การสรางกลไก
การตรวจสอบ การแกไขปญหาวัฒนธรรมองคกร การแกไขปญหาดานพฤติกรรมระดับปจเจกบุคคล
ของตํารวจ และการปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการเจาหนาที่ตํารวจใหมีความเหมาะสม ซึ่งหาก
ดําเนินการปฏิรูปอยางเปนระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตํารวจใหมีความเขมแข็ง 
และมคีณุภาพ ตอบรบักระบวนการยตุธิรรมระดบัชาตปิญหาตาง ๆ  ขององคกรตาํรวจไทยหรอืสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติก็จะไดรับการแกไขใหดีขึ้น ทั้งนี้ เรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหน่ึงก็คือประชาชน ประชาชน
ก็ตองไมมองวาเจาหนาท่ีตํารวจเปนฝายตรงขาม เพราะเมื่อถอดเครื่องแบบ ตํารวจก็คือประชาชน
คนหนึ่ง ตํารวจท่ีดีเขาก็ดูแลทุกขสุขประชาชน พิทักษสันติราษฎร ซึ่งหากประชาชนเปดใจ เขาใจ 
และใหความรวมมือในการทาํงานของตํารวจโดยปราศจากอคต ิเชือ่วาองคกรตํารวจจะกลับมาเปนองคกร
ที่เปนที่พึ่งของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๒๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ หองรับรองสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ อาคารรัฐสภา ๒

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ปริญญาโทดานกฎหมายเปรียบเทียบ (M.C.J.) 
Howard University สหรฐัอเมรกิา, ปจจบุนัดาํรงตาํแหนงกรรมการปฏริปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรม และเลขาธกิารสาํนกังาน
ศาลยุติธรรม.

นายสราวุธ เบญจกุล 
๑

“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม”

จุลนิติ : ขอทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคสําคัญ
ทีเ่กดิขึน้ในอดตีและปจจบุนัเกีย่วกบัเรือ่งกระบวนการยตุธิรรม
ของประเทศไทย สาเหตุของปญหา และแนวทางปฏิบัติในการ
แกไขปญหาที่ผานมา

นายสราวุธ เบญจกุล : กระบวนการยุติธรรมเปนภารกิจ
ทีส่าํคญัของรฐัสมยัใหม โดยมวัีตถปุระสงคของการดาํเนินงานเพือ่รกัษา
ความสงบเรียบรอยในสังคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ ที่ผานมากระบวนการยุติธรรมของไทย
ผานการปฏิรูปในเชิงระบบมาแลวหลายครั้ง คร้ังสําคัญ คือ เม่ือมีการ
ปฏิรูปกฎหมายและการศาลในสมัยรัชกาลที่ ๕ ตอมาคือ เม่ือมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
การปฏริปูตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ นี้
กลาวไดวาเปนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคร้ังสําคัญอีกคร้ัง
ในประวัติศาสตรของประเทศไทย

กอนอืน่ตองทาํความเขาใจวาเมือ่พดูถงึการปฏริปู ไมไดหมายความวา
ระบบที่ดําเนินการมาแตเดิมนั้นมีขอบกพรองในทุกสวนงานจนยอมให
ดําเนินการตอไปไมได แตดังที่ไดกลาวมาแลววา ซึ่งเปนการดําเนินงาน
ปกตขิองทกุหนวยงานอยูแลว ดงัจะเหน็ไดวามกีารแกไขเพิม่เตมิกฎหมาย
ทีเ่กีย่วของกบักระบวนการยตุธิรรมปละหลายฉบบัซึง่ลวนมวีตัถปุระสงค
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมท้ังส้ิน ซึ่งการพัฒนา
การดําเนินงานเปนระยะอยางตอเน่ืองน้ีอาจกลาวไดวาเปนการปฏิรูป
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

ในความหมายอยางกวางที่เขาใจกันอยูโดยทั่วไป โดยมักกลาววากระบวนการยุติธรรมมีปญหาที่ตอง
ปฏิรูปในเร่ืองนั้นเรื่องนี้ เชน ความลาชา ความถูกตองในการดําเนินการ การเลือกปฏิบัติ ผูตองขัง
ลนเรือนจํา เปนตน

ในสวนของศาลยุติธรรมเองมีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ หากพบวา
กฎหมายท่ีใชอยู มีข อขัดของหรือมีความจําเปนตองมีกฎหมายใหมก็จะเสนอแกไขเพ่ิมเติม 
ในชวงหลายปทีผ่านมา ศาลยุตธิรรมดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพือ่ปรับระบบและกระบวนงาน
ในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนมาอยางตอเนื่องเพ่ืออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน
โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเปนธรรม เชน การปรับระบบอทุธรณฎกีาเพือ่ทําใหเกิดความรวดเรว็
ในการพิจารณาคดี แตยังคงรักษาความถูกตองเปนธรรมของการดําเนินคดีเอาไว การจัดต้ังแผนกคดี
คามนุษยขึ้นในศาลอาญา และการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหมีแผนก
หรือศาลท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะประเภทคดีเพื่อใหสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว เปนธรรม และเหมาะสมกับคดีคามนุษยและคดีทุจริตที่ใช “วิธีพิจารณาแบบไตสวน” 
การเรงรัดการพิจารณาคดีทั้งในศาลช้ันตน ศาลช้ันอุทธรณ และศาลฎีกา โดยท่ีผานมาศาลช้ันตน
และศาลช้ันอุทธรณสามารถพิจารณาพิพากษาคดีใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือนไดเกินกวา
รอยละ ๙๕ และ ในป ๒๕๖๑ นี ้ทานชีพ จลุมนต ประธานศาลฎีกา มนีโยบายเรงรดัการพิจารณาในศาลสงู 
โดยมีเปาหมายใหการพิจารณาคดีในศาลช้ันอุทธรณแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน สวนศาลฎีกา
ใหพิจารณาแลวเสร็จภายใน ๑ ป จึงเห็นไดวาการดําเนินงานของศาลยุติธรรมที่ผานมาก็มีทิศทาง
สอดคลองกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ง. อยูแลว
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมื่อกลาวถึงการปฏิรูปในความหมายอยางแคบแลว ยอมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
และวิธีทํางานโดยมองภาพรวมท้ังระบบ เชน การปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ก็จะมีจุดเนนที่มิติ
การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนของกระบวนการยุติธรรมเชนการใหศาลเปนผูออกหมายจับ
หมายคน การพิจารณาคดีตอเนือ่งและครบองคคณะ เปนตน สวนการปฏริปูตามรฐัธรรมนญู ๒๕๖๐ นี้ 
เกิดจากแนวคิดวากระบวนการยุติธรรมตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ที่มุงไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน (sustainable development goals) ขององคการสหประชาชาติที่เนนยํ้า
ถึงการแยกออกจากกันไมไดระหวางประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประเทศ 
เม่ือบริบทภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนไป กระบวนการยุติธรรมจึงตองมีการปรับตัวเพ่ือให
สอดคลองกันดวย

จุลนิติ : การปฏิรูปดานกระบวนการยุติธรรมเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ
นานาอารยประเทศท่ีประสบความสําเรจ็และเปนแบบอยางทีด่นีัน้ มแีนวทางการดาํเนนิการ
อยางไร

 นายสราวธุ เบญจกลุ : การปฏริปูกระบวนการยุตธิรรมเปนสิง่ทีด่าํเนนิการในทกุประเทศ 
แมในประเทศทีย่อมรับวาเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น สหราชอาณาจกัร และประเทศ
อืน่ ๆ  ในยุโรป กย็งัคงมกีารประกาศแผนหรอืนโยบายดานการปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมอยางตอเนือ่ง
ทกุรฐับาล จงึตอกยํา้ใหเหน็วาการปฏริปูในความหมายของการพฒันาการดาํเนนิงานนัน้เปนสิง่ทีต่องทาํ
อยางตอเนื่อง มิใชปฏิรูปในครั้งหนึ่งแลว จะคาดหมายวากระบวนการยุติธรรมจะไมตองถูกปฏิรูปอีก 

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในแตละประเทศแตกตางกันออกไปทั้งเปาหมาย เนื้อหา
และวธีิการปฏรูิป และความสาํเรจ็ของการปฏรูิปในแตละประเทศขึน้อยูกับหลายปจจยัประกอบกนั 
ยากจะกลาวไดวามสีตูรสาํเรจ็วาหากจะปฏริปูใหสาํเรจ็จะตองใชวธิกีารใด ตวัอยางเชน บางประเทศ
สามารถปฏิรูปใหประสบความสําเร็จได โดยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเปนผูริเร่ิมดําเนินการ
ปฏิรูปเอง เชน การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางแพงในอังกฤษชวงป ๒๐๐๐ หรือการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมทางแพงในสกอตแลนดเม่ือป ๒๐๑๕ ที่ตางริเริ่มโดยศาลยุติธรรมของประเทศ
นัน้ ๆ  ทัง้สิน้ แตกม็ขีอสงัเกตวาการปฏิรปูกระบวนการยุตธิรรมในเร่ืองอืน่ ๆ  ขององักฤษและสกอตแลนด 
หากรัฐบาลไมเปนผูริเร่ิมก็จะไมประสบความสําเร็จ ในขณะท่ีบางประเทศตองอาศัยการจัดต้ัง
คณะกรรมการปฏิรูประดับชาติข้ึนโดยรัฐบาล จงึจะสามารถผลกัดนัการปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมได เชน 
เมือ่จะเขาสูสหสัวรรษ (millennium) ใหม รฐับาลญีปุ่นแตงตัง้คณะกรรมการปฏริปูกระบวนการยตุธิรรม
(Justice System Reform Council) ขึน้ในป ๑๙๙๙ ประกอบไปดวยบุคคลนอกกระบวนการยุติธรรม
ทั้งสิ้น เม่ือคณะกรรมการทําการศึกษาและจัดทําขอเสนอปฏิรูปในป ๒๐๐๑ แลว รัฐบาลไดจัดตั้ง
หนวยงานมาผลักดันประเด็นปฏิรูป โดยผูปฏิบัติงานสวนใหญในหนวยงานดังกลาว คือ ผูพิพากษา
และอัยการ และตอมามีการออกกฎหมายกําหนดวิธีการจัดทําแผนและขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยมีการ
ประกาศใชกฎหมายเพื่อเริ่มดําเนินการตามประเด็นปฏิรูปตั้งแตป ๒๐๐๔ ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

แตมีหลายขอเสนอปฏิรูปที่ไมไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของจึงไมไดดําเนินการ โดยตัวอยางสิ่งที่
ดําเนินการปฏิรูปสําเร็จ คือการนําระบบผูพิพากษาสมทบ (saiban-in) มาใชในคดีอาญา ซึ่งเพิ่งเริ่มใช
ในป ๒๐๐๙ คอื ๑๐ ป หลงัมขีอเสนอจากคณะกรรมการปฏริปูใหนาํระบบดังกลาวมาใช โดยนักวชิาการ
บางสวนเห็นวา หากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีสวนรวมกับการปฏิรูปตั้งแตตน การปฏิรูป
กค็งจะเริม่ดําเนินการไดกอนหนาน้ัน นอกจากนัน้มีขอสังเกตเพิม่เติมวา ภายหลงัการปฏริปูกระบวนการ
ยุติธรรมครั้งสําคัญในป ๑๙๙๙ แลว ในป ๒๐๑๐ สังคมญี่ปุนเรียกรองใหมีการปฏิรูปอีก รัฐบาลญี่ปุน
จึงประกาศนโยบายใหมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอีกในหลายประเด็น รวมทั้งประเด็นที่ทําการ
ปฏิรูปไปกอนหนานั้นดวย

บทเรียนสําคัญจากการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของตางประเทศคือ ไมมีรูปแบบวิธี
การปฏิรูปใดที่เหมาะกับทุกประเทศ แมในประเทศเดียวกัน ในแตละเรื่องและประเด็นปฏิรูป
อาจเหมาะสมกับวิธีการท่ีแตกตางกัน คือไมมีสิ่งท่ีเรียกวา one size fits all แตละประเทศ
ตองเขาใจวัฒนธรรมทางกฎหมาย สังคมและการเมืองในประเทศของตนแลวออกแบบกลไกการปฏิรูป
ทีส่ามารถผลักดันใหประสบความสาํเรจ็ได และหวัใจสาํคัญของความสาํเรจ็นาจะอยูทีก่ารใหหนวยงาน
ซึง่จะตองถูกปฏิรปูรบัรูความสาํคญัของการปฏริปู และมสีวนกําหนดทิศทางกบัวธิกีารปฏิรปู เพือ่ใหเกดิ
ความรูสึกเปนเจาของการปฏิรูป มิฉะนั้นจะนําไปสูความลมเหลว หรืออยางนอย คือ ความลาชา
ในการปฏิรูป

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม ตามที่บัญญัติไว ใน
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ นัน้ ปจจุบนัไดมกีารดําเนนิการ
อยูในข้ันตอนใด และในทัศนะของทานเห็นวาควรวางแนวทางไวอยางไร จึงจะประสบ
ความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการยุติธรรมนั้นควรมีหลักการและสาระสําคัญอยางไร

 นายสราวธุ เบญจกุล : คณะกรรมการปฏริปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรมทีจ่ดัต้ังข้ึน
ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดจัดทําราง
แผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมเสร็จส้ินต้ังแตปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา 
เมื่อรางแผนผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมรวมประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ 
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับแลว ก็จะมีผลใชบังคับซ่ึงคาดวาไมเกิน
ตนเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 

รางแผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมมีขอเสนอใหดําเนินการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรมใน ๑๐ ประเด็น โดยมีหัวขอและกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ ดังนี้ 

ประเดน็ปฏริปูท่ี ๑ การกําหนดระยะเวลาดาํเนนิงานในทกุข้ันตอนของกระบวนการยตุธิรรม
ทีช่ดัเจนเพ่ือใหประชาชนไดรบัความยตุธิรรมโดยไมลาชา มกีจิกรรมปฏิรปูทีส่าํคญั คอื ใหหนวยงาน
กําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนแลวประกาศใหประชาชนทราบ สรางกระบวนการ
รับเรื่องรองเรียนมีระบบการประเมินและปรับปรุงระยะเวลาตามที่ประกาศเปนระยะและสรางระบบ
การตรวจสอบและ/หรือแจงความคืบหนาการดําเนินการใหประชาชนทราบ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไก
ชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชน
เขาถงึกระบวนการยตุธิรรม มกีจิกรรมการปฏิรปู
ที่สําคัญ คือ กําหนดมาตรการเพ่ือชวยเหลือ
และคุมครองผูเสยีหาย พยาน ผูตองหาและจาํเลย
ในการดําเนินคดี การพัฒนาระบบการจัดใหมี
ทนายความชวยเหลอืคด ีปรับปรงุระบบประกนัตัว 
การพัฒนาและสงเสริมระบบการไกลเกล่ีย
ขอพิพาท พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่ม
ช องทางในการเข าถึงกระบวนการยุติธรรม
และสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวม
ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ การพัฒนากลไก
การบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัด
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา มีกิจกรรมการปฏิรูป
ที่สําคัญ คือนําระบบประเมินความเสี่ยงมาใช
ทดแทนการเรียกทรัพยสินเป นหลักประกัน
เพิ่มมาตรการลงโทษที่หลากหลาย นําโทษปรับตามความสามารถในการชําระ (day fines) มาใช 
และแกไขกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่องหนี้และสัญญาเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือสรางความปลอดภัย
และความเปนธรรมในสังคม มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ ทบทวนการจําแนกประเภทยาเสพติด
และพัฒนาระบบบําบัดผูติดยาเสพติด ลดอุปสรรคในการกลับคืนสูสังคมของผูพนโทษมีระบบการ
กําหนดโทษที่โปรงใสและไดสัดสวนยิ่งขึ้น มีระบบยุติคดีอาญาที่มีการตรวจสอบถวงดุลการใชดุลพินิจ
ที่เหมาะสม และบูรณาการฐานขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําผิด

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพ่ือใหมีการตรวจสอบและถวงดุล
ระหวางพนกังานสอบสวนกบัพนกังานอยัการอยางเหมาะสม มกีจิกรรมการปฏริปูทีส่าํคญั คอื กาํหนด
ประเภทหรือลักษณะคดีที่ควรจะมีการสอบสวนรวมกันระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
มีกฎหมายเกี่ยวกับการกันผูรวมกระทําความผิดเปนพยาน และใหพนักงานอัยการมีอํานาจสอบสวน
เพิม่เตมิ

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๖  การกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกฝาย
ใหชัดเจนเพื่อมิใหคดีขาดอายุความ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ กําหนดระยะเวลาในการ
สงสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนใหแกพนักงานอัยการ เพื่อใหมีระยะเวลาเพียงพอในการ
ตรวจสอบสํานวน และบูรณาการความรวมมือเพ่ือแกปญหาขอขัดของท่ีอาจเกิดจากการประสานงาน
ที่ลาชา
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“การปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม” 

จุลนิติ

ประเดน็ปฏิรปูที ่๗ การพฒันาระบบการสอบสวนเพือ่สรางความเชือ่มัน่ในการปฏบิตัหินาที่
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ คือ ใหผูเสียหายสามารถ
รองทุกข กลาวโทษ ณ สถานีตํารวจแหงใดก็ได สรางระบบปองกันการแทรกแซงหรือครอบงํา
การใชดุลพินิจในการทําสํานวนของพนักงานสอบสวน และจัดต้ังหนวยงานในสํานักงานอัยการสูงสุด
มีหนาที่วิเคราะหคําพิพากษาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ประเดน็ปฏิรปูที ่๘ การปฏิรปูระบบนติวิทิยาศาสตรเพือ่ความถกูตองสมบรูณของขอเท็จจรงิ
แหงคด ีมกีจิกรรมการปฏิรปูทีส่าํคญั คอื จดัตัง้คณะกรรมการเพือ่กาํหนดมาตรฐานกลางการปฏิบตังิาน
และคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร ใหมีผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรและนิติเวช
ที่เพียงพอและมีความเปนอิสระและพัฒนาหลักเกณฑการรับฟงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๙ การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของ
ในกระบวนการยุตธิรรมเพือ่มุงอาํนวยความยตุธิรรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว มกีจิกรรม
การปฏิรูปท่ีสําคัญ คือ มีมาตรการขจัดวัฒนธรรมองคกรที่เปนอุปสรรคตอการอํานวยความยุติธรรม
โดยสะดวกรวดเร็ว นําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานภายในหนวยงานและงานบริการประชาชน 
และกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศ มีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีสําคัญ คือ ปรับปรุงเขตอํานาจศาลและกฎหมาย
เพือ่ใหรองรับการคาระหวางประเทศ เพิม่ประสิทธภิาพในการบงัคบัคด ีและพัฒนางานอนญุาโตตุลาการ
ระหวางประเทศ

แมการยกรางแผนการปฏิรปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรมจะมีความยากในการดําเนนิการ
เพราะตองศึกษาวิเคราะหข อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีจัดทําโดยคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ สภาปฏิรูปแหงชาติ สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งของไทยและตางประเทศ กับตองรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชาชน
ตามเงือ่นไขของกฎหมาย โดยตองดาํเนนิการทุกขัน้ตอนใหแลวเสรจ็ภายใน ๙๐ วนั แตสิง่ทีย่ากมากกวานัน้
คือ การออกแบบกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูป
ตามรัฐธรรมนูญ ในเบื้องตนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมเห็นวาการปฏิรูป
จะประสบความสําเร็จได ตองไมใชการปฏิรูปที่หนวยงานผูปฏิบัติรูสึกวาเปนการ “ถูกบังคับใหทํา
จากภายนอก” แตตองมีการสรางความรบัรูการปฏิรปูข้ึนในองคกรแตละองคกร โดยตองมีการกําหนด
ผู ประสานงานกลางในแตละหนวยงานที่จะประสานงานอยางใกลชิดกับคณะกรรมการในการ
ทาํความเขาใจแผนการปฏริปูประเทศดานกระบวนการยุตธิรรมในเร่ืองท่ีเกีย่วของกับหนวยงานของตน 
แมในชั้นของการยกรางแผน คณะกรรมการจะทําความเขาใจและสรางความรับรูกับหนวยงานตาง ๆ
ไวแลวในระดับหนึ่ง แตเน่ืองจากการขับเคล่ือนใหเปนรูปธรรมจะตองมีการพิจารณารายละเอียด
การดําเนินการในแตละเรื่อง ปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นคือแตละหนวยงานอาจตีความเรื่อง
และกิจกรรมปฏิรูปตามแผนไปในทิศทางที่ ไม สอดคลองกับเจตนารมณของคณะกรรมการ 
ดังนั้น นอกจากการมีผู ประสานงานกลางแลว ยังตองมีการจัดทําแนวทางการขับเคล่ือนแผน 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

(implementation guide) เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกันอีกดวย ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ
อยูระหวางดาํเนนิการกาํหนดกลไกการขบัเคลือ่นแผนทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ ตลอดจนพจิารณาแนวทาง
การสรางความรับรูและความเขาใจรายละเอียดของแผนแกหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนดวย

ในประเด็นเก่ียวกับรางกฎหมายท่ีจําเปนตอการดําเนินการปฏิรูปตามแผนน้ัน ในรางแผน
ไดระบุรางกฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการไวมากกวา ๔๐ ฉบับ โดยระบุสาระสําคัญโดยสังเขป
ของกฎหมายแตละฉบับไวดวย ซึ่งกฎหมายตาง ๆ นั้นมีทั้งที่ในแผนกําหนดใหคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดานกระบวนการยุติธรรมตองดําเนินการเอง เชน กฎหมายเก่ียวกับการกําหนดระยะเวลา
ในกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายท่ีแตละหนวยงานตองเปนผูยกรางขึ้น เก่ียวกับกฎหมายท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการน้ัน ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ ซึ่งคาดวาสามารถยกราง
และประกาศใชไดภายในป ๒๕๖๑ นี้ สวนกฎหมายที่หนวยงานตองยกรางขึ้นนั้น ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานคงขึ้นอยูกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหวางคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานกระบวนการยุติธรรม

 นายสราวุธ เบญจกุล : สดุทายนีอ้ยากจะฝากวาการปฏริปูนัน้ไมใชเรือ่งของคณะกรรมการ
ปฏิรูป รัฐบาล หรือหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเทาน้ัน จึงไมอยากใหมองเปนเรื่องของอํานาจ 
การแทรกแซงการทํางาน หรือมองวาใครจะไดเครดิตหากปฏิรูปสําเร็จ หรือใครตองรับผิดชอบ 
หากทําไมสําเร็จ เพราะที่ผานมาก็ไมมีใครตั้งคําถามวาประเด็นปฏิรูปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ
และแผนการปฏิรูปน้ันเปนส่ิงท่ีไมควรดําเนินการ ความสําเร็จของการปฏิรูปตองอาศัยความรวมมือ
ของทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงเปนท่ีนายินดีวาแตละหนวยงาน
รวมทัง้ศาลยตุธิรรม มกีารเตรยีมการเพือ่รองรบัการปฏริปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรมเอาไวแลว 
ตัง้แตกอนมกีารประกาศใชรฐัธรรมนญู และโดยท่ีประชาชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนส่ือมวลชน
ตองมสีวนในการกาํกบัตดิตามการดาํเนนิการตามแผนการปฏริปูประเทศดานกระบวนการยตุธิรรมดวย 
การสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัรายละเอยีดของแผนใหกวางขวางและทัว่ถงึมากทีส่ดุจงึมคีวามจาํเปน
เปนอยางย่ิง ที่ผานมาคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมพยายามสรางและ
รักษาบรรยากาศของความรวมมือและมีสวนรวมในการปฏิรูปตั้งแตขั้นตอนของการจัดทําแผน 
จึงคาดวาหากสามารถรักษาบรรยากาศเชนนี้ไดอยางตอเนื่องคงสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญไดอยางแทจริง.
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