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บทนําบทสัมภาษณ�ความเห็นทางวิชาการ
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  ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมา ประเทศไทยไดมีการกลาวถึงปญหากรณีนักโทษ
ลนเรือนจําในหลายคร้ัง ซ่ึงมักจะพบภาพนักโทษมีความเปนอยูอยางแออัด เส่ียงตอการ
เกิดโรคระบาดติดตอในเรือนจํา และทําใหการแกไขฟนฟูเยียวยาพฤตินิสัยของผูตองขัง
โดยกรมราชทัณฑไมอาจกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ แตจากการศึกษาในตางประเทศ
พบวามีพัฒนาการทางความคิดเก่ียวกับการนํานักโทษไปตองขังในเรือนจําเพ่ือวัตถุประสงค
ในการแกไขและฟนฟูพฤตินิสัยของนักโทษใหกลับคืนเปนคนดีสูสังคมไดเปนเปาหมายหลัก 
และยังใหความสําคัญในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของนักโทษอีกดวย 
ซ่ึงการลงโทษถึงจําคุกน้ันมุงหมายท่ีจะลงโทษเฉพาะผูกระทําความผิดรุนแรงและอาชญากร
ท่ีเปนภัยตอสังคมอยางแทจริงเทาน้ัน มิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดที่มีผูเสียหายที่สมควรใหผูตองหาเยียวยาโดยการชดใชคาสินไหม
ทดแทนแกผูเสียหาย มากกวาการนําตัวผูตองหาไปรับโทษในเรือนจํา หรือการกําหนดโทษ
ทางอาญาบางประเภทท่ีอาจใชมาตรการบังคับทางปกครองแทนได ดังน้ัน จึงสมควรตอง
พิจารณารวมกันวาในสภาวะสังคมปจจุบัน ประเทศไทยจะมีแนวทางที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการใชมาตรการแทนการฟองคดีอาญาเพ่ือนําไปสูการลดปริมาณ
คดีอาญาท่ีจะเขาสูกระบวนการยุติธรรมอยางไร
  ท้ังน้ี จากประสบการณในการใชมาตรการแทนการฟองคดีอาญาเพ่ือลดปริมาณ
คดีอาญาท่ีจะเขาสูกระบวนการยุติธรรมของตางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญ่ีปุน ไดมีการนําแนวคิดเก่ียวกับการ
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มาตรการแทนการฟ�องคดีอาญา 
: กระบวนการยุติธรรม

ทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย
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มาตรการแทนการฟ�องคดีอาญา : กระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย

๒จุ ล นิิ ติ

เบ่ียงเบน (Diversion) ผูกระทําความผิดอาญาท่ีไมใชอาชญากรโดยสันดาน อาทิ คดีความผิด
ท่ีเกิดจากการกระทําโดยประมาท หรือคดีความผิดลหุโทษ ออกจากกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก โดยพนักงานอัยการมีอํานาจใชดุลพินิจสั่งไมฟองคดีอาญาโดยมีเงื่อนไข 
หรือท่ีเรียกวา “การชะลอการฟอง” ซ่ึงนอกจากจะเปนการแกไขปญหานักโทษลนเรือนจํา
ไดแลว ยังทําใหผูกระทําความผิดไดมีโอกาสกลับตนเปนพลเมืองดีคืนสูสังคมไดโดย
ไมถูกดําเนินคดีในศาลซึ่งจะทําใหเสื่อมเสียสถานะทางสังคมที่มีอยูเดิม และในสวนของ
ผูเสียหายก็จะไดรับการชดใชเยียวยาความเสียหายตามความประสงคของตนดวย*

  สําหรับประเทศไทยไดมีความพยายามที่จะจัดใหมีมาตรการแทนการฟองคดี
อาญา หรือการชะลอฟองคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการมาแลวหลายศตวรรษแตยัง
ไมประสบความสําเร็จ มีเพียงการนํามาตรการชะลอฟองคดีอาญามาใชในกฎหมายบางฉบับ
เทาน้ัน อาทิ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๖ พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ ดังน้ัน ในการศึกษาเก่ียวกับแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดใหมี

* ศิริชัย วิชชุวัชรากร, มาตรการแทนการฟองคดีอาญา : บทวิเคราะหรางพระราชบัญญัติมาตรการ
แทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... และกรณีศึกษาตางประเทศ, สถาบันพระปกเกลา สํานักพิมพบริษัท ซัน แพคเก็จจ้ิง 
(๒๐๑๔) จํากัด : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๑ หนา ๑๒ - ๑๓.
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บทนําบทสัมภาษณ�ความเห็นทางวิชาการ
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มาตรการแทนการฟองคดีอาญาของไทย เพื่อนําไปสูการแกไขปญหานักโทษลนเรือนจํา
และปญหาคดีอาญาลนระบบ จึงถือเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับหลักการปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ซึ่งกําหนดใหมีกลไกในการดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 
ท่ีใชบังคับเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการสากลมากยิ่งข้ึน
  ดวยเหตุผลดังกลาว ทางกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงไดดําเนินการ
สัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะ
เปนประโยชนในประเด็น เร่ือง “มาตรการแทนการฟองคดีอาญา : กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวของ อันประกอบดวย นายชาญณรงค ปราณีจิตต รองประธานศาลอุทธรณ 
รอยตํารวจโท อุทัย อาทิเวช รองอธิบดีอัยการ สํานักงานการสอบสวน และ
รองศาสตราจารย ดร. ปกปอง ศรีสนิท อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ท้ังน้ี เพ่ือใหทราบถึงหลักการใชมาตรการแทนการฟองคดีอาญาเพ่ือเบ่ียงเบน
ผูกระทําความผิดทางอาญาท่ีไมรายแรงออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยมาตรการตาง ๆ  
และโดยศึกษาจากประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ ตลอดจนเรียนรู
เหตุผลและความจําเปนในการใชมาตรการแทนการฟองคดีอาญา รวมท้ังขอเสนอแนะแนวทาง
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย โดยทานผูอานสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียด
ของเร่ืองดังกลาวไดในจุลนิติ ฉบับน้ี.
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มาตรการแทนการฟ�องคดีอาญา : กระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที ่๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห�องประชุมหมายเลข ๔๐๕๐ ช้ัน ๔ คณะนิติศาสตร� 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� ท�าพระจันทร� 
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จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการและแนวความคิด
เก่ียวกับการใช�มาตรการแทนการฟ�องคดีอาญาว�ามีท่ีมา
และมีความหมายอย�างไร

รองศาสตราจารย� ดร.ปกป�อง ศรีสนิท : มาตรการ
แทนการฟองคดีอาญานั้นมีหลักการพื้นฐานสําคัญเพื่อตองการ
จะเบี่ยงเบนการดําเนินคดีอาญาออกจากกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลัก ซึ่งเปนที่รับทราบกันโดยทั่วไปวาจะมีกระบวนการ
เร่ิมต้ังแตการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือตํารวจ 
การพิจารณาสํานวนเพื่อสั ่งฟองหรือสั่งไมฟองของพนักงาน
อัยการ และการนําคดีเขาสูการพิจารณาพิพากษาของผูพิพากษา
หรือศาล แลวไปยังเรือนจําอันเปนปลายทางสุดทาย ซ่ึงปจจุบัน
จะพบวามีปริมาณคดีเขาสูการพิจารณาของศาลและมีผูตองขัง
เขาเรือนจําเปนจํานวนมากจนเกิดปญหา “คดีอาญาลนระบบ” 
และ “นักโทษลนเรือนจํา” 

เม ื ่อการดําเนินกระบวนการยุต ิธรรมเต็มร ูปแบบ
ตามกระแสหลักดังกลาวกอใหเกิดปญหาอันเปนการสรางภาระ
สิ้นเปลืองแกงบประมาณของแผนดิน อีกทั้งเปนกระบวนการ
ท่ีคอนขางจะเครงครัดหรือเปนทางการ ดังน้ัน “มาตรการแทน
การฟองคดีอาญา” จึงเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่มี
วัตถุประสงคเพื่อตองการจะลดปริมาณคดีอาญาในความผิด

อาจารย�ประจําคณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�*
รองศาสตราจารย� ดร.ปกป�อง ศรีสนิท

มาตรการแทนการฟ�องคดีอาญา : กระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

* สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต 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).
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บางประเภทท่ีสามารถผันคดีออกมาไดโดยไมตองนําคดีเขาสูกระบวนการกระแสหลักหรือไมตองใช
กระบวนการยุติธรรมแบบเต็มรูปแบบ เชน ในตางประเทศมีเร่ืองการชะลอการฟองโดยพนักงานอัยการ 
และการไกลเกล่ียขอพิพาทในช้ันสอบสวนในคดีอาญาท่ีไมรายแรง เพื่อใหคดียุติกันโดยไมตองนําคดี
ข้ึนสูการพิจารณาของศาล

กลาวโดยสรุป มาตรการแทนการฟองคดีอาญามีหลักการและแนวความคิดเพื่อตองการ
ลดปริมาณคดี ลดปริมาณผูตองขัง และลดงบประมาณแผนดิน รวมท้ังใหการระงับขอพิพาทเปนไป
อยางรวดเร็ว โดยจํานวนคดีท่ีเขาสูการพิจารณาเปนจํานวนมากยอมจะสงผลตอปญหาความยุติธรรม 
เพราะความยุติธรรมท่ีดีตองมีกระบวนการท่ีรวดเร็ว ดังน้ัน กระบวนการท่ีลาชาก็คือความไมยุติธรรม
อยางหน่ึงน่ันเอง

จุลนิติ : ประสบการณ�ของต�างประเทศที ่ประสบความสําเร็จในการนํา
กระบวนการยุต ิธรรมทางเล ือกโดยการใช �มาตรการแทนการฟ�องคดีอาญา 
หรือการชะลอการฟ�องคดีอาญานั้น มีแนวทางการดําเนินการอย�างไร

รองศาสตราจารย� ดร.ปกป�อง ศรีสนิท : ประเทศฝร่ังเศสถือเปนตัวอยางท่ีสําคัญ
ท่ีประสบความสําเร็จในการนําการชะลอการฟองคดีอาญามาใช โดยเร่ิมนํามาใชต้ังแตป ค.ศ. ๑๙๙๓ 
ซ่ึงขณะน้ันประเทศฝร่ังเศสไดประสบปญหาเชนเดียวกันกับประเทศไทยในปจจุบัน คือ คดีอาญา
ลนระบบหรือมีการดําเนินคดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวนหรือตํารวจและพนักงานอัยการเปน
จํานวนมาก ซ่ึงทําใหเกิดความลาชาในกระบวนการยติุธรรม รัฐบาลจึงไดเสนอรางกฎหมายท่ีมีหลักการ
ใหพนักงานอัยการมีอํานาจออกคําส่ังชะลอการฟองความผิดอาญาบางฐานท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป 
หรือในคดีอาญาท่ีเปนความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ พนักงานอัยการสามารถออกคําส่ังเพ่ือยุติคดีไดเอง 
อยางไรก็ตาม ตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส (Le Conseil Constitutionnel) ไดพิจารณาแลววินิจฉัยวา
รางกฎหมายฉบับน้ีขัดตอรัฐธรรมนูญ ท้ังน้ี โดยมีเหตุผล ๓ ประการ คือ

ประการแรก การกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจออกคําส่ังชะลอการฟองคดีอาญาได
โดยไมตองมีการตรวจสอบของศาลเปนการขัดตอหลัก “คดีอาญาทุกคดี ศาลตองพิพากษาลงโทษ” 
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กลาวคือ พนักงานอัยการเปนฝายบริหารท่ีมีอํานาจในการฟองคดี แตไมมีอํานาจในการลงโทษผูกระทํา
ความผิดได ผูท่ีจะมีอํานาจในการพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดได คือ ศาลแตเพียงผูเดียวเทาน้ัน 
ดังน้ัน การกําหนดใหอํานาจพนักงานอัยการสามารถออกคําส่ังทางอาญาท่ีมีลักษณะท่ีเปนการลงโทษ
จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ

ประการที่สอง หลักการแหงรางกฎหมายขัดตอหลัก “Presumption of Innocence” 
กลาวคือ “บุคคลทุกคนซ่ึงตองหาวากระทําความผิดอาญา ตองไดรับการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิ
จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายวามีความผิด” หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ ผูตองหาและจําเลยตองถูก
สันนิษฐานวาบริสุทธ์ิจนกวาศาลจะพิพากษาวามีความผิดตามท่ีกระทําน้ันจริง ดังน้ัน การท่ีพนักงาน
อัยการออกคําส่ังชะลอการฟองคดีอาญาโดยท่ีศาลไมสามารถตรวจสอบได หรือกําหนดและบังคับ
มาตรการคุมประพฤติโดยไมผานความเห็นชอบของศาลกอน เทากับวาพนักงานอัยการไดพิพากษาแลววา
บุคคลผูน้ันมีความผิดกอนท่ีศาลจะพิพากษาตัดสินคดี จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ

ประการท่ีสาม การใหอํานาจพนักงาน
อัยการสามารถออกคําส่ังชะลอการฟอง
รวมท้ังกําหนดมาตรการคุมประพฤติใหจาย
คาปรับ หรือส่ังใหริบทรัพยไดเลยโดยไมตอง
ไปศาล เทากับวาบุคคลท่ีฟองกับบุคคลท่ี
พิพากษาเปนบุคคลคนเดียวกัน อันเปนการขัด
ตอหลัก “ความเท่ียงธรรม (Impartiality)” 
เพราะเหตุผลท่ีกําหนดใหบุคคลท่ีฟองกับ
บุคคลท่ีพิพากษาตองมิใชบุคคลเดียวกัน
เพ่ือตองการไมใหเกิดอคติ ดังน้ัน การท่ีพนักงาน
อัยการสามารถออกคําส่ังชะลอการฟอง
คดีอาญา รวมท้ังสามารถกําหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติไดเองโดยท่ีศาลไมสามารถตรวจสอบได 
ยอมจะสงผลใหเกิดมีอคติข้ึนหรือกระทบตอความยุติธรรมอันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ 

ดังน้ัน รางกฎหมายท่ีเสนอใหพนักงานอัยการมีอํานาจออกคําส่ังชะลอการฟองคดีอาญา 
ในป ค.ศ. ๑๙๙๓ ดังกลาว จึงตกไป

อยางไรก็ดี ในป ค.ศ. ๑๙๙๙ รัฐบาลไดมีการเสนอรางกฎหมายท่ีมีหลักการในทํานองเดียวกัน
เขาสูการพิจารณาของรัฐสภาอีกคร้ัง แตไดกําหนดใหพนักงานอัยการตองสงสํานวนใหศาลตรวจสอบ
หรือพิจารณาใหความเห็นชอบดวย กลาวคือ เมื่อพนักงานอัยการมีคําส่ังชะลอการฟองและกําหนด
เงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติใหผู ตองหาตองปฏิบัติแลว ตองสงสํานวนคดีน้ีใหศาลตรวจสอบดวย
โดยตรวจสอบเพียงกระบวนการ หากศาลพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับคําส่ังชะลอการฟองก็ใชได 
แตหากไมเห็นชอบดวยก็สามารถส่ังร้ือคดีหรือใหพนักงานอัยการส่ังฟองคดีใหมได ซ่ึงตุลาการรัฐธรรมนูญ
ฝร่ังเศสไดพิจารณาแลววินิจฉัยวารางกฎหมายฉบับน้ีไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เพราะไดแกไขขอขัดของ
ท้ัง ๓ ประการท่ีศาลไดเคยวินิจฉัยไวครบถวนแลว ดังน้ัน กฎหมายวาดวยการชะลอการฟองคดีอาญา

ไ  โ ี่ ไ  ไ 
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ของประเทศฝร่ังเศส ค.ศ. ๑๙๙๙ ท่ีใชในการเบ่ียงเบนคดีอาญาท่ีมีโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป ฉบับน้ี จึงมี
ผลใชบังคับเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน

กลาวโดยสรุป ท่ีผานมาประเทศไทยยงัคงมีการถกถียงกันอยูเสมอวาการชะลอการฟองคดีอาญา
ควรมีหรือไม ซ่ึงโดยสวนตัวเห็นวาเปนขอถกเถียงของ ๒ ฝาย โดยฝายหน่ึงเห็นวาควรมี เพ่ือลดปญหา
ขอติดขัดในกระบวนการยุติธรรมหรือเบ่ียงเบนคดีแทนการฟองคดีในศาล แตอีกฝายหน่ึงเห็นวาไมควรมี 
เพราะมีไมได เน่ืองจากคดีอาญาตองมาศาลหรือศาลตองเปนผูพิจารณาท้ังหมด มิใชอํานาจของฝายบริหาร
แตอยางใด ขอถกเถียงดังกลาวจึงควรมีจุดลงตัวเหมือนตัวอยางในประเทศฝร่ังเศสท่ีกําหนดใหศาล
เขามาพิจารณาตรวจสอบรวมกับพนักงานอัยการ ซ่ึงเปนแนวทางท่ีสามารถคุมครองสิทธิของประชาชน
และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรมได 

จุลนิติ : แนวทางการจัดให�มีกฎหมายท่ีเก่ียวกับมาตรการแทนการฟ�องคดีอาญา
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ควรมีหลักการและเหตุผล ตลอดจนสาระสําคัญอย�างไร

รองศาสตราจารย� ดร.ปกป�อง ศรีสนิท : ดังไดกลาวแลวในเบ้ืองตนวาถึงเวลาแลว
ท่ีประเทศไทยควรมีการออกฎหมายเก่ียวกับการชะลอฟอง เนื่องจากมีการถกเถียงหรือพูดถึงเรื่อง
การชะลอฟองมาเปนเวลากวา ๔๐ ปแลว แตก็ยงัไมมีกฎหมายเก่ียวกับการชะลอฟองออกมาแตอยางใด 
ท้ังน้ี เนื่องจากมีความเห็นท่ีขัดแยงกันอยู ๒ กระแสดวยกัน คือ กระแสหน่ึงมองวาพนักงานอัยการ
ตองเปนผูมีอํานาจ แตอีกกระแสหน่ึงมองวาศาลเทาน้ันท่ีจะมีอํานาจได ซ่ึงเปนการขัดกันระหวาง 
๒ หนวยงาน และแนวทางของกฎหมายท่ีจะออกมาหรือควรมีในประเทศไทยก็คือตามโมเดลของ
ประเทศฝร่ังเศส กลาวคือ กําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจในการส่ังชะลอการฟองและกําหนดเง่ือนไข
การคุมความประพฤติเพื่อเบ่ียงเบนคดีโดยไมตองไปศาล ท้ังน้ี พนักงานอัยการจะตองสงสํานวน
ไปใหศาลพิจารณาตรวจสอบดวย ซ่ึงศาลจะตรวจสอบเฉพาะ Process หรือกระบวนการวาดําเนินการ
ถูกตองหรือไม โดยไมลงไปตรวจสอบในรายละเอยีดของเน้ือหา หากตรวจสอบแลวเห็นวากระบวนการ
ถูกตองศาลก็จะอนุมัติหรือเห็นชอบ อันทําใหกระบวนการชะลอการฟองสมบูรณ แตถาศาลเห็นวา
กระบวนการชะลอการฟองไมถูกตอง ก็มีอํานาจส่ังรื้อหรือใหยกเลิกเพิกถอนกระบวนการชะลอ
การฟองแลวใหดําเนินกระบวนการฟองคดีตามระบบตอไป ซ่ึงรูปแบบดังกลาวจะเปนการสรางสมดุล
ท่ีดีท่ีสุดระหวางการแกปญหาคดีรกโรงรกศาล คดีติดขัด รวมท้ังการคุมครองสิทธิของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญดวย

อยางไรก็ตาม มีคนต้ังคําถามตอเน่ืองวาถามีการชะลอการฟองทุกคดีและมีการสงสํานวนไปให
ศาลตรวจสอบทุกคดี เชนน้ีจะสามารถแกไขปญหาคดีรกโรงรกศาลไดจริงหรือไม เพราะสุดทายแลว
ทุกคดีก็ตองสงไปท่ีศาลเพ่ือพิจารณาอยูน่ันเอง ประเด็นคําถามดังกลาวเห็นวามีความแตกตางกัน กลาวคือ 
การท่ีคดีทุกคดีตองไปฟองศาลอยางเชนในปจจุบันกับการใหอํานาจพนักงานอัยการในการส่ังชะลอ
การฟองและใหศาลตรวจสอบสํานวนหรือตรวจเฉพาะรูปแบบในการชะลอการฟองอยางเชนประเทศ
ฝร่ังเศส ศาลไมตองตรวจสอบหรือพิจารณาถึงรายละเอียดของเนื้อหาในคําฟอง เพียงแคตรวจสอบดู
กระบวนการเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเทาน้ัน มิไดลงไปดําเนินคดี หรือสืบพยาน 
หรือดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเต็มรูปแบบเองเหมือนการฟองดําเนินคดีในรูปแบบท่ัว ๆ ไป
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จุลนิติ : บทสรุปส�งท�ายและข�อเสนอแนะอื่น ๆ 

รองศาสตราจารย� ดร.ปกป�อง ศรีสนิท : การใชมาตรการอ่ืนแทนการดําเนินคดีอาญา 
นอกจากการชะลอการฟองตามท่ีไดกลาวไปแลวน้ัน ยงัมีมาตรการอีกอยางหน่ึงท่ีเรียกวา “การไกลเกล่ีย
คดีอาญา” หรือภาษาอังกฤษเรียกวา “Mediation” ซ่ึงสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ิงมีการตรากฎหมาย
ออกมาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ “พระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒” อันเปนจุดเร่ิมตน
ท่ีดีของการทําใหผูกระทําความผิดและผูเสียหายในคดีเล็ก ๆ นอย ๆ ไดมีโอกาสไกลเกล่ียกันเพื่อให
คดีอาญายติุ แตก็มีขอสังเกตวาจะทําอยางไรใหการไกลเกล่ียคดีอาญาตามพระราชบัญญัติการไกลเกล่ีย
ขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรลุวัตถุประสงคท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองของการสมานฉันทระหวางผูเสียหาย
และผูกระทําความผิด และจะทําอยางไรใหสามารถขยายฐานความผิดการไกลเกล่ียในคดีอาญา
ใหมากกวาฐานความผิดท่ีมีอยูในปจจุบัน เพราะในพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒
ท่ีกําหนดฐานความผิดในคดีท่ีสามารถไกลเกล่ียไดมีจํานวนนอยเกินไป ท้ัง ๆ  ท่ีความเปนจริงแลวในคดีอ่ืน ๆ  
ท่ีไมอยูในอํานาจของพระราชบัญญัติดังกลาว ก็สามารถไกลเกล่ียกันได เชน ในโรงพักหรือสถานีตํารวจ
ในทางปฏิบัติก็มักจะใหคูกรณีไดตกลงหรือไกลเกล่ียกันกอนท่ีจะมีการดําเนินคดีกัน โดยไมตองมีกฎหมาย
รองรับแตอยางใด ดังน้ัน จะทําอยางไรท่ีจะใหแนวทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนสามารถเปนกฎหมาย
ท่ีจะใชบังคับไดเปนการท่ัวไป
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โดยกระบวนการตรวจสอบที่ตองการจะเห็น คือ
ประการแรก ตองการเห็นกฎหมายท่ีขยายประเภทของคดีท่ีสามารถไกลเกล่ียใหมากข้ึน และ
ประการท่ีสอง ตองการเห็นกฎหมายท่ีสรางกระบวนการตรวจสอบในช้ันของพนักงานสอบสวน 

กลาวคือ มีการตรวจสอบวาการไกลเกล่ียเปนไปโดยถูกตองหรือไม หรือมีการทุจริตคอรรัปชันหรือไม 
รวมท้ังมีการเอาเปรียบคูกรณีฝายใดฝายหน่ึง หรือไดดําเนินการถูกตองตามกระบวนการไกลเกล่ียหรือไม 
ซ่ึงกระบวนการตรวจสอบเหลาน้ีจะตองทําใหเกิดเปนมรรคผลหรือใหเห็นเปนรูปธรรม และทําให
ประชาชนสามารถสรางความไววางใจกับกระบวนการตรวจสอบน้ีได

กลาวโดยสรุปก็คือ ปจจุบันเราตองยอมรับวาการไกลเกล่ียในคดีอาญาในคดีเล็ก ๆ นอย ๆ น้ัน
มีอยูจริงแตเราไมสามารถหยิบยกข้ึนมาเปนกฎหมาย เรามีการกระทําโดยไมมีกฎหมายรองรับ ซ่ึงตรงน้ี
จึงเกิดประเด็นวาเราจะดําเนินการอยางไรเพ่ือใหมีกฎหมายและกระบวนการตรวจสอบทีเ่ห็นเปนรูปธรรม 
ท้ังน้ี เพื่อใหการไกลเกล่ียคดีอาญาและชะลอการฟองคดีอาญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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เมื่อวันจันทร�ที ่๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ศาลอุทธรณ� ช้ัน ๓ ถนนรัชดาภิเษก¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวคิดและหลักการ
ปฏิรูปกฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด�านกระบวนการยุติธรรม กับแนวทางในการแก�ไข
ป�ญหานักโทษล�นเรือนจํา มีที่มาและหลักการอย�างไร

นายชาญณรงค�  ปราณีจิตต� : โดยท่ีศาลยติุธรรม
เปนองคกรฝายตุลาการ มีหนาท่ีหลักในการพิจารณาพิพากษาคดี
ไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญา ซ่ึงการพิจารณาพิพากษาคดี
จะตองกระทําโดยเปดเผย และศาลตองมีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ปราศจากการแทรกแซงจากอํานาจอ่ืน โดยในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของศาลยุติธรรมน้ันตองเปนไปตามหลักนิติธรรม 
กระบวนการท่ีถูกตองตามกฎหมาย (Due Process of Law) รวมถึง
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงเปนหลักการสําคัญ
ท่ีศาลไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหการทําหนาท่ีเปนไป
ดวยความถูกตองและชอบธรรม และท่ีสําคัญคือจะตอง
ใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก
ตามวิถีทางท่ีกฎหมายกําหนดไว เพ่ือใหประชาชนมีความเช่ือม่ัน
ในบทบาทของศาลยุติธรรม และประชาชนทุกคนจะตองไดรับ
การปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันภายใตหลักกฎหมายเดียวกัน ท้ังน้ี 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และตามแนวนโยบาย
ในการบริหารงานศาลยุติธรรมท่ีมุงเนนในการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนเปนสําคัญ   

รองประธานศาลอุทธรณ�
นายชาญณรงค�  ปราณีจิตต� 
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สําหรับการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมน้ัน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรม ไดพิจารณาเจตนารมณและบทบัญญัติท่ีเก่ียวของในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แลว ไดกําหนดกรอบการจัดทําแผนปฏิรูปใหบรรลุเปาหมาย
ในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและสรางกระบวนการ
ยติุธรรมท่ีประชาชนเช่ือม่ันน้ัน ไมอาจกระทําไดโดยอาศัยการแกปญหาเปนรายประเด็นหรือรายองคกร 
แตตองวิเคราะหสภาพปญหาในลักษณะองครวม นําผลการศึกษาในอดีตมาวิเคราะห สังเคราะห 
แลวกําหนดเปาหมายในการปรับแนวคิดและกระบวนการทํางานของกระบวนการยุติธรรมใหม เพ่ือให
ประชาชนเกิดความรูสึกวาเปนเจาของกระบวนการยติุธรรมอยางแทจริง ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม
จากกระบวนการยุติธรรม ไมมีความเหล่ือมล้ําในการบังคับใชกฎหมาย กับมุงสรางระบบการสอบสวน
และงานนิติวิทยาศาสตรท่ีประชาชนเช่ือม่ันในความรวดเร็วและถูกตอง และระบบการลงโทษกับการดูแล
สอดสองผูท่ีพนโทษทําใหสังคมเกิดความปลอดภัยอยางยัง่ยืน ตลอดจนตองทาํใหกระบวนการยติุธรรม
มีมาตรฐานสากลและมีสวนสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

จากกรอบและทิศทางการจัดทําแผนปฏิรูปประเทศขางตน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรม ไดนํากรอบดังกลาวไปยกรางแผนปฏิรูปฯ โดยรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของและประชาชนแลว สรุปเปนขอเสนอใหดําเนินการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม
ใน ๑๐ ประเด็น ดังน้ี 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ การกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม
ท่ีชัดเจนเพ่ือใหประชาชนไดรับความยติุธรรมโดยไมลาชา โดยมีกิจกรรมปฏิรูปท่ีสําคัญ คือ ใหหนวยงาน
กําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกข้ันตอนแลวประกาศใหประชาชนทราบ สรางกระบวนการรับเรื่อง
รองเรียน มีระบบการประเมินและปรับปรุงระยะเวลาตามท่ีประกาศเปนระยะและสรางระบบ
การตรวจสอบและ/หรือแจงความคืบหนาการดําเนินการใหประชาชนทราบ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยติุธรรม โดยมีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีสําคัญ คือ กําหนดมาตรการเพ่ือชวยเหลือและคุมครอง
ผูเสียหาย พยาน ผูตองหาและจําเลยในการดําเนินคดี การพัฒนาระบบการจัดใหมีทนายความ
ชวยเหลือคดี ปรับปรุงระบบประกันตัว การพัฒนาและสงเสริมระบบการไกลเกล่ียขอพิพาท พัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือเพ่ิมชองทางในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และสงเสริมใหประชาชนและชุมชน
มีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา โดยมีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีสําคัญ คือ นําระบบประเมินความเส่ียงมาใชทดแทนการเรียก
ทรัพยสินเปนหลักประกัน เพ่ิมมาตรการลงโทษท่ีหลากหลาย นําโทษปรับตามความสามารถในการชําระ
มาใช และแกไขกฎหมายแพงและพาณิชยเร่ืองหน้ีและสัญญาเพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยติุธรรมเพ่ือสรางความปลอดภัย
และความเปนธรรมในสังคม โดยมีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีสําคัญ คือ ทบทวนการจําแนกประเภทยาเสพติด
และพัฒนาระบบบําบัดผูติดยาเสพติด ลดอุปสรรคในการกลับคืนสูสังคมของผูพนโทษ มีระบบ
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การกําหนดโทษท่ีโปรงใสและไดสัดสวนยิ่งข้ึน มีระบบยุติคดีอาญาท่ีมีการตรวจสอบถวงดุลการใช
ดุลพินิจท่ีเหมาะสม และบูรณาการฐานขอมูลเก่ียวกับผูกระทําผิด  

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๕ การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพ่ือใหมีการตรวจสอบและถวงดุล
ระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอยางเหมาะสม โดยมีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีสาํคัญ คือ กําหนด
ประเภทหรือลักษณะคดีท่ีควรจะมีการสอบสวนรวมกันระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
มีกฎหมายเก่ียวกับการกันผูรวมกระทําความผิดเปนพยาน และใหพนักงานอัยการมีอํานาจสอบสวน
เพ่ิมเติม 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ การกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกฝาย
ใหชัดเจนเพื่อมิใหคดีขาดอายุความ โดยมีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีสําคัญ คือ กําหนดระยะเวลาในการ
สงสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนใหแกพนักงานอัยการ เพ่ือใหมีระยะเวลาเพียงพอในการ
ตรวจสอบสํานวน และบูรณาการความรวมมือเพื่อแกปญหาขอขัดของท่ีอาจเกิดจากการประสานงาน
ท่ีลาชา 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๗ การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสรางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ี
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ โดยมีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีสําคัญ คือ ใหผูเสียหายสามารถ
รองทุกข กลาวโทษ ณ สถานีตํารวจแหงใดก็ได สรางระบบปองกันการแทรกแซงหรือครอบงําการใช
ดุลพินิจในการทําสํานวนของพนักงานสอบสวน และจัดต้ังหนวยงานในสํานักงานอัยการสูงสุดใหมีหนาท่ี
วิเคราะหคําพิพากษาเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตรเพ่ือความถูกตองสมบูรณของขอเท็จจริง
แหงคดี โดยมีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีสําคัญ คือ จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือกําหนดมาตรฐานกลางการปฏิบัติงาน
และคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร ใหมีผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรและนิติเวช
ท่ีเพียงพอและมีความเปนอิสระ และพัฒนาหลักเกณฑการรับฟงพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๙ การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของในกระบวนการ
ยติุธรรม เพ่ือมุงอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว โดยมีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีสําคัญ 
คือ มีมาตรการขจัดวัฒนธรรมองคกรท่ีเปนอุปสรรคตอการอํานวยความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว 
นําเทคโนโลยีมาใชในการทํางานภายในหนวยงานและงานบริการประชาชน และกําหนดตัวช้ีวัดในการ
ปฏิบัติงาน 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๑๐ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยติุธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ โดยมีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีสําคัญ คือ ปรับปรุงเขตอํานาจศาลและกฎหมายเพ่ือให
รองรับการคาระหวางประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับคดี และพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ
ระหวางประเทศ 

สําหรับประเด็นปฏิรูปท่ีกําหนดข้ึนเพื่อแกปญหานักโทษลนเรือนจําน้ัน มีการกําหนด
ไวในประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนากลไกชวยเหลือประชาชนใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๓ การสรางกลไกเพื่อใหมีการบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
และประเด็นปฏิรูปท่ี ๔ การสรางกลไกเพื่อใหมีการบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อสราง
ความปลอดภัยและความเปนธรรมในสังคม ท่ีสามารถแกปญหาความแออัดของเรือนจําได แตเปาหมาย
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สุดทายของกระบวนการยุติธรรมไมใชเพียงการลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา เพราะหากลด
จํานวนผูตองขังลงเปนจํานวนมากไดแตไมสามารถแกไขพฤติกรรมของผูตองขังท่ีปลอยออกมาสังคม
ก็จะไมมีความปลอดภัย 

ดังน้ัน ในการแกไขปญหานักโทษลนเรือนจํา ไมใชวาจะนํามาตรการชะลอฟองมาใชแลว
จะแกไขปญหานักโทษลนเรือนจําไดแนนอน และไมควรคิดวา “เม่ือคนลนคุกก็ตองเอาคนออกจากคุก”
เพราะจะไมสามารถแกไขปญหาอาชญากรรมไดจริง ดังน้ัน การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจึงตองมอง
ทุกดาน โดยมองถึงเรื่องการคุมครองสิทธิมนุษยชน การดูแลผูตองหา จําเลย และผูเสียหาย รวมถึง
เร่ืองความขัดแยงระหวางบุคคลท้ังสองฝาย และหากผูตองหากระทําความผิดจริงก็จะดูแลไปถึงแนวทาง
การแกไขเพื่อไมใหผูตองหากระทําความผิดซ้ําอีก เพื่อใหโอกาสในการท่ีจะกลับตนเปนคนดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดตอไป 

แผนการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมไมไดมองวามาตรการชะลอฟองเปนวิธีแกไข
ปญหานักโทษลนเรือนจํา แตมุงท่ีจะแสวงหาและนํามาตรการตาง ๆ ท่ีจะลดการคุมขังในระยะยาว
มาใชมากกวา เพราะมาตรการท่ีจะไมลงโทษถึงจําคุกนาจะมีอยูเพียงพอแลว เชน การรอการกําหนดโทษ                         
การรอการลงโทษ หรือแมแตมาตรการชะลอฟองตามมาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติการรักษา
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

แมจะมีปญหานักโทษลนเรือนจํา แตการจะแกไขปญหาโดยการไมฟองผูตองหาท่ีทําผิดตอศาล
ไมใชทางออกท่ีถูกตองนัก เพราะหากไมมีการฟองคดีแลวการตรวจสอบถวงดุลวาผูท่ีถูกกลาวหา
ไดกระทําผิดจริงหรือไม กอนท่ีจะปฏิบัติตอเขาเย่ียงผูกระทําผิดก็จะไมมี ผลกระทบท่ีตามมา
คือหากในความเปนจริงผูตองหาน้ันไมไดกระทําความผิดแตท่ีตองรับสารภาพก็เพื่อใหพนักงานอัยการ
ส่ังชะลอฟอง เนื่องจากไมตองการท่ีจะข้ึนศาล โดยสวนตัวแลวเห็นวาไมถูกตองและไมกอใหเกิด
ประโยชนอะไรแกสังคม รวมท้ังผูตองหาดวย ดังน้ัน การท่ีจะนํามาตรการใดมาใชแกไขปญหา
ตองคํานึงผูกระทําความผิดจริงตองไดรับโทษ สวนผูถูกกลาวหาท่ีไมไดกระทําความผิดจะตองไดรับ
ความเปนธรรม แมบางฝายอาจมองวาการชะลอฟองเปนวิธีการหน่ึงในการชวยลดปริมาณผูตองขัง
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มาตรการแทนการฟ�องคดีอาญา : กระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

ในเรือนจํา แตอันท่ีจริงวิธีลดผูตองขังมีอีกหลากหลายวิธีท่ีสามารถทําไดโดยเฉพาะในประเด็น
การปฏิรูปท่ี ๓ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม กําลังดําเนินการและพยายาม
ท่ีจะผลักดันเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วท่ีสุด

จุลนิติ : แนวทางการจัดให�มีกฎหมายท่ีเก่ียวกับมาตรการแทนการฟ�องคดีอาญา
เพื่อลดการคุมขังตามแผนปฏิรูปการดําเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด�านกระบวนการยุติธรรมท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ควรมีหลักการและเหตุผลตลอดจน
สาระสําคัญอย�างไร

นายชาญณรงค�  ปราณีจิตต� : กอนอื่นตองทําความเขาใจการฟองคดีตอศาลน้ัน
เพื่อใหศาลทําหนาท่ีตรวจสอบวาผูท่ีถูกพนักงานอัยการกลาวหาน้ันไมไดกระทําความผิดจริงหรือไม 
แตหลายคนเขาใจวาถามาศาลแลวตองถูกลงโทษจําคุกแนนอน ซ่ึงเปนความเขาใจท่ีผิดอยางย่ิง 
เพราะศาลไมไดมีหนาท่ีนําคนเขาคุก แตศาลเปนองคกรฝายตุลาการซ่ึงเปนองคกรกลางท่ีมีหนาท่ี
ในการตรวจสอบขอเท็จจริง และพยานหลักฐาน ท่ีพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ใชในการส่ังฟองวาถูกตองหรือไม ในช้ันสอบสวนสวนใหญจะพบวาจําเลยมักใหการรับสารภาพ
แตเมื่อคดีมาถึงศาล ศาลตองพิจารณาคดีโดยเปดเผย มีความเปนอิสระในการทําหนาท่ี ดังน้ัน 
จําเลยจึงอาจใหการปฏิเสธได แมในช้ันสอบสวนจะใหการรับสารภาพก็ตาม  

ปจจุบันในแตละปมีปริมาณคดีอาญาข้ึนสู การพิจารณาของศาลเปนจํานวนมากกวา 
๖๐๐,๐๐๐ คดี และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ป โดยอาจมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
ประชากร ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงกวา ๕๐๐,๐๐๐ คดี ผูตองหาใหการรับสารภาพ ในจํานวนน้ี

4-28-MAC6.indd   144-28-MAC6.indd   14 7/24/20   5:43 PM7/24/20   5:43 PM



ม.ค. - ก.พ. ๖๓๑๕

ศาลลงโทษปรับอยางเดียวและรอการลงโทษ
จําคุกไวกวา ๔๐๐,๐๐๐ คดีแลว จะเห็นไดวา
เกือบรอยละ ๙๐ ของผูตองหาไมไดรับโทษ
จําคุก ขอสําคัญคือ คดีท่ีพนักงานอัยการฟอง
ในแตละปศาลพิพากษาลงโทษเพียงรอยละ ๗๐
ท่ีเหลืออีกรอยละ ๓๐ ศาลพิพากษายกฟอง
เพราะผูตองหาไมไดกระทําความผิด แตใน
ประเทศท่ีกระบวนการยติุธรรมมีประสิทธิภาพสูง 
คดีท่ีศาลยกฟองมีไมถึงรอยละ ๑ 

จะเห็นไดวาในประเทศท่ีไดนํามาตรการ
ชะลอฟองมักจะเปนประเทศท่ีมีกระบวนการ
สอบสวนท่ีเขมแข็งเห็นไดจากมีการยกฟอง
เพียงรอยละ ๑ เทาน้ัน ดังน้ัน หากมีการ
นํามาตรการชะลอฟองมาใชกับคดีท่ีผูตองหา
หรือจําเลยท่ีรับสารภาพ แมผูตองหาหรือจําเลยน้ันจะไมตองรับโทษจําคุก แตส่ิงท่ีขาดหายไปคือ
โอกาสในการท่ีจะใหศาลตรวจสอบวาแทจริงแลวคดีท่ีจําเลยรับสารภาพน้ันจําเลยไดกระทําความผิดจริง
หรือไม เพราะถาไมผิดก็ไมควรเอาตัวไวเพื่อคุมความประพฤติ แตถาตรวจสอบแลวกระทําผิดจริง
อาจมีการรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษไว ซ่ึงทายท่ีสุดผูตองหาหรือจําเลยก็ไมติดคุก
เหมือนกัน จึงเห็นไดวาการชะลอฟองกับกรณีปญหาผูตองขังลนเรือนจําน้ันจึงไมไดมีความสัมพันธกัน
แตอยางใด 

ดังน้ัน ประเด็นปฏิรูปท่ีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม กําลังดําเนินการ
เพื่อลดการคุมขัง หรือลดการลงโทษจําคุกมี ๓ ประเด็นปฏิรูปดวยกันซ่ึงการลดจํานวนผูตองขัง 
สามารถลดไดท้ังในระหวางฟองพิจารณา และในช้ันพิพากษาคดี ดังน้ี 

๑. แนวทางการลดการคุมขังในระหวางพิจารณา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง

กระบวนการยุติธรรม โดยจัดใหมีมาตรการเพื่อคุมครองผูตองหาและจําเลยใหเหมาะสม ครอบคลุม 
และรวดเร็ว จัดระบบการปลอยช่ัวคราวท่ีรวดเร็วไมอิงกับเงินหรือฐานะทางเศรษฐกิจของผูตองหา
หรือจําเลยโดยไมใชหลักประกัน คํานึงถึงความปลอดภัยของสังคมซ่ึงจะตองมีวิธีการทําใหผูตองหา
ไมกลับไปกระทําความผิดซ้ําในระหวางท่ีไดรับอนุญาตใหประกันตัว รวมถึงมีมาตรการปองกัน
การหลบหนีท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและจับกุมผูตองหากลับมาไดอยางรวดเร็วรวมท้ังการใหสิทธิ
ผูตองหาหรือจําเลยสามารถรองขอใหมีการปลอยไดทุกวันโดยไมมีวันหยุด 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ เปนการลดการคุมขังในช้ันพิจารณา กลาวคือ ในระหวางการพิจารณาคดี 
ศาลมีมาตรการเพ่ือลดการคุมขัง ดังน้ี 

ประการแรก ระบบประเมินความเส่ียง ในการปลอยช่ัวคราว ตองนําระบบประเมินความเส่ียง
มาใช เพื่อชวยใหศาลมีขอมูลประกอบการใชดุลพินิจวาควรปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลยหรือไม

้ ่ ่
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ซ่ึงหากประเมินแลวมีความเส่ียงในการหลบหนีหรือกอเหตุอันตรายนอย ศาลอาจมีคําส่ังใหปลอย
ช่ัวคราวได ศาลจะมองแตเพียงเร่ืองการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยฝายเดียวน้ันไมได 
ศาลตองพิจารณาถึงความปลอดภัยของสังคมดวย ดังน้ัน แมจะมีการปลอยช่ัวคราว ศาลอาจส่ังใช
มาตรการตาง ๆ  เพ่ือปองกันการหลบหนีหรืออันตรายจากเบาไปหาหนัก เปนอันดับแรก อาจใหสาบานวา
จะไมไปกระทําความผิดอีก ถามีความเสี่ยงสูงขึ้นอาจใชอุปกรณ EM (Electronic Monitoring) 
ติดตามตัว หรือ การเรียกหลักประกัน เดิมศาลไมเคยนําระบบประเมินความเส่ียงมาใช เนื่องจาก
ขาดบุคลากร ขาดระบบ รวมถึงขาดงบประมาณ ศาลจึงไดแตเพียงขอมูลจากพนักงานสอบสวนและ
ผูตองหาหรือจําเลย และประเมินความเส่ียงดวยตัวเอง แตระบบประเมินความเส่ียงจะอาศัยขอมูล
สวนบุคคลเปนปจจัยหลัก เชน อายุ ระดับการศึกษา ปญหาสุขภาพจิตของผูตองหาหรือจําเลย 
ตลอดจนประวัติการถูกจับกุม รวมท้ังปจจัยดานเศรษฐกิจ ซ่ึงหากผูตองหาหรือจําเลยมีอาชีพท่ีแนนอน
ม่ันคง มีรายได ท่ีเพียงพอเล้ียงตัวเองและครอบครัว หรือปจจัยดานสังคม ซ่ึงหากผูตองหาหรือจําเลย
อาศัยอยูคนเดียวหรืออาศัยอยูกับครอบครัว ความผูกพันใกลชิดของบุคคลในครอบครัวก็เปนปจจัย
มีผลตอแนวทางในการสรางแบบประประเมินความเส่ียงในการปลอยช่ัวคราวกอนพิจารณาคดี
เปนอยางมาก นอกจากน้ียังรวมถึงมูลเหตุจูงใจ อ่ืน ๆ ท่ีผูตองหาหรือจําเลยกระทําความผิดอีกดวย 

สํานักงานศาลยุติธรรมไดมีการทดลองระบบประเมินความเส่ียงมาแลวเปนเวลา ๔ ป 
โดยความเส่ียงท่ีกําหนดไวมี ๕ ระดับ คือ (๑) เส่ียงมากท่ีสุด (๒) ความเส่ียงมาก (๓) เส่ียงปานกลาง  
(๔) เส่ียงนอย (๕) เส่ียงนอยท่ีสุด 

โดยการประเมินความเส่ียงในการปลอยตัวช่ัวคราวในข้ันกอนพิจารณาคดีน้ัน ไดแนวคิด
มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงในชวงหลายปท่ีผานมาสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาระบบการประเมิน
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ความเส่ียงในการปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาวาผูตองหา
หรือจําเลยคนใดควรไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว และถาจะปลอยช่ัวคราวจะใชมาตรการกํากับดูแล
อยางไร ระบบการประเมินความเส่ียงทําใหศาลมีขอมูลท่ีจะส่ังปลอยหรือไมปลอยผูตองหาหรือจําเลย
มากข้ึน 

ประการท่ีสอง ระบบกํากับดูแล การต้ังผูกํากับดูแล และการใชอุปกรณ EM (Electronic 
Monitoring) เมื่อผูตองขังหรือจําเลยไดผานระบบประเมินความเส่ียงมาแลว ศาลจะนํามาตรการ
ในการกํากับดูแลมาใช ดังน้ี (๑) การใหสาบานตัว (๒) การรายงานตัว (๓) การต้ังผูสอดสอง 
(๔) การหามในเร่ืองอ่ืน ๆ และ (๕) การใสอุปกรณ EM หรือกําไลอิเล็กทรอนิกส 

ปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติมาตรการกํากับและติดตามจับกุมผูหลบหนีการปลอย
ช่ัวคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหศาลแตงต้ังผูกํากับดูแลผูถูกปลอยช่ัวคราวเพื่อใหปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามท่ีศาลกําหนด กลาวคือ ใหผูกํากับดูแลผูถูกปลอยช่ัวคราวเปนผูสอดสองดูแล 
รับรายงานตัว หรือใหคําปรึกษาผูถูกปลอยช่ัวคราว เพ่ือปองกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีไดรับการปลอยช่ัวคราว จึงเปนท่ีมาในการลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) วาดวยความรวมมือเพื่อประสานงานระหวางศาลยุติธรรมกับฝายปกครอง
(กํานัน ผูใหญบาน) ในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเส่ียงและการกํากับดูแลในช้ันปลอยช่ัวคราว
ของศาลยุติธรรม โดยใหศาลยุติธรรมประสานความรวมมือกับเจาหนาท่ีฝายปกครอง โดยเฉพาะกํานัน 
ผูใหญบาน ใหเขามามีบทบาทในการใหขอมูลเก่ียวกับผูตองหาหรือจําเลยเพ่ือประกอบในการประเมิน
ความเส่ียงในช้ันกอนการปลอยช่ัวคราว และการชวยเหลือสอดสอง กํากับดูแลพฤติกรรมของผูตองหา
หรือจําเลยใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีศาลกําหนด รวมถึงการรับรายงานตัวแทนศาลภายหลังการปลอยตัว
ช่ัวคราว อันเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนใหการปฏิรูประบบการปลอยช่ัวคราวของศาลมีความสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน

ประการท่ีสาม เพ่ิมประสิทธิภาพในการจับกุมผูหลบหนีหรือทําผิดเง่ือนไขในระหวางปลอย
ช่ัวคราว ท่ีผานมามีจําเลยท่ีศาลอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวแลวหลบหนีระหวางการพิจารณาคดีของศาล
หลายราย เมื่อผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีจะตองมีกระบวนการติดตามและจับกุมท่ีมีประสิทธิภาพ              
โดยต้ังรางวัลนําจับใหกับเจาหนาท่ี ดังน้ัน หากตองการใหการติดตามและจับกุมจําเลยมาโดยเร็ว จะตอง
อาศัยความรวมมือจากภาคประชาสังคมในการแจงเบาะแสจําเลย เพื่อใหเจาหนาท่ีตํารวจสามารถ
ติดตามจับกุมจําเลยได ซ่ึงเงินรางวัลท่ีจะจายใหแกผูท่ีแจงเบาะแส รวมถึงเงินรางวัลท่ีจะใหกับเจาหนาท่ี
ผูจับกุมจําเลยไดน้ัน กฎหมายใชเงินจากคาปรับคดีอาญา 

ประการท่ีส่ี การเรียกหลักประกันควรใชเปนทางเลือกสุดทาย เพ่ือใหมีการเรียกหลักประกัน
ลดนอยลง หรือนอยท่ีสุด เนื่องจากการเรียกหลักประกันน้ันไมไดเปนประกันวาผูตองหาหรือจําเลย
จะไมหลบหนี หรือไมไปกระทําความผิดซ้ําอีก เพราะแมวาจะใหเรียกหลักประกันมากเพียงใด หากจําเลย
จะหลบหนีก็สามารถหนีไปได ฉะน้ันจึงไมควรเรียกหลักประกันเลยดวยซ้ํา เวนแตกรณีจําเลยได
กระทําความผิดท่ีมีลักษณะเปนการแสวงหาผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ เชน ฉอโกงประชาชน ซ่ึงอาจ
จําเปนตองเรียกหลักประกัน
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มาตรการแทนการฟ�องคดีอาญา : กระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

ประการที่หา การขอปลอยชั่วคราวขอไดทุกวันไมมีวันหยุด เพื่อเปนการคุมครองสิทธิ
ของผูตองหาหรือจําเลย ใหไดรับการพิจารณาคํารองขอปลอยช่ัวคราวโดยเร็ว ประธานศาลฎีกา
จึงไดออกระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการเปดทําการศาลและพิจารณาคํารอง
ขอปลอยช่ัวคราวในวันหยุดราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๓
เปนตนไป ซ่ึงเปนการกําหนดเก่ียวกับการเปดทําการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อใหศาลพิจารณา
คํารองขอผัดฟอง ฝากขัง การรับและสงตัวผูถูกจับตามหมายจับ ดังน้ัน หากมีการขอใหปลอยตัวช่ัวคราว
จึงสามารถทําไดทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ 

๒. แนวทางการลดการคุมขังในช้ันพิพากษาคดี
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลด

ความเหลื่อมลํ้า ในประเด็นเก่ียวกับการพัฒนากฎหมาย เพื่อใหศาลนํามาตรการลงโทษอยางอื่น 
(intermediate sanctions) เชน การส่ังใหทํางานบริการสังคม ใหเขารับการแกไขฟนฟู มาใชกับ
ผูกระทําความผิดไดโดยไมตองลงโทษจําคุกกอน ดังเชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนํามาตรการลงโทษ
อยางอื่นมาใชกวา ๒๐๐ มาตรการ สวนประเทศไทยก็ไดนํามาใชในบางสวนในกรอบของเรื่องการรอ
การกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษ ในมาตรา ๕๖ ของประมวลกฎหมายอาญา เชน การใหชดใช
คาสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหาย โดยวิธีอื่นใหแกผู เสียหายตามท่ีผูกระทําความผิด
และผูเสียหายตกลงกัน การแกไขฟ นฟูหรือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดแกทรัพยากรธรรมชาติ
หรือส่ิงแวดลอมหรือชดใชคาเสียหายเพ่ือการดังกลาว การทํางานบริการสังคม การใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ติดตามตัว (EM) รวมถึงเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดเพ่ือแกไข ฟนฟู หรือปองกันมิให
ผูกระทําความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดซ้ําอีก หรือเงื่อนไขในการเยียวยาผูเสียหาย
ตามท่ีเห็นสมควร เปนตน แตความในมาตรา ๕๖ ก็ยังมีขอจํากัดทางกฎหมายวาจําเลยท่ีศาลจะส่ังให
รอการกําหนดโทษไดจะตองเปนผูกระทําความผิดซ่ึงมีโทษจําคุกหรือปรับ และในคดีน้ันศาลลงโทษ
จําคุกไมเกิน ๕ ป ไมวาจะลงโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม หรือลงโทษปรับอยางเดียว รวมถึงเงื่อนไข
ท่ีผูกระทําความผิดตองไมเคยรับโทษจําคุกมากอน หรือเคยรับโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเปนโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือเคยรับโทษ
จําคุกมากอนแตพนโทษจําคุกมาแลวเกินกวา ๕ ป แลวมากระทําความผิดอีก โดยความผิดในคร้ังหลัง
เปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

จะเห็นไดวากฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขไวหลายขอมาก แตหากสามารถปลดล็อกหรือแกไข
กฎหมายเพ่ือลดขอจํากัดบางขอไดก็จะดี แตแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการ
ยุติธรรม เห็นวา ควรพัฒนากฎหมายใหศาลมีดุลพินิจท่ีจะนํามาตรการลงโทษอยางอ่ืนมาใชไดโดยตรง            
ก็จะเปนทางออกอีกทางหน่ึงในการท่ีจะชวยลดปญหาเร่ืองผูตองขังลนเรือนจําได 

ประเด็นการปฏิรูปที ่ ๔ การปรับกระบวนทัศนในการบริหารศาลยุติธรรมเพื ่อสราง
ความปลอดภัยและความเปนธรรมในสังคม เปนการสรางกลไกเพื่อใหมีการบังคับการตามกฎหมาย
อยางเครงครัดเพื่อสรางความปลอดภัยและความเปนธรรมในสังคม เชน การกําหนดนโยบายและ
มาตรการบังคับใชกฎหมายยาเสพติดบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ โดยจัดใหมีกระบวนการ
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ทางกฎหมายที ่เปดโอกาสใหผู กระทํา
ความผิดซึ่งติดยาเสพติดไดรับการบําบัด
ฟ นฟูภายใตการกํากับดูแลที ่เหมาะสม
มีความสัมพันธกัน จะเห็นไดวาผูตองขัง
ส วนใหญร อยละ ๗๐ เป นผ ู ต องหา
คดียาเสพติด โดยผูถูกจับสวนใหญมาจาก
เด ็กเด ินยา กลาวค ือ จากคนเสพยา
ก็ต องหาซื ้อยา เมื ่อไมม ีเง ินไปซื ้อยา
ก็ตองหาเงินเพื่อไปซื้อยา เมื่อไมมีรายได
ก็จะผันตัวเองไปเปนเด็กเดินยา ซึ่งจะมี
ความผิดขอหาจําหนายยาเสพติด และ
เจ าพนักงานตํารวจไปล อซ ื ้อมาแล ว
เด็กเดินยาก็ตองโดนจับเขาคุก กลายเปน
ในค ุกก ็จะม ีแต  เด ็กเด ินยาที ่พ ื ้นฐาน
มาจากเด็กที่ติดยา เมื ่อออกมาจากคุกก็ไมมีงานทํา ไมมีรายได ก็จะกลับไปเปนเด็กเดินยาอีก 
สุดทายผูคายารายใหญก็ลอยนวล ดังนั้น นโยบายในการปราบปรามการกระทําความผิดที่รุนแรง 
เชน ขอหาจําหนาย นําเขา หากไปลดโทษลง ผูคายารายใหญก็จะไดประโยชนไปดวย วิธีแกก็คือ 
ตองแยกผู ต องขังที ่ต ิดยาออกมา แตปญหาคือเมื ่อแยกออกมาแลว แมจะสงไปบําบัดแลว
ก็ยังกลับไปเสพยาอีกเพราะเมื่อผูติดยาไมคิดจะเลิกเสพยาการบําบัดจึงไมใชทางออกที่ถูกตองนัก 
ดังนั้น พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงไดกําหนดใหคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดใหโทษกําหนดเขตพื้นที่หนึ่งพื ้นที่ใดเพื่อเสพหรือครอบครองยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท ๕ ได เพ่ือลดอันตรายจากการเสพ รวมถึงสงผูกระทําความผิดซ่ึงติดยาเสพติดไปรับการบําบัด
ฟนฟูภายใตการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมควบคูกันไป เม่ือรัฐสามารถแกปญหาตรงน้ีได ก็จะชวยลดปญหา
เร่ืองผูตองขังลนเรือนจําลงไดอีกทางหน่ึง

นอกจากน้ียังมีอีกหลายมาตรการท่ีสามารถลดจํานวนผูตองขังลงได เชน  
๑) ยกเลิกโทษจําคุกข้ันต่ํา เพ่ือใหศาลมีอํานาจในการใชดุลพินิจกําหนดโทษไดอยางเหมาะสม

แกพฤติการณแหงคดี เน่ืองจากโทษข้ันต่ําหลายกรณีไมเหมาะสมในกรณีพฤติการณการกระทําความผิด
ไมรายแรง ทําใหจําเลยตองถูกจําคุกในระยะยาวเกินสมควร

๒) ลดเง่ือนไขการรอการกําหนดโทษ (มาตรา ๕๖ ของประมวลกฎหมายอาญา) เม่ือเง่ือนไข
ในการท่ีจะใหรอการกําหนดโทษมีมาก ก็สงผลใหศาลไมอาจพิพากษาใหรอการกําหนดโทษได 

๓) ขยายความผิดที่อาจยกโทษจําคุก และปรับสถานเดียว (มาตรา ๕๕ ของประมวล
กฎหมายอาญา) และที่อาจลงโทษกักขังแทนโทษจําคุก (มาตรา ๒๓ ของประมวลกฎหมายอาญา) 
ซึ่งกฎหมายกําหนดวาตองเปนกรณีที่ศาลจะลงโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือนเทานั้น จึงจะใชวิธีการ
ยกโทษจําคุก และใหปรับแตอยางเดียว หรือลงโทษกักขังแทน ดังนั้น ควรแกไขโทษจําคุกในกรณีนี้
ใหเพ่ิมข้ึนซ่ึงอาจเปน ๖ เดือนเพ่ือใหศาลใชดุลพินิจเล่ียงโทษจําคุกได
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๔) กักขังเฉพาะในวันหยุดราชการได ซ่ึงจะสงผลใหจํานวนผูตองขังในเรือนจําลดลงได
อีกทางหน่ึง

๕) กรณีผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติใหจายคาปรับหรือกักขังระยะสั้นเพื่อใหเข็ดหลาบได
เชน กรณีผูตองหาบางรายกระทําผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ กฎหมายใหนําโทษท่ีรอการกําหนดโทษ
ไวมาลงโทษ หากเปล่ียนเปนการปรับหรือกักขังในระยะส้ันแทน เพ่ือใหผูตองหาหรือจําเลยไดเข็ดหลาบ
ก็จะไดไมตองถูกจําคุก 

๖) คุมประพฤติแบบเขม เพื่อเปนทางเลือกแกศาลแทนการลงโทษจําคุก ซ่ึงเปนรูปแบบหน่ึง
ของมาตรการลงโทษระดับกลางท่ีมีลักษณะคาบเก่ียวระหวางมาตรการคุมประพฤติแบบปกติและ
การลงโทษจําคุก มาตรการคุมประพฤติแบบเขมน้ีมีกระบวนการสอดสองดูแลผูถูกคุมประพฤติ
อยางเขมงวดและเครงครัดมาก โดยเฉพาะเง่ือนไขคุมประพฤติท่ีศาลกําหนดเวลาหามออกจากเคหสถาน
โดยใชเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีเพ่ิมความเขมงวดและมีประสิทธิภาพมากกวามาตรการ
คุมประพฤติแบบปกติท่ัวไป เพื่อใชบังคับกับผูกระทําผิดคดีอาญารายแรงหรือผูท่ีมีความเส่ียงสูงได
เปนอยางดี เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับประชาชนวาผูกระทําผิดเหลาน้ันจะไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก 

๗) ทํางานบริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชนเปนระยะเวลานานขึ้น กลาวคือ ควรมี
การกําหนดจํานวนช่ัวโมงในการทํางานบริการสังคมใหมากข้ึน 

๘) บานกึ่งวิถี มีลักษณะเปนบานพักหรือศูนยพักพิงสําหรับทดลองใชชีวิตกอนจะกลับเขาสู
สังคม โดยมีกระบวนการในการสงเคราะห ฝกอาชีพ และจริยธรรมไปดวยในคราวเดียวกัน
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 จุลนิติ : บทสรุปส�งท�ายและข�อเสนอแนะอื่น ๆ  

นายชาญณรงค�  ปราณีจิตต� : การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมควรเนนใหประชาชนสามารถ
เขาถึงกระบวนการยติุธรรม ลดความเหล่ือมล้ําในสังคม ซ่ึงท่ีผานมากระบวนการยติุธรรมผานการปฏิรูป
มาแลวหลายคร้ัง แตก็ยังพบปญหาการดําเนินการท่ีลาชาและความเหล่ือมล้ําในการบังคับใชกฎหมาย 
ทําใหประชาชนยังขาดความเชื่อม่ันตอกระบวนการยุติธรรม โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ดานกระบวนการยุติธรรมไดพยายามนําบทเรียนท่ีมีอยูมาจัดทําแผนปฏิรูปประเทศ ดานกระบวนการ
ยุติธรรม ซ่ึงมีประเด็นการปฏิรูป ๑๐ ประเด็นหลัก โดยเนนการใหประชาชนมีสวนรวมและเปนเจาของ
กระบวนการยุติธรรมอยางแทจริง รวมท้ังลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมท่ีมีศักยภาพในการจัดการ
กับขอพิพาทและทําใหการสอบสวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แตก็ยอมรับวาการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมเปนเร่ืองท่ีทําไดยาก เน่ืองจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมสวนใหญเปนหนวยงานอิสระ 
ตองใชเวลาในการหารือ และหาจุดสมดุลใหได เร่ืองสําคัญอีกเร่ืองหน่ึงท่ีนาจะเปนประโยชนอยางมาก 
คือการทําใหประชาชนทราบถึงกรอบระยะเวลาทํางานของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบไดวาปญหาท่ีรองเรียนหรือคดีของตนอยูในข้ันตอนใดและคืบหนาไปเพียงใด แตอยางไร
ก็ตามการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมตองใชระยะเวลา เน่ืองจากเปนเร่ืองละเอียดออน และมีผลกระทบ
หลายฝาย ขณะน้ีหลายเรื่องอยูระหวางดําเนินการเรงรัดใหมีการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาแลว
คาดวานาจะแลวเสร็จในกลางป ๒๕๖๓ นี้  
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เมื่อพุธที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ สํานักงานการสอบสวน สํานักงานอัยการสูงสุด

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการและแนวความคิด
เกี ่ยวกับการใช�มาตรการแทนการฟ�องคดีอาญา
ว�ามีที่มาและมีความหมายอย�างไร

ร�อยตํารวจโท อุทัย  อาทิเวช : สําหรับ
หลักการและแนวความคิดในการนําเอามาตรการแทนการฟอง
คดีอาญามาใชน้ัน เปนการสรางกลไกทางกฎหมายในการเบ่ียงเบน
ขอพิพาทออกจากกระบวนการยติุธรรมปกติหรือกระบวนการ
ยติุธรรมกระแสหลักของการดําเนินคดีเพ่ือลดปญหา "คดีลนศาล 
คนลนเรือนจํา" ท้ังน้ี เน่ืองจากปจจุบันประเทศไทยมีผูตองขัง
ประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบอัตราสวนระหวาง
จํานวนผูตองขังกับพื้นท่ีของเรือนจําท้ังประเทศจะเห็นไดวา
ไมเปนไปตามมาตรฐานสากล ปญหาความแออัดในเรือนจํา
สงผลกระทบตอสภาพจิตใจและสุขภาพของผูตองขังในเรือนจํา
จากสภาพปญหาปริมาณผูตองขังลนเรือนจําประกอบกับแนวคิด
ของทฤษฎีอาชญาวิทยา คือ ทฤษฎีตราบาปหรือทฤษฎีตีตรา
(Labelling Theory) ซ่ึงมองวาการท่ีสังคมนําคนท่ีมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมเพียงเล็กนอยเขาสู 
กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายทันทีน้ัน นักวิชาการดาน
อาชญาวิทยาไดเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในลักษณะดังกลาววาเปรียบเสมือนเปนการผลิตสินคาของโรงงาน

รองอธิบดีอัยการ สํานักงานการสอบสวน สํานักงานอัยการสูงสุด

ร�อยตํารวจโท อุทัย อาทิเวช๑

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, ปจจุบันดํารงตําแหนง 
รองอธิบดีอัยการ สํานักงานการสอบสวน สํานักงานอัยการสูงสุด.
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อุตสาหกรรม และถือเปนความผิดพลาดของสังคมกับกระบวนการยุติธรรม ดังน้ัน จึงมีแนวคิดในการ
คนหาสาเหตุท่ีผลักดันใหมีการกระทําความผิดเพื่อคัดกรองผูกระทําความผิดตามกฎหมายกอนเขาสู
กระบวนการยุติธรรมปกติหรือกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักของการดําเนินคดี จึงมีการเสนอ
รางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... ซ่ึงเปนกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการ
ยติุธรรมทางเลือกประเภทหน่ึง 

   แตการเสนอรางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... ก็มีฝายท่ีคัดคาน
โดยมีเหตุผลวารางพระราชบัญญัติดังกลาวขัดตอหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชน 
เพราะเปนการใหอํานาจพนักงานอัยการส่ังคุมประพฤติ และส่ังฟองหรือส่ังไมฟองผูตองหาในคดีอาญา
ท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป โดยไมผานการพิจารณาคดีของศาล และปราศจากกระบวนการพิสูจนความผิด
ของบุคคล และเปนการตัดสิทธิของผูเสียหายท่ีประสงคจะใชสิทธิทางศาล และมีบทบัญญัติหามไมให
ศาลดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีตอไป แมกระท่ังในกรณีท่ีผูเสียหายประสงคจะใชสิทธิทางศาล
และนําคดีมาฟองศาลแลวก็ตาม และในสวนระยะเวลาและอายุความในการดําเนินกระบวนพิจารณา
คดีอาญาอาจขยายไปไดจนแทบไมมีขอจํากัด หากมีคาํส่ังใหใชมาตรการแทนการฟองจะทําใหพยานหลักฐาน
ท่ีสําคัญสูญหายไปจนไมสามารถพิสูจนความผิดของผูตองหาได และจะทําใหประชาชนขาดความเช่ือถือ
ในกระบวนการยุติธรรมของไทยในระยะยาว และจะสงผลกระทบตอสังคมและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ดังน้ัน ความพยายามในการผลักดันรางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. ....
เพ่ือใชเปนกลไกในการเบ่ียงเบนขอพิพาทออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติหรือกระบวนการยุติธรรม
กระแสหลักจึงยงัไมประสบความสําเร็จตามความมุงหมายของผูเสนอกฎหมาย     

อยางไรก็ตามถึงแมวารางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... จะไมสามารถ
ผานออกมาเปนกฎหมายได แตความพยายามในการผลักดันกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกก็ประสบความสําเร็จประการหน่ึง คือ การตราพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงในกฎหมายฉบับน้ีมีท้ังการไกลเกล่ียขอพิพาททางแพง การไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญา 
และการไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญาในช้ันการสอบสวน ซ่ึงการไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญาในช้ัน
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มาตรการแทนการฟ�องคดีอาญา : กระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

การสอบสวนน้ีมีสวนท่ีคลายกับการไกลเกล่ียคดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวนตามรางพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... แตไมเหมือนกันเสียทีเดียว เพราะรางพระราชบัญญัติมาตรการ
แทนการฟองคดีอาญา พ.ศ. .... เปนการนําเอาหลักการในเร่ืองการชะลอการฟองกับการไกลเกล่ียคดีอาญา
ในช้ันพนักงานสอบสวนมารวมไวดวยกัน ซ่ึงการไกลเกล่ียคดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวนเปนข้ันตอน
ในช้ันของตํารวจซ่ึงคดีท่ีจะนํามาไกลเกล่ียไดจะอยูภายใตเงื่อนไขฐานความผิดและอัตราโทษจําคุก
ไมเกิน ๕ ป แตสําหรับการชะลอการฟองของพนักงานอัยการจะไมไดกําหนดเรื่องฐานความผิดไว 
หากมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป ถือวาอยูในอํานาจของพนักงานอัยการในการชะลอการฟองท้ังหมด 
จึงเห็นไดวาการไกลเกล่ียคดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวนจะมีปริมาณคดีท่ีเขาสูการไกลเกล่ียไดนอยกวา
การชะลอการฟองของพนักงานอัยการ   

สําหรับการไกลเกล่ียขอพิพาททางอาญาในช้ันการสอบสวน ตามหมวด ๔ ของพระราชบัญญัติ
การไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหกระทําไดในคดีความผิด ๓ ประเภท คือ ๑) คดีความผิดอันยอมความได 
ซ่ึงประเด็นน้ีแตกตางกับการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๑/๓ ท่ีใหอํานาจนายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอท่ีนายอําเภอมอบหมายทําการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทไดเฉพาะความผิด
อันยอมความไดและมิใชเปนความผิดเก่ียวกับเพศ ๒) คดีความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๙๐ มาตรา ๓๙๑ 
มาตรา ๓๙๒ มาตรา ๓๙๓ มาตรา ๓๙๔ มาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
และความผิดลหุโทษอ่ืน ท่ีไมกระทบตอสวนรวมตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงความผิดลหุโทษ 
๗ ฐานความผิดดังกลาว เปนความผิดลหุโทษท่ีมีคูกรณี ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดพื้นฐานของการระงับ
ขอพิพาทโดยสันติวิธีหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีจะตองมีคูกรณีถึงจะทําการไกลเกล่ียได
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๓) ความผิดที ่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินสามปตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี ้ ซ่ึงมี
๖ ฐานความผิด คือ (๑) ความผิดฐานเขารวมในการชุลมุนตอสูและมีผูถึงแกความตายจากการชุลมุนตอสูน้ัน 
ตามมาตรา ๒๙๔ วรรคหน่ึง (๒) ความผิดฐานทํารายรางกาย ตามมาตรา ๒๙๕ (๓) ความผิดฐานทํารายรางกาย
โดยมีเหตุฉกรรจ ตามมาตรา ๒๙๖ (๔) ความผิดฐานเขารวมในการชุลมุนตอสูและมีผูไดรับอันตรายสาหัส
จากการชุลมุนตอสูน้ัน ตามมาตรา ๒๙๙ วรรคหน่ึง (๕) ความผิดฐานประมาทเปนเหตุใหผูอื่น
ไดรับอันตรายสาหัส ตามมาตรา ๓๐๐ (๖) ความผิดฐานลักทรัพย ตามมาตรา ๓๓๔ ซ่ึงเปนการนําเอา
ฐานความผิดสวนหน่ึงตามรางพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟองคดีอาญามากําหนดไวแตไดลด
อัตราโทษจําคุกอยางสูงจากไมเกิน ๕ ป เปนไมเกิน ๓ ป 

ในการจัดทําพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ัน มีรางกฎหมายท่ีนํามาพิจารณา
รวมกันจํานวน ๓ ฉบับ โดยเปนรางกฎหมายของฝายบริหารจํานวน ๒ ฉบับ คือ รางพระราชบัญญัติ
การไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. .... ซ่ึงเสนอโดยสํานักงานศาลยุติธรรม และรางพระราชบัญญัติสงเสริม
การไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... ซ่ึงเสนอโดยกระทรวงยุติธรรม โดยในช้ันการพิจารณา
ยกรางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. .... ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีการปรับปรุงเน้ือหา
จากรางพระราชบัญญัติท้ัง ๒ ฉบับดังกลาว ประกอบกับกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เม่ือคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. .... เสร็จแลว คณะรัฐมนตรีไดเสนอ
รางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. .... เขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัตแิหงชาติ ในการน้ี 
พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและ
กิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ ไดเสนอรางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียคดีอาญาในช้ัน
การสอบสวน พ.ศ. .... ประกบเขากับรางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. .... ของคณะรัฐมนตรี 
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ซ่ึงรางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียคดีอาญาในช้ันการสอบสวน พ.ศ. .... น้ัน มาจากการพิจารณาศึกษา
ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายแก
ประชาชน ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยติุธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ซ่ึงมีพลตํารวจเอก ชัชวาลย สุขสมจิตร เปนประธานคณะอนุกรรมการ 

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๘๒/๒๕๖๑ วันศุกรท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. .... ซ่ึงคณะรัฐมนตรี 
เปนผูเสนอ และรางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียคดีอาญาในช้ันการสอบสวน พ.ศ. .... ซ่ึงพลเรือเอก 
ศิษฐวัชร วงษสุวรรณ กับคณะ เปนผูเสนอ แลวลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติท้ัง ๒ ฉบับ
ดังกลาว และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา โดยมีมติใหใชรางพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะน้ีมีพลตํารวจเอก 
ชัชวาลย สุขสมจิตร เปนประธานคณะกรรมาธิการ ตอมาเม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดพิจารณา
รางพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. .... เสร็จแลว ไดเสนอรางกฎหมายดังกลาวตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๒ เปนพิเศษ วันศุกรท่ี ๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ และคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๖๒ เปนพิเศษ วันพุธท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ท่ีประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลวและลงมติเห็นสมควรประกาศใช
เปนกฎหมายตอไป

จุลนิติ : ประสบการณ�ของต�างประเทศที ่ประสบความสําเร็จในการนํา
กระบวนการยุต ิธรรมทางเล ือกโดยการใช �มาตรการแทนการฟ�องคดีอาญา 
หรือการชะลอการฟ�องคดีอาญานั้น มีแนวทางการดําเนินการอย�างไร

ร�อยตํารวจโท อุทัย  อาทิเวช : สําหรับกระบวนการยติุธรรมทางเลือกในตางประเทศน้ัน 
ขอยกตัวอยางของประเทศฝร่ังเศส โดยในชวงป ค.ศ. ๑๙๙๓ ประเทศฝร่ังเศสมีคดีเฉล่ียประมาณ
๕ ลานคดีตอป ถึงแมวาคดีจํานวน ๓ ใน ๔ จะไมปรากฏตัวผูกระทําความผิดก็ตาม แตก็มีคดีอีกจํานวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐ คดี ท่ีจะตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมตามปกติ เม่ือมีปริมาณคดีจํานวนมากรัฐจะตองใช
งบประมาณจํานวนมหาศาลในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงในทางนิติเศรษฐศาสตรการนําผูกระทําความผิด
เขาสูกระบวนการยุติธรรมอยางเดียวถือวาเปนตนทุนในทางงบประมาณของประเทศ เพ่ือแกไขปญหา
คดีลนศาล คนลนเรือนจํา นักอาชญาวิทยาจึงคิดวิธีการเพื่อเบ่ียงเบนผูกระทําความผิดออกจาก
กระบวนการยุติธรรมตามปกติ จึงไดนําเอาหลัก Plea bargaining ซ่ึงเปนระบบท่ีใชในกระบวนการ
ยติุธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใชในประเทศฝร่ังเศส 

สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถนําหลัก Plea bargaining มาใชกับคดีท่ีเกิดข้ึนโดยไมจํากัด
ฐานความผิด (ยกเวนในบางมลรัฐ) โดยพนักงานอัยการมีอํานาจเจรจากับผูตองหาในการดําเนินคดีวา
หากใหการรับสารภาพจะฟองคดีตอศาลในขอหาเบา หรือจะขอใหศาลลดโทษให หรือขอใหศาลลงโทษ
สถานเบา เปนตน ซ่ึงการนําหลัก Plea bargaining มาใชในกระบวนการยติุธรรมทําใหการพิจารณาคดี
ของศาลเสร็จส้ินไปภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับการนําตัวผูตองหาฟองคดีตอศาล
ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาใชระบบลูกขุน จะตองใชเวลานานและใชงบประมาณในกระบวนการยติุธรรม
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ม.ค. - ก.พ. ๖๓๒๗

จํานวนมาก ถึงแมจะมีการวิพากษวิจารณวาระบบ Plea bargaining มีขอเสียเพราะเปนการใหอํานาจ
กับพนักงานอัยการใชดุลพินิจในการตอรองใหผูตองหาใหการรับสารภาพ ซ่ึงอาจจะมีการเลือกปฏิบัติ
โดยไมไดคํานึงถึงขอเท็จจริงวาผูตองหาอาจจะไมใชผูกระทําความผิดท่ีแทจริงก็ได อยางไรก็ตาม
การใชระบบ Plea bargaining ทําใหการดําเนินคดีในประเทศสหรัฐอเมริกาสําเร็จประมาณรอยละ ๙๐ 
และทําใหรัฐประหยดังบประมาณในกระบวนการยติุธรรมจํานวนมาก ดังน้ัน ถึงแมวาระบบ Plea bargaining 
จะมีขอวิพากษวิจารณอยูบาง แตประเทศสหรัฐอเมริกายังคงใชระบบ Plea bargaining เพื่อเปน
กระบวนการยติุธรรมทางเลือกในการเบ่ียงเบนคดีออกจากกระบวนการยติุธรรมตามปกติ

ประเทศฝร่ังเศสไดนําเอาระบบ Plea bargaining มาปรับใชกับกระบวนการยติุธรรมทางอาญา
โดยกําหนดใหพนักงานอัยการสามารถเจรจากับผูตองหาไดและใหคดีเปนอันยติุตามคําส่ังของพนักงาน
อัยการโดยไมตองนําคดีขึน้สูศาล อยางไรก็ตาม มีผูเห็นวากระบวนการดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ จึงไดมี
การยื่นเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยในป ค.ศ. ๑๙๙๕ วาการใหอํานาจ
พนักงานอัยการเจรจากับผูตองหาและใหคดียุติตามคําส่ังของพนักงานอัยการเกินขอบอํานาจของพนักงาน
อัยการและเปนการกาวลวงอํานาจศาลจึงขัดตอรัฐธรรมนูญ ซ่ึงนักวิชาการไดใหความเห็นวาคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวไมไดเปนการขัดขวางมิใหนําหลัก Plea bargaining แบบประเทศสหรัฐอเมริกา
มาปรับใชกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศฝร่ังเศสแตอยางใด เพียงแตศาลรัฐธรรมนูญ
ไดวินิจฉัยวางหลักวาจะตองดําเนินกระบวนการใหถูกตอง คือเมื่อพนักงานอัยการเจรจากับผูตองหา
แลวใหเสนอเร่ืองตอศาลเพ่ือใหศาลพิจารณามีคําส่ังใหศาลใหความเห็นชอบกอนคดีจึงยุติ ดังน้ัน จึงมี
การแกไขกฎหมายเพ่ือใหสอดคลองกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในป ค.ศ. ๑๙๙๙ คือ กระบวนวิธี
พิจารณาท่ีเรียกวาความตกลงทางอาญา (Composition pénale) 
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๒๘จุ ล นิิ ติ

มาตรการแทนการฟ�องคดีอาญา : กระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวทางการจัดให�มีกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการแทนการ
ฟ�องคดีอาญาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ว�าควรมีหลักการและเหตุผลตลอดจน
สาระสําคัญอย�างไร

ร�อยตํารวจโท อุทัย  อาทิเวช : สําหรับหลักการและเหตุผลท่ีเหมาะสมน้ัน ควรตอง
พิจารณาถึงหลักสากลเก่ียวกับเรื่องดังกลาว เชนหลักการวาดวยการส่ังคดีโดยดุลยพินิจ และหลักการ
ส่ังคดีตามกฎหมาย ตลอดจนหลักการวาดวยการตรวจสอบการใชหรือควบคุมการใชดุลยพินิจ
ของพนักงานอัยการวามีสาระสําคัญอยางไร ท้ังน้ี การกําหนดมาตรการแทนการฟองคดีอาญาใหสามารถ
ยติุไดในกระบวนการในช้ันศาลหรือองคกรอัยการ ลวนมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป และหากจะกําหนด
ใหมีมาตรการแทนการฟองคดีอาญาแลวกําหนดใหยติุท่ีองคกรใด อีกองคกรอาจไมเห็นพองดวย ซ่ึงเปนไป
ตามบริบทภายในของประเทศไทยท่ีมคีวามซับซอนในมิติดานตาง ๆ  ดังน้ัน การจัดใหมีกฎหมายวาดวยเร่ืองน้ี
คอนขางเปนไปไดไมงายนัก

อยางไรก็ตาม มีความคิดเห็นวา แนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยในปจจุบันควรอาศัย
พัฒนาการของการบังคับใชพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีสาระสําคัญ
เปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีใชบังคับอยูในขณะน้ี ตลอดจนกลไกการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายดังกลาว ท่ีสามารถแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยอันอาจนําไปสูการจัดให
มีกฎหมายเก่ียวกับมาตรการแทนการฟองคดีอาญาไดในอนาคตอยางคอยเปนคอยไป

จุลนิติ : บทสรุปส�งท�าย และข�อเสนอแนะอื่น ๆ 

ร�อยตํารวจโท อุทัย  อาทิเวช : การท่ีประเทศไทยจะกาวไปสูการมีกฎหมายท่ีจะสงเสริม
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในการจัดใหมี กฎหมายวาดวยมาตรการแทนการฟองคดีอาญา
เพื่อลดปญหาความขัดแยงในสังคมและลดปริมาณคดีข้ึนสูศาลไดอยางเต็มท่ีน้ัน บุคคลผูมีหนาท่ี
และอํานาจในการบังคับใชกฎหมายพึงใชกลไกท่ีมีอยูแลวตามพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีใชบังคับอยูในขณะน้ี ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสูพัฒนาการกาวตอไป 
 สําหรับการนําแนวคิด หลักเกณฑ และวิธีการในเร่ืองดังกลาวตามท่ีปรากฏในนานาอารยประเทศ
มาปรับใชน้ัน พึงเรียนรูจากบทเรียนและประสบการณท่ีเกิดข้ึนในแตละประเทศน้ันมาพัฒนาใหเขากับ
บริบทของประเทศไทย  

สุดทายน้ี ขอเสนอแนะไปยัง “วุฒิสภา” ในฐานะท่ีเปนองคกรฝายนิติบัญญัติท่ีมีหนาท่ี
และอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดใหมีกลไกในการดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ท่ีใชบังคับเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสากล ใหความสําคัญกับแนวคิด
วาดวยการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเก่ียวกับมาตรการแทนการฟองคดีอาญาก็ยอมเปนอีกปจจัยหน่ึง
ท่ีสามารถทําใหพัฒนาการของกฎหมายวาดวยเร่ืองดังกลาวไปสูมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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