
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม04

“ กระบวนการยุติธรรมของไทยมีประสิทธิภาพ  
สามารถอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
โดยสะดวก รวดเร็วและประหยัด  
ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกันยังได้ก�าหนดกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 
ที่ชัดเจนเพ่ือก�ากับให้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์  
น�าไปสู่สังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม  
และประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย  
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ”

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกส�าคัญของรัฐในการสร้างความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยของสังคม นอกจากนี ้

ยังเป็นกฎเกณฑ์กติกาและผู้รักษากฎเกณฑ์กติกาทุกกลไกของรัฐ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวกระบวนการยุติธรรม

ต้องมีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือของประชาชนจึงจะสามารถสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างยั่งยืน 

รัฐจึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเน่ือง ให้มีสมรรถนะเท่าทันความซับซ้อนของสังคม 

และโลกยุคปัจจุบัน

แม้กระบวนการยุติธรรมของไทยจะผ่านการปฏิรูปด้าน

โครงสร้าง กระบวนการท�างาน และการคุ ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนมาแล้วหลายคร้ัง แต่ยังคงปรากฏ

ข้อวิพากษ์วิจารณ์การด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม

ทั้งในแง่ของความล่าช้าในการด�าเนินงาน อุปสรรคในการ

เข้าถึง ความเหลื่อมล�้าในการบังคับใช้กฎหมาย และความ

ถูกต้องของการด�าเนินงานอยู่เป็นระยะ สะท้อนให้เห็น

ความไม่เช่ือม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของ

ประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไ ทย  พ . ศ .  2 5 6 0  จึ ง มี บทบัญญั ติ รั บ ร อ ง ค ว าม 

ต่อเน่ืองของการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  

ในมาตรา 258 ง ด้านกระบวนการยุติธรรม (1) ให้ม ี

การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความ

ยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชน 

ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้  

รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและความ 

ไม่เป็นธรรมในสังคม (2) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดี

อาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน

สอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ก�าหนดระยะ

เวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่น

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนและพนักงาน

อัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้ งก�าหนดให ้

การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัด

ให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
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ที่มีอิสระจากกันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน ์

ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก (3) เสริมสร้างและพัฒนา

วัฒนธรรมองค ์ กรขององค ์ กรต ่ า งๆ  ที่ เ กี่ ย วข ้ อ ง 

ในกระบวนการยุติธรรมให ้มุ ่ งอ�านวยความยุติธรรม 

แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว และ (4) ด�าเนินการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายเก่ียวกับหน้าที่ อ�านาจ และภารกิจของต�ารวจ 

ให ้ เหมาะสม และแก ้ ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของข ้าราชการต�ารวจให ้ เกิด

ประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต�ารวจจะได้รับ

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง

และโยกย้าย และการพิจารณาบ�าเหน็จความชอบตาม

ระบบคุณธรรมท่ีชัดเจน ซ่ึงในการพิจารณาแต่งตั้งและโยก

ย้ายต้องค�านึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบ

กัน เพื่อให้ข้าราชการต�ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

อิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และ

ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ด้วยเหตุนี้ตาม 

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูป

ประเทศ พ.ศ. 2560 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 

สิงหาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ด้านกระบวนการยุติธรรม และได้จัดท�าแผนการปฏิรูป

ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี 10 เรื่องและ

ประเด็นปฏิรูป ประกอบด้วย 1) การก�าหนดระยะเวลา

ด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่

ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

2) การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 3) การพัฒนา

กลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลด

ความเหลื่อมล�้า 4) การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหาร

งานยุติธรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรม

ในสังคม 5) การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา

เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน

สอบสวนกบัพนกังานอยัการอย่างเหมาะสม 6) การก�าหนด 

ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทุ ก ฝ ่ า ย ใ ห ้ ชั ด เ จ น เ พื่ อ มิ ใ ห ้ ค ดี ข า ด อ า ยุ ค ว า ม  

7) การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงาน

อยัการ 8) การปฏรูิประบบนติิวทิยาศาสตร์เพือ่ความถูกต้อง 

สมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี 9) การเสริมสร้างและ

พัฒนาวัฒนธรรมองค ์กรต ่ าง  ๆ ที่ เ กี่ ยวข ้องใน

กระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ ่งอ�านวยความยุติธรรมแก่

ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว และ 10) การพัฒนา

ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการแข่งขันของประเทศ โดยในแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านกระบวนการยตุธิรรม มวีตัถปุระสงค์รวมของแผนฯ ดังนี้

1) เพื่อให้การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส ตรวจสอบได้

2) เพื่อให้ทุกกลุ ่มบุคคลมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมโดยเสมอภาค และได้รับหลักประกันการคุ้มครอง

สิทธิที่มีมาตรฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน

3) เพื่อให้ผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยได้รับการบังคับการตาม

กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเสมอภาค ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

และ ได ้ รั บการด� า เนิ นการตามมาตรการอื่ นแทน 

การถูกควบคุมตัว จ�าคุก กักขัง

4) เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยและเป็นธรรม โดยจ�าเลย

ได ้รับการก�าหนดโทษที่ ได ้สัดส ่วนกับความร ้ายแรง 

ของการกระท�าผิดและมีการกระท�าผิดซ�้าลดลง

5) เพื่อให้ระบบสอบสวนคดีอาญามีการตรวจสอบและ 

ถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ

อย่างเหมาะสมเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน  ไม่มีคดีขาด

อายุความ และปราศจากการถูกแทรกแซง

6) เพ่ือให้ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานระดับสากล 

เป็นที่น ่าเชื่อถือและผู ้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

มีความเป็นอิสระ

7) เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีวัฒนธรรม

องค์กรที่มุ ่งอ�านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวกและ

รวดเร็ว โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

8) เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
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 ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ

1) การบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เนื่องจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีจ�านวนมาก

และยังเป็นองค์กรอิสระและหน่วยงานนอกฝ่ายบริหาร 

ท�าให ้ มีทัศนคติและความเห็นที่แตกต ่างกันเก่ียวกับ

ประเด็นปฏิรูปบางประเด็น เช ่น การสอบสวนร ่วม  

การก�าหนดระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ขาดอายุความ 

และการปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

2) องค์ความรู้ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ

ยุติธรรม กิจกรรมบางกิจกรรมยังไม่มีการศึกษาผลกระทบ

ของการด�าเนินการในประเทศไทยมาก่อน จงึจ�าเป็นต้อง

ท�าการศกึษาวจิยัผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนเริม่ด�าเนนิการ 

เช่น การน�าระบบประเมินความเส่ียงมาใช้ในการปล่อย

ช่ัวคราวแทนการใช้หลักทรัพย์ประกัน การน�ามาตรการ

ลงโทษอย่างอ่ืนมาใช้เพิ่มเติมในการลงโทษทางอาญาเพื่อ

ให ้ผู ้พิพากษาสามารถลงโทษจ�าเลยได ้เหมาะสมกับ

การกระท�าผิดนอกจากการจ�าคุก การน�าระบบโทษปรับ

ตามความสามารถในการช�าระของผู้กระท�าผิดมาใช้บังคับ 

เป็นต้น

3) พิจารณาใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร

งานยุติธรรมแห่งชาติ เพ่ือการด�าเนินการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจาก 

มีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

ยุติธรรมทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ

0401

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 1 การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่
ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า

ได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมายกลาง
ใช้บังคับกับทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2561 และได้ประสานเร่งรัดหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจัดท�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับกิจกรรมนี้ 

0402

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม

ได้ด�าเนินกิจกรรมช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหาและจ�าเลย เช่น จัดให้มีการจัดให้มีทนายความอาสา
ประจ�าสถานีต�ารวจ การปล่อยชั่วคราวในวันหยุด และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทุกขั้นตอนตามพระราชบัญญัติ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เป็นต้น ซ่ึงเป็นการลดจ�านวนคดีท่ีเข้าสู ่ระบบและอ�านวยความสะดวก 
ในการประกันตัวซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล�้าที่มีนัยส�าคัญต่อการปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้เป็นอย่างมาก

สรุปกำรด�ำเนินงำนของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
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0407

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ

ได้ด�าเนินโครงการรับแจ้งความทุกท้องท่ี เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถแจ้งความได้ทุกสถานีต�ารวจ
ไม่จ�ากัดเฉพาะท้องที่ที่เกิดเหตุเท่านั้น ท�าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการเป็นอย่างมาก และส�านักงาน
อัยการสูงสุดอยู่ระหว่างการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูง เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดี
อาญาประเภทต่าง ๆ สามารถน�าทักษะมาใช้ในงานสอบสวนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0403

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่3 การพฒันากลไกการบงัคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครดัเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้

เพื่อให้กลไกนี้บรรลุผล จ�าเป็นต้องท�าการศึกษาวิจัย เช่น 1) การน�าระบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว
แทนการใช้หลักประกัน 2) การน�ามาตรการลงโทษอย่างอื่นมาใช้เพิ่มเติมในการลงโทษทางอาญาเพื่อให้ผู้พิพากษา
สามารถลงโทษจ�าเลยได้เหมาะสมกับการกระผิดนอกจากการจ�าคุก และ 3) การน�าระบบโทษปรับตามความสามารถ
ในการช�าระของผู้กระท�าผิดมาใช้บังคับท�าให้ประชาชนผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีความยับยั้งชั่งใจในการกระท�า 
ความผิดที่ต้องเสียค่าปรับตามฐานะของตนที่มีราคาสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน

0404

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและ
ความเป็นธรรมในสังคม
ได้จัดตั้งเจ้าพนักงานต�ารวจศาลเพื่อให้การบังคับตามค�าพิพากษาของศาลในคดีอาญามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งมีส่วนในการสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม

0405

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม

เพ่ือให้ประเด็นปฏิรูปนี้บรรลุผล ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันตลอดจนปัญหาจ�านวนบุคลากร 
ที่ต้องเตรียมการรองรับให้เพียงพอถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินการ

0406

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ

เพื่อให้ประเด็นปฏิรูปน้ีบรรลุผล ต้องมีการศึกษาผลกระทบในทุกมิติเพราะหากมีการแยกระยะเวลาที่ชัดเจนอาจท�าให้
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมมีความล่าช้ามากยิ่งขึ้น
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0408

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่8 การปฏริปูระบบนติิวทิยาศาสตร์เพือ่ความถกูต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจรงิแห่งคดี
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานกลางในการด�าเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ท�าให้มีความจ�าเป็นในการก�าหนด
มาตรฐานกลางในการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ และมาตรฐานกลางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
อันอาจน�าไปสู ่การจัดตั้งสภาวิชาชีพ เพื่อให้การตรวจเก็บพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์มีความน่าเชื่อถือ 
และเป็นมาตรฐานสากล

0409

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ 9 การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อมุ่งอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว

มีการน�าระบบการยื่นและส่งค�าคู่ความและเอกสารโดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และเปิดบริการให้ประชาชน 
ใช้บริการแล้วในปัจจุบัน

0410

เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 10 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขันของประเทศ

มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 อ�านวยความสะดวกให้ตั้งคนต่างด้าว 
ท�าหน้าทีอ่นญุาโตตลุาการและผูร้บัมอบอ�านาจของคูพ่พิาทได้ เพือ่สอดคล้องกบัการด�าเนนิคดพีาณชิย์ระหว่างประเทศ

0401
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0404

0409
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การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงาน 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม 
ที่ชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
ยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1  0401

ปัจจบัุนหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมมกีารก�าหนดระยะเวลาไว้เป็นระเบยีบหรอืวธิปีฏบิตัภิายใน
หน่วยงานอยู่แล้ว แต่ยังขาดการประกาศให้สาธารณชนรับทราบ เช่น การแจ้งผลความคืบหน้า 
การสอบสวนเมื่อครบก�าหนด 30 วัน 60 วัน นับจากวันรับค�าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ การเร่งรัด
พจิารณาคดใีนช้ันศาลอุทธรณ์ภายใน 6 เดอืน และชัน้ศาลฎกีาภายใน 1 ปี เป็นต้น ซึง่หน่วยงานใน
กระบวนการยตุธิรรมยงัไม่มกีารเชือ่มโยงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ
ข้อมูลระยะเวลาต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย โดยการก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงาน 
ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรม ยงัเป็นกจิกรรมปฏริปูส�าคญัทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญูอกีด้วย 

เนื่องจากหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง 
ในกระบวนการยุติธรรมมีจ�านวน
มากและยังเป็นองค์กรอิสระและ
ห น ่ ว ย ง า น น อ ก ฝ ่ า ย บ ริ ห า ร  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรมจึงเป็นผู้รับผิด
ชอบยกร่างพระราชบัญญัติระยะ
เ ว ล า ใ น ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ข อ ง
กระบวนการยุ ติธรรม พ.ศ. . . . .  
เพื่อเป็นกฎหมายกลางใช้บังคับกับ
ทุ กหน ่ วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่  25 
ธันวาคม 2561 และได้ประสาน
เ ร ่ ง รั ดหน ่ ว ย ง าน ในกระบวน 
การยุติธรรมจัดท�าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับกิจกรรมนี้
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ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด�าเนินงาน
ของกระบวนการยตุธิรรม พ.ศ. .... อยูร่ะหว่างการพจิารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2561 ซึ่งปัจจุบันยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ เมื่อกฎหมาย 
ยังไม่มีผลบังคับใช้ท�าให้ไม่สามารถซักซ้อมหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเร่งรัดการด�าเนินการได้  
โดยระหว่างการจัดท�ากฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลการก�าหนดระยะเวลา
ภายในหน่วยงานให้ประชาชนทราบในเบื้องต้นได้ ดังนั้น 
เพื่อให้ การด�าเนินการตามประเด็นนี้บรรลุเป้าหมาย  
ควรเร่งรัดการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการ

ด� า เนินงานของกระบวนการยุติ ธรรม พ .ศ .  . . . .  
ให้มีผลบังคับใช้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงานในกระบวนการยุ ติธรรมเพื่อรองรับ
กิจกรรมนี้ โดยเบื้องต้นควรจัดท�าโครงการน�าร่องพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประชาชนสามารถเข้าถึง
และติ ดตาม ได ้ โ ดยสะดวก ในชั้ นสอบสวนก ่ อน  
ซึ่งเป ็นต ้นทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผ่านระบบออนไลน์ได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

0401
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การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  0402

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีภารกิจประจ�าในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย พยาน  
ผู้ต้องหาและจ�าเลยในการด�าเนินคดี ซ่ึงยังต้องมีการพัฒนาความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรม
ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาระบบ
การจดัให้มทีนายความช่วยเหลอืคดี ปรบัปรงุระบบประกนัตัว การพฒันาและส่งเสริมระบบการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และส่งเสริม
ให้ประชาชนและชุมชนมีส ่วนร ่วมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน เป็นต้น โดยช่วง 
ที่ผ ่านมาได้มีการด�าเนินการกิจกรรมที่ส�าคัญในเรื่องและประเด็นปฏิรูปนี้ เช่น การจัดให้มี
ทนายความอาสาประจ�าสถานีต�ารวจ การปล่อยชั่วคราวในวันหยุด และการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
ในทุกขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดจ�านวน
คดีที่ เข ้าสู ่ระบบและอ�านวยความสะดวกในการประกันตัวซึ่งเป ็นการลดความเหลื่อมล�้า 
ที่มีนัยส�าคัญต่อการปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้เป็นอย่างมาก

ทีม่า : สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถมัภ์
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0402

อย่างไรก็ตาม ประเดน็ปฏริปูนีย้งัมกิีจกรรมย่อยจ�านวนมาก 
ที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ไม่มีข้อจ�ากัดเร่ืองฐานะทางการเงิน และมีหลักประกัน
การคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในทุก  
ขัน้ตอน เช่น ปรบัปรงุวธิพีจิารณาคดทีีม่ทีนุทรัพย์เลก็น้อย 
จัดตั้งระบบเจ้าพนักงานคดีเพ่ือช่วยเหลือประชาชน     
ในการยืน่ฟ้องคด ีและสร้างความรอบรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน
ด้านความยุติธรรมให้กับประชาชนและชุมชน เป็นต้น

เพื่อให้การปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้บรรลุเป้าหมาย 
ควรขยายผลกิจกรรมทนายความอาสาประจ�าสถานี
ต�ารวจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พัฒนาระบบ 
การประเมินความเสี่ยงควบคู่กับการปล่อยชั่วคราว และ

ทีม่า : สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถัมภ์

เพิ่มการอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติ       
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้มีจ�านวนมากยิ่งขึ้น
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จัดให้มีมาตรการเพื่อ
คุ้มครองและปฏิบัติต่อผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา และ
จ�าเลยอย่างเหมาะสม มีมาตรการเพื่อลดผลกระทบจาก
การจับและขังผู ้ต ้องหา จ�าเลยและครอบครัว และ
ปรบัปรงุสถานทีค่วบคมุและขงัผูต้้องหาระหว่างการพจิารณา
อย ่าง เหมาะสม มีความปลอดภัยและสมศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะท�าให้กระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศมีความรวดเร็วและลดความเหลื่อมล�้าอย่างเป็น
รูปธรรม
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การพัฒนากลไกการบังคับการ 
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือลดความเหลื่อมล�้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  0403

การบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษในคดีอาญาของประเทศไทย มีโทษอยู่  
5 สถาน คอืประหารชวีติ จ�าคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ซึ่งการลงโทษที่
ใช้ในปัจจุบันมักใช้เพียงการจ�าคุกและการปรับเท่านั้น ในส่วนของโทษปรับ
แม้จะมีการปรับอัตราโทษในปี 2560 ขึ้น 10 เท ่า ในฐานความผิด 
ทั่วไป ๆ 241 ฐานความผิด และ 50 เท่า ในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริต 10 มาตรา (พระราชบัญญัติปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่26) พ.ศ. 2560) แต่เป็นการปรับปรุงจากอัตราโทษจากปี 
2499 ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราค่าครองชีพในปัจจุบันอาจยังไม่เพียงพอ 
ให้ผู้กระท�าความผิดส่วนใหญ่เข็ดหลาบและไม่กระท�าความผิดอีก ท�าให้โทษ
ที่ยังมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ในปัจจุบันมีเพียงโทษเดียวคือการจ�าคุก 
โดยช่วงท่ีผ ่านมาได้มีการน�าเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้ใน 
การปล ่อยชั่วคราวเพื่อสะดวกในการควบคุมตัวและลดหลักประกัน  
ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล�้าที่มีในกระบวนการยุติธรรมได้ส่วนหนึ่ง 

อย่างไรกต็าม การพฒันากลไกการบงัคบัการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
ต้องมุ ่งเน้นไปที่การพัฒนาการลงโทษที่ท�าให ้
ผู้กระท�าความผิดเข็ดหลาบและไม่กระท�าความ
ผิดอีกหรือป้องปรามไม่ให้ผู้ที่ยังไม่กระท�าความ
ผิดยับยั้งช่ังใจในการกระท�าความผิดของตน  
มีกิจกรรมส�าคัญที่ต้องด�าเนินการในประเด็นนี้คือ  
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1) การน�าระบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการปล่อย
ช่ัวคราวแทนการใช้หลักประกัน 2) การน�ามาตรการ
ลงโทษอย่างอื่นมาใช้เพิ่มเติมในการลงโทษทางอาญาเพื่อ
ให้ผู้พิพากษาสามารถลงโทษจ�าเลยได้เหมาะสมกับการ 
กระผิดนอกจากการจ�าคุก และ 3) การน�าระบบโทษปรับ
ตามความสามารถในการช�าระของผู ้กระท�าผิดมาใช้
บังคับท�าให้ประชาชนผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีความ
ยับยั้งชั่งใจในการกระท�าความผิดท่ีต้องเสียค่าปรับตาม
ฐานะของตนที่มีราคาสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม
เป็นหัวใจส�าคัญของการลดความเหลื่อมล�้าส�าหรับ 
การบังคับใช้กฎหมายในประเด็นปฏิรูปนี้

เพ่ือให้การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้าบรรลุผล จ�าเป็นต้อง
ท�าการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างถี่ถ้วนเพื่อจ�ากัดผลกระทบเชิงลบที่อาจ
เกิดขึ้นให ้น ้อยที่ สุด เพราะเป ็นกิจกรรมปฏิ รูปที่มี 
ผลกระทบต ่อกระบวนการยุติธรรมทั้ งระบบ อาทิ 
การถอดข้อพิจารณาเก่ียวกับความน่าเช่ือถือของหลัก
ประกันออกจากการพิจารณาหรือพิจารณาฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในการปล่อยชั่วคราว 
การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาหรือจัดท�ากฎหมาย
กลาง เพื่ อก� าหนดโทษปรับตามความสามารถ 
ในการช�าระของผู้กระท�าผิด และการวางโทษอย่างอื่น
โดยไม่ต้องลงโทษจ�าคุกก่อน เป็นต้น

0403
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การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหาร 
งานยุติธรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัย
และความเป็นธรรมในสังคม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4  0404

ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยเป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน มีผลกระทบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจเป็นวงกว้าง และมีปัญหาผู้กระท�าผิดซ�้าท่ีต้องโทษจ�าคุกใหม่ภายในระยะเวลา 3 ปี 
มากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งข้อมูลผู้ต้องขัง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยมีผู้ต้องขังทั้งหมด 
376,166 ราย เป็นผู้ต้องขังความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 297,059 ราย คิดเป็นร้อยละ 79 ของ 
ผู้ต้องขังทั้งหมด

ที่มา : สถิติผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์



109

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 04

0404

โดยในช่วงที่ผ ่านมาหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องได้ด�าเนิน
โครงการเพื่อลดอัตราผู้กระท�าผิดซ�้าให้ลดลง สามารถ
พึ่ งพาตนเองได ้และกลับคืนสู ่สั งคมอย ่างปกติสุข  
ให้ความรู้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด และได้จัดตั้งเจ้าพนักงานต�ารวจ
ศาลเพื่อให้การบังคับตามค�าพิพากษาของศาลในคดี
อาญามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีส่วนในการสร้าง
ความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม แต่อย่างไร
ก็ตาม ปัจจัยที่ส�าคัญของประเด็นปฏิรูปนี้คือท�าอย่างไร 
ให้ผู้กระท�าผิดใหม่เข้าสู่เรือนจ�าน้อยลง อัตราผู้กระท�า 
ผิดซ�า้มีจ�านวนลดลง อตัราและประเภทของโทษทีเ่หมาะสม 
กบัผูก้ระท�าความผดิโดยเฉพาะความผดิทีเ่กีย่วกบัยาเสพตดิ 
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและ จัดท� า แผนง าน โคร งก า ร เพิ่ ม เ ติ ม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในประเด็นปฏิรูปนี้

เพื่อให้การปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องต้องเร ่งรัดการจัดท�าประมวล
กฎหมายยาเสพติดให้มีผลบังคับใช้เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
และเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้กฎหมายอย่าง
เป็นระบบ น�าหลักเศรษฐศาสตร์ กลไกตลาดและกลไก
ราคามาประกอบการด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มเติม โดยพิจารณาน�าการ
ลงโทษอย่างอื่นมาใช้บังคับแทนการจ�าคุก จัดท�าสิทธิ
ประโยชน์ให้กับผู ้ประกอบการในการรับผู ้พ้นโทษเข้า
ท�างาน และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องกับบริบท 
ของประเทศในปัจจุบัน
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การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา
เพ่ือให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
ระหว่างพนักงานสอบสวนกับ 
พนักงานอัยการอย่างเหมาะสม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5  0405

ปัจจุบันการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เว้นแต่ในกรณี 
ที่ประชาชนฟ้องคดีอาญาเองท่ีต้องมีการไต่สวนมูลฟ้อง จะเร่ิมต้นที่พนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลตามล�าดับ เว้นแต่ในกรณีคดีอาญาบางประเภทที่ก�าหนดให้พนักงาน
อยัการเข้ามามส่ีวนร่วมในการสอบสวนต้ังแต่เร่ิมต้น เช่น คดีท่ีเด็กเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือพยาน 
การชันสูตรพลิกศพ การสอบสวนคดีพิเศษ และคดีความผิดนอกราชอาณาจักร เป็นต้น  
โดยในช่วงทีผ่่านมาหน่วยงานอยูร่ะหว่างการเตรยีมการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา

การก�าหนดการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการเป็นเรื่องที่มีการด�าเนินการ
แล้วในบางกรณี แต่หากน�ามาใช้กับการสอบสวนคดี
อาญาเป็นการทั่วไป นอกจากต้องแก้ไขประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงเป็นกฎหมายกลางที่ใช้ใน 
การสอบสวน ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน
ตลอดจนปัญหาจ�านวนบุคลากรที่ต้องเตรียมการรองรับ
ให้เพียงพอถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินการตาม
ประเด็นปฏิรูปนี้เพื่อให้การปฏิรูปประเทศประเด็นนี้
บรรลุเป้าหมาย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและส�านักงาน
อัยการสูงสุดต้องหารือและมีข้อตกลงร่วมกันถึงขอบเขต
อ�านาจของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของตนเพื่อให้ได้
ข้อสรุปก่อนน�าไปสู่การเสนอปรับปรุงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาร่วมกันต่อไป
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ปัจจุบันการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีการก�าหนดระยะ
เวลาในการสอบสวนท่ีพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการใช้ร ่วมกันไว ้ ซ่ึงมีข ้อตกลง 
การส่งส�านวนระหว่างพนักงานสอบสวนไปยังพนักงานอัยการไว้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการบัญญัติระยะ
เวลาแยกกันอย่างชัดเจนไว้ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท�าให้ในการปฏิบัติหากมีการส่ง
ส�านวนล่าช้า เม่ือพนักงานอัยการสั่งสอบเพิ่มเติมอาจท�าให้หมดระยะเวลาฝากขัง ท�าให้ไม่สามารถ
ควบคุ ม ตั ว ผู ้ ต ้ อ ง ห า ไ ว ้ ไ ด ้  ห า กผู ้ ต ้ อ ง ห าหลบห นี จ ะท� า ใ ห ้ ส้ิ น เ ป ลื อ งท รัพย าก ร 

ในการจับกุม หรือหากพนักงาน
อัยการตัดสินใจส่ังฟ้องโดยข้อมูลไม่
ครบถ ้วนสมบูรณ์ อาจท�าให ้ศาล
ยกฟ้องท�าให้ผู้เสียหายในคดีไม่ได้รับ
การอ�านวยความยุติธรรมโดยสมบูรณ์

การก�าหนดระยะเวลาการปฏิบติัหน้าที ่
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็น
ท่ีละเอียดอ ่อน ต ้องมีการศึกษา 
ผลกระทบในทุ กมิ ติ เพราะหาก 
มีการแยกระยะเวลาที่ชัดเจนอาจ
ท�าให้ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
เพิ่มมากขึ้นส ่งผลให้กระบวนการ
ยุติธรรมมีความล่าช้ามากยิ่งขึ้น

การก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจน

เพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 0406

เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศประเด็นนี้
บรรลุเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
และส�านักงานอัยการสูงสุดต้องหารือ
ถงึระยะเวลาและวธิปีฏบิติัทีเ่หมาะสม

ร่วมกันในการด�าเนินงานเพื่อให้การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์กบัประชาชน ก่อนน�าไปสูก่ารเสนอปรับปรงุประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาต่อไป
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การพัฒนาระบบการสอบสวน 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7  0407

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมถือเป็นหัวใจส�าคัญของระบบนิติรัฐ โดยเฉพาะกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาควรมีช่องทางให้ประชาชนผู้เสียหายเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายท่ีเป็นภาระเกินสมควร โดยช่วงท่ีผ่านมาส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติได้จัดท�าโครงการรับแจ้งความทุกท้องที่ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถ
แจ้งความได้ทุกสถานีต�ารวจไม่จ�ากดัเฉพาะท้องทีท่ีเ่กดิเหตเุท่านัน้ ท�าให้ประชาชนได้รบัความสะดวก
ในการใช้บริการเป็นอย่างมาก และส�านักงานอัยการสูงสุดอยู่ระหว่างการจัดต้ังสถาบันฝึกอบรม 
การสอบสวนชั้นสูง เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีอาญาประเภทต่าง ๆ สามารถน�า
ทักษะมาใช้ในงานสอบสวนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาการรวบรวมและแสวงหา
พยานหลักฐานในระดับระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินคดีที่ต้องรวบรวม
พยานหลักฐานที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีต่างประเทศร้องขอเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการด�าเนินคดีระดับมาตรฐานสากล

เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศประเด็นนี้บรรลุเป้าหมาย 
ต้องซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ 
ในโครงการรับแจ้งความทุกท้องที่ให้สามารถบริการ
ประชาชนได้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และ
เร่งรัดการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูง 
เพื่อสร ้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในคดีอาญา 
ทั้งนี้ กิจกรรมรับแจ้งความทุกท้องที่ เป็นหนึ่งใน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส ่งผลให ้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ
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การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของ 

ข้อเท็จจริงแห่งคดี

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 0408

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ง. (2) 
ก�าหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนติวิทิยาศาสตร์ และจัดให้
มีบริการทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยเป็นอิสระจากกันเพ่ือ
ให้ประชาชนได้รับบริการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมทีางเลือก โดยในช่วง
ทีผ่่านมาหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมกีารพัฒนาระบบนติิวทิยาศาสตร์เพ่ือใช้
ในการสอบสวนในหลายกิจกรรม เช่น การพัฒนาการตรวจอาวุธปืน
และเครื่องกระสุน การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจเอกสารและ     
การตรวจสถานทีเ่กดิเหต ุพฒันาการตรวจลายนิว้มอืแฝง และการพัฒนา
ระบบงานบริการนิติเวช เป็นต้น

อย ่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับ
นิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีอยู ่ เป ็น
จ�านวนมากและรับผิดชอบภารกิจที่ต่างกัน 
เช่น สถาบนันิตวิทิยาศาสตร์ท�าหน้าทีก่ารตรวจ
ทางชีววิทยา ดีเอ็นเอ และการตรวจเอกสาร 
(ตรวจลายเซ็น ลายมือเขียน) และตรวจอาวุธ
ปืน ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจท�าหน้าที่
การตรวจสถานที่เกิดเหตุ ตรวจลายนิ้วมือ 
การหาลายนิ้วมือแฝง การตรวจเอกสาร 
(ตรวจลายเซน็ ลายมอืเขยีน) การตรวจอาวธุปืน 
และกระสุนปืนของกลางการตรวจทางเคมี
และฟิสกิส์ สถาบนันติิเวชวทิยาของโรงพยาบาล
ต�ารวจ แผนกนิติเวชของโรงพยาบาลต่าง ๆ 
ท�าหน้าที่การตรวจทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ 
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การตรวจทางนิติเวช ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานกลางใน
การด�าเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ท�าให้มี
ความจ�าเป็นในการก�าหนดมาตรฐานกลางในการให้
บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ และมาตรฐานกลางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อันอาจน�าไป
สูก่ารจดัตัง้สภาวชิาชพี เพือ่ให้การตรวจเกบ็พยานหลกัฐาน
และการตรวจพิสจูน์มคีวามน่าเช่ือถือและเป็นมาตรฐานสากล
 

เพื่อให้การปฏิรูปประเทศประเด็นนี้บรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนิติวิทยาศาสตร์ต ้อง
ก�าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา และมี
มาตรการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็น
วชิาชพีขาดแคลนในปัจจบัุน มจี�านวนผูป้ฏบิตังิานทีเ่พยีงพอ 
ในการอ� านวยความยุติ ธรรมครอบคลุมทุก พ้ืนที ่
ของประเทศ
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การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือมุ่งอ�านวย

ความยุติธรรมแก่ประชาชน 
โดยสะดวกและรวดเร็ว

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 0409

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ง. (3) ก�าหนดให้มีการเสริมสร้าง
และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้มุ ่งอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 
ประกอบกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย       
มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก เช่น ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
ส�านักงานอัยการสูงสุด ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานศาลปกครอง ส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงบางหน่วยงานไม่ได้
อยู่ในฝ่ายบริหารหรือเป็นองค์กรอิสระ ท�าให้มีวัฒนธรรมองค์กรและระบบงาน 
ที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การก�าหนดให้มีการเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทัศนคติ ค่านิยม และสมรรถนะ
การบรกิารประชาชนด้วยความสะดวกรวดเรว็และมกีารประสานความร่วมมอืกนั 
รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาระบบงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสนับสนุนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล จึงเป็นส่ิงที่
ควรเร่งรัดด�าเนินการในประเด็นปฏิรูปนี้

การด�าเนินการในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบงานในกระบวนการยุติธรรม โดยน�านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้กับการท�างานภายในหน่วยงานและงานบริการประชาชน เช่น ส�านักงาน
ศาลยตุธิรรมได้มกีารพฒันาระบบการยืน่และส่งค�าคูค่วามและเอกสารโดยสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Filing) 
และเปิดบริการให้ประชาชนใช้บริการแล้วในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรและบุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ปัจจุบันเป็นเพียงการด�าเนินการภายในหน่วยงานซึ่งยังไม่มี
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในกระบวนการยุติธรรม
ร่วมกัน เพื่อมีเป้าหมายร่วมในการอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
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ดงันัน้ การด�าเนนิการในระยะต่อไป หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรมควรเร่งก�าหนดมาตรการขจัด
วฒันธรรมองค์กรทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการอ�านวยความยตุธิรรม 
เช่น ระบบอุปถัมภ์ การเลือกปฏิบัติ การใช้ดุลยพินิจ 
ที่ไม่เที่ยงธรรม และการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น รวมทัง้
เร่งรัดการก�าหนดกลไกหรือจัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและบุคลากรของหน่วยงาน 
เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและ 
มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ตลอดจน 

ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต้องเร ่งรัดการพัฒนาและ
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ง า น ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม 
ให้ครอบคลุมครบทุกกิจกรรม รวมท้ังพิจารณาก�าหนด 
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนให้ตอบสนอง 
การให้บรกิารแบบเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดยีว (One Stop Service)  
ได ้อย ่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเร ่งจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ ์เพื่อสร ้างการตระหนักรับรู ้  
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชน
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การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการยุติธรรม 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
ของประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 0410

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญของการลงทุนระหว่างประเทศ 
ทีน่กัธรุกจิต่างชาตใิช้ในการตดัสนิใจส�าหรบัการเข้ามาประกอบธุรกจิในประเทศไทย เมือ่การด�าเนนิคดี
พาณิชย์มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศ  
มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิผล และมีระบบ 
การเชื่อมโยงข้อมูลภายในและระหว่างหน่วยงาน ย่อมท�าให้นักธุรกิจต่างชาติมีความเชื่อม่ันต่อ 
การด�าเนินคดีพาณิชย์ของไทยและตัดสินใจเข้ามาลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยช่วงที่ผ่านมาประเทศไทย 
มกีารแก้ไขปรับปรงุพระราชบญัญติัอนญุาโตตลุาการ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562 อ�านวยความสะดวกให้ตัง้
คนต่างด้าวท�าหน้าทีอ่นญุาโตตลุาการและผูร้บัมอบอ�านาจของคูพ่พิาทได้ เพือ่สอดคล้องกบัการด�าเนิน
คดพีาณชิย์ระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  
ยังมีกิจกรรมส�าคัญที่ต ้องด�าเนินการอีกหลาย
กิจกรรมเพื่อให้การด�าเนินคดีพาณิชย์สอดคล้อง
กับหลักสากลเพื่อส่งเสริมการค้าและการพาณิชย์  
ทั้ งภายในและระหว ่างประเทศ และพัฒนา
สถาบันอนญุาโตตลุาการของไทยให้เป็นศนูย์กลาง
การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในระดับ
ภูมิภาค

เพื่อให้ประเด็นการปฏิรูปประเทศบรรลุเป้าหมาย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมต้อง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่เกี่ยวกับเขตอ�านาจศาล (international 
jurisdiction) เพื่อให้สอดรับกับหลักสากลและรองรับการค้าระหว่างประเทศ ปรับปรุงแก้ไข      
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
และพัฒนาระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Arbitration) ต้ังแต่ชั้นยื่นค�าเสนอ
ข้อพพิาท การติดตามสถานะของข้อพิพาท การยืน่ค�าร้องเอกสารต่าง ๆ  การสบืพยาน การประชมุหารอื 
ตลอดจนการท�าค�าชีข้าด เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่คูพิ่พาทสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิและสังคม


