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กรอบวิจยั ด้ านการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ สร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ให้ สามารถแก้ไขปัญหา
กระบวนการยุตธิ รรม และการบังคับใช้ กฎหมายของ
หน่ วยงานยุตธิ รรมให้ มีความเสมอภาค ทันสมัย และเป็ น
ธรรม
นายกฤษฎา บุณยสมิต
อธิบดีอัยการ สานักงานวิชาการ
สานักงานอัยการสู งสุ ด
3-11-59

๒. เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของ
กระบวนการยุตธิ รรม และส่ งเสริมกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางเลือกและการมีส่วนร่ วมในงานยุตธิ รรม ที่
จะทาให้ ประชาชนได้ รับการอานวย ความยุตธิ รรม
และการบริการอย่ างเป็ นมาตรฐานสากล รวดเร็ว เป็ น
ธรรม โปร่ งใส และสอดคล้ องกับบริบทของสั งคมไทย
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๓. เพือ่ สร้ างมาตรฐานและเพิม่ ประสิ ทธิภาพในด้ าน
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมสู่ ประชาคมอาเซียน
๔. เพือ่ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้ านกระบวนการ
ยุตธิ รรมให้ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ในการตัดสิ นใจ
การแก้ ไขปัญหาด้ านกระบวนการยุตธิ รรม และการจัด
ระเบียบทางสั งคม

กรอบวิจัยที่๑. การวิจัยสารวจความจาเป็ นและความ
ต้ องการนวัตกรรมทางกฎหมายให้ สอดคล้ องและ
เหมาะสมกับพลวัตทางสั งคมที่เปลีย่ นแปลงไป
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ศึกษาวิจยั ประเด็นต่างๆ ด้านกฎหมาย เพื่อนาไปสู่
การตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย
๑.๑ กฎหมายที่ตราขึน้ ให้ เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย ตัวอย่ าง เช่ น

ร่ างรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
ที่ผ่านการลงประชามติและแก้ ไขตามคาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญแล้ ว
๑) หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๒๕๘ ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่าง
น้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
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ง. ด้ านกระบวนการยุตธิ รรม
(๑) มี ๓ ประเด็นหลัก
-ให้ มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการยุตธิ รรมที่ชัดเจน เพือ่ ให้ ประชาชนได้ รับ
ความยุตธิ รรมโดยไม่ ล่าช้ า
-มีกลไกช่ วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้
เข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้
-การสร้ างกลไกเพือ่ ให้ มีการบังคับการตามกฎหมาย
อย่ างเคร่ งครัดเพือ่ ลดความเหลือ่ มลา้ และความไม่ เป็ นธรรม
ในสังคม

(๒) มี ๔ ประเด็นหลัก
-ปรับปรุ งระบบการสอบสวนคดีอาญาให้ มีการตรวจสอบและถ่ วงดุล
ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม
-กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้ าทีข่ องเจ้ าหน้ าทีท่ ี่เกีย่ วข้ องทุก
ฝ่ ายให้ ชัดเจนเพือ่ มิให้ คดีขาดอายุความ
-สร้ างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้ าทีข่ องพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา
-ให้ การสอบสวนต้ องใช้ ประโยชน์ จากนิติวทิ ยาศาสตร์ และจัดให้ มี
บริการทางด้ านนิติวทิ ยาศาสตร์ มากกว่าหนึ่งหน่ วยงานทีม่ ีอสิ ระจากกัน
เพือ่ ให้ ประชาชนได้ รับบริการในการพิสูจน์ ข้อเท็จจริงอย่ างมีทางเลือก
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(๓) เสริมสร้ างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์ กรของ
องค์ กรต่ าง ๆ ที่เกีย่ วข้ องในกระบวนการยุตธิ รรม ให้
มุ่งอานวยความยุตธิ รรมแก่ ประชาชนโดยสะดวกและ
รวดเร็ว

(๔) เกีย่ วกับการปฏิรูปตารวจ ในประเด็นสาคัญ ได้ แก่
-ดาเนินการบังคับใช้ กฎหมายอย่ างมีประสิทธิภาพ โดย
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับหน้ าที่ อานาจ และภารกิจ
ของตารวจให้ เหมาะสม
-แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ของข้ าราชการตารวจให้ เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่า
ข้ าราชการตารวจจะได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้ รับ
ความเป็ นธรรมในการแต่ งตั้ง และโยกย้ าย และการพิจารณา
บาเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน
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ซึ่งในการพิจารณาแต่ งตั้งและโยกย้ าย ต้ องคานึงถึง
อาวุโสและความรู้ ความสามารถประกอบกัน เพือ่ ให้
ข้ าราชการตารวจสามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่ างมีอสิ ระ
ไม่ ตกอยู่ใต้ อาณัตขิ องบุคคลใด มีประสิ ทธิภาพ และ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัตหิ น้ าที่ของตน

มาตรา ๔๖ สิ ทธิของผู้บริโภคย่ อมได้ รับความคุ้มครอง
บุคคลย่ อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์ กรของผู้บริโภคเพือ่ คุ้มครอง
และพิทกั ษ์ สิทธิของผู้บริโภค
องค์ กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็ น
องค์ กรทีม่ ีความเป็ นอิสระเพือ่ ให้ เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทกั ษ์ สิทธิ
ของผู้บริโภคโดยได้ รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดตั้ง อานาจในการเป็ นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้ านการเงิน
จากรัฐ ให้ เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๖๑ รัฐต้ องจัดให้ มีมาตรการหรือกลไกที่มี
ประสิ ทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์ สิทธิของ
ผู้บริโภคด้ านต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นด้ านการรู้ ข้อมูลที่เป็ น
จริง ด้ านความปลอดภัย ด้ านความเป็ นธรรมในการทา
สั ญญา หรือด้ านอืน่ ใดอันเป็ นประโยชน์ ต่อผู้บริโภค

มาตรา ๒๖๗ กาหนดให้ คณะกรรมการร่ างรัฐธรรมนูญฯ อยู่ปฏิบัติหน้ าที่
ต่ อไป เพือ่ จัดทาร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่ อไปนีใ้ ห้ แล้ ว
เสร็จ และเสนอต่ อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติเพือ่ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ต่ อไป
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(๑) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการได้ มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยวิธีพจิ ารณาคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่ งทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
(๙) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๐) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

๑.๒ กฎหมายเพือ่ การปฏิรูปและพัฒนาสังคมตามความ
เปลีย่ นแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี ตัวอย่ างเช่ น
๑) พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฯ
หมวด ๘/๑ กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
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มาตรา ๒๑/๑ กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม มี
อานาจหน้ าที่เกีย่ วกับการวางแผน สงเสริม พัฒนา และ
ดาเนินกิจการเกีย่ วกับดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม การ
อุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอืน่ ตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่ของกระทรวงดิ
จิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือส่ วนราชการที่สังกัด
กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัตฉิ บับนี้
คือ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารด้ าน
ดิจิทัลได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาและ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ สั งคม ฐานความรู้
และขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ
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โดยหน่ วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่ างมีความ
ต้ องการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ด้ านดิจิทัลมาใช้ ในการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิ ทธิภาพของการให้ บริการ แต่ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีขอบเขตอานาจ
หน้ าที่จากัดเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสื่ อสาร ซึ่งไม่ ครอบคลุมถึงเรื่องการ
พัฒนาดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสั งคม

สั งคม เพือ่ รองรับการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสั งคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลือ่ นโดยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็ นหลัก ซึ่งจาเป็ นต้ องมีหน่ วยงานภาครัฐทา
หน้ าที่บูรณาการกลไกต่ าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ให้ มีการดาเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็ น
ประโยชน์ ต่อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมของประเทศ
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โดยเน้ นให้ เทคโนโลยีดจิ ิทัลเข้ าไปมีบทบาทในทุกภาค
ส่ วน ดังนั้น เพือ่ ให้ มีกระทรวงที่มีอานาจหน้ าที่
ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสั งคม จึง
ต้ องดาเนินการปรับโครงสร้ างกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารให้ มีขอบเขตอานาจหน้ าที่
มากขึน้ และเปลี่ยนชื่อเป็ นกระทรวงดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสั งคม

๒) สั งคม กฎหมายปัจจุบันที่เกีย่ วกับวิถีชิวติ ความ
เป็ นอยู่ การประกอบอาชีพ ฯลฯ เพียงพอต่ อการให้
ประชาชนชาวไทยมีชีวติ อยู่อย่ างผาสุ กและได้ รับความ
เป็ นธรรมหรือไม่ เช่ น กฎหมายเกีย่ วกับการควบคุม
อาคาร กฎหมายเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้ อม
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๑.๓ กฎหมายที่ตราขึน้ ตามเป้ าหมาย และประเด็น
เร่ งด่ วนของยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี
ขณะนีส้ ามารถพิจารณาได้ จากเค้ าโครงของ
สภาขับเคลือ่ นฯ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่
๑๒

๑.๔ กฎหมายที่ตราขึน้ เพือ่ ความสอดคล้ องกับแนว
ปฏิบัติ มาตรฐาน พันธกรณีและความร่ วมมือระหว่ าง
ประเทศที่ประเทศไทยร่ วมเป็ นภาคี ตัวอย่ าง เช่ น ด้ าน
สิ ทธิมนุษยชน
๑) ในปัจจุบันประเทศไทยเป็ นภาคีสนธิสัญญา
ด้ านสิ ทธิมนุษยชนซึ่งสหประชาชาติถือเป็ น
สนธิสัญญาหลัก จานวน 7 ฉบับได้ แก่
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(๑) อนุสัญญาว่ าด้ วยสิ ทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child CRC)
(๒) อนุสัญญาว่ าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรู ปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Woman - CEDAW)
(๓) กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)
(๔) กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม
(International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights ICESCR)

(๕) อนุสัญญาว่ าด้ วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุก
รู ปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination - CERD)
(๖) อนุสัญญาต่ อต้ านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษ
ทีโ่ หดร้ ายไร้ มนุษยธรรม หรือยา่ ยีศักดิ์ศรี (Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment - CAT)
(๗) อนุสัญญาว่ าด้ วยสิ ทธิของคนพิการ (Convention on the
Rights of Persons with Disabilities - CRPD)
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๑.๕ กฏหมายคุ้มครองสิ ทธิของประชาชน และการ
เยียวยาผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากกระบวนการยุตธิ รรม
เช่ น
๑) กฎหมายเกีย่ วกับการคุ้มครองพยาน
๒) กฎหมายเกีย่ วกับการรื้อฟื้ นการคดีอาญา
๓) กฎหมายเกีย่ วกับค่ าตอบแทนผู้เสี ยหาย และค่ า
ทดแทนจาเลยในคดีอาญา

๒. การวิจัยประสิ ทธิภาพของขั้นตอนและการบังคับใช้
กฎหมาย โดยศึกษาด้ านการนากฎหมายมาใช้ ในทาง
ปฏิบัตขิ องเจ้ าหน้ าที่ผู้บังคับใช้ กฎหมาย
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๒.๑ การศึกษาปัญหาอุปสรรคและการเบี่ยงเบน
ของขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของเจ้ าหน้ าที่ผู้มีอานาจ
บังคับใช้ กฎหมาย ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรม
ของเจ้ าหน้ าที่ที่เกีย่ วข้ องกับกระบวนการดังกล่ าว
ประชาชน และกลุ่มผลประโยชน์ ที่เกีย่ วข้ อง

๒.๒ การพัฒนาตัวชี้วดั เพือ่ ใช้ เป็ นแนวทางการเพิม่
ประสิ ทธิภาพ เช่ น ตัวชี้วดั หลักนิติธรรม หรือ Rule of
Law Index
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3.2. Judiciary
3.2.1. Performance
Basket 3: Effectiveness and efficiency assesses
whether the judicial system meets its
responsibilities in an efficient and timely manner.
•• Undue delays (indicator 52)
•• Public perception of undue delays (indicator 53)

WJP Rule of Law Index: Overall Score 2016
Factor 8: Criminal Justice
8.2 Criminal adjudication system is timely and effective
Thailand
Indonesia
Japan
Netherlands
Sweden
Singapore

Upper Middle Income
Lower Middle Income
High Income
High Income
High Income
High Income

0.56
0.52
0.63
0.78
0.73
0.90
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๒.๓ การศึกษามาตรการ และกลไกเพือ่ ต่ อต้ านการทุจริตและการ
มีผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนในระบบราชการ ให้ มคี วามโปร่ งใส
ตลอดจนการศึกษาระบบตรวจสอบและประเมินผลสั มฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่ า อีกทั้งกระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบลงโทษผู้ทุจริตอย่ างเด็ดขาด และการปลูก
จิตสานึก การส่ งเสริม การมีส่วนร่ วมและการสร้ างค่ านิยมในการ
ต่ อต้ านการทุจริตและการประพฤติมชิ อบจากภาคประชาชน

สานักงาน ก.พ. กาหนดความหมาย ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน ว่ า
สถานการณ์ หรือการกระทาของบุคคล (ไม่ ว่าจะเป็ นนักการเมือง
ข้ าราชการ พนักงานบริษทั ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ ามา
เกีย่ วข้ อง จนส่ งผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจหรือการปฏิบัติหน้ าทีใ่ น
ตาแหน่ งนั้น การกระทาทีเ่ จ้ าหน้ าทีข่ องรัฐทีต่ ้ องปฏิบัติหน้ าทีโ่ ดย
คานึงถึงผลประโยชน์ สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่ วนรวม) แต่ กลับ
ตัดสิ นใจปฏิบัติหน้ าทีโ่ ดยคานึงถึงประโยชน์ ส่วนตนของตนเอง
หรือพวกพ้อง
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“ข้ าพเจ้ าได้ อ่านประมวลกฎหมายทั้งหมดแล้ ว
เห็นว่ าส่ วนใหญ่ มีความเหมาะสมมาก สอดคล้ องกับวิถี
ธรรมชาติและปรับเข้ าได้ กบั อุปนิสัย และขนบประเพณี
ของประชาชาติที่สร้ างกฎหมายนีข้ นึ้ ...คดีทุกคดี พึง
พิจารณาพิพากษาให้ สาเร็จลุล่วงไปภายในสามวัน แต่
สภาตระลาการก็มักปล่ อยคดีให้ ยดื เยือ้ ไปตั้งสองปี หรือ
สามปี ”
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เยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeremias van Vliet)
ชาวฮอลันดาที่เข้ ามาในพระนครศรีอยุธยาระหว่ าง
พ.ศ. ๒๑๗๖ ถึง พ.ศ. ๒๑๘๕ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ า
ปราสาททอง เขียนบรรยายไว้ ในจดหมายเหตุที่นัก
ประวัตศิ าสตร์ ท้งั หลายรู้ จักดี ในหนังสื อจดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต (วันวลิต) มีความตอนหนึ่งว่ า

“...กฎหมายที่เขียนไว้ แต่ โบราณเป็ นสิ่ งที่ดมี ากและมี
คุณค่ าสู งยิง่ พระเจ้ าแผ่ นดินทั้งหลายควรจะรักษา
กฎหมายเหล่ านี้ เพราะกฎหมายเหล่ านีไ้ ด้ รับการตรา
ขึน้ มาเพือ่ เป็ นพระเกียรติยศและชื่อเสี ยงของพระเจ้ า
แผ่ นดิน แต่ กม็ ีการปฏิบัตใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายอยู่
ไม่ กฉี่ บับ...
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...และความไม่ ซื่อสั ตย์ ของข้ าราชการผู้ใหญ่ ทาให้ การ
บริหารงานด้ านความยุตธิ รรมทั้งอาญาและแพ่งเป็ นไป
อย่ างเลวมาก (แม้ ว่าจะมีการวางกฎเกณฑ์ ที่ดเี ยีย่ มและ
ได้ รับการวางเงือ่ นไขบทบัญญัตไิ ว้ อย่ างตรงดีแล้ วใน
ทุกกรณีกต็ าม)...”

...พวกคนที่มีอานาจที่สุด พวกที่รวยที่สุดมักชนะคดี
เสมอ ทั้งนีเ้ พราะการติดสิ นบนหรือด้ วยวิธีการทุจริต
อืน่ ๆ และคนจนเท่ านั้นต้ องได้ รับความทุกข์ ยาก.”
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