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บทคัดยอ 

 จากสภาพปญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  (Criminal Justice Process) ของ

ประเทศไทย เกดิจากปริมาณคดีที่เกิดขึ้นมีจํานวนมากและขาดมาตรการในการกันคดี  ซึ่งกอใหเกิด

สภาพปญหาความแออัดในเรือนจํา โดยปญหาและอุปสรรคดังกลาวมิใชปญหาของระบบราชทัณฑ  

แตเปนปญหาในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ  ที่ทุกฝายจะตองรวมมือกันแกไขเพื่อหาแนวทาง

กําหนดรูปแบบและมาตรการไม ใหเขาสูกระบวนการยุติธรรมในชั้นอัยการและศาล  เพราะใน

ปจจุบันทฤษฎีการลงโทษผูกระทําผิด  มิใชแตเพียงการลงโทษเพื่อการแกแคนและจะเกิดผลดีเสมอ

ไป โดยเฉพาะเพื่อเปนการลดปริมาณคดีเล็กๆ  นอยๆ หรือคดีที่ผูกระทําผิดไมสมควรรับโทษจําคุก  

เพราะจะสงผลกระทบตอสถานะทางสั งคม ทําใหเกิดรอยมลทิน  (Stigma) เสมือนเปนตราบาปทาง

สังคม จึงเห็นไดวากระบวนการยุติธรรมของไทยนําแนวคิดหลักของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  

ความยุติธรรมเชิงฟนฟู (Restorative Justice) มาเปนหน่ึงในหลักการที่สําคัญ ตอการไกลเกลี่ยขอ -

พิพาททางอาญาดวย 

 ดังน้ัน พนักงานสอบสวนในฐานะเจาพนักงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

ถือเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการเมื่อคดีอาญาเกิดขึ้น และมีหนาที่อํานวยความยุติธรรมแกประชาชน

อยางใกลชิด  เห็นควรมีบทบาทในการหารูปแบบและไกลเกลี่ยใหยุติไดในชั้นพนักงานสอบสวน  

เพื่อชวยลดปริมาณคดีขึ้ นสูศาลและผูตองขังลนเรือนจํา  จากการศึกษารางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ย

ขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ... เพื่อนํามาปรับใชเปนบทบาทพนักงานสอบสวนของไทย 

 จากผลการศึกษาพนักงานสอบสวนมีบทบาทสําคัญ เนื่องจากสามารถยุติขอพิพาททาง

อาญาในชัน้สอบสวน โดยไมต องนําคดีขึ้นสู ศาล โดยเปนคนกลาง หรือคณะกรรมการเขามาเปน
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ผูทําการไกลเกลี่ย โดยมีผลดีมากกวาผลเสีย คือ ลดการนําคดีขึ้นสูศาล ประหยัดเวลา และ

งบประมาณภาครัฐ ทําใหเหยื่อไดรับโอกาส ในการเยียวยาโดยเร็ว และหากสามารถตกลงกันไดใน

ชั้นสอบสวน ก็เปนผลดีตอตัวผูกระทําผิดที่ไมตองมีป ระวัติการตองหาคดีอาญาติดตัว ทําใหทุกฝาย

ตางไดรับผลประโยชนรวมกัน แตควรมีผูที่มาทําหนาที่ไกลเกลี่ยแตงต้ังขึ้นมาโดยเฉพาะ แยกจาก

พนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหนาที่ตามปกติ เพราะพนักงานสอบสวนมีอํานาจในการสอบสวน

พยานหลักฐาน รวมถึงการใชมาตรการบังคับ การจับ ควบคุ ม และปลอยชั่วคราวผูตองหา ยังขาด

มาตรการในการควบคุมโดยองคกรภายนอกที่มีประสิทธิภาพ อันทําใหพนักงานสอบสวนใชอํานาจ

เกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนด และการทีพ่นักงานสอบสวนเปนขาราชการตํารวจซึ่งเปนขาราชการ

ฝายพลเรือนที่อยูใตการบังคับบัญชาของฝายการเมืองโดยตรง และ ไมมีกฎหมายที่จะประกันความ

เปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานสอบสวนจึงมักประสบปญหาการถูกแทรกแซงในการ

ปฏิบัติหนาที่ สงผลตอความรูสึกและศรัทธาของประชาชนที่มีตอกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะ

ตอการสอบสวน และคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่อันไมเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ ทํา

ใหเกิดปญหาการแสวงหาชองทาง หาผลประโยชนจากประชาชน หรือผูเกี่ยวของในคดีโดยทุจริต 

เกิดความไมเปนธรรมแกคูกรณี  

 ปญหาและอุปสรรคของรางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ .ศ... ยัง

พบวาการไกลเกลี่ยในรูปของคณะกรรมการมีคณะกรรมการมา กเกินไป อาจมีปญหาและอุปสรรค 

คือ เกิดความยุงยากในการประสานงานใหคณะกรรมการเขารวมพิจารณาไกลเกลี่ยขอพิพาท และ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจะเปนการเพิ่มภาระใหกับพนักงานสอบสวนมากยิ่งขึ้น ปญหา

ภาพลักษณของตํารวจกับความไมเชื่อถือของประชาชน จะทําใหขาดความเชื่ อมั่นวาเจาหนาที่

ตํารวจจะทําหนาที่ไกลเกลี่ยอยางเปนกลางไดจริงตามเจตนารมณของกฎหมาย และปญหาจาก

สังคมที่อาจไมยอมรับวาผูกระทําผิดจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการไกลเกลี่ยไดจริง นอกจากน้ันยัง

ขาดความชั ดเจนเกี่ยวกับประเภทคดีที่สามารถไกลเกลี่ยได และปญหาดานงบ ประมาณในการ

ติดตาม สอดสองดูแล เพื่อใหผูกระทําผิดปฎิบัติตามเงื่อนไขในการไกลเกลี่ย 

 โดยสรุป  จากการที่พนักงานสอบสวนเปนเจาหนาที่รัฐคอยอํานวยความยุติธรรมใหแก

ประชาชนตามรางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวนกําหนดแนวทางสมานฉันท

ระหวางผูตองหาและผู เสียหาย ลดระยะเวลาในการดําเนินคดี ลดปริมาณคดีขึ้นสูศาล เน่ืองจาก

แนวทางสมานฉันทอันเปนแนวทางของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท (Restorative Justice) 

เมื่อมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทจะทําใหระยะเวลาในการดําเนินคดีสั้นลง โดยตัดขั้นตอนการพิจารณา

พยานหลกัฐานในสาํนวนโดย พนักงานอัยการและการพิจารณาพิพากษาในศาลลง แตการจัดต้ัง
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คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทมีจํานวนมาก ทําใหสิ้นเปลืองกําลังคน งบประมาณของรัฐ เปน

การสรางภาระงาน แสวงหาประโยชน เปนตน 
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ABSTRACT 

 Because of the problems on Criminal Justice Process of Thailand arising from the 

quantity of the cases which are substantially increasing and the lack of measure on cutting off the 

case have consequently resulted in the problem of congested condition in the prison and that such 

problem and hindrance is not the problem of the correctional system, but rather, it is the problem 

of the whole justice process which all parties must join hands in making the corrections in order 

to find the solution in prescribing the pattern and measure to prevent the cases from being 

forwarded to the justice process in the stage of the Public Prosecutor and Court. At present, the 

theory of punishment against an offender is not only an infliction of a revengeful punishment but 

also the expectation of an achievement of good result, particularly, in reducing the quantity of 

minor offences or a case which an offender should not be liable for punishment of imprisonment 

because such imprisonment will eventually affect social status of the offender causing the stigma 

on him as his social remorse. Therefore, it can be seen that the Justice Process of Thailand has 

adopted the approach principle on the concept of the Compromising/Restorative Justice as one of 

the important principle in mediating the criminal dispute, as well. 

 Therefore, an Inquiry Officer as the State competent official in Criminal Justice Process 

shall be held to be the originating point of the process upon the rising of a criminal case and shall 

have the duty to closely facilitate justice to the people as well as playing the role in finding the 

pattern on the reconciliation to settle the dispute at the stage of the Inquiry Officer in order to help 
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reduce the quantity of the cases to be brought to the Court and the overflowing of the prison 

inmates. (As a result of a study of the Bill on Criminal Dispute Mediation at Inquiry Stage, B.E… 

for adjustment for use as a role of Thai Inquiry Officers). 

 As a result of the study, an Inquiry Officer plays an important role due to the reason 

that he can put to an end a criminal dispute without the necessity to bring the case to court by 

acting as a mediator or a committee member to act as a mediator to settle the dispute which is 

more advantageous rather than disadvantageous; that is to say, the achievement on the reduction 

on the case to be brought to the Court, the saving of the time and the saving of the State’s budget 

which obviously will result in the victim to have the chance of having been remedied rapidly and 

that it will be better off for the offender if a settlement can be reached at the stage of inquiry 

because he will have no criminal record and, eventually, the parties concerned will receive mutual 

benefits. However, there should be a mediator appointed to specifically perform duty in settling 

the dispute separately from the Inquiry Officer performing normal duty. Because the Inquiry 

Officer has the power in investigating the evidences including the use of measures on the 

enforcements, arrests, keeping under custody and provisional release of an offender coupled with 

the fact that there has still been a lack of an efficient controlling measure by an external body, 

therefore, he has exercised his power excessively over the scope prescribed by law. And because 

an Inquiry Officer is a police authority who is a civil service official directly under the command 

of political faction and there is no law to guarantee his independence in performing his duty, the 

Inquiry Officer will indeed face a problem of an intervention into his duty performance, thus, 

resulting in the feeling and faith of the public toward the Justice Process to be in an adverse 

manner, especially, toward the investigations and because of the reason that remuneration in 

consideration of his duty performances is not reasonably suitable in comparing with their 

responsibilities consequently resulting in him to eventually exploit benefits from the public or 

persons involved in the case through corruptions which will cause an injustice to the party to the 

case. 

 The problem and hindrance of the Bill on Criminal Dispute Mediation at Inquiry Stage, 

B.E... has also been noted that a mediation in the form of a Committee consists of excessive 

number of the members which may cause a problem and hindrance; that is the difficulty in a 

coordination to get the members to take part in mediating the dispute and that a compliance with 
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the Act will cause even more burden to the Inquiry Officer. The problem and image of the police 

authority and a non-reliability of the public will result in the lack of the confidence that the police 

authority can actually perform their duties in mediating the dispute neutrally in accordance with 

the intention of the law and problem from the social society which may not accept that the 

offender will actually comply with the mediating conditions. Moreover, there is a lack of a clarity 

in connection with the category of the cases which can be settled and problem on the budget for 

use in following up, watching over and looking after the offenders to comply with the mediating 

conditions. 

 In conclusion, due to the fact that an Inquiry Officer is a State competent official 

having the duty to facilitate justice to the people in according with the Bill on Criminal Dispute 

Mediation at Inquiry Stage prescribing the approaches on restoration between an alleged offender 

and the injured party, reduce the period of time in proceeding the case, reduce the quantity of the 

cases to be brought to the Court derived from the Restorative Justice approach, when there has 

been a mediation on a dispute, will definitely shorten the time on the proceeding of the case by 

way of cutting the step on the considerations of the evidences in the case file by the Public 

Prosecutor and a trial in Court. Any rate, the appointments of too many Dispute Mediating 

Committee members will result in the consumptions of the State personnel and budget and 

eventually the creation of burden and exploitation of benefits, etc. 
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