
 

บทที ่1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันสถานการณขอพิพาทของไทยทั้งทางแพงและทางอาญาที่เขาสูกระบวนการ

ยุติธรรมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จะเห็นไดจากจํานวนคดีรับใหมของศาลชั้นตนโดยในป พ .ศ.2551 

คดีแพงรับใหมเพิ่มจากป พ .ศ.2550 รอยละ 8.16 (คดีแพงรับใหม พ .ศ.2550 จํานวน 491,285 คดี 

และคดีแพงรับใหม พ .ศ.2551 จํานวน 531,357 คดี) และคดีอาญารับใหมเพิ่มขึ้นจากป พ .ศ.2551 

รอยละ 1 (คดีอาญารับใหม พ .ศ.2550 จํานวน 496,299 คดี และคดีอาญารับใหม พ .ศ.2551 จํานวน 

501,262 คดี) (สํานักแผนและงบประมาณ สํานักงานศาลยุ ติธรรม , ออนไลน , 2552) ดังน้ัน  จึงมี

แนวคิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกอยางตอเน่ือง เพื่อใหเปนกลไกที่สําคัญในการ

สงเสริมการลดปริมาณคดีที่ข้ึนสูศาลและสนับสนุนใหการระงับปญหาอาชญากรรม และขอพิพาท

ทีเ่กดิขึน้มคีวามรวดเร็วและเปนธรรม  

 จากสถานการณขางตน กระบวนการยุติธรรมทางเลือกจึงไดเขามามีบทบาทสําคัญในการ

สนับสนุนการพัฒนาระบบงานยุติธรรม ทั้งนี้ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเปนกระบวนการใน

การแสวงหาความยุติธรรมที่มีกระบวนการรูปแบบการปฏิบัตินอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรม

กระแสหลกั ใชแนวคดิการหันเหคดีออกจากศาล กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท การใชชุมชน

เปนฐานและการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อประโยชนตอผูกระทําผิด ผูเสียหาย และผูที่มีสวนเกี่ยวของ

ตางๆ มีความมุงหวังเพื่อลดจํานวนการเปนคดีความระหวางผูกระทําผิด และผูเสียหาย และลดการ

พึ่งพาองคกรกระบวนการยุติธรรมภาครัฐมาใหชุมชนสรางมาตรการควบคุมสมาชิกของชุมชนดวย

ชุมชน  โดยเฉพาะปจจุบันองคกรตางๆ ในกระบวนยุติธรรมของไทย  ตางก็มีมาตรการในการ

เบี่ยงเบนผูกระทําผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหผูกระทําผิดไดรับผลกระทบที่เกิดจาก

กระบวนการยุติธรรมนอยที่สุด เชน พนักงานอัย การมีการนํามาตรการชะลอการฟองมาใชกับ

ผูตองหา ศาลมีการพิพากษาผูกระทําผิดใหรอการกําหนดโทษ รอการลงโทษ หรือคุมประพฤติโดย

ไมตองสงตัวเขาเรือนจํา สวนราชทัณฑ ก็มีวิธีการพักการลงโทษ การลดวันตองโทษ การอภัยโทษ 

เพื่อจูงใจใหนักโทษประพฤติปฏิบัติกลับตนเปนคนดี พนโทษออกจากเรือนจําเร็วที่สุดและสามารถ

ใชชีวิตนอกเรือนจําไดอยางปกติ มาตรการตางๆ เหลานี้มีระเบียบและกฎหมายรองรับ มีการนําเขา
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มาใชอยางกวางขวาง เพื่อใหผูกระทําผิดเหลานั้นไดรับโอกาสในการแกไขความประพฤติของตน

โดยชุมชนและสังคมเขามามีสวนรวม โดยมีความสอดคล องกับแนวความคิดการแกไขฟนฟู

ผูกระทําผิด 

 สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงเปนหนวยงานหนึ่งที่ทําหนาที่พิทักษรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชนใหอยูอยางสันติและบําบัดทุกขบํารุงสุขใหประชาชนที่ไดรับความ

เดือดรอน อํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชน มีหนาที่ปราบปรามผูก ระทําความผิดมาลงโทษ

และสอบสวนคดีอาญาตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนคดีตางๆ พนักงานสอบสวนตอง

ดําเนินการทางคดีดวยความยุติธรรม ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่ง

การสอบสวนเปนตนสายของกระบวนยุติธรรม พนักงานสอบสวนเปนองคพายพที่สําคัญไมยิ่ ง

หยอนไปกวาหนวยงานอ่ืนในกระบวนยติุธรรม  พนักงานสอบสวนซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการเร่ิม

ดําเนินคดีอาญาและมีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานใชมาตรการบังคับ  อันไดแก การจับ การคน 

เปนตน อํานาจสอบสวนจึงมีความสําคัญและเปนเงื่อนไขในการเร่ิมตนดําเนินคดีอาญา  โดยรัฐตาม

ประมวลก ฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสอบสวนจึงเปนขั้นตอนสําคัญในการกําหนดขอหา 

การวางรูปคดี และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดหรือบริสุทธิ์ของผูตองหา 

 ในการปฏิบัติงานดานการสอบสวนนั้นบุคลากรหลักก็คือ พนักงานสอบสวนซึ่งตองเปน

ผูที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ อันเปนลักษณะงานที่

ปฏิบัติคลายคลึงกับงานของอัยการและศาล กลาวคือ ปฏิบัติงานดานอํานวยความยุติธรรมใหแก

ประชาชน นอกจากน้ันยังเปนลักษณะงานที่เกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน ซึ่งพนักงานสวบสวน

เปรียบเสมือนดานแรกของกระบวนยุติธร รม คือในชั้นพนักงานสอบสวน การกระทําความผิดหรือ

ขอพิพาทที่พนักงานสอบสวนไดรับแจงหรือไดรับคํารองทุกขไว มีหลายประเภท อาจแบงไดดังน้ี 

เชน คดีที่กระทําโดยเจตนา คดีที่กระทําโดยประมาท คดีที่มีอัตราโทษเล็กนอย (ลหุโทษ ) คดีที่มี

โทษสูง คดีความผิดอันยอมความได คดี อาญาแผนดินยอมความไมได เปนตน ซึ่งคดีแตละประเภท

ดังกลาวบางคร้ังผูกระทําความผิดอาจจะไมใชอาชญากรโดยสันดาน โดยกระทําผิดไปโดยมิไดมี

เจตนา เชน เกิดอารมณชั่ววูบ การบันดาลโทสะ การขาดความยั้งคิด การถูกยั่วยุ ความประมาท

เลินเลอ ความยากจน หรือกระทําเพราะถูกบีบคั้นทางจิตใจ ผูกระทําผิดบางคนหากไดรับการอบรม

ใหความรูหรือชวยเหลือ อาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถแกไขฟนฟูใหเปนคนดีไดโดยไม

ตองนําตัวเขาสูกระบวนการยุติธรรม ทั้งน้ีโดยการนําพฤติการณแหงคดี การยอมรับผิด การชดใช

เยียวยาแกเหยื่อมาประกอบการพิจารณาดวย  ซึ่งคดีประเภทน้ีแมกฎหมายบัญญัติใหเปนความผิดที่

ไมสามารถยอมความกันได แตหากไดมีการไกลเกลี่ยใหเหยื่อไดรับการเยียวยาจนเปนที่พอใจ และ

ผูกระทําผิดพรอมจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก็นาจะมีขอยกเวนของกฎหมายใหเปนความผิดอัน
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สามารถยอมความได ทั้งนี้โดยมีพนักงานสอบสวน หรือมีคณะกรรมการเปนผูทําหนาที่ในการไกล

เกลี่ย แตพบวาในปจจุบันหากเปนความผิดที่ไมสามารถยอมความกันไดตามกฎหมายแลว ถึงแมวา

จะมีการไกลเกลี่ยจนสามารถตกลงกันได คดีก็ไมสามารถยุติไดในชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวน

ก็ยังตองสงสํานวนการสอบสวน  และตัวผูต องหาใหพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลเพื่อลงโทษ

ผูกระทําผิด สงผลใหมีคดีที่สําคัญอ่ืนๆ คางอยูในระหวางการพิจารณาของศาลจํานวนมาก เพราะ

ศาลจะตองเสียเวลามาพิจารณาตัดสินคดีประเภทน้ี กอใหเกิดความสิ้นเปลือง เสียเวลา สูญเสีย

งบประมาณในการดําเนินการ ตลอดจนสงผลใหผูกระทําผิดไมไดรับโอกาสในการกลับตัวเปนคนดี 

มีรอยมลทิน และผูเสียหายหรือเหยื่อไมไดรับการเยียวยา หรือชดใชคาเสียหายโดยเร็ว 

 อยางไรก็ตามในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนที่เปนอยูในปจจุบันนี้ พนักงาน

สอบสวนแตละคนก็มีวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทตางๆ อันเกี่ ยวเนื่องมาจากคดีอาญา อยางไมเปน

ทางการ เพื่อใหคูกรณีทั้งฝายผูตองหา และฝายผูเสียหายไดมีโอกาสในการพบปะ พูดคุยทําความ

เขาใจกัน หรือชดใชคาเสียหาย โดยอาจมีการใหญาติของคูกรณี หรือบุคคลที่ทั้งสองฝายเคารพนับ

ถือ หรือไววางใจมาเขารวมในการเจรจาไกลเกลีย่ดวย รูปแบบและวิธีการและขอตกลงตางๆ ตลอดจน

บุคคลที่มาเขารวมในการไกลเกลี่ยอาจแตกตางกันไปเน่ืองจากยังไมมีหลักเกณฑ ระเบียบ หรือ

กฎหมายมารองรับ โดยความสําเร็จในการไกลเกลี่ยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ปจจัยทางดานความ

รุนแรงหรือพฤติการณแหงคดี ปจจัยเกี่ ยวกับเหยื่อ ปจจัยเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด หรือปจจัยเกี่ยวกับ

พนักงานสอบสวน เปนตน 

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดเสนอรางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้น

สอบสวน พ.ศ.... ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ โดยอนุกรรมการดาน

การประสานงานและบริการจัดการ มีมติเห็นชอบ  และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเมื่อ

วันที่ 24 ตุลาคม 2550 โดยมีเหตุผลที่สมควรใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนที่

เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดที่

มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาป ตามที่กําหนดไวทายรางพระราชบัญญัติ ดวยการกําหนดแนว

ทางการสมานฉันทเพื่อการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญามาให  มีขอดีคือ จะทําใหผูเสียหายและ

ผูตองหาไดมีโอกาสประนีประนอมยอมความกัน เมื่อผูตองหาสํานึกผิดและยิ นยอมปรับพฤติกรรม 

ทําใหผูเสียหายไดรับการเยียวยาและไดรับการชดใชคาเสียหายโดยรวดเร็วทันที ซึ่งจะเปนผลดีตอ

คูกรณี และเปนประโยชนตอสังคมมากกวา เพราะสามารถลดระยะเวลาและความยุงยากซับซอน 

ในการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมของคูกรณี ลดปริมาณคดีขึ้นสูศาล ลดปญหาความขัดแยง

ในชุมชน และลดงบประมาณภาครัฐ สงผลใหประชาชนทุกระดับเขามามีสวนรวมในการอํานวย

ความยุติธรรมและปองกันอาชญากรรม เพื่อเสริมสรางใหสังคมอยูรวมกันอยางเปนสุข 
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 ดังนั้น การศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานสอบสวนตอการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษากอนที่ราง

พระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ .ศ... จะบัญญัติออกมาเปนกฎหมาย 

ในฐานะพนักงานสอบสวนเปนดานแรกของกระบวนการยุติธรรมที่จะมีบทบาทอยางมากในการ

อํานวยความยุติธรร มใหมีความสะดวกรวดเร็ว เที่ยงธรรม และเปนผูไกลเกลี่ยตามพระราชบัญญัติ

ดังกลาว เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตาม

เจตนารมณของกฎหมายตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาความเปนมาและสภาพปญหาที่เกี่ยวกับบทบาทของ พนักงานสอบสวนตอ

การไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน 

 2.  เพื่อศึกษาประวัติ ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎีหลักเกณฑ และการไกลเกลี่ยขอพิพาท

ในคดีอาญา 

 3.  เพื่อศึกษาบทบาทของพนักงานสอบสวนตอการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้น

สอบสวน 

 4.  เพือ่วิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับบทบาทของพนักงานสอบสวนตอการไกล

เกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน 

 5.  เพื่อศึกษาและคนหาแนวทางมาใชเปนขอเสนอแนะบทบาทของพนักงานสอบสวนใน

การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน 

สมมตฐิานของการศกึษา 

 การไกลเกลี่ยข อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน ที่เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได 

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดที่อัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหา

ป โดยยึดหลักการสมานฉันทระหวางผูตองหาและผูเสียหาย ทําใหผูตองหาสํานึกผิด ผูเสียหาย

ไดรับการชดใช ลดระยะเวลาในการดําเนินคดี ลดปญหาการขัดแยงในชุมชน ลดงบประมาณภาครัฐ 

และปองกันอาชญากรรม โดยอาศัยพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาหนาที่ภาครัฐอํานวยความยุติธรรม

และเปนผูเร่ิมตนดําเนินคดีอาญา เน่ืองจากมีความรู  ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย หากเพิ่มบทบาท

ของตนในการไกลเกลี่ยขอพิพาทจะทําใหขอพิพาทยุติลงโดยรวดเร็วยอมเกิดประโยชนแกผูตองหา

และผูเสียหาย รวมทั้งพนักงานสอบสวนเองดวย หากเปนการยุติขอพิพาทนอกศาลที่มีประสิทธิภาพ

ยอมเปนการลดปริมาณคดีที่ข้ึนสูศาลไดเปนอยางดี สําหรับความผิดที่ไมสามารถยอมความกันได 
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หากไดมีการไกลเกลี่ ยใหเหยื่อไดรับการเยียวยาจนเปนที่พอใจและผูกระทําผิดพรอมจะปรับ

พฤติกรรม ก็นาจะมีขอยกเวนของกฎหมายใหเปนความผิดอันสามารถยอมความได ทั้งนี้โดยมี

พนักงานสอบสวนหรือมีคณะกรรมไกลเกลี่ยเปนผูทําหนาที่ในการไกลเกลี่ย แตพบวาในปจจุบัน

หากความผิดที่ไมสามารถ ยอมความกันไดตามกฎหมายแลว ถึงแมวาจะมีการไกลเกลี่ยจนสามารถ

ตกลงกันได คดีก็ไมสามารถยุติไดในชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนยังตองสงสํานวนการ

สอบสวนและตัวผูตองหาใหพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลเพื่อลงโทษผูกระทําผิด สงผลใหมีคดี

สําคัญอ่ืนๆ คางอยูในระหวางพิจาร ณาของศาลจํานวนมาก เพราะศาลจะตองเสียเวลามาพิจารณา

ตัดสินคดีประเภทน้ี กอใหเกิดความสิ้นเปลือง เสียเวลา สูญเสียงบประมาณในการดําเนินการ 

ตลอดจนสงผลใหผูกระทําผิดไมไดรับโอกาสในการกลับตัวเปนคนดี มีรอยมลทิน และผูเสียหาย

หรือเหยื่อไมไดรับการเยียวยา หรือชดใชคาเสยีหายโดยเร็ว 

วิธีการดําเนินการศึกษา 

 วิธีที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาเอกสาร (Document Research) โดยทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลตางๆ จากตํารากฎหมาย หนังสือ งานวิจัย บทความ วารสาร วิทยานิพนธ รายงานการ

ประชุม ทางวิชาการ สิ่งตีพิมพตางๆ รวมทั้งขอมูลจากเครื อขายอินเตอรเน็ต แลวนํามาศึกษา

วิเคราะหอยางเปนระบบ 

ขอบเขตของการศกึษา 

 การศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานสอบสวนในการไกลเกลี่ย

ขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน ที่เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได ความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิด ที่อัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาป เทาน้ัน  วิธีการศึกษา

เปนแบบการศึกษาเอกสารโดยจะทําการศึกษาคนควากฎหมาย บทบาทของพนักงานสอบสวนและ

การไกลเกลี่ยของประเทศไทย เพื่อใหไดบทสรุปทั้งในดานทฤษฎี แนวความคิด และขอเท็จจริงใน

ภาคปฏิบัติอันจะเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงตอไป 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.  เพื่อทราบความเปนมาและสภาพปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท

คดีอาญาในชั้นสอบสวน 

 2.  เพื่อทราบถึงประวัติ ความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท

คดีอาญาในชั้นสอบสวน 

 3.  เพื่อทราบบทบาทพนักงานสอบสวนตอการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน 

 4.  เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน 

 5.  เพื่อทราบแนวทางและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน 

นิยามศัพท 

 พนักงานสอบสวน หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน

ไดแก การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลายอ่ืน ตามบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสอนไดทําไปเกี่ยวกับความผิดที่กลาวหา เพื่อที่จะ

ทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด  

 การไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญา หมายถึง การเจรจาตอรองขอพิพาท หรือขอขัดแยงระหวาง

ฝายผูเสียหาย และฝายผูตองหา ที่เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากการกระทําความผิดกฎหมายอาญาของฝาย

ผูตองหา ที่มีบุคคลที่สาม หรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือใหคูความเจรจาตอรองกันไดสําเร็จ 

 ชัน้สอบสวน หมายถึง ขั้นตอนในการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนเร่ิมต้ังแต

เมื่อคดีอาญาเกิดขึ้น และกอนที่จะสงสํานวนการสอบสวนไปใหพนักงานอัยการพิจารณา 

 คูกรณี หมายถึง ผูเสียหายฝายหน่ึง และผูตองหาฝายหน่ึงในคดีอาญาที่มีผูเสีย หายแตไม

รวมคดีที่รัฐเทาน้ันเปนผูเสียหาย 

 

 


	บทนำ

