
 

บทที ่4 

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทพนักงานสอบสวนตอการไกล

เกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในช้ันสอบสวนและรางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทคดีอาญาในช้ันสอบสวน 

 พนักงานสอบสวนถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีบทบาทอยางมากใน

การทําหนาที่ไกลเกลี่ ยขอพิพาทตางๆ อันเกี่ยวเนื่องมาจากคดีอาญา อยางไมเปนทางการเพื่อให

คูกรณีทั้งสองฝายไดมีโอกาสพบปะพูดคุยทําความเขาใจกัน หรือชดใชคาเสียหาย ถือไดวาพนักงาน

สอบสวนเปนผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จโดยการทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยใหความชวยเหลือ

ประชาชน ประกอ บกับหลักการและเหตุผลในการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนที่

มุงหวังใหมีการสมานฉันทระหวางผูเสียหายและผูตองหา โดยการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีอาญา 

ทําใหผูตองหาสํานึกผิด ผูเสียหายไดรับการชดใช ลดระยะเวลาในการดําเนินคดี ลดปริมาณคดีขึ้นสู

ศาล ลดปญหา ในการขัดแยงในชุมชน ลดการทุจริตของเจาพนักงาน ลดงบประมาณภาครัฐ ให

ประชาชนเขารวมในการอํานวยความยุติธรรมและปองกันอาชญากรรม ดังนั้น การจะใหพนักงาน

สอบสวนเปนผูไกลเกลี่ยในการปฏิบัติหนาที่น้ัน ประกอบดวยปจจัยหลายอยาง ในบทน้ีจะวิเคราะห

ถึงปจจัยที่สงผลตอการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาของพนักงานสอบสวน และปญหาตางๆ ในการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนตอการไกลเกลี่ย 

ปจจัยที่สงผลตอการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีอาญาของพนักงานสอบสวน 

 พนักงานสอบสวนในฐานะเจาพนักงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ถอืเปน

จุดเร่ิมตน ของกระบวนการเมื่อคดีอาญาเกิดขึ้นและสงผลตอประชาชนโดยตรง ทั้งนี้การปฏิบัติ

หนาที่ของพนักงานสอบสวนจึงมีปจจัยที่เกี่ยวของตอการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญา ดังตอไปน้ี  

 1.  การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน 

 การดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน ใชหลักการดําเนินคดีอา ญาตามกฎหมาย 

กลาวคือ เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้นและมีผูมารองทุกขกลาวโทษ เจาพนักงานตํารวจซึ่ง

เปนองคกรของรัฐองคกรแรกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีหนาที่ในการสอบสวนคดีอาญา 

สอบสวนผูตองหาในการกระทําความผิดทุกคดี พรอมทั้งไกลเกลี่ยคดีความผิดตอส วนตัวและ



 99 

ความผิดอันยอมความไดอยางไมเปนทางการ ซึ่งเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา 39 แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวา “สิทธินําคดีอาญามา ฟอง ยอมระงับไปดังตอไปน้ี ... (2) ในคดี

ความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกข ถอนฟองหรือยอมความกันโดยถูกตองตาม กฎหมาย ” 

และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 122 ไดบัญญัติไววาคดีใดบางที่พนักงาน

สอบสวนจะไมทําการสอบสวนก็ได ประกอบกับเจาพนักงานตํารวจมีหนาที่ในการรักษาความสงบ

เรียบรอยของบานเมือง และเปนผูดําเนินการใหกฎหมายอาญามีผลบังคับ การรวบรวมพยานหลักฐาน

ในชั้ นสอบสวน เปนจุดเร่ิมตนในการนําพยานหลกัฐานมาสูศาลและการดําเนินกระบวนการ

พิจารณาคดีในชั้นศาลสามารถระงับลงไดอยางรวดเร็ว  โดยเจาพนักงานสอบสวนเปนคนกลางมา

ชวยทําหนาที่รวม เจรจาหรือชวยเสนอวิธกีาร แนวทาง หรือขอตกลงที่เ หมาะสมใหคูกรณีพิจารณา

ตัดสนิใจ ไมมีผลผูกพั นที่คูพิพาทจะตองปฏิบัติตาม ทั้งน้ีเพื่อใหคูกรณีพิพาทมีโอกาสกลับมา

ปรองดองกนัไดอกี 

 หลักการและเหตุผลของรูปแบบการยุติขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยของพนักงานสอบสวน

เปนการอํานวยความยุติธรรมประการหนึ่งที่จะทําใหคดีที่เขาสูศาลออกจากศาลโดยรวดเร็วและไม

เสียความยุ ติธรม อันจะนํามาซึ่งความพึงพอใจของคูพิพาท เนื่องจากเปนกระบวนการที่มุงเสริมให

คูพิพาทไดพบและแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตนตอหนาคูพิพาทอีกฝายหน่ึง และยอมรับ

ในการกระทําความผิดของตนและยินดีที่จะชดใชความผิดตอผูเสียหาย โดยยึดหลักการของความ

ยตุธิรรมสมานฉันท ความยุติธรรมเชิงฟนฟู (restorative justice) มาเปนหน่ึงในหลักการที่สําคัญตอ

การไกลเกลี่ยขอพิพาทของพนักงานสอบสวนดวย 

 ดังนั้น การปฎิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนในการทํางานที่มุงเนนใหการสอบสวน 

เพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานที่จะพิสูจนความผิด เอาตัว ผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ และการ

ประนีประนอมขอพิพาทระหวางคูกรณีอยางไมเปนทางการโดยไมมองการลงโทษผูกระทําความผิด 

หรือการชดใชโดยผูกระทําความผิดเปนเปาหมายสุดทาย แตเปนเพียงองคประกอบหนึ่งในหลายๆ 

องคประกอบของการแกไขความขัดแยง  

 และในความเปนจริง การปฏิ บัติหนาที่ของพนักงานสอบสวน ถามีผูมารองทุกขหรือได

รับคํารองทุกขไว เชน คดีที่กระทําโดยเจตนา คดีที่กระทําโดยประมาท คดีที่มีอัตราโทษเล็กนอย 

(ลหุโทษ) คดีความผิดอันยอมความได เปนตน พนักงานสอบสวนจะปฎิบัติโดยยึดหลักขอกฎหมาย

และไกลเกลี่ยให แตผลสะทอนที่กลับมาก็คือสังคมหรือชุมชนนินทาเจาพนักงานชั้นสอบสวนวาทํา

การไกลเกลี่ยสุจริตใจบาง ไมสุจริตใจบาง โปรงใสบาง ไมโปรงใสบาง บนโตะบาง ใตโตะบาง ไม

มีโตะบาง เพราะฉะนั้นตองมีกฎหมายมารองรับเพื่อใหการไกลเกลี่ยโปรงใสสอดคลองกับราง

พระราชบัญญัติการไกล เกลี่ยขอพิ พาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ .ศ... เพื่อใหคูกรณีทั้งสองฝาย
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ผูตองหา และผูเสียหายไดมีโอกาสพบปะ พูดคุยทําความเข าใจกันหรือชดใชคาความเสียหาย สราง

ความสงบสุขใหแกสังคม 

 2.  ระยะเวลาการสอบสวน 

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 130 บัญญัติใหเ ร่ิมการสอบสวนโดย

มิชักชา จะทําการที่ใด เวลาใด แลวแตจะเห็นสมควร โดยผูตองหาไมจําตองอยูดวย และมาตรา 134 

วรรคสาม บัญญัติให ผูตองหามีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเน่ือง และเปนธรรม 

เนื่องจากการดําเนินคดีอาญา มีความเกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพข องบุคคลผูถูกกลาวหาโดยตรง 

หากมีการควบคุมผูตองหาระหวางการสอบสวน ยอมหมายถึงการจํากัดเสรีภาพของผูถูกกลาวหา 

ทั้งนี้ ตามมาตรา  87 กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการควบคุมขึ้นอยูกับขอหาและอัตราโทษ 

ดังน้ัน ในกรณีที่ผูตองหาถูกควบคุม พนักงานสอบสวนก็ตองเรงรัดกา รทาํสาํนวนการสอบสวนให

เสร็จสิ้นโดยเร็ว และตองคํานึงถึงเหตุจําเปนอยางแทจริงในการควบคุมฝากขังผูตองหาตอศาล การ

ปฏิบัติตองเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่มาตรา 87 กําหนดไว สวนคดีที่ผูตองหาไดรับการ

ปลอยชั่วคราวนั้น พนักงานสอบสวนมีเวลาเพียง 3 เดือน ที่จะตอ งทําการสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานใหเสร็จสิ้นหลังจากปลอยชั่วคราว นอกจากจะมีเหตุผลที่จําเปนอยางยิ่ง ก็จะสามารถ

ขยายระยะเวลาออกไป แตไมเกิน 6 เดือน หากหลงัจากน้ันแลว พนักงานสอบสวนจะตองยืน่คาํรอง

ตอศาล (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 113) ศาลก็จะใชดุลพินิจอนุญาตใหฝากขัง

หรือไมตามที่เห็นสมควร หากพนักงานสอบสวนไมมีเหตุผลที่เพียงพอ ก็อาจไมไดรับการพิจารณา

ใหขยายเวลาตอไป ซึ่งอาจมีผลเสียหายแตคดีได พนักงานสอบสวนจึงตองพึงระลึกถึงความรวดเร็ว

ในการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานอยูเสมอ และไมเพียงแตจะตองมีความ รวดเร็วในการ

สอบสวนเทานั้น การสอบสวนที่มีความเปนธรรมตองกระทําโดยรอบคอบ เฉพาะอยางยิ่งการไกล

เกลี่ยขอพิพาทระหวางผูตองหาและผูเสียหาย ดังที่กลาวขางตนวา การดําเนินคดีอาญามีความ

เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลผูถูกกลาวหาโดยตรง หากมีการจั บกุมบุคคล กต็ องมี

พยานหลักฐานเบื้องตนพอที่จะเชื่อไดวาคนน้ันมีสวนกระทําความผิด หรือการระงับขอพิพาทโดย

การไกลเกลี่ยเพื่อใหคูกรณีทั้งสองฝายยอมความกันได ก็ตองอาศัยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ

ของพนักง านสอบสวน เพื่อที่จะยุติขอพิพาท ใหผูกระทําผิดชดใชความเสียหาย เปดโอก าสให

ผูกระทําผิดไดสํานึก ชวยการประหยัดคาใชจายและลดเวลาในการดําเนินคดี เดิมน้ันผูตองหาถูกจับ

มาแลวจึงคอยหาพยานหลักฐาน ซึ่งก็จะใชเวลานาน ความล าชาคือความไมยุติธรรมในตัวเอง จะ

พบวานับจากผูตองหาถูกจับกุมจนกระทั่งศาลตัดสินเปนที่สุด จะใชเวลานานมาก เกิ ดความเสียหาย

ทั้งดานผูถูกจับกุมฟองรอง หากในที่สุดไมไดกระทําความผิด เวลาที่เสียไปทําใหเกิดความเสียหาย

กับผูถูกกลาวหามาก เกิดปญหาในการควบคุมผูตองหา การขอผัดฟองและฝากขังผูตองหา  
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 ขอเท็จจริงที่วาการสอบสวนที่รวดเร็วและรอบคอบนั้นไมใชทําไดโดยงาย แตก็เปนเร่ือง

ที่สําคัญที่พนักงานสอบสวนจะตองพยายามใชความรูความสามารถในการสอบสวนอยางรวดเร็ว 

และรอบคอบเพื่อความเปนธรรมแกทั้งฝายผูถูกกลาวหาและฝายผูเสียหาย 

 นอกจากน้ี เหตุผลอีกประการหน่ึงที่ตองเร่ิมทําการสอบสวนโดยไมชักชา ก็เน่ืองมาจาก

การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใหไดมาครบถวน รองรอย สถานที่เกิดเหตุไมใหถูกลบเลือน ยักยาย 

ซอนเรนไปกอน หากเน่ินชาไปแลวพยานหลักฐานที่มีอาจเสื่อมสลาย สูญหาย หรืออาจมีคนอ่ืน

ลบทิ้งไป ทั้งพยานบุคคลก็ยังอยูในชวงเวลาที่สามารถจดจําเหตุการณไดอยางแมนยํา หรือใกลเคียง

กับขอเท็จจริงมากที่สุด ดังน้ันกฎหมายจึงบัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนที่ใด 

เวลาใด ตามที่พนักงานสอบสวนจะเห็นสมควร โดยปกติจะเปนที่ทําการของพนักงานสอบสวน 

สวนการทีพ่นักงานสอบสวนจะไปทาํการสอบสวนทีใ่ดเวลาใดหรือไมนัน้ เปนดุลพนิจิของ

พนักงานสอบสวนจะเห็นสมควร  เพื่อที่จะใหการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งน้ี พนักงาน

สอบสวนจะตองทําการสอบสวนภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดไว เมื่อประกอบกับจํานวน

ของสํานวนคดีในความรับผิบชอบของพนักงานสอบสวนแตละคนที่มีจํานวนมาก จึงตองเรงรีบทํา

การสอบสวนและสรุปสาํนวนใหเสร็จในกาํหนดระยะเวลา มผี ลตอความละเอียดรอบคอบของการ

สอบสวน ระยะเวลาจึงมีผลตอการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยในขั้นตอนการสอบสวน 

 3.  สวัสดิการและคาตอบแทน 

 คาตอบแทนหรือรายไดของพนักงานสอบสวน ซึง่เปนเจาพนักงานในหนวยงานหน่ึงใน

กระบวนการยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืน ทั้ งพนักงานอัยการ ผูพิพากษา อัตรา

เงินเดือนของพนักงานสอบสวนนั้นนอยมาก ทั้งที่งานของพนักงานสอบสวนเปนงานที่จะตอง

ดําเนินการต้ังแตการเร่ิมรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อรับคดีไวจะตองปฏิบัติตอเน่ืองไปจนกวาจะ

เสร็จสิน้ และดําเนินการสอบสวนหรือหาพยานหลกัฐานเพิม่เติมตามที่ พนักงานอัยการสั่ง พนักงาน

สอบสวนก็ตองรับผิดชอบในความเปนธรรมของคูกรณีเชนเดียวกับพนักงานอัยการและผูพิพากษา 

หากพนักงานสอบสวนเกิดความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับรายได หรือมีรายไดไม

พอใช ก็อาจจะแสวงหาชองทางหาผลประโยชนจากประชาชน หรือผูเกี่ ยวของในคดีโดยทุจริต เกิด

ความไมเปนธรรมแกคูกรณี 

 สวัสดิการเปนเคร่ืองกระตุน หรือสงเสริมใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน

เปนไปอยางรวดเร็วหรือลาชา สวัสดิการสําหรับพนักงานสอบสวนที่ยังขาดอยู เชน ที่พักอาศัย 

สถานที่ทํางานไมสะดวกสบาย คอมพิวเตอรสําหรับพิมพ สาํนวนการสอบสวน รถยนตสาํหรับการ

ออกตรวจสถานทีเ่กดิเหตุหรือการคนหาติดตามพยานหลกัฐาน พนักงานสอบสวนสวนใหญจึงตอง

ออกคาใชจายซื้อคอมพิวเตอรมาใชเปนการสวนตัว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทําสํานวนการ
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สอบสวน ซื้อปนเอง จายเงินใหกับสายสืบในการทํางาน รวมทั้งซื้อร ถยนตเพื่อใชในงานราชการ 

เมื่อรัฐไมใหเงินสนับสนุนดังกลาว พนักงานสอบสวนตองใชเงิน ตองทํางาน เมื่อไมมีเงินเปนปจจัย

จึงเกิดพฤติกรรมที่เรียกวา “ตีเมืองขึ้น” ในทองที่รับผิดชอบ มักจะเปนสถานบริการตางๆ เชน คลับ 

บาร อาบอบนวด มานรูด ซอง บอน การไกลเกลี่ยขอพิพาทตางๆ อันเกี่ยวเนื่องมาจากคดีอาญา อยาง

ไมเปนทางการ เปนตน เพื่อจะไดเงินมาใช มาทํางาน สิ่ งเหลาน้ีเมื่อกลายเปนที่รูกัน จึงเกิดวิกฤติ

ศรัทธาของประชาชนตอเจาหนาที่ตํารวจ 

 สวนคาตอบแทนหรือรายไดของพนักงานสอบสวน ซึง่เปนเจาพนักงานในหนวยงาน

หน่ึงในกระบวนการยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืน ทั้งพนักงานอัยการ ผูพิพากษา อัตรา

เงินเดือนของพนักงานสอบสวนนั้นนอยมาก ทั้งที่งานของพนักงานสอบสวนเปนงานที่จะตอง

ดําเนินการต้ังแตการเร่ิมรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อรับคดีไวจะตองปฏิบัติตอเน่ืองไปจนกวาจะ

เสร็จสิ้น และดําเนินการสอบสวนหรือหาพยานหลัฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานอัยการสั่ง พนักงาน

สอบสวนก็ตองรับผิดชอบในความเปนธรรมของคูกรณีเชนเดียวกับพนักงานอัยการและผูพิพากษา  

ดังน้ัน องคกรที่อยูในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะพนักงานสอบสวน ตองใหมีคาตอบแทน และ

ใหมีชีวิตความเปนอยูที่นาภาคภูมิใจ และมีอุปกรณการทํางานใหพรอม 

 ในเร่ืองเงินประจําตําแหนงของพนักงานสอบสวนนั้น ควรไดรับการพิจารณาใหมีความ

ทัดเทียมกับผูมีลักษณะการปฏิบัติหนาที่ใกลเคียงกันในกระบวนการยุติธรรม เชน กรมสอบสวนคดี

พิเศษ กระทรวงยุติธรรม เปนตน ป จจุบันการกําหนดเงินเพิ่มเปนกรณีพิเศษใหพนักงานสอบสวน 

อยูระหวางการทําความตกลงระหวางสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก .ตร .) 

ผูรับผิดชอบเร่ืองน้ี กับกระทรวงการคลัง ยังไมมีความคืบหนาในเร่ืองน้ีแตอยางใด (กองพฒันา

ระบบตําแหนงและบริหารงานบุคคล สํานักงาคณะกร รมการขาราชการตํารวจ สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ) ทั้งที่เปนเร่ืองสําคัญและมีความจําเปนตอการดํารงชีพของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ

งานสวนหน่ึงในกระบวนการยติุธรรม 
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วิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน 

 1.  ปญหาจากการใชอํานาจของพนักงานสอบสวน 

 เมือ่มีการกลาวหาวามีการกระทําผิดอาญาขึ้น กฎหมายไดใหอํานาจแกพนักงานสอบสวน

ในการจับกุมผูตองหาหรือผูตองสงสัย โดยมีพฤติการณอันควรสงสัย และการจับจะตองถูกตองตาม

ขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งการจับกุมโดยมีหมายจับ หรือการจับกุมโดยไมมีหมายจับก็ตาม การจับกุม

โดยมีหมายจับ ก ารออกจับตองมีการกลั่นกรองเหตุที่จะออกหมายจับ โดยหลักแลวจะจับโดยไมมี

หมายจับไมได เวนแตจะเขาขอยกเวน เชน จับผูกระทําผิดซึ่งหนา จับบุคคลที่มีพฤติการณอันควร

สงสัยวาผูน้ันนาจะกอเหตุราย จับบุคคลที่มีเหตุจะออกหมายจับแตมีความจําเปนเรงดวนที่ไมอาจ

ขอใหศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได และการจับผูตองหาหรือจําเลยที่จะหลบหนีระหวางการปลอย

ชั่วคราว (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78) ดวยเหตุที่การจับกุมเปนเร่ืองเกี่ยวของ

กับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตรง เน่ืองจากการจับกุมเปนสวนเร่ิมตนที่จะทําใหผู ตองหา

เขามาสูกระบวนการยุติธรรม และถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในความควบคุมของเจาพนักงาน การมี

บทบัญญัติของกฎหมายถึงเหตุที่จะออกหมายจับได และกําหนดใหอํานาจศาลเปนผูออกหมายจับ

ไวชัดเจน เพื่อเปนการปองกันมิใหเจาพนักงานใชอํานาจในการออกหมายจับโดยเด็ดขาดและ

พลการ  อันจะทําใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนถูกจํากัดจนเกินความจําเปนหรือไมมีเหตุอัน

ควร แมกฎหมายจะกําหนดหลักเกณฑในการออกหมายจับไวแลว แตเจาหนาที่ตํารวจก็จะตองเปน

ผูใชดุลยพินิจในการพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมมาทั้งหมดวามีนํ้าหนักเพียงพอที่จะขออนุมัติ

จับกุมผูกระทําผิดไดหรือไม ซึ่งก็ตองคํานึงถึงหลักกฎหมาย ความถูกตอง ชอบธรรม จรรยาบรรณ

พนักงานสอบสวน เปนสําคัญ เพราะหากขาดซึ่งหลักเกณฑดังกลาวแลว จะเปนการใชอํานาจโดยมิ

ชอบ ยอมเกิดความเดือนรอนเสียหายไมเฉพาะผูถูกกลาวหาเองเทาน้ัน แตยังรวมถึงญาติพี่นองของ

บุคคลเหลาน้ันอีกดวย ซึ่งขั้นตอนการดําเนินคดีชั้นเจาพนักงานที่อาจจะยังความเดือดรอน หรือไม

เปนธรรมแกผูถูกกลาวหา จึงอยูที่ขั้นตอนในการดําเนินคดีที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ

เอกชนผูตกเปนผูตองหา คือขั้นตอนการจับ การควบคุม การขัง การปลอยชั่วคราว การแ จงขอหา 

และการสอบปากคําผูตองหา   

 การควบคุมในการใชมาตรการบังคับของรัฐตอผูถูกกลาวหา ในการจํากัดสิทธิเสรีภาพ

เปลี่ยนที่ทางของบุคคลที่ตองหาวากระทําความผิด และตามกฎหมายการควบคุมตัวเร่ิมเมื่อผูถูกจับ

มาถึงที่ทําการเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ วิธีการควบคุมตัวผูถูกจับตามกฎหมายหามใชวิธี

ควบคุมเกินกวาที่จําเปนเพื่อมิใหหลบหนี อันเปนการแสดงถึงการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ ชื่อเสียง

ของผูถูกกลาวหา ดังน้ัน วิธีปฏิบัติของเจาพนักงานตํารวจที่จับและควบคุมผูตองหาใหไดรับความ
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อับอาย เชน เอาโซลามมือผูถูกจับหลายคน โยงติดกันโดยไมมีเหตุหลบหนี การใสกุญแจมือผูถูก

กลาวหาเพื่ อใหไดรับความอับอาย นอกจากนี้ เกี่ยวกับระยะเวลาที่จะควบคุมผูถูกจับ กฎหมายได

กําหนดระยะเวลาในการควบคุมเพื่อคุมครองเสรีภาพของผูถูกกลาวหา โดยกําหนดวาหามมิให

ควบคุมผูถูกกลาวหาไวเกินกวาจําเปนตาม พฤติการณแหงคดี และจะควบคุมผูถูกกลาวหาไวเกิน

กาํหนดเวลา ดังบญัญัติไวในกฎหมายไมได (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87) 

การควบคมุผูตองหาระวางดําเนินคดีโดยหลกัแลวมจุีดมุงหมายเพือ่ใหการสอบสวนดําเนินไปโดย

เรียบรอย เพื่อประกันการบังคับโทษ และประกันการหลบหนีของผูตองหา แตในทางปฎิบัติของเจา

พนักงานสอบสวนเมื่อมีการจับตัวผูตองหาไดแลว มักจะมีการควบคุมตัวในทันทีทันใด โดยไมได

พิจารณาวาผูตองหาจะหลบหนีหรือจะไมกอความยุงเหยิงกับพยานหลักฐานในการสอบสวน

หรือไม ซึ่งขัดกับวัตถุประสงคของการควบคุมตัวผูตองหาไวเพื่อความสะดวกในการปฎิบัติงานของ

ตนเทาน้ัน ในทางปฏิบัติ พนักงานสอบสวนมักถือวาระยะเวลาดังกลาวเปนอํานาจที่จะควบคุมตัว

ผูตองหา โดยไมคํานึงวามีเหตุที่จะควบคุมตัวผูตองหาไวระหวางคดีหรือไมซึ่งเปนสิ่งที่ไมถูกตอง 

เพราะเปนการใชกฎหมายเพื่อความสะดวกของเจาพนักงานเพยีงอยางเดียว จะเห็นไดวาระหวางการ

สอบสวนของพนักงานสอบสวน เมื่อมีความจําเปนผูตองหาก็อาจถูกคุมขังเพื่อทําการสอบสวน การ

คุมขังเชนนี้ยอมกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได ดังนั้น การใชอํานาจคุมขังในระหวาง

สอบสวนจึงตองคํานึงถึงความจําเปนและความชอบกฎหมายดวย 

 การรองขอปลอยชั่วคราวเปนเร่ืองของผูตองหาหรือจําเลย หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของยื่น

คํารองขอตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ใหปลอยชั่วคราว เมื่อไดรับคํารองแลว

ตองรีบสั่งปลอยชั่วคราว ตามหลักเกณฑของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 107 

ถึง 113 โดยหลักแลวจะสั่งปลอยชั่ วคราว ซึ่งสอดคลองกับหลักที่วา การควบคุมระหวางสอบสวน

เปนเร่ืองของขอยกเวน พนักงานสอบสวนหรือศาลตองปลอยตัวผูตองหาหรือจําเลย จะควบคุมตัว

ไวเฉพาะกรณีจําเปนเทาน้ัน การรองขอใหปลอยตัวชั่วคราวจึงเปนวิธีการผ อนคลายการจํากัดสิทธิ

เสรีภาพในการเคลื่อนไหวของผู ถูกกลาวหาในระหวางการสอบสวน หรือระหวางการพิจารณาคดี 

เปนการประกันสิทธิเสริภาพของผูถูกกลาวหาตามความประสงคของรัฐธรรมนูญ แตในทางปฏิบัติ 

การปลอยชั่วคราวมักคํานึงถึงหลักประกันเปนหลักมากกวาหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติไว ซึ่งมี

ผลกระทบตอผูตองหาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี และในการยื่นคํารองขอประกันตัวผูตองหาน้ันทํา

ไดตลอด 24 ชั่วโมง  

 การคนเปนมาตรการบังคับทางอาญาทางหนึ่ง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีที่การ

คนเปนการกระทําเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี เพื่อพบและยึด

สิ่งของที่มีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือจะใชใน
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การกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (2) ใหพนักงาน

สอบสวนมีอํานาจในการคนดังกลาว เพื่อประโยนชในการรวบรวมพยานหลักฐาน การคนเปนการ

กระทําที่กระทบถึงสิทธิและเสรีภา พของบุคคล ทั้งการคนสถานที่และการคนตัวบุคคล ดังนั้นใน

การที่เจาพนักงานจะใชมาตรการบังคับโดยการคนเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐาน จึงตองปฏิบัติตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยการคน 

 ดังนั้น การสอบสวนของพนักงานสอบสวนนอกจากจะขึ้นอยูกับระเบีย บ กฎเกณฑ 

ขอบังคับตางๆ ทําใหเกิดการปฎิบัติงานของพนักงานสอบสวนในบางคร้ังตองเกิดความลาชา

ถึงแมวาจะมีการแกไขกฎหมายบางแลว แตกฎหมายก็ยังเอ้ือประโยชนใหกับผูกระทําผิดกฎหมาย

ถึงแมวาเจาหนาที่ตํารวจจะใชความพยายามในการดําเนินคดีเพื่อใหเกิดความยุติธรรม แ ละหลัก

กฎหมายแลว ยังขึ้นอยูกับคุณธรรม จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนดวย 

 2.  ปญหาการถูกแทรกแซงการปฎิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวน 

 ขอเท็จจริงในปจจุบัน ระเบียบและระบบบริหารในการทํางานขององคกรไมเอ้ือที่จะให

พนักงานสอบสวนทํางานโดยอิสระ นอกจากมีการควบคุมกันเปนลํา ดับชั้นแลว ในคดีใหญๆ ที่

เกิดขึ้นและไดรับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนมากเทาใด ผูบังคับบัญชาระดับสูงก็จะ

เขามาแทรกแซงมากขึ้นอีก บางคร้ังเสมือนวาไมไวใจความรูความสามารถของพนักงานสอบสวน

เจาของคดี แตความจริงจะพบวาผูบังคับบัญชาระดับสูงที่เขามากาว กายแทรกแซงน้ัน มีทั้งที่ไมเคย

ผานงานสอบสวนมาเลย หรือผานมาบางก็เล็กนอย ไมสามารถเขามาควบคุมการสอบสวนได ดังนั้น 

นอกจากความรูความชํานาญที่จะสอบสวนแลว การที่มีผูบังคับบัญชาเขามากํากับดูแล ทําใหความ

เปนอิสระของพนักงานสอบสวนก็หมดไป ทําใหการสอบสวนในเร่ือ งนั้นขาดความเปนกลาง 

นอกจากน้ี การที่ผูตองหาพยายามหลีกเลี่ยงการถูกดําเนินคดีโดยอาศัยอิทธิพลของผูใหญหรือผูมี

อํานาจทางการเมือง ฝายการเมืองสามารถมีอิทธิพลตอองคกรในกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถมีอิทธิพลตอพนักงานสอบสวนซึ่งเปนขาราช การตํารวจ ทั้งน้ีเพราะ

ขาราชการตํารวจเปนขาราชการฝายพลเรือนที่อยูใตการบังคับบัญชาของฝายการเมืองโดยตรง และ

ไมมีกฎหมายที่จะประกันความเปนอิสระในการปฎิบัติหนาที่ พนักงานสอบสวนจึงมักประสบ

ปญหาที่ไมอาจดําเนินคดีไดตามกฎหมายเพราะไดรับการรองขอจากผูใหญหรือ ผูมีอํานาจทาง

การเมืองที่เหนือวา 

 3.  ปญหาปริมาณสํานวนการสอบสวนในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน 

 เมื่อพิจารณาสถิติรายละเอียดขอมูลที่พนักงานสอบสวนถูกรองเรียน และถูกดําเนินการ

ทางวินัย ในป 2550 ในเร่ืองการดําเนินการสอบสวนคดีอาญาลาชา เปนจํานวน 318 ราย ซึ่งเปนสวน

หน่ึงเฉพาะที่ปรากฎเปนรายงานขึ้นสูกองวินัย สํานักงานตํารวจแหงชาติ ยังมีในกรณีที่พนักงาน
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สอบสวนดําเนินการสอบสวนลาชา แตไมถูกดําเนินการทางวินัยอีกมาก จึงไมมีรายงานปรากฎ แต

ในความเปนจริงก็เปนที่ทราบกันวา พนักงานสอบสวนตองรับภาระรับผิดชอบสํานวนคดีจํานว น

มาก จากสถิติตัวเลขสํานวนคดีตอจํานวนพนักงานสอบสวน เปนเคร่ืองสะทอนใหเห็นถึงปริมาณ

คดีที่มีมากเกินอัตราจํานวนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ทั้งที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ มี

หลักเกณฑการประเมินผลงานพนักงานสอบสวนเพื่อรับการแตงต้ังดํารงตําแหนงจากพนักงาน

สอบสวน (สบ 1) เปนพนักงานสอบสวน (สบ 2) (รองสารวัตร ขึ้นเปนสารวัตร ) พนักงานสอบสวน

ตองปฏิบัติหนาที่พนักงานสอบสวน (สบ 1) เปนระยะเวลา 7 ป รับผิดชอบสํานวนคดีอาญาไมนอย

กวา 140 สํานวน เทากับวาพนักงานสอบสวนตองทําสํานวนคดีประมาณปละ 20 คดี อันเปน

มาตรฐาน แตเมื่อพิจารณาสถิติ สํานวนคดีอาญาตอความรับผิดชอบของพนักงานสอบแตละนายใน

ความเปนจริงแลว มากกวาเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานตํารวจแหงชาติต้ังไวมาก จะไดเห็นวาการที่

พนักงานสอบสวนมีจํานวนนอยไมเพียงพอกับปริมาณงาน ปจจุบันตามสถานีตํารวจตางๆ มี

ตําแหนงพนักงานสอบสวนที่รับคํารองทุกข คํา กลาวโทษ และเร่ืองตางๆ คือ ตําแหนงรองสารวัตร 

ซึ่งเร่ิมต้ังแตยศรอยตํารวจตรี ถึงรอยตํารวจเอก จากน้ันก็ตองเลื่อนตําแหนงไปสูสารวัตรที่ทําหนาที่

ทางบริหาร ในบางสถานีอาจเลื่อนไปสูตําแหนงสารวัตรสอบสวน ซึ่งยังมีหนาที่เ กี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานสอบสวนอยู แตมจํีานวน จํากัด ดังน้ัน พนักงานสอบสวนที่มีหนาที่สอบสวนจริงจังมี

จํานวนจํากัด และอยูในหนาที่น้ีเพียงระยะเวลาอันสั้น จากน้ันก็จะพนจากหนาที่เพื่อจะไดกาวสูยศที่

สูงขึ้นไป พนักงานสอบสวนตามสถานีตํารวจทั่วไปจึงมีอาวุโสนอย อยูในสภาพฝกงานตลอดเวลา 

ขาดความชํานาญและประสบกา รณในการสอบสวน สวนนายตํารวจที่อาวุโสก็จะทําหนาที่ดาน

บริหาร หรือเพียงแตชวยกลั่นกรองสํานวนที่พนักงานสอบสวนเสนอขึ้นมาตามสายงาน การ

รับภาระที่หนักยอมทําใหประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานส อบสวนลดลง ปญหาการทํา

สาํนวนลาชาจะมีผลกระทบตอผูเกี่ยวของในคดี โดยเฉพาะผูตองหา เมื่อถูกจับกุมสอบสวน 

 สวนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเร่ืองการสืบพยานนั้น ทําใหพนักงานสอบสวน

ตองสละเวลาปฏิบัติหนาที่สวนหนึ่งไปเปนพยานศาล กลาวคือ หลังจากที่พนักงานสอบสวน

สอบสวนเสร็จสิ้นสงสํานวนไปใหพนักงานอัยการฟองศาล พนักงานสอบสวนก็ตองติดตามไป เปน

พยานถึงการสอบสวนเหลานั้น การที่ตองเรียกใหพนักงานสอบสวนไปเปนพยานศาลทุกคร้ัง 

พนักงานสอบสวนก็ตองเสียเวลาไป ทั้งที่สวนหน่ึงก็ตองทํางานสอบสวนที่คางอยูแลว การไปเปน

พยานศาลก็ตองใชเวลา หากไปแลวก็ตองกลับเพราะไมไดเบิกความ มีการขอเลื่อนการพิจารณาคดี

ตางๆ ทําใหเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน จึงเห็นวาการที่พนักงานสอบสวนตองไปเปนพยานศาล

ในแตละคดีน้ัน เปนการเพิ่มภาระหนาที่ใหพนักงานสอบสวน ซึ่งมีงานสอบสวนคดีอยูในความ

รับผิดชอบอยูแลว ทําใหการสอบสวนคดีลาชา และพนักงานสอบสวนมีสํานวนคางจํานวนมากขึ้น 
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 ดังน้ันจึงสรุปไดวา ปริมาณงานของพนักงานสอบสวนนั้นมีมากเกินไป ทําใหพนักงาน

สอบสวนทํางานไมทันกับจํานวนคดีที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น ประกอบเจาหนาที่ที่ทําหนาที่พนักงาน

สอบสวนสวนใหญจะขอยายไปทํางานในหนาที่อ่ืนซึ่งมีความกาวหนามากกวาสงผลใหการ

ปฏิบัติงานในดานน้ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนเปนอยางมาก 

 4.  ปญหาอัตรากําลังคนของพนักงานสอบสวน  

 บุคลากรเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรการบริหารเพราะบุคลากรเปน

ผูมีบทบาทในการผลักดันใหงานสําเร็จไดตามเปาหมาย ดังนั้นความตองการทางใจ ความพึงพอใจ  

และกําลังใจมีสวนสําคัญในการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน สําหรับการบริหารงานบุคคลนั้น 

การวางแผนอัตรากําลังคนถือวาเปนสิ่งที่สําคัญ ในการวางแผนกําลังคนมีแนวปฏิบัติ กลาวคือ มีการ

วางแผนความตองการกําลังคนดวยการวิเคราะหความตองการในหนวยงานที่สามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ ประเมินกําลังคนทั้งหมดในหนวยงานที่มีอยูในปจจุบัน ประเมินกําลังคนที่

ขาดแคลนและมีความตองการกําลังคนเพิ่มในแตละป และจัดทํารายงานสรุปความตองการกําลังที่

ตองการเพิ่ม การกําหนดวิธีการที่จะใหไดมาซึ่งกําลังคนที่ตองการไวลวงหนา 

 ในสวนของสาํนักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีการสรรหาบุคลากรโดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ

ในการสรรหา 2 หนวยงาน คือ กองบัญชาการศึกษาและกองบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ โดย

ใชการสอบคัดเลือกทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายในเขารับราชการตํารวจในระดับตางๆ ซึ่งใน

การสรรหาตํารวจชั้นสัญญาบัตรกําหนดใหมีการสรรหาจากหลักสูตรตอไปน้ี 

 1.  หลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ 

 2.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 3.  หลักสูตรนายดาบตํารวจและจานายสิบตํารวจสายตางๆ 

 4.  หลักสูตรการฝกอบรมบุคคลภายนอกผูมีวุฒินิติศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรบัณฑิต 

 ชัน้ประทวนและพลตํารวจ สรรหาจากหลักสูตรตอไปน้ี 

 1.  หลักสูตรนักเรียนพลตํารวจ 

 2.  หลักสูตรผูชวยพยาบาล 

 3.  บุคคลภายนอกผูมีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. สาขาตางๆ 

 จากสถิติของสํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวาอัตรากําลังพลของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีอยูไมเพียงพอกับจํานวนคดีตางๆ ที่เกิด ขึ้นในปจจุบัน โดยเฉพาะใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใตที่กําลังมีปญหาอยูในขณะน้ี ซึ่งไดกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติเปนอยาง

มาก กลาวคือ การขาดแคลนกําลังพลในทุกหนวยงาน ตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงขาราชการตํารวจไมเหมาะสมกับลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ และระบบการ
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บริหารงานบุคคลยังไมมีประสิทธิภาพ ไมยึดถือหลักคุณธรรมอยางแทจริงทําใหเกิดความลาชา ใน

เร่ืองการผลิตและการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ขาดการประสานงานและไมมี

การดําเนินการในเชิงรุกที่แสวงหาทุนหรือที่น่ังเรียนจากสถาบันตางๆ เพื่อใหโอกาสแ กขาราชการ

ตํารวจในการพัฒนาตนเองอยางเพียงพอ การพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหนาที่

ในหนวยงานในสังกัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและใหมีการพัฒนา

บุคลากรระหวางปฏิบัติงานหรือการพิจารณาแตงต้ังไดอยางตอเนื่องเปนระบบตอไป ดังจะเห็ นได

จากงานวิจัยของ  อุดม วงศชื่น ไดศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานการสอบสวน

คดีอาญาของพนักงานสอบสวนหญิง พบวาปญหาดานอัตรากําลัง ซึ่งมีพนักงานสอบสวนหญิงไม

เพยีงพอตอก ารปฏิบัติหนาที่ และงานวิจัยของ  สมิทธิ สารอด ที่พบวา ปญหาดานอัตรากําลังซึ่ง

จํานวนพนักงานสอบสวนที่ปฎิบัติหนาที่อยูไมสมดุลกับปริมาณงานที่ไดรับมอบหมาย คือ มีกําลัง

พลนอยกวาปริมาณงานจึงเปนสาเหตุใหงานออกมาลาชาและไมไดผลเทาที่ควร 

 ดังน้ัน จึงสรุปไดวาอัตรากําลังในการปฎิบัติงานของพนักงานสอบสวนที่มีอยูเปนปญหา

อยางมากเนื่องจากพนักงานสอบสวนมีนอย ไมเพียงพอกับจํานวนปริมาณที่มีอยูถึงแมวาสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติจะดําเนินการสรรหาขาราชการตํารวจเขามาปฏิบัติงาน แตเนื่องจากงานสอบสวน

เปนงานที่ตองใชบุคคลที่มีความรูความสามารถ 

วิเคราะหปญหารางพระราชบัญญัติไกลเกล่ียขอพิพาทคดีอาญาในช้ันสอบสวน พ.ศ. ... 

 1.  ผลดีและผลเสียของการไกลเกลี่ย  พจิารณาออกเปน 3 ดาน คือ กระบวนการยุติธรรม 

ตอเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิด และตอสังคมโดยรวม ดังน้ี 

  1.1  การไกลเกลี่ยตอกระบวนการยุติธรรม  

  -  ผลดีในการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน เน่ืองจากการไ กลเกลี่ย

ดังกลาวเปนการนําหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในชั้นสอบสวน โดยจะ

ทําใหผูกระทําผิดสํานึกผิดและยินยอมชดใชความเสียหายจากการกระทําของตน ซึ่งเปนการเยียวยา

ความเสียหายใหดีขึ้นหรือฟนคืนสภาพของความสัมพันธระหวางผูเสียหายกับผูกระทําผิด ส วนผล

ในดานดีที่เกิดขึ้นหากมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนมาใช ไดแก การใหคูกรณี

ทั้งสองฝายพึงพอใจ ลดความขัดแยงในสังคม และยังทําใหกระบวนการยุติธรรมสั้นลง กลาวคือ 

การไกลเกลี่ยจะชวยใหขอพิพาททางคดีอาญายุติลงในชั้นสอบสวนหากคูกรณียอมความกันได  

  -  ผลเสียที่มีตอกระบวนการยุติธรรมคือ ประชาชนหรือคูกรณีขาดความเชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติงานของตํารวจ ซึ่งอาจจะทําใหการไกลเกลี่ยไมประสบผลสําเร็จ หรืออาจจะมีการนําการไกล

เกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนมาเปนขออางเพื่อการกระทําโดยมิชอบของเจาพนักงาน
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สอบสวน อันจะสงผลกระทบอยางมากตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และกระบวนการยุติธรรม

เชิงสมานฉันท 

  1.2  การไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาตอเหยื่ออาชญากรรม และผูกระทําผิด 

  -  ผลดีทั้งตอเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิด ในเร่ืองของการชดใชความเสียหายที่

เกิดขึ้น เปนการสรา งความสมานฉันทขึ้นในสังคม เปดโอกาสใหผูกระทําผิดไดสํานึกและกลับตัว

ใหม นอกจากน้ันยงัชวยในการประหยดัคาใชจายและลดเวลาในการดําเนินคดี  

  -  ผลเสียตอเหยื่ออาชญากรรมและผูกระทําผิด คือ หากนําการไกลเกลี่ยขอพิพาท

คดีอาญาในชั้นสอบสวนมาใชอาจทําใหเหยื่ออาชญากรร มถูกขมขูใหมีการไกลเกลี่ยและถูกบังคับ

ใหยอมความในชั้นสอบสวนได และอาจทําใหผูกระทําผิดไมเกรงกลัวตอโทษที่จะไดรับจากการ

กระทําของตน ในกรณีที่การไกลเกลี่ยประสบผลสําเร็จ อาจจะสงผลใหมีการกระทําผิดซ้ําได 

  1.3  การไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาตอสังคมโดยรวม 

  -  ผลดีตอสังคมโดยรวมในกรณีที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนเกิด

ผลสัมฤทธิ์จะทําใหปริมาณคดีลดลงสงผลใหประหยัดงบประมาณในกระบวนการยุติธรรม และรัฐ

สามารถนํางบประมาณในสวนนี้ไปพัฒนาประเทศในดานอ่ืนๆ ได นอกจากนี้ยังทําใหความขัดแยง

ในสังคมลดลงเนื่องจากทําใหคูกรณีทั้งสองฝายเขาใจกันและสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ  

  -  ผลเสียตอสังคมโดยรวมอันเนื่องมาจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้น

สอบสวนไมไดลงโทษผูกระทําผิดตามกฎหมายอาจจะกระทําผิดซ้ําไดกับเหยื่อรายอ่ืนๆ ซึ่งสงผล

ตอความรูสึกของประชาชนได 

 2.  หลักการของรางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ.... 

 รางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ .ศ.... น้ันมหีลกัการโดย

การนําเอาแนวคิดตามทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท และการเบี่ยงเบนคดีอาญาออก

จากกระบวนการยุติธรรม มาปรับใช ใหเปนรูปธรรมโดยใหสามารถดําเนินการไดในชัน้พนักงาน

สอบสวน ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ เพื่อให

ผูเสียหายและผูตองหาไดมีโอกาสประนีประนอมยอมความกัน เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได 

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิ ดลหุโทษ และความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน

หาป เปนการละเวนโทษใหผูกระทําความผิด โดยคณะกรรมการไกลเกลี่ยในชั้นสอบสวน ดวยการ

กําหนดเงื่อนไข วาผูตองหาจะตองสํานึกผิดอยางจริงใจเกี่ยวกับความผิดที่ไดกอขึ้นและพรอมที่จะ

ปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของตนเ อง รวมทั้งจะตองมีการชดใชคาเสียหายเพื่อเยียวยาแกเหยื่อ และ

การทํางานบริการสังคม หรือชุมชน ตามวัตถุประสงคของแนวทางตามกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท นอกจากน้ันยังเปนการเบี่ยงเบนคดีอาญาออกจากกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหผูกระทํา
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ผิดมีโอกาสที่จะกลับตัวเปนพลเมืองดีของสังคม ไมถูกตีตราจากสังคม มีขอดีคือ จะทําใหผูเสียหาย

ไดรับการชดใชเยียวยาโดยรวดเร็วขึ้น เพื่อลดระยะเวลาและความยุงยากซับซอนใหประชาชนทุก

ระดับเขามามีสวนรวมในการอํานวยความยุติธรรมและปองกันอาชญากรรม สวนจุดออนนั้น พบวา

การไกลเกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวน อาจถูกใชเปนชองทางในการหลีกเลี่ยงความผิดของผูกระทํา

ความผิดที่มีอิทธิพลในสังคม ผูเสียหายอาจจะถูกบังคับขูเข็ญ หรือขมขูเพื่อใหยินยอมดวยความจํา

ใจ หรือกรณีที่ผูกระทําความผิดอาจยังไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนพลเมืองดีไดอยาง

แทจริง แตแสแสรงแสดงการยอมรับผิด และแกลงทําตามขอตกลงเงื่อนไขในการไกลเกลี่ยเพียงเพื่อ

จะไดรับผลประโยชนในการไดรับการละเวนโทษซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคของรางพระราช - 

บัญญัติดังกลาว 

 ดังน้ันคณะกรรมการไกลเกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวน จะตองมีความยุติธรรม และมี

ความเปนกลาง ไมมีสวนไดผลประโยชนจากการไกลเกลี่ย และคณะกรรมการไกลเกลี่ย จะตองใช

ดุลพินิจดวยความระมัดระวังอยางสูง โดยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติการณ สาเหตุของการ

กระทําผิด ประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิด การยินยอมของผูเสียหายใหไดมากที่สุด เพื่อนํามา

ประกอบการพิจาร ณาในการไกลเกลี่ยขอพิพาท และกําหนดเงื่อนไขในการไกลเกลี่ย เพื่อเกิด

ประโยชนสูงสุดตอเหยื่ออาชญากรรม ผูกระทําความผิด กระบวนการยุติธรรม และสังคมโดยรวม 

 ปญหาและอุปสรรครางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ... 

  1.  การไกลเกลี่ยในรูปคณะกร รมการ อาจมีปญหาในการติดตอประสานงานเพื่อให

คณะกรรมการมารวมพิจารณาไกลเกลี่ย ทําใหขาดความรวดเร็วและความคลองตัว 

  2.  ปญหาเกี่ยวกับพนักงานสอบสวน ที่ตองมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการไกล

เกลี่ยอาจจะตองใชเวลานาน ซึ่งหากคูกรณีไมตกลง หรือฝายใดผิดเงื่ อนไขการไกลเกลี่ยก็จะตองทํา

การสอบสวนดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตามหลักการสอบสวนทั่วไป 

  3.  ปญหาความไมเชื่อถือของประชาชนที่มีตอตํารวจ ทําใหขาดความเชื่อถือวาจะ

สามารถทําการไกลเกลี่ยอยางโปรงใสและมีความเปนธรรม เชนเดียวกับการพิจารณาของศาล 

  4.  ปญหาเกี่ยวกั บประชาชนที่ยังไมยอมรับวิธีการไกลเกลี่ย เน่ืองจากยังอยากเห็น

ผูกระทําความผิดถูกลงโทษโดยกระบวนการยุติธรรม 

  5.  ปญหาความไมเปนกลางของผูไกลเกลี่ย หรือถูกบีบบังคับจากผูมีอิทธิพล ที่จะใช

เปนชองทางในการหลีกเลี่ยงการรับโทษตามกฎหมาย 

  6.  ผูเสียหาย อาจจะถูกบังคับ หรือขมขูใหยอมความโดยไมสมัครใจ 

  7.  ปญหาดานงบประมาณ ที่ใชในการสอดสอง กํากับ ดูแลใหผูกระทําความผิดปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขในการไกลเกลี่ย 
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 การบังคับใชรางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ .ศ.... 

เน่ืองจากจะใหผลดีมากกวาผลเสีย แตควรที่จะมีการจัดต้ังผูรับผิดชอบในงานน้ีโดยตรง เชน จัดต้ัง

นิติกรมาไกลเกลี่ย เพื่อไมเปนการเพิ่มภาระงานใหกับพนักงานสอบสวน สําหรับขั้นตอนในการ

ไกลเกลี่ยน้ันควรจัดใหมีการไกลเกลี่ย กอนจะถึงขั้นตอนการรับคํารองทุกขของพนักงานสอบสวน 

หากไกลเกลี่ยกันไมสําเร็จ จึงจะนําเขากระบวนการสอบสวนตามปกติ นอกจากนั้นควรมีการอบรม

สรางความรูความเขาใจใหเจาหนาที่ตํารวจหรือพนักงานสอบสวนกอนที่จะมีการนํารางพระราช - 

บัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ .ศ.... มาใชบังคับ และควรนําไปทดลองใชใน

บางทองที่กอน เพื่อหาขอบกพรองและปรับปรุงแกไขขอบกพรองตอไป 

 

 


