
 

บทที ่5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

บทสรุป 

 การศึกษาเร่ือง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานสอบสวนตอการไกล

เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวน ” ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาหลักการเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน ศึกษาบทบาทของพนักงานสอบสวนตอร างพระราชบัญญัติไกล

เกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ .ศ.... ตลอดจนศึกษาถึงปญหาและอุปสรรค ในการไกล

เกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนในอนาคต 

 การศึกษาคร้ังนี้ ไดศึกษาคนควาจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ 

รายงานการวิจัย และศึกษาประกอบกับทฤษฎี และแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยคดีอาญา 

การประนอมขอขัดแยง หลักการตามกระบวนการเชิงสมานฉันท หลักนิติธรรม การผันคดีอาญา 

แนวคดิเกีย่วกบัการไกลเกลีย่ หลกัการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน  

 จากสภาพปญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  (Criminal Justice Process) ของ

ประเทศไทย เกิดจากปริมาณคดีที่เกิดขึ้นมีจํานวนมากและขาดมาตรการในการกันคดี  ซึ่งกอใหเกิด

สภาพปญหาความแออัดในเรือนจํา โดยปญหาและอุปสรรคดังกลาวมิใชปญหาของระบบราชทัณฑ  

แตเปนปญหาในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบที่ทุกฝายจะตองรวมมือกันแกไขเพื่อหาแนวท าง

กําหนดรูปแบบและมาตรการ  ไมใหเขาสูกระบวนการยุติธรรมในชั้นอัยการและศาล  เพราะใน

ปจจุบันทฤษฎีการลงโทษผูกระทําผิด  มิใชแตเพียงการลงโทษเพื่อการแกแคนและจะเกิดผลดีเสมอ

ไป โดยเฉพาะเพื่อเปนการลดปริมาณคดีเล็กๆ  นอยๆ หรือคดีที่ผูกระทําผิดไมสมควรรับโทษจําคุก  

เพราะจะสงผลกระทบตอสถานะทางสังคม  ทําใหเกิดรอยมลทิน  (Stigma) เสมือนเปนตราบาปทาง

สังคม จึงเห็นไดวากระบวนการยุติธรรมของไทยนําแนวคิดหลักของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท  

ความยุติธรรมเชิงฟนฟู (Restorative Justice) มาเปนหน่ึงในหลักการที่สําคัญตอการไกลเกลี่ยขอ

พิพาททางอาญา ดวย 

 ดังน้ัน พนักงานสอบสวนในฐานะเจาพนักงานของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

ถือเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการเมื่อคดีอาญาเกิดขึ้น  และมีหนาที่อํานวยความยุติธรรมแก

ประชาชนอยางใกลชิด  เห็นควรมีบทบาทในการหารูปแบบและไกลเกลี่ยใหยุติไดในชั้นพนักงาน
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สอบสวน เพื่อชวยลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลและผูตองขังลนเรือนจํา จากผลการศึกษารางพระราชบัญญัติ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนพ .ศ... เพื่อนํามาปรับใชเปนบทบาทพนักงานสอบสวน

ของไทย คือ 

 ตามประมวลกฎหมายอาญา กําหนดประเภทของความผิดที่เปนหลักใหญๆ ไว 3 ประเภท 

คอื ความผิดอันยอมความได ความผิดอันยอมความไมได ความผิดลหุโทษ ดวยการแยกประเภท

ของความผิดน้ี เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นทําใหพนักงานสอบสวนตกอยูในฐานะผูไกลเกลี่ยโดยปริยาย 

พนักงานสอบสวนพยามยามที่จะไกลเกลี่ยใหคูกรณีตกลงกันในความผิดที่สามารถตกลงกันได 

หรือทําใหเสร็จสิ้นไปไดในขอบเขตอํานาจของพนักงานสอบสวน เมื่อสามารถตกลงกันได จะทํา

บันทึกขอตกลงเปนหนังสือไวเปนหลักฐาน พนักงานสอบสวนจะทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยที่อยูใน

สองสถานะคือ ไกลเกลี่ยใหผูกระทําผิดจายคาเสียหายและคาทดแทนใหแกผูเสียหายและจายคาปรับ

ใหแกรัฐตามกฎหมาย เมื่อทุกฝายยินยอมและตกลงกันแลว เร่ืองก็เปนอันเสร็จสิ้นไป ดังปรากฎตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39 โดยพนักงานสอบสวน

มีโอกาสเปนผูไกลเกลี่ยเสมอ โอกาสในการที่จะประสบผลสําเร็จในการไกลเกลี่ยจะมีพอสมควร 

เพราะในชั้นพนักงานสอบสวนกฎหมายใหอํานาจไวขางตน 

 สอดคลองกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่เปนกระบวนการในการแสวงหาความ

ยุติธรรมที่มีกระบวนการรูปแบบการปฏิบัตินอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ใช

แนวคิดการหันเหคดีออกจากศาล กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เชนรางพระรา ชบัญญัติไกล

เกลี่ยคดีอาญาในชั้นสอบสวน ที่มีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อใหผูเสียหายและผูตองหาไดมีโอกาส

ประนีประนอมยอมความกัน เกี่ยวกับความผิดอันยอมความได ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 

ความผิดลหุโทษ และความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกินหาป เปนการละเ วนโทษให

ผูกระทําความผิด โดยคณะกรรมการไกลเกลี่ยในชั้นสอบสวน ดวยการกําหนดเงื่อนไข วาผูตองหา

จะตองสํานึกผิดอยางจริงใจเกี่ยวกับความผิดที่ไดกอขึ้นและพรอมที่จะปรับปรุงแกไขพฤติกรรม

ของตนเอง รวมทั้งจะตองมีการชดใชคาเสียหายเพื่อเยียวยาแกเหยื่อ และการทํางา นบริการสังคม 

หรือชุมชน  

 พนักงานสอบสวนมีบทบาทสําคัญ เนื่องจากสามารถยุติขอพิพาททางอาญาในชั้น

สอบสวน โดยไมตองนําคดีขึ้นสูศาล โดยเปนคนกลาง หรือคณะกรรมการเขามาเปนผูทําการไกล

เกลี่ย โดยมีผลดีมากกวาผลเสีย คือ ลดการนําคดีขึ้นสูศาล ประหยัดเวลา และงบประมาณภาครั ฐ ทํา

ใหเหยือ่ไดรับโอกาสในการเยยีวยาโดยเร็ว และหากสามารถตกลงกนัไดในชัน้สอบสวน กเ็ปนผลดี

ตอตัวผูกระทําผิดที่ไมตองมีประวัติการตองหาคดีอาญาติดตัว ทําใหทุกฝายตางไดรับผลประโยชน

รวมกัน แตควรมีผูที่มาทําหนาที่ไกลเกลี่ยแตงต้ังขึ้นมาโดยเฉพาะ แยกจากพนั กงานสอบสวนที่
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ปฏิบัติหนาที่ตามปกติ เพราะพนักงานสอบสวนมีอํานาจในการสอบสวนพยานหลักฐาน รวมถึงการ

ใชมาตรการบังคับ การจับ ควบคุ ม และปลอยชั่วคราวผูตองหา ยังขาดมาตรการในการควบคุมโดย

องคการภายนอกที่มีประสิทธิภาพ อันทําใหพนักงานสอบสวนใชอํานาจเกินขอบเขตที่กฎหมาย

กําหนด และการที่พนักงานสอบสวน เปนขาราชการตํารวจซึ่งเปนขาราชการฝายพลเรือนที่อยูใต

การบังคับบัญชาของฝายการเมืองโดยตรง แ ละไมมีกฎหมายที่จะประกันความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติหนาที่ พนักงานสอบสวนจึงมักประสบปญหาการถูกแทรกแซงในการปฏิบัติหนาที่ สงผลตอ

ความรูสึกและศรัทธาของประชาชนที่มีตอกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะตอการสอบสวน 

 นอกจากนี้ระยะเวลาที่เปนกรอบควบคุมการทํางานของพนักงานสอบสวน ก็มีสวนสําคัญ

ตอการสอบสวน กลาวคือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 130 บัญญัติใหเร่ิม

การสอบสวนโดยไมชักชาแลว ยังมีมาตรการตรวจสอบเรงรัดการสอบสวนคดีอาญา เปนเคร่ือง

ควบคุมใหพนักงานสอบสวนตองทําการสอบสวนใหเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย 

เมื่อการสอบสวนที่รวดเร็วแตตองการความรอบคอบ จําตองใชความพยายาม ความรูความสามารถ 

เพื่อความสมบูรณและละเอียดรอบคอบของสํานวนการสอบสวน และใหความเปนธรรมแกผูถูก

กลาวหาและผูเสียหาย แตจากการที่ปริมาณสํานวคดีในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนแต

ละคนมีจํานวนมาก ความเรงรีบทําการสอบสวนหรือไกลเกลี่ยใหเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาจึงมี

ผลตอความละเอียดรอบคอบของการสอบสวน ทั้งการที่พนักงานสอบสวนมีหนาที่ความรับผิดชอบ

ตอความยุติธรรมในเบื้องตน แตเมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืน ทั้งพนักงานอัยการ ผูพิพากษา 

อัตราเงนิเดือนของพนักงานสอบสวนนั้นนอยมาก ทั้งที่งานของพนักงานสอบสวนเปนงานที่จะตอง

ดําเนินการต้ังแตการเร่ิมรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อรับคดีไวจะตองปฏิบัติตอเน่ืองไปจนกวาจะ

เสร็จสิ้น และดําเนินการสอบสวนหรือหาพยานเพิ่มเติมตามที่พนักงานอัยการสั่ง พนักงานสอบสวน

ก็ตองรับผิดชอบในความ เปนธรรมของคูกรณี แตคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่อันไมเหมาะสม

กับหนาที่ความรับผิดชอบ ทําใหเกิดปญหาการแสวงหาชองทาง หาผลประโยชนจากประชาชน 

หรือผูเกี่ยวของในคดีโดยทุจริต เกิดความไมเปนธรรมแกคูกรณี  

 ปญหาและอุปสรรคของรางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยคดีอาญา ในชัน้สอบสวน พ .ศ... ยัง

พบวาการไกลเกลี่ยในรูปของคณะกรรมการหากมีคณะกรรมการมากเกินไป อาจมีปญหาและ

อุปสรรค คือ เกิดความยุงยากในการประสานงานใหคณะกรรมการเขารวมพิจารณาไกลเกลี่ยขอ

พาท และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจะเปนการเพิ่มภาระใหกับพนักงานสอบสวนมากยิ่ง ขึ้น 

ปญหาภาพลักษณของตํารวจกับความไมเชื่อถือของประชาชน จะทําใหขาดความเชื่อมั่นวา

เจาหนาที่ตํารวจจะทําหนาที่ไกลเกลี่ยอยางเปนกลางไดจริงตามเจตนารมยของกฎหมาย และปญหา

จากสังคมที่อาจไมยอมรับวาผูกระทําผิดจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการไกลเกลี่ยไดจริง นอกจากน้ั น
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ยังขาดความชั ดเจนเกี่ยวกับประเภทคดีที่สามารถไกลเกลี่ยได และปญหาดานงบประมาณในการ

ติดตาม สอดสองดูแล เพื่อใหผูกระทําผิดปฎิบัติตามเงื่อนไขในการไกลเกลี่ย 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเร่ือง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานสอบสวนตอการ

ไกลเกลี่ยคดีอาญาในชัน้สอบสวน” ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาหลักการเกี่ยวกับการไกลเกลี่ย

ขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน ศึกษาบทบาทของพนักงานสอบสวนตอรางพระราชบัญญัติไกล

เกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ... และทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการไกลเกลี่ยขอ

พิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนในอนาคต ดังน้ันผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 1.  สํานักงานตํารวจแหงชาติ ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับ

หลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ... 

 2.  สํานักงานตํารวจแหงชาติ ควรจะแตงต้ังพนักงานสอบสวน ผูทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ย

ขอพิพาทคดีอาญาโดยตรง โดยแยกจากพนักงานสอบสวนที่ทําการสอบสวนคดีอาญาตามปกติ เพื่อ

ไมใหเปนการเพิ่มภาระใหกับพนักงานสอบสวนมากเกินไป 

 3.  สํานักงานตํารวจแหงชาติ ควรจัดฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจและบุคคลผูที่จะม าเขารวม

เปนคณะกรรมการในการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนใหมีความรู และทักษะในการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนใหมีความรู และทักษะในการไกลเกลี่ยขอพิพาท และ

ขึ้นทะเบียนผูผานการฝกอบรมเปนผูชํานาญการไกลเกลี่ย 

 4.  รัฐควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาตอบแทนแกคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

และคาใชจายอ่ืนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 5.  ควรศึกษาบทบาทของพนักงานสอบสวนตอการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชั้นสอบสวน

ภายหลังจากรางพระราชบัญญัติไกลเกลี่ย ขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ .ศ... เมื่อมีผลบังคั บ

ใชแลว 

 6.  ควรศึกษาเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน โดยแยกศึกษา

เกี่ยวกับความผิดแตละประเภท 

 7.  ควรศึกษาปจจัยที่ทําใหการไกลเกลี่ยคดีอาญาชั้นสอบสวนประสบความสําเร็จ โดย

ศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งจะไดรายละเอียดมากกวา 
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