กระบวนการยุตธิ รรมเป็นค�ำทีส่ ำ� คัญและมีความหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยงั มีความรูส้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งทีห่ า่ งไกลจากการ
ด�ำเนินชีวติ ตามปกติของผูค้ นโดยทัว่ ไป จึงไม่ใคร่ให้ความส�ำคัญและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ทีจ่ ริงค�ำว่ากระบวนการยุตธิ รรม
เป็นค�ำที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันของคนไทยทุกคน
กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอ�ำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน
ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอ�ำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน
การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ
ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถด�ำรงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน จะ
ไม่มีวันลดน้อยลงได้
จึงเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการ
ยุติธรรมเป็นกระบวนการที่จะน�ำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง
ศูนย์ศกึ ษาวิจยั และพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ได้ไม่นานนัก แต่มคี วามมุง่ มัน่
และตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นในการเสริมสร้างกลไกกระบวนการยุตธิ รรมในลักษณะคูข่ นานไปกับสังคม นับว่าเป็นจุด
ริเริม่ ทีจ่ ะเกิดประโยชน์อย่างยิง่ หากในอนาคตองค์กรทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒหิ ลายสาขาอาชีพได้สมัครใจร่วมกันด�ำเนินงานนี้
ก็จะสามารถพัฒนาด้านศักยภาพในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมือร่วมใจ ช่วย
กันแก้ปญ
ั หาความไม่เป็นธรรมในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ที่ส�ำคัญมากๆ คือ ศูนย์ฯ นี้จะต้องมุ่งมั่นและแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง เพื่อก่อให้เกิดศรัทธา เชื่อถือ
เป็นที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล
กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องด�ำรงความ
เป็นธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม
มีนักกฎหมายจ�ำนวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะด�ำรงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ
กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจ�ำได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย
บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย
ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออ�ำนวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลส�ำเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน
ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการด�ำเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต
* ถอดเทปค�ำกล่าวอ�ำนวยพรโดย ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อ�ำนวยการ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
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คุณจริยา อัศวรักษ์ อดีตผู้อ�ำนวยการส�ำนักเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รศ.ดร.นิเทศ ตินณะกุล อดีตอาจารย์ประจ�ำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์ อาจารย์ประจ�ำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
คุณปรีชา วัชราภัย อดีตเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คุณพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา กองทัพบก
คุณมาริสา รัฐปัตย์ ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
คุณรัศมี วิศทเวทย์ อดีตเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ อดีตโฆษกส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
					
และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณวัชรี ไพศาลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและระบบบัญชี
พล.ท.นายแพทย์ สหชาติ พิพิธกุล อดีตผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
คุณอภิเษก มณเฑียรวิเชียรฉาย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (Modern History)
Professor Anthony Heath อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Mr. Kevin Dempsey อดีตอาจารย์ประจ�ำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* เรียงรายชื่อตามล�ำดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทส�ำคัญในการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในเรื่องที่ทางกรรมการ

ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ peer review ช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความ ข้อเขียนของ ผู้ให้ความสนใจที่ประสงค์จะน�ำข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร “ยุติธรรมคู่ขนาน“ ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆ สอดคล้องกับ
ความรู้ความ ช�ำนาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ จึงจะติดต่อประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นล�ำดับถัดไป
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กิจกรรมต่างๆ

ของ ศูนย์ศึืกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ ลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ ขอพระบรมราชานุญาต
ถ่ายภาพกับพระบรมฉายาลักษณ์
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
ในโอกาสเดินทางไปลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนข้าราชการที่ร่วมรุ่นการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
เนื่องในโอกาสการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ พระบรมมหาราชวัง

แสดงมุทิตาจิตแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ณ บ้านรับรอง สี่เสาเทเวศร์ ในฐานะที่ พลเอก เปรมฯ กรุณาให้เกียรติ
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศุนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ ร่วมงานสโมสรสันนิบาต
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถ่ายภาพกับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท่านพรเพชร วิชิตชลชัย
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เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงมุทิตาจิตแด่ ท่านผู้หญิง จรุงจิต ทีขะระ
รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ พระราชวังสวนจิตรลดารโหฐาน

แสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่
พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ท�ำเนียบรัฐบาล

ถ่ายภาพกับนิสิตที่ได้สอนในชั้นปีที่หนึ่ง
ในโอกาสที่นิสิตในชั้นกราบคารวะขอบคุณ
อาจารย์ผู้สอนในวิชา “สังคมวิทยาปริทรรศ์”
ของรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อ�ำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย
เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและมอบกระเข้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แด่
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คือ พล ต ท พงษ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก ในข้อหาร้ายแรงและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติในหลาย
กระทง
ในมุมมองด้านบวกอาจมองได้ว่าในยุคสมัยแห่งการปฎิรูปการเมืองและการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มี คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก ท�ำให้การท�ำงานในหลายส่วนที่เป็นเรื่องยาก
ในเวลาที่การเมืองอยู่ในอีกขั้วอ�ำนาจเป็นเรื่องยากได้กลายเป็นเรื่องง่ายส�ำหรับคณะท�ำงานในวันนี้ เพราะ
กระแสข่าวลือดังปรากฏให้ได้ทราบตามสื่อต่างๆ ก่อนหน้าจะมีการจับกุมเป็นเรื่องที่น่าจะมีหลายต่อหลาย
ท่านเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามาบ้าง
แต่ก็ยังคงมีความเชื่อกันอยู่ลึกๆ ว่า ล�ำพัง นายต�ำรวจยศพลต�ำรวจโท แม้จะเป็น “ ข้าราชการชั้น
ผูใ้ หญ่” แต่กระบวนการหรือกิจกรรมทีก่ ระท�ำการไปกระทัง่ ถูกด�ำเนินการตามกฎหมาย ไม่นา่ จะมีผเู้ กีย่ วข้อง
เฉพาะ ตัวผู้บัญชาการฯ กับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่น่าจะมี “เครือข่าย กระบวนการผู้อยู่ในขบวนการอีกเป็น
จ�ำนวนมาก” ท�ำให้มขี า่ วลือถึงขนาดว่าจะมีการเรียกตัวหรือจับกุมนายต�ำรวจอีกกว่าสีส่ บิ นายตามมาในเวลา
ไล่เลี่ยกัน
เรื่องที่เกิดขึ้น ต้องยอมรับว่าต่อให้ได้รับค�ำชื่นชมในแนวทางใดกับการได้ตัวผู้กระท�ำผิด แต่คนเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ตั้งแต่ ผบ ตร เรื่อยมากระทั่งบุคลากรต�ำรวจในองค์กรทุกคนล้วนแต่ต้องรู้สึกเศร้า
สะเทือนใจและคงอับอายกับการถูกสังคมต�ำหนิดูหมิ่นเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
อยู่อย่างมาก
สิ่งที่จะช่วยเรียกฟื้นศรัทธาประชาชนต่อองค์กรต�ำรวจให้เกิดสิ่งทุกฝ่ายต้องการให้เกิดขึ้น และ
ถือเป็นหัวใจส�ำคัญอย่างยิ่ง คือ “การที่ประชาชนยินยอมพร้อมใจที่จะอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของต�ำรวจ
(policed by consent)” จะต้องอาศัยสิ่งที่ท่านหัวหน้า คสช และ นายกรัฐมนตรี ได้น�ำเสนอให้ทุกฝ่าย
ตระหนักทั่วกันว่า หากมีสิ่งใดที่ทาง คสช สามารถเร่งรัดด�ำเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน
แก้ไขกฎหมายมากมาย อาจผ่านมายัง หัวหน้า คสช เพือ่ พิจารณาใช้อำ� นาจในช่องทางทีม่ อี ยูอ่ นุมตั ดิ ำ� เนินการ
ปรับแก้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งความเห็นส่วนตัวมองว่านี่คือ ทางด่วน (fast track) ที่ทางส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ โดยท่าน ผูบ้ ญ
ั ชาการฯ อาจต้องหารือกับบุคลากรภายในเพือ่ แสวงหามาตรการวิธกี ารท�ำงาน
หรือการปฎิรูปโครงสร้างและวัฒนธรรมทั้งตัวองค์กรและบุคลากรให้ได้ในคราวนี้
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ผมเองปรารถนามาช้านานอยากเห็นความเป็นอิสระขององค์กรต�ำรวจที่ปราศจากการแทรกแซง
จากปัจจัยภายนอก ให้เกิดองค์กรต�ำรวจที่เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนทุกชนชั้นและสามารถอ�ำนวยความ
ยุติธรรมให้กับส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเห็นว่าองค์กรต�ำรวจไม่เคยขาดจากการครอบง�ำของ
ฝ่ายที่เข้ามามีอ�ำนาจทางการเมืองเลย หากในอนาคตองค์กรต�ำรวจจะสามารถยกสถานะของตนให้มีฐานะ
เทียบเท่า “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” เหมือนอย่างองค์กรอัยการ เหมือนอย่าง องค์กรอิสระบางหน่วย และ
ให้มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้จริง จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท�ำให้
วงล้อเดิมๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กรต�ำรวจสามารถแก้ไขบรรเทาเบาบางลงได้
ในอนาคต คณะกรรมการข้าราชการต�ำรวจ (ก ตร) อาจได้มาจากสัดส่วนของคนนอกกว่าแปดสิบ
เปอร์เซ็นต์ และที่มาจะได้รับการคัดสรรจากกระบวนการที่อาจต้องให้มีการเลือกตั้งไปพร้อมๆ กับ การ
เลือกตั้งของท้องถิ่น ที่มีการพูดถึงขนาดว่า แม้แต่ตัวผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ก็ต้องเป็นมืออาชีพ ถ้าไม่
ประกาศรับสมัครแล้วคัดเลือกกันก็ต้องให้มีการเลือกตั้งควบคู่ไปกับการเลือกตั้งของท้องถิ่นในวาระโอกาส
ต่างๆ เช่น ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หรือในการเลือกตั้งทั่วไป หากวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ตรงกัน
ทั้งนี้ ตราบเท่าที่กระบวนการกระท�ำผิดกฎหมายยังสามารถอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ของ “ต�ำรวจ” ใน
การแสวงประโยชน์ให้กับตนและพวกพ้องรวมทั้งสามารถแบ่งปันผลประโยชน์กับต�ำรวจที่มีอ�ำนาจได้อย่าง
ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ก็ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาของต�ำรวจวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ด้วยการท�ำวิจัยหรือ
ทอดแบบสอบถาม แต่ตอ้ งอาศัย “ยาแรง” อย่างการยกเครือ่ งทัง้ ระเบียบกฎเกณฑ์ การปรับโครงสร้างองค์กร
ตั้งแต่ผู้น�ำสูงสุดขององค์กรไปกระทั่งถึงสถานีต�ำรวจ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบขุดรากถอนโคนให้ส�ำเร็จ
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เมื่อผมเป็น “สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ”
เมือ่ ได้รบั การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งสมาชิกสภาปฎิรปู แล้ว ผมถือเป็นสัญญา
ประชาคมกับประชาชนว่าจะต้องท�ำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งแนวทางการ
ปฎิรูปประเทศเป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย แต่ที่น่ายินดีอีกส่วนหนึ่ง คือการได้
มีโอกาสเข้ามาท�ำหน้าทีร่ ว่ มกับตัวแทนของทุกภาคส่วนในการเข้ามาเสนอแนะแนวทางความคิดอ่านเกีย่ วกับ
การแก้ไขข้อบกพร่องหรือพัฒนาปรับปรุงให้ชาติบ้านเมืองของเรามีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
ด้วยการแข่งขันทีส่ งู และมากด้วยผูม้ คี วามรอบรูค้ วามช�ำนาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ หลาก
หลาย ผมเรียนจากใจจริงว่า ไม่มั่นใจนักว่าจะได้รับการคัดเลือกกับการถูกเสนอชื่อให้เข้ารับการสรรหาด้าน
การเมือง แต่ถือเป็นวิสัยทัศน์ของ “คสช และคณะกรรมการสรรหา” ที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแยกแยะ
กลุ่มผู้ถูกเสนอชื่อจาก องค์กรอิสระและหน่วยงานที่อยู่ในข่ายจะต้องด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงองค์กรและ
กระบวนการท�ำงานออกไปต่างหาก ซึง่ เชือ่ ว่าบุคคลผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถทีม่ าจากองค์กรอิสระและหน่วย
ราชการบางหน่วยงานเหล่านี้ จะได้มีส่วนสนับสนุนการท�ำงานของสภาปฎิรูปแห่งชาติในอนาคตต่อไป
ส�ำหรับเรือ่ งหลักๆ ส�ำคัญหลายเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นข่ายต้องด�ำเนินงานอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาซึง่ หมักหมม
อยู่ในแวดวงการเมืองและระบบการบริหารงานภาครัฐรวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่ต้องเร่งสร้างความเชื่อ
ถือศรัทธาในหมู่ประชาชนให้กลับฟื้นคืนมาเป็นปกติ ในวันนี้ที่เห็นได้ชัดอย่างในคดีฆาตกรรมชาวอังกฤษ
ทีเ่ กาะเต่า ปรากฎว่าทางต�ำรวจหากพิจารณาด้วยความเป็นธรรมก็เชือ่ ว่ามีการเร่งรัดด�ำเนินคดีและพยายาม
แสวงหาพยานหลักฐานข้อเท็จจริงด้วยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ แต่ประชาชนกลับยังคงวิพากษ์วิจารณ์
การท�ำงานของเจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวาง ที่เลวร้ายกว่านั้นเพียงไม่กี่วันถัดมา “เสี่ยโจ้” ผู้กว้างขวางแห่ง
จังหวัดปัตตานี ได้หลบหนีจากการควบคุมของเจ้าหน้าที่ประจ�ำศาลอย่างไร้ร่องรอย ภายหลังการฟังค�ำ
พิพากษาคดีทตี่ วั เขาถูกศาลสัง่ จ�ำคุกโดยไม่รอลงอาญา โดยทราบว่าขณะนีผ้ ตู้ อ้ งหาได้หลบหนีไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากยังปล่อยให้ปรากฎการณ์ทบี่ นั่ ทอนศักดิศ์ รีของการเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์กฎหมายและเป็นรอยด่างให้กบั
กระบวนการยุติธรรมและเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเมืองอยู่ต่อไปเช่นนี้ สิ่งที่เราปรารถนาจะเห็น
คนในสังคมให้ความเคารพเชือ่ ฟังย�ำเกรงกฎหมายและเชือ่ มัน่ ในระบบการเมืองทีม่ ธี รรมาภิบาล ดูเหมือนจะ
ยังห่างไกลจากความเป็นจริง
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ความพยายามทีเ่ รามุง่ สร้างสภาวะความเป็นพลเมือง (citizenship) เพือ่ ให้คนในสังคมทุกหมูเ่ หล่า
ชนชัน้ เชือ้ ชาติเผ่าพันธุไ์ ด้มโี อกาสในการเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าเป็นสิง่ ส�ำคัญ
และเป็นความมุง่ หวังของผมในฐานะสมาชิกสภาปฎิรปู แห่งชาติ ทีต่ อ้ งการให้ประชาชนพลเมืองมีบทบาทน�ำ
และเป็นผู้เสียสละในแง่ของก�ำลังความรู้ความสามารถและยอมที่จะเข้ามาท�ำหน้าที่เป็นปากเสียงสะท้อน
ความคิดอ่านที่เป็นประโยชน์ให้กับหมู่มวลสมาชิกสภาปฎิรูปฯ ได้น�ำไปใช้ปฎิบัติและเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในอดีต
ทั้งนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะระบุถึงแนวทางวิธีการปฎิรูปที่ชัดเจนในเวลานี้ เนื่องจากการปฎิรูป
ประเทศเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการระดมสรรพก�ำลังความคิดของ สปช ทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาสร้างคุณูปการ
ให้กับสังคมประเทศชาติ ซึ่งคงต้องเป็นมติของที่ประชุมใหญ่และเป็นความต้องการของเสียงข้างมากใน
สภาปฎิรูปแห่งชาติที่จะก�ำหนดทิศทางและกรอบการท�ำงานในเร็ววันนี้อย่างเป็นรูปธรรมว่า ในกรอบระยะ
เวลาประมาณหนึ่งปี ทาง สปช ต้องการจะบรรลุเป้าหมายในเรื่องใดด้วยวิธีการอย่างไร
เราคงไม่เปิดศึกหรือรุกรบในทุกด้าน แต่จะมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของเรื่อง รวมทั้งพิจารณา
ความพร้อมและความสมัครใจของหมู่มวลสมาชิก สปชฯ ที่ควรเป็นการ “อาสา” เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญ กระทั่งถึงการเข้าเป็นกรรมาธิการชุดใดนอกเหนือไปจากกรรมาธิการ
ในด้านที่ตนได้รับการสรรหาหรือมีความรอบรู้เฉพาะทาง จึงหวังว่า หนึ่งปีนับจากนี้ การท�ำงานของ สปช
จะได้รับความสนใจ ตรวจสอบ รวมทั้งสามารถรองรับการเข้ามามีส่วนรูปในการปฎิรูปของประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพให้คุ้มค่าทั้งเวลาและเงินงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายในการนี้
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“สปช” กับภาระหน้าที่และความคาดหวังของสังคม
คาดว่ารายชื่อของสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช) จะได้ทราบกันอย่างเป็นทางการภายหลัง
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่ส�ำหรับรายชื่อที่มีออกมานั้น ก็เป็นเรื่องที่มีการวิจารณ์กันไปตาม
ความคิดเห็นและทัศนะของแต่ละบุคคลว่ามีวตั ถุประสงค์หรือเหตุผลอย่างไรท�ำไมจึงมีการรัว่ ไหลของข้อมูล
ออกมาก่อนได้ ซึง่ รายละเอียดสามารถมองได้ทงั้ ในทางการหยัง่ กระแสสังคมดังทีท่ า่ นรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี มล ปนัดดา ดิศกุล ได้ตอบค�ำถามของสื่อมวลชน หรืออาจเป็นเจตนาอื่นนอกเหนือจากนี้
สุดจะคาดเดา
แต่หัวใจส�ำคัญของสภาปฎิรูปแห่งชาติ คือ การท�ำงานเพื่อให้เกิดมรรคผลในแง่ของการปฎิรูป
ประเทศใน 11 ด้านส�ำคัญ ดังที่ได้มีการสรรหากันมา เมื่อพิจารณาจากรายชื่อที่มีปรากฏในสื่อต้องยอม
รับว่า เสียงส่วนใหญ่เท่าที่ได้รับฟังจากคนรอบข้างทั้งที่เป็นนักวิชาการ ทั้งสื่อมวลชนและผู้รอบรู้ทางการ
เมืองเศรษฐกิจสังคม ต่างยอมรับว่า ประเทศชาติมีความคาดหวังได้จากสภาปฎิรูปแห่งชาติชุดนี้อยู่มาก
ส่วนเมื่อถึงเวลาปฎิรูปจริงแต่ละท่านจะแสดงฝีไม้ลายมือได้สมกับที่ทาง คสช ให้ความไว้วางใจอย่างไรเป็น
เรื่องที่ต้องติดตาม
สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลขณะนี้ คือ เรื่องของกรอบเวลาการท�ำงานของ สปช ที่คาดกันว่าจะใช้เวลา
ประมาณ 1 ปี เป็นเรื่องที่อาจท�ำให้เกิดความกังวลใจว่าจะสามารถท�ำงานที่หนักมากให้ได้ผลจริงได้เพียงใด
เพราะภารกิจ 11 ด้าน เรื่องที่หนักสุดสองสามเรื่อง ได้แก่ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การเข้าสู่อ�ำนาจ
ทางการเมืองของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร รวมทั้งเรื่องการปฎิรูปการศึกษาและเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่อง
ปากท้อง ท�ำให้หลายฝ่ายมุ่งหวังจะเห็นพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมของการท�ำงานในส่วนเหล่านี้เป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้การปฎิรูปด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน เรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขล้วนมีความ
ส�ำคัญ แต่อาจทอดเวลาเพื่อให้การปฎิรูปด้านหลักเดินหน้าได้ตามวัตถุประสงค์ สิ่งที่เป็นความน่าหนักใจ
ของทุกฝ่าย คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทีก่ ารด�ำเนินงานในลักษณะของสภาปฎิรปู จะต้องกระท�ำอย่าง
มีส่วนร่วมของทุกองค์กรและประชาชนทุกหมู่เหล่า ดังนั้น เมื่อเริ่มต้นปฎิรูป จะต้องดูว่าทิศทางและการ
ยินยอมพร้อมใจของกลุ่มก๊วน เสื้อสีต่างๆ จะมีปฎิกริยาหรือแรงต้านและผลักดันอะไรอย่างไร
ที่ส�ำคัญยิ่งกว่า คือ การมองว่า เมื่อทาง “คสช” พ้นหน้าที่ไปตามวาระ สิ่งที่เคยกริ่งเกรงอ�ำนาจ
ของ คสช อยู่ จะฟืน้ ตัวและกลับขึน้ มาปฎิบตั กิ ารอีกวาระหนึง่ ซึง่ หากเป็นเช่นนัน้ จะถือว่า สิง่ ทีล่ งทุนลงแรง
ไปจะเกิดช่องว่าง และมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี “ผู้สานต่อ” จึงน่าขบคิดกันว่าการท�ำให้แนวทาง
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วิธกี ารแห่งการปฎิรปู ด�ำเนินต่อไปได้อย่างยัง่ ยืน น่าจะเป็นทางเลือกของการแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประการหนึ่ง
ส�ำหรับส่วนตัวแล้ว ไม่ขัดข้องและเห็นว่า หากองค์กรอิสระในลักษณะคล้ายกับสภาปฎิรูปเช่นนี้จะ
มีอยู่ต่อไปทุกๆ ระยะสามหรือสี่ปี เป็นเสมือน “สภาคู่ขนาน” ในการให้แนวทางข้อเสนอแนะเพื่อสานต่อสิ่ง
ทีส่ ภาปฎิรปู ชุดปัจจุบนั กระท�ำอยู่ น่าจะเป็นโอกาสและท�ำให้การแก้ปญ
ั หาในระยะยาวของประเทศบรรลุผล
ได้ เนือ่ งด้วยเราต่างได้เห็นการตืน่ ตัวของผูค้ นทีเ่ ข้ามาสมัครรับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฎิรปู เป็นจ�ำนวน
มากในหลากหลายสาขา และ ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์และความรู้ความสามารถ น่าจะสร้าง
บรรยากาศแห่งการตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเช่นนี้ให้คงอยู่ต่อไป
แม้ว่าเราอาจมี “สภาพัฒนาการเมือง” และ “สภาที่ปรึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ” แต่ต้องยอมรับว่า การด�ำเนินการที่แล้วมาในอดีตของสององค์กรดังกล่าวยังมีปัญหาในแง่ของความ
เชื่อถือและยอมรับจากสังคม อาจเป็นเพราะเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นในสภาวะที่สังคมส่วนใหญ่ยังไม่ตื่นตัวกับ
การแก้ปัญหาเหมือนดัง “สภาปฎิรูป” ที่เกิดขึ้นเพราะมีตัวอย่าง มีปรากฏการณ์ทางสังคมที่ท�ำให้คนเกิด
ความสนใจ และพยายามจะพัฒนาตนเองให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของสภาปฎิรูป ท�ำให้เห็นว่า การธ�ำรงรักษา
คุณลักษณะและแนวทางการท�ำงานของสภาปฎิรปู ให้เดินหน้าต่อไปเช่นนีจ้ ะเป็นคุณปู การอย่างยิง่ ต่อสังคม
ไทยยิ่งๆ ขึ้นในอนาคต
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ข้อถกเถียงที่ยังไม่ลงตัวในการปฏิรูปประเทศ
การปฎิรูปการเมืองและกระบวนการยุติธรรมในสภาปฎิรูปแห่งชาติด�ำเนินไปอย่างเข้มข้น ควบคู่
ไปกับกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่สัปดาห์นี้มาถึงการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐและองค์กรอิสระที่
ไม่ใช่ศาล โดยเรื่องของศาลนั้นมีการพิจารณาไปก่อนหน้านี้ แต่ยังมีหลายประเด็นข้อถกเถียงที่อาจถูกเรื่อง
ของการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานรัฐสภากับประธานวุฒิสภามาแย่งพื้นที่สื่อไป
แต่เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความเคลื่อนไหวและได้รับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการจะ
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางความคิดเห็นกับพวกเรา สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช) ผมมี
ความยินดีจะน�ำเสนอเรื่องราวความคืบหน้าในส่วนที่ตนเองเป็นประธานอนุกรรมาธิการทั้งในคณะปฎิรูป
ระบบพรรคการเมือง และ การศึกษาการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีเรื่องที่ต้องน�ำเสนอและให้ได้เห็นภาพรวม
การท�ำงานที่เกิดขึ้น
โดยในส่วนของการปฎิรูประบบพรรคการเมือง ยังมีข้อถกเถียงที่ท้ายที่สุดคงต้องขึ้นกับเสียง
ส่วนใหญ่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ ยกร่าง รธน) ที่จะเลือกสิ่งที่เห็นว่าดีและเหมาะสม
ทีส่ ดุ ในขัน้ สุดท้าย แต่ทางคณะอนุ กมธ ปฎิรปู ระบบพรรคการเมือง เห็นว่า ความเข้มแข็งของพรรคการเมือง
แม้จะเป็นดาบสองคม แต่ประเด็นที่มาของ สส ที่จะไม่ต้องสังกัดพรรคดังที่หลายท่านอาจได้ยินได้ฟังมานั้น
จะต้องท�ำให้การได้มาซึง่ “ตัวแทนปวงชน” เป็นคนดีมศี ลี ธรรมมากความรูค้ วามสามารถและมีจติ วิญญาณ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเข้าใจว่า หลายคนอาจพิจารณาได้ว่า จะหา “คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้สักกี่คน
ในสังคมของพวกเราเวลานี้” แต่นั่นคือ เป้าหมายที่เราต่างต้องการให้เกิดขึ้นจริง เพราะมิฉะนั้นแล้ว การ
ให้ “บุคคล หรือ กลุ่ม หรือ คณะบุคคลที่สามารถเข้ารับการสมัครเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในรัฐสภา
ในอนาคต” จะมีปัญหามากมายอย่างคาดไม่ถึง
ศาสตราจารย์ ดร สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ ประธานกรรมาธิการปฎิรูปการเมือง ได้กล่าวไว้น่าสนใจ
ในที่ประชุมซึ่งผมเป็นกรรมาธิการร่วมอยู่ด้วยมีจุดส�ำคัญที่ต้องครุ่นคิดว่า ระบบที่เราออกแบบเพื่อป้องกัน
คนไม่ดีนั้น แท้จริงแล้วก�ำลังจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของนักธุรกิจการเมืองหรือนักการเมืองที่มุ่งแสวง
ประโยชน์หรือไม่ เฉพาะอย่างยิง่ การให้สดั ส่วนของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีทมี่ าจากการก�ำหนดด้วยจ�ำนวน
ของ สส ที่ได้รับการเลือกตั้งจากคะแนนความนิยมของพรรค (หรือ Landesliste ตามแนวทางการเลือกตั้ง
แบบประเทศเยอรมัน ที่มีหลายท่านเห็นว่าน่าน�ำมาปรับใช้) แต่หารู้ไม่ว่า เมื่อพรรคการเมืองเห็นว่าบุคคล
ที่จะได้เป็น สส แบบสัดส่วนนั้น ค�ำนวณด้วยการแบ่งปันกับพรรคการเมืองอื่นๆ ที่ไม่สามารถกวาดทุก
ที่นั่งได้ แต่หากค�ำนวณด้วยวิธีการเลือกตั้งแบบเยอรมันข้างต้น จะต้องท�ำยอดให้ได้ สส ในแบบแบ่งเขต
7

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2557

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของความนิยมทั้งประเทศ หรือที่มีการเฉลี่ยตัวเลขว่านัดส่วนจะค�ำนวณได้จากจ�ำนวน
สส แบ่งเขต 3 คน ต่อ สส แบบสัดส่วน 1 คน ท�ำให้พรรคการเมืองที่มีความนิยมในแบรนด์ของพรรคสูง
จะเลือกบุคคลที่ได้รับความนิยมหรือเป็นที่รู้จักของประชาชนเข้าลงสมัครแบบแบ่งเขตแบบอิสระ เพราะ
โอกาสได้รับเลือกนั้นสูงมาก เมื่อรวมกับจ�ำนวน สส ในแบบสัดส่วนที่เสนอชื่อเข้ามาพร้อมด้วย สส ที่ได้รับ
การเลือกตั้งในแบบแบ่งเขตทั้งในนามพรรคตนเอง และอาจไป “กว้านซื้อ” มาจากบุคคลที่สมัครแบบอิสระ
ให้มาเป็นพวกพ้อง จะท�ำให้พรรคการเมืองที่วางกลยุทธ์เช่นนี้ สามารถได้จ�ำนวน สส เข้ามาได้เป็นจ�ำนวน
มาก ท�ำให้พรรคการเมืองนั้นมีความแข็งแกร่งและสามารถครองเสียงข้างมากในสภาได้ไม่ยาก
ท�ำให้เห็นได้ว่า การเปิดให้มีการสมัครแบบ “อิสระ หรือ independent” ได้นั้น ในแง่มุมหนึ่งคือ
ต้องการท�ำให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพของตนผ่านการเป็นตัวแทนของปวงชนด้วยโอกาสที่มีมาก
ยิ่งขึ้น แต่กลายเป็นช่องโหว่ที่ผู้เจนจัดบนเวทีการเมืองสามารถมองเห็นลู่ทางในการใช้เงื่อนไขที่มีเจตนาดี
มาบิดพริ้วให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองได้
ส�ำหรับในส่วนการศึกษาการปฎิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีความพยายามจะท�ำให้การบังคับใช้
กฎหมายเกิดผลเป็นรูปธรรม เราจะได้ไม่เห็นความลักลั่นของการสั่งฟ้อง หรือ ไม่ฟ้องในคดีที่น่าจะมีบริบท
คล้ายกัน เราจะได้เห็น ความเปลี่ยนแปลงที่จะท�ำให้คนในสังคมมีความเคารพและเกรงกลัวกฎหมาย ชนิด
ที่ไม่ต้องมีผู้รักษากฎหมายมาคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนในกรณีของการบังคับใช้กฎหมายจราจร
การพนัน การละเมิดต่อเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติต่างๆ ที่ทราบมาว่าวันนี้แม้จะมีกฎหมายกว่าแปดร้อยฉบับที่
ยังมีผลบังคับใช้ แต่ที่มีการใช้บ่อยและคุ้นเคยกันเป็นการทั่วไปนั้นมีอยู่รวม แปดสิบกว่าฉบับ
ในโอกาสหน้าจะหาโอกาสมาเล่าสูก่ นั ฟังถึงแนวทางของการบังคับใช้กฎหมายทีอ่ าจใช้องค์กรกลาง
หรือองค์กรที่มีการจัดตั้งขึ้นมาท�ำหน้าที่เพิ่มพูนกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่
ย�ำเกรงของคนส่วนใหญ่ในสังคมเพิ่มเติมต่อไป
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ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและต�ำรวจ
ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของอนุกรรมการปฎิรูปองค์กรต�ำรวจเราได้มีการประชุมครั้งแรกไปเมื่อ
ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ถ้าจะถามว่ามีความคืบหน้าเป็นประการใดคงจะเร็วเกินไปที่จะให้ค�ำตอบอะไรได้
อย่างชัดเจน แต่ด้วยความพร้อมเพรียงและมุ่งมั่นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ตัวประธาน คือ พลเรือเอก
พะจุณณ์ ตามประทีป ไปกระทัง่ ถึงบรรดาหมูม่ วลสมาชิกทีม่ เี จตนารมณ์และความมุง่ มัน่ เสียสละทีจ่ ะพัฒนา
องค์กรต�ำรวจให้ปลอดจากการแทรกแซงของอ�ำนาจภายนอกและแก้ไขปัญหาที่หมักหมมภายในองค์กร
ต�ำรวจอย่างที่เรียกติดปากว่าเป็น “วัฒนธรรมองค์กร” ส่วนตัวของผมเชื่อมั่นว่าประชาชนสามารถฝาก
ความหวังความไว้วางใจกับอนุกรมาธิการชุดนี้ได้
ส�ำหรับเรื่องที่มีการหยิบยกมาหารือมีความหลากหลายในแง่ของมุมมองข้อเสนอแนะและวิธีการ
จัดการกับปัญหา ซึ่งต้องเรียนว่าเรื่องที่น�ำเสนอในบทควมนี้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการปฎิรูปเปลี่ยนแปลงองค์กรต�ำรวจให้ดียิ่งขึ้น มิใช่ความเห็นพ้องหรือถือเป็นมติของอนุกรรมาธิการ
แต่อย่างใด
ยกตัวอย่างเรื่องของการยกเครื่องการบริหารงานบุคคลที่เคยถูกอ�ำนาจทางการเมืองหรืออ�ำนาจ
ภายนอกแทรกแซงท�ำให้ต�ำรวจขาด “ความเป็นมืออชีพ” มีข้อเสนอให้ยกสถานะองค์กรต�ำรวจให้มีความ
อิสระ แต่บนพื้นฐานความเป็นอิสระมีเรื่ิองที่ต้องคิดค�ำนึงอยู่หลายประการ เพราะการบังคับบัญชาดูแล
และบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องมีสายการบังคับบัญชา หากจะอิสระโดยไม่มีผู้กุมบังเหียนหรือคัดท้าย
ก็อาจเกิดปัญหาหลายๆ อย่างตามมา แต่ได้มีตัวแบบให้เห็นในหลายประเทศที่องค์กรบังคับใช้กฎหมายมี
ความอิสระโดยมีคณะกรรมการกลางทีม่ าจากภาคประชาชนเข้ามาก�ำหนดนโยบาย ควบคุมดูแลผูบ้ ญ
ั ชาการ
สูงสุดของหน่วยงาน สามารถให้คุณให้โทษหรือถอดถอนบุคคลเหล่านี้ได้ เปรียบเสมือนการตั้งค�ำถามที่พบ
บ่อยในกระบวนการยุติธรรม นั่นคือ “who guards the guardian?” แปลได้ว่า เราจ�ำเป็นต้องมีคนมา
ตรวจสอบถ่วงดุลกับผู้คุ้มกฏหรือผู้บังคับใช้กฏหมายด้วย
เรื่องต่อมาที่ถือเป็นเรื่องใหญ่และน่าจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมาก ได้แก่ แนวคิดการ
พัฒนาโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจให้มีสถานะเป็นสถาบันวิชาการต�ำรวจเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานสืบสวน
สอบสวนหรือการอ�ำนวยความยุติธรรมส�ำหรับผู้มีประสบการณ์ มิใช่การผลิตนักเรียนนายร้อยต�ำรวจเช่น
ที่ผ่านมาแต่อย่างใด เพราะปัญหาหนึ่งที่พบเห์้นได้บ่อย คือ ความเกรงอกเกรงใจ เฉพาะอย่างยิ่งการเป็น
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รุ่นพี่รุ่นน้องในองค์กร กระทั่งถึงความสัมพนธ์ในลักษณะเดียวกับเพื่อนร่วมรุ่นในเหล่าทัพ ข้อดีในการ
สร้างเสริมการประสานงาน หลายครั้งกลายเป็นข้อบั่นทอนความศักดิ์สิทธ์ของกฎหมายและเกิดการอ�ำนวย
ความยุติธรรมแบบเลือกท่รักมักที่ชัง
ผมได้เรียนที่ประชุมอนุกรมาธิการไปว่า การปฎิรูปเป็นโอกาสส�ำคัญท่เมื่ออนุกรรมาธิการได้รับ
มอบหมายทั้งอ�ำนาจหน้าท่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มภาคภูมิ จะต้องเลือกท�ำเรื่องที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ และต้องส่งผลในทางสร้างคุณูปการให้แก่สังคมในระยะยาว เราจะไม่เสียเวลาพูด
แต่ปัญหาเดิมๆ หรือใช้วิธีการเดิมๆ ท่เกรงอกเกรงใจหรือถ้อยทีถ้อยอาศันในการแก้ปัญหา บางเรื่องต้อง
ยาแรงหรือใช้มาตรการเข้มข้นหนักเบาต่างกันออกไป จึงเชือ่ มัน่ ว่าการท�ำงานอีกราวหนึง่ ปีของคณะกรรมาธิ
การปฎิรูปต�ำรวจที่จะต้องเดินหน้าต่อนี้ไปจะเห็นความเปลี่ยนแปลงท่เป็นมรรคผลและในทางสร้างสรร
ให้กับองค์กรต�ำรวจได้แน่นอน
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ปฎิรูปการบังคับใช้กฎหมาย : ท�ำได้จริง
ดังได้สัญญาท่านผู้อ่านไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะน�ำเนื้อหาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิ
รูปประเทศ มาน�ำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้โดยทั่วกัน ส�ำหรับภารกิจส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การศึกษา
แนวทางการปฎิรูปการบังคับใช้กฎหมายให้ได้ผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส�ำหรับภาระหน้าที่ในฐานะ
ประธานอนุกรรมาธิการชุดดังกล่าว ต้องเรียนว่าคณะท�ำงานของพวกเรามีความทุม่ เทในการแสวงหาแนวทาง
มาตรการต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างแข็งขัน มีการแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็น ๓ ด้านหลัก คือ กฎหมายในส่วน
การเมืองการปกครอง กฎหมายด้านเศรษฐกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสังคมให้อยู่กับร่องกับรอย
วันนี้ผมขออนุญาตน�ำแนวคิดส่วนตัวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน่าปวดหัวของคนในสังคมทุกวันนี้ คือ
เรื่องของความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะหลังจากความไม่ชัดเจนกรณีจะเอาอย่างไรกับ
“รถหรูทหี่ ลีกเลีย่ งภาษีรปู แบบต่างๆ” ระยะหลังเราจะพบรถเหล่านีอ้ อกมาขับสวิงสวายใช้ความเร็วอย่างสูง
รวมถึงบรรดารถมอเตอร์ไซค์ซีซีสูง ที่เขาเอาไว้ขับออกต่างจังหวัดแต่วันนี้ท้องถนนในกรุงเทพเราพบรถ
มอเตอร์ไบค์ บิ๊กไบค์ และรถที่ใช้ส�ำหรับแข่งขันออกมาขับอวดความด้อยทางความคิดสติปัญญาของคนบาง
จ�ำพวกที่มักง่าย ใช้ความเร็วสูงในขณะที่รถคันอื่นๆ ขับด้วยความเร็วไม่เกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ได้มกี ารพูดคุยและแสวงหาแนวทางแก้ปญ
ั หาภายในทีป่ ระชุมอนุกรรมาธิการ ถึงขัน้ เสนอก�ำหนดให้
“ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดของพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางกระท�ำความผิดส�ำเร็จชัดแจ้ง” สามารถเทียบ
ได้กับการกระท�ำ “ความผิดซึ่งหน้า” เช่น การละเมิดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจร โดยให้มีการจัดตั้ง
“ศาลจราจร” เพือ่ พิจารณาอรรถคดีวา่ ด้วยการใช้รถใช้ถนนเป็นการเฉพาะ ด้วยเชือ่ บนสมมติฐานทีว่ า่ “มนุษย์
รักความสะดวกสบาย ต้องการผลประโยชน์ให้กบั ตัวเองมากทีส่ ดุ ” จึงเป็นบ่อเกิดหนึง่ ของการละเมิดกฎหมาย
และกระท�ำการในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้
เมื่อมีศาลจราจร จะลดการปะทะในหน้างานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย กับ ประชาชน
โดยตรง ท�ำให้ผู้กระท�ำความผิดจะมีภาระมากขึ้น หากมีหมายเรียกไม่ไปแสดงตนอาจต้องออกหมายจับ
และมีการประกันตัวในชัน้ ศาล เชือ่ ว่ากระบวนการหรือมาตรการทีเ่ สริมขึน้ มานี้ อาจถูกต่อต้านอย่างมากมาย
ในระยะแรก แต่เชื่อว่าในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดวินัยจราจรอย่างทั่วถึงกัน เพราะท้ายสุดนอกจากการยึด
“ใบอนุญาตขับขี่ ในกรณีร้ายแรงอาจห้ามขับขี่ตลอดชีวิต” หรือกระทั่งยึดทรัพย์ที่ใช้ในการกระท�ำความผิด
เช่น รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถยนต์ส่วนบุคคล จะหรูจะถูกแพงหรือไม่ ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐาน
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ยิ่งกว่านั้น ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ ยังมองไกลไปถึง การน�ำเอาเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์มาใช้
ในการเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ให้มี Public warden หรือ ผู้ตรวจตราแทนต�ำรวจตาม
ท้องถนน ในการกระท�ำความผิด เช่น เทศบัญญัติ หรือการจอดรถในที่ห้ามจอด คนพวกนี้ เปรียบเสมือน
“ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน” จะมี Handheld scanner ที่สามารถยิงเลเซอร์ในระยะไกลพอสมควรไปที่บาร์โค้ด
หรือ ใช้ระบบคลื่นความถี่วิทยุ RAF เช่นเดียวกับการยกเปิดไม้กั้นเวลารถวิ่งเข้าด่านจ่ายเงินบนทางด่วน
ท�ำให้ในอนาคต อาจต้องร่วมมือกับ กรมการขนส่งทางบก และ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกใบอนุญาต
ต่างๆ ที่จะต้องมี tag หรือ อุปกรณ์ที่สอดรับกับเครื่องสแกนเนอร์ดังกล่าว โดยเพื่อมิให้มีการกลั่นแกล้ง
คนเหล่านี้ จะมีกล้องติดตัวเพื่อถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ประกอบการส่งข้อมูลในการกระท�ำ
ความผิดเข้าสูเ่ มนเฟรม หรือ เซริฟเวอร์สว่ นกลาง ทีย่ ากจะมีใครไปขอวิง่ เต้นล้างคดี หรือข้อมูลใดๆ ได้ เพราะ
เมื่อกดปุ่มส่งข้อมูลไปเมื่อใดข้อมูลทั้งหลายจะถูกส่งไปบันทึกในฐานข้อมูลส่วนกลางทันที ส่วนจะมีใครมา
ให้สินบนเจ้าพนักงานหรือมีพนักงานคิดจะเอาอ�ำนาจหน้าที่ตรงนี้ไปหาผลประโยชน์ ไม่ต้องห่วงเลยเพราะ
เราวางมาตรการควบคุมไว้รัดกุมไม่ว่าจะเป็นสายลับ หรือ กล้องวงจรปิดที่ปัจจุบันสามารถบันทึกภาพ
ระยะไกล สังเกตการณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติได้อย่างทั่วถึง
ในอนาคตอาจมีการตั้งคณะกรรมการกลางเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย ที่สามารถออกแนวทางวิธี
การในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องเรียนว่า ตรงนี้ “ไม่ใช่ซูเปอร์บอร์ด” หรือ
คณะกรรมการกลางผู้มีอ�ำนาจเต็มไปแทรกแซงการท�ำงานของหน่วยงานใดได้ตามใจชอบ แต่เป็นองค์คณะ
ที่มีที่มาจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายด้านต่างๆ เข้ามาท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนการ
บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปดังความคาดหวังของพี่น้องประชาชน ขอให้ทุกท่านสบายใจและวางใจได้ว่า
อนุกรรมาธิการปฎิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ที่พวกเราก�ำลังแสวงหาวิธีการมาตรการต่างๆ มาใช้กับคน
ในสังคมต่อไปนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์โภชน์ผลของคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างแท้จริง
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แม่น�้ำทุกสายมองปัญหาให้เป็นโอกาส
แนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศในเชิงการพัฒนาแก้ไข
ความผิดพลาดในอดีต มีความต้องการให้องคาพยพทีเ่ ป็นแกนกลางในการน�ำความเปลีย่ นแปลง ไม่วา่ จะเป็น
สนช สปช ครม กมธยกร่างรัฐธรรมนูญ และ คสช ขับเคลื่อนแนวทางนโนบายต่างๆ ไปพร้อมๆกัน ปัญหา
หลายๆอย่างท่ผา่ นมามีทงั้ ความคิดอ่านทีม่ งุ่ ผลประโยชน์สงู สุดของประเทศแต่อาจมีวธิ กี ารมุมมองความคิด
ที่แตกต่างกัน ไม่พึงเป็นสิ่งที่จะบั่นทอนความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเดิมๆ ที่หมักหมมอยู่ รอวันแก้ไข
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแม่น�้ำทั้งห้าสายวันนี้ต้องมองไปข้างหน้าด้วยการยึดโยงความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันของทุกองค์กรที่ต้องมุ่งประสานบูรณาการหลักการแนวทางของทุกฝ่ายให้สามารถผลักดัน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างสร้างสรร ความไม่พอใจในเรื่องใดเป็นการส่วนตัว
หรือการมองความเห็นที่ไม่ลงรอยกันในบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องถึงขั้นแตกหักกันนั้น อาจมิใช่สิ่งที่
ประชาชนคาดหวังหรืออยากเห็นภาพเช่นว่านี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง
ระยะเวลาหรือกรอบเวลาการท�ำงานของแม่น�้ำทุกสายข้างต้นถูกก�ำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจน ภายใน
เดือนเมษายนนี้ เราทั้งหลายน่าจะได้เห็นเค้าโครงของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ใช้เวลาร่างยาวนานกว่า
สี่เดือนมีนักวิจารณ์ติงว่างบประมาณที่ใช้ไปร่วมๆ ร้อยล้านบาท จะคุ้มค่าคุ้ราคากับงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ไปมากน้อยอย่างไร ตรงนีอ้ าจเป็นการจ้องจับผิดกันเกินไปแทนทีจ่ ะดูกนั ทีเ่ นือ้ หาสาระซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการใช้เป็นหลักน�ำในการเปลี่ยนแปลงกลับไปใส่ใจกับเรื่องของเม็ดเงินและเรื่องยิบย่อยจุกจิกโดยใช่เหตุ
เว้นแต่วา่ หากมีการน�ำงบประมาณไปใช้ผดิ ประเภทผิดวัตถุประสงค์หรือส่อไปในทางไม่ชอบมาพากลอย่างไร
นั้นจึงน่าจะพิจารณา
ในส่วนของสิ่งใหม่ๆ ที่เราคาดว่าจะได้เห็นอันเป็นผลพวงจากร่างรัฐธรมนูญฉบับใหม่นี้ มองเห็น
อยู่หลายเรื่อง ทั่งในแง่ของสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิชุมชนที่เพิ่มพูนมากขึ้น มีการเปิดโอกาสในการเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐได้สะดวกรวดเร็วง่ายดายยิ่งขึ้น การตรวจสอบภาคประชาชนและประชาสังคมที่
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันก็ไม่ลัเลยที่จะสร้างหรือออกแบบระบบทางการเมืองและกลไกการบริหารราชการ
แผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทุกหมู่เหล่า
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ทั้งนี้ยังมีเรื่องเร่งด่วนที่สังคมจับตามองทั้งเรื่องการศึกษาและเรื่องของการปฎิรูปองค์กรต�ำรวจ
ให้เป็นทีพ่ งึ่ ทีห่ วังของประชาชน แม้จะมีความคืบหน้าแต่แรงต้านนัน้ สูงยิง่ ทัง้ เรือ่ งของผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
กับบุคลากรของทั้งสององค์กรและโฉมหน้าของระบบการศึกษาที่เคยเป็นมาขององค์กรด้านการศึกษารวม
ไปถึงรูปปแบบการให้บริการประชาชนขององค์กรต�ำรวจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด เราอาจได้เห็น
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูทั้งในแง่เงินเดือนสวัสดิการ ความก้าวหน้าจะสามารถรักษาคนดีมีคุณธรรม
สร้างการยอมรับให้เกิดความมีเกียรติมศี กั ดิศ์ รีมากกว่าทีแ่ ล้วมา ต�ำรวจเองจะต้องเป็นต�ำรวจของประชาชน
ให้บริการทุกชนชั้นอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกัน นั่นเป็นความคาดหวังที่คนในสังคมนี้อยากเห็นอยากได้
อยากมี
หากสังคมนี้สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล�้ำและปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ
อย่างไม่เป็นธรรม และสามารถที่จะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อ
ส่วนรวมมากยิ่งขึ้น เชื่อว่าการแก้ปัญหาหลายประการจะง่ายยิ่งขึ้น
สิ่งที่อาจยังเป็นปัญหาข้อถกเถียงน่าจะได้แก่การแก้ปัญหาความขัดแย้งของชาติที่อาจเรียกได้
ว่าเป็นบ่อเกิดหรือที่มาของการเกิดแม่น�้ำทั้งห้าสายส�ำคัญในวันนี้ยังคงอยู่ระหว่างการตรึกตรองพิจารณา
อย่างรอบคอบและแสวงหาหนทางในการระงับยับยั้งความขัดแย้งที่จะไม่เป็นการสร้างปัญหารอบใหม่หรือ
มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ ซึ่งท่านทั้งหลายคงเห็นต้องตรงกันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องร้อน เป็น “ของ
ร้อน” ที่หยิบจับขึ้นมาทีไร ค�ำว่าปรองดองมักกลับกลายเป็นเรื่อง “เปลืองตัว” ของหลายคนที่พยายาม
จะเสนอแนะแนวคิดวธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาดังกล่าวอยู่เนืองๆ
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ABSTRACT
This paper discusses police brutality and race discrimination by utilizing the leading infamous case of
Rodney King as a demonstrating case study. The police excessive use of force especially when dealing
with the minority citizen such as African American became the debating and controversial issue that
involved parties have attempted to solve the problem rigorously. However, it seems that the problems
of police brutality and racism in the United States tend to stay and would not be disappeared so easily.
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Police Brutality and Racism in USA: A Case Study of Rodney King Verdict
Rodney King verdict and riots was the situation during 1991-1992 that concerned about
four White Los Angeles Police officers’ excessive force which the officers brutally beat Rodney King
who is an African American after a high speed chasing (Southcentralhistory.com, n.d. ). Moreover,
the officers exonerated for the excessive force accusing by the court ruling (History.com,n.d.) and
it led to the serious and widespread riot in Los Angeles that ended with 53 killed and over 1 billion
properties damaged (Southcentralhistory.com, n.d. ). This tragic incident had led to the lessons that
the American government, especially criminal justice agencies, should learn in order to improve their
organizations in three main points.
First of all, the police departments should have the various processes that can monitor, enforce
and inspect their officer behaviors in dealing with public citizen on daily basis operation. Based on
the psychology research, there are high relationship between attitudes and behaviors (Ajzen, 1991),
therefore the police departments should give priority to the attitude tests in addition to physical and
knowledge in the recruitment and the performance’s annual evaluation so that the police departments can
eliminate their personnel who are aggressive or have the attitude of racial discrimination. Furthermore,
the police departments must train and educate their officers to accept their roles, duties, the way of work,
limit of authorities and so on. Based on the Amendment IV, the right of the people should be protected
during search and arrest (Jordan, 2012), therefore, the police departments should set up the manual
and training course for employees when they confront with the suspect so that they will not violate
the civil rights. However, the manual and training course are not adequate; the police departments
must punish anyone who does not comply with the rules. According to the classical criminological
theory, the penalty is an essential tool to deter and prevent lawbreaker behavior (Siegel and Welsh,
2011). In addition, based on various existing evidence, the research findings indicate that closed-circuit
television in London, Cincinnati and New York can prevents crime especially in public places (Welsh
and Farrington, 2009) and the footage of the excessive force in the Rodney King case was the essential
evidence. Therefore, the police departments should provide any smart device that can communicate
with their officers including performance inspection such as camcorder.
Secondly, the judicial system should review the jury selection processes. According to the
Article III of the United States Constitution, it is clearly state that the criminal case shall be judged by
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2557
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jury (Jordan, 2012). The idea of jury system in the United States is that a jury represents for a segment
of the society and the panel of jury represents for various segments of the society (Murphy, Pritchett,
Epstein and Knight, 2006). However, in the case of Rodney King, the proportion of juries did not come
from the various segments of the society. There were 12 juries in this case but they were 10 White
1 Latino and 1 Asian (History.com,n.d.). It is interesting that in Rodney King’s case, there was no
jury selected from African American. Jury Selection and Service Act of 1968 set up the jury selection processes that based on the random method (Cornell University Law school, n.d.). For instance,
in Minnesota, the jurors list come from driver’s license, state identification card, and voter registration
records (Minnesota Judicial Branch, n.d.) It can be seen that the jury selection method may trigger
some problems for the reason that not everyone has driver’s license or passport because he/she never
drive or go outside the country, therefore the jury selection in the United States could be bias. Offering
the national identity card for all people and selecting the jury from the national identity card number
might be the best way to solve this problem.
Finally, Rodney King verdict and riots reminds the federal and local government that they
should respect the rights of people and response to the people‘s need instead of ignorance. Before
the Rodney King case occurred, there were some of the same racial discrimination cases occurred
in Los Angeles but Rodney King case was the first time that the incidence was recorded on tape.
(Southcentralhistory.com, n.d.). If this problem was solved, for example, the Los Angeles Police
Department punished any officers who abused the power; it is convincing that the case of Rodney
King verdict and riots would have never occurred. However, there is an relevant research finding
of Alpert and Dunham revealing the continuing disproportionate force by the police; it indicated
that approximately 13 percent of the police automobile pursuits end up with the excessive force
(Pollock, 2012).
Based on available information and existing research findings, since the case of Rodney King,
it reveals that there are some positive changes in the issue of the police excessive use of force especially
when dealing with Minority citizens such as Black American and Hispanic American. However, there
are some negative things that do not change after the Rodney King verdict and riots incident.
First of all, one of the positive change is that the police departments provide the various
processes and procedures so that they can control and inspect their officer behaviors more closely.
For instance, the department of public safety has created the law enforcement code of ethics that
19
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every law enforcement officer must abide by such as respecting the constitutional rights of all men to
liberty, equality and justice (Department of public safety, n.d). In addition, some police departments
utilize video cameras and microphones to capture the actions of their officers (The New York Time,
2013). However, based on the Bureau of Justice Statistic information, there were 84 percent of person
who have experienced the threat of force and considered that the police performed their duties
inappropriately (Bureau of Justice Statistic, n.d).
Secondly, the judicial system does not have any law about the jury selection processes.
Moreover, there are some controversial issues about the jury selection processes such as racism in jury
selection (CNN, 2010). This issue is an clearly indication of unchanged bias in jury selecting method
that has consistently resumed in the American Judicial system.
Finally, the rights of people are still being violated by the polices and there are some officers
was convicted. Based on the information of the National Police Misconduct Statistics and Reporting
Project, there are 2,541 reports of misconduct and 23.3 percent being excessive force by the police
officers in 2010 and 33 percent charged that went through to convictions (Copblock, n.d).
In conclusion, since the controversial Rodney King’s case of the police’s excessive use of
force and racial discrimination in 1991, the problem of racism in police operation is still remaining and
persisting in the American society. Although, the relevant criminal justice agencies have acknowledged
these problems and have attempted to initiate new guidelines and rules to solve the issue. It seems that
the racial discrimination and police excessive use of force would be remaining in the United States
no matter what how much energy and effort the police executives have endeavored to solve the issue.
It is an on-going critical problem in the criminal justice system and will not go away easily in the near
future as clearly seen from the recent incident of Ferguson riot in Missouri as a result of the police racism.
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(ร่าง) รายงาน
สถานการณ์อาชญากรรมส�ำคัญระดับพื้นที่
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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จัดท�ำโดย
ศูนยพัฒนาขอมูลกระบวนการยุติธรรม
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2141-3727, 0-2141-3781
www.statistics.oja.go.th
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รายงานสถานการณอาชญากรรมส�ำคัญระดับพื้นที่
โดย ศูนยพัฒนาขอมูลกระบวนการยุติธรรม
ปจ จุบนั สถานการณอ าชญากรรมในสังคมไทยมีความหลากหลายสลับซับซอ นมากขึน้ ตามสภาพการพัฒนา
ประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ในการก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน
ยุตธิ รรมทีเ่ หมาะสม ทันตอเหตุการณ จ ำ� เปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองมีขอ มูลทีท่ นั สมัยสอดคลองกับสภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้
จริง เพือ่ น�ำมาใชในการ ก�ำหนดมาตรการและนโยบายในการแกไขปญหาอาชญากรรมและเสริมสรางกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
ศูนยพัฒนาขอมูลกระบวนการยุติธรรมไดจัดท�ำขอมูลรายงานสถานการณอาชญากรรมฉบับนี้ขึ้นโดย
ไดท�ำการ วิเคราะหแนวโนมอาชญากรรมยอนหลัง 3 ป (พ.ศ.2553 – พ.ศ.2555) อาศัยสถิติคดีอาชญากรรม
จากส� ำ นั กงานต� ำ รวจ แห ง ชาติ เ พื่ อ ท� ำ การวิ เ คราะห  แ นวโน  มอาชญากรรมทั้งในภาพรวมของประเทศและ
สถานการณอาชญากรรมแยกเปนราย พื้นที่ในระดับจังหวัดซึ่งการวิเคราะหสถิติคดีอาญาดังกลาวไดมีการน�ำ
อัตราคดีที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับขอมูลประชากรที่ไดจากการท�ำส�ำมะโนประชากรและเคหะของป พ.ศ.2553
ซึ่งถือวาเปนสถิติประมาณการสัดสวนจ�ำนวนประชากรที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุดซี่งไดจากการส�ำรวจ
ประชากรพักอาศัยจริงในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทั้งประชากรแฝงที่มีชื่อ อยูในทะเบียนบานตางพื้นที่และคนตางดาวที่
มีถิ่นที่อยูถาวรในพื้นที่
ในการวิเคราะหสถานการณความรุนแรงของอาชญากรรมในพื้นที่ตางๆ ไดมีการวิเคราะหอัตราการเกิด
อาชญากรรมตอประชากรในกลุมคดี 4 ฐานความความผิดหลัก อันไดแก คดีท�ำรายรางกาย คดีประทุษรายตอ
ทรัพยคดีประทุษรายตอเพศ (ขมขืน) และคดีความปลอดภัยของบุคคลในที่สาธารณะ (อันไดแก วิ่งราวทรัพย ชิง
ทรัพย และ ปลน ทรัพย) โดยแบง จังหวัดตา งๆ ตามอัตราการเกิดอาชญากรรมเปน 4 ระดับ ตามชวงชัน้ ของปริมาณ
คดีตอประชากร ไดแก ระดับความรุนแรงอาชญากรรมสูง ระดับความรุนแรงอาชญากรรมคอนขางสูง ระดับความ
รุนแรงอาชญากรรม คอ นขา งต�ำ่ และระดับความรุนแรงอาชญากรรมต�ำ่ แยกตามพืน้ ทีต่ า งๆ ในท�ำนองเดียวกัน จาก
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้

ภาพรวมสถานการณอาชญากรรม

จากการเปรียบเทียบขอมูลการรับคดีอาชญากรรมทีม่ กี ารรับแจง โดยเจา หนา ทีต่ ำ� รวจของส�ำนักงานต�ำรวจ
แหงชาติ ตัง้ แตป พ.ศ.2549-พ.ศ.2555 พบวา สถิติการรับแจงคดีอาชญากรรมประทุษรายตอชีวิตรางกายและเพศ
และ คดีอาชญากรรมประทุษรายตอทรัพยทมี่ แี นวโนมลดต�ำ่ ลงอยางตอเนือ่ งตัง้ แตป พ.ศ.2549 เปนตนมาเริม่ ทีจ่ ะ
มีแนวโนมคงที่ โดยเม่ือเปรียบเทียบสถิติอาชญากรรมในปงบประมาณ 2554 กับปงบประมาณ 2555 จ�ำนวนการ
รับแจง คดีใน 2 กลุม ความผิด อันไดแก คดีประทุษรายตอ ชีวติ รา งกายและเพศ และคดีประทุษรา ยตอ ทรัพยใ นภาพ
รวมมีจ�ำนวนใกลเคียงกัน
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แผนภูมิที่ 1 แนวโนมการรับแจงคดีอาชญากรรม ระหวางปงบประมาณ 2549 – 2555

ที่มา: สถิติคดีอาญา 5 กลุม ของส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ

จากการวิเคราะหขอมูลการรับแจงอาชญากรรมเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ 2554 กับ 2555 ซึ่ง
เปนขอมูล ลาสุด พบวา คดีประทุษรายตอชีวิตรางกายและเพศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปกอนหนาในเกือบ
ทุกฐานความผิด ยกเวนคดีขมขืนกระท�ำช�ำเราซึ่งสงผลตอสถิติภาพรวมคดีประทุษรายตอชีวิตรางกายและเพศมี
ปริมาณเพิม่ ขึน้ เล็กนอ ย สว นขอ มูลการรับแจง คดีประทุษรายตอทรัพยจะเพิม่ ขึน้ เล็กนอยทัง้ ในภาพรวมและในเกือบ
ทุกกลุมความผิด ยกเวน คดีลักทรัพยในภาพรวม คดีรีดเอาทรัพย คดีโจรกรรมโค-กระบือ คดีโจรกรรมเครื่องมือ
การเกษตร และคดีปลน -ชิงรถแท็กซี่ ท่มี แี นวโนม ลดตาํ่ ลงเล็กนอ ย อยา งไรก็ดปี ริมาณการรับแจง คดีอาชญากรรมใน
ภาพรวมของสองกลุมความผิดหลักดังกลาว (คดีประทุษรายตอชีวิตรางกายและเพศ และคดีประทุษรายตอทรัพย)
มีการเปล่ยี นแปลงเล็กนอ ยเทา นัน้ เกือบไมต า งกันเมือ่ เปรียบเทียบกับปก อ นหนา (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สถิติการรับแจงคดีกลุมคดีประทุษรายตอชีวิตรางกายและเพศ และกลมุ คดีประทุษรายตอทรัพย
แยกราย ประเภทคดี ระหวางปงบประมาณ 2549-2555
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ที่มา: สถิติคดีอาญา 5 กลุม ของส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ

สถานการณอาชญากรรมแยกตามเขตพื้นที่
รายงานสถานอาชญากรรมส�ำคัญระดับพื้นที่ฉบับนี้ยังไดท�ำการศึกษาคดีอาชญากรรมในระดับเขตพื้นที่
โดยไดท�ำ การเปรียบเทียบอัตราคดีตอประชากรในจังหวัดตางๆเปรียบเทียบกับสถิติการรับแจงอาชญากรรมแยก
รายจังหวัดที่มีการ บันทึกไวในระบบฐานขอมูลคดีอาญาของส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติในชวง 3 ป ที่ผานมา (พ.ศ.
2553 – พ.ศ.2555) เพือ่ เปรียบเทียบความรุนแรงของอาชญากรรม และความเสีย่ งภัยของประชาชนจากการตกเปน
เหยื่ออาชญากรรม จากการ วิเคราะหสถานการณความรุนแรงของอาชญากรรมในพื้นที่ตางๆ ตามล�ำดับอัตราการ
เกิดอาชญากรรมตอประชากร ในกลุม คดี 4 ฐานความผิดหลัก อันไดแก คดีท�ำรายรางกาย คดีประทุษรายตอเพศ
(ขมขืน) คดีประทุษรายตอทรัพย และความ ปลอดภัยของบุคคลในที่สาธารณะ (อันไดแก วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย
และปลนทรัพย) โดยแบงจังหวัดตางๆ ตามอัตราการ เกิดอาชญากรรมเปน 4 ระดับ ตามชวงชั้นของปริมาณคดี
ตอประชากร ไดแก ระดับความรุนแรงอาชญากรรมสูง ระดับ ความรุนแรงอาชญากรรมคอนขางสูง ระดับความ
รุนแรงอาชญากรรมคอ นขา งต�ำ่ และระดับความรุนแรงอาชญากรรมตาํ่ แยกตามพืน้ ทีต่ า งๆ ในท�ำนองเดียวกัน จาก
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้
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1) คดีอาชญากรรมประทุษรายตอรางกาย

จากการวิเคราะหขอมูลในระดับพื้นที่พบวาในพื้นที่ภาคใตจะมีสถานการณคดีประทุษรายตอชีวิตรุนแรง
ที่สุด โดยกลุมจังหวัดทางภาคใตตั้งแตเพชรบุรีลงไป เปนกล ุมจังหวัดที่มีอัตราคดีประทุษรายตอรางกายสูงที่สุด
สวนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง รวมไปถึงจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร ก็เปนพื้นที่
ทีม่ สี ถานการณคดีประทุษรายตอรางกายรุนแรงเชนเดียวกัน ในขณะทีภ่ าคเหนือสวนใหญและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือเปนเขตพื้นที่ที่มีอัตรา คดีต�่ำสุด
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2) คดีอาชญากรรมประทุษรายตอเพศ (ขมขืน)

จากการวิเคราะหค ดีประทุษรา ยตอ เพศในคดีขม ขืนกระท�ำช�ำเราพบวา คดีมคี วามรุนแรงสูงในเขตพืน้ ทีภ่ าค
กลาง ภาคตะวันออกและภาคใต สวนพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่ที่มีอัตราคดีต�่ำสุดยกเวน
จังหวัดพะเยา แพร ศรีสะเกษ ที่ติดกลุมจังหวัดที่มีอัตราคดีสูงสุด เปนที่นาสนใจวาคดีอาชญากรรมประทุษราย
ตอเพศในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมีอัตราคดีเกิดขึ้นไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ใน
ประเทศ
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3) คดีอาชญากรรมประทุษรายตอทรัพย

จากการเปรียบเทียบอัตราคดีตอประชากรในจังหวัดตางๆ พบวาคดีประทุษรายตอทรัพยมีความรุนแรง
สูงสุดในเขต พืน้ ทีภ่ าคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต โดยในพืน้ ทีา่ คเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปน พืน้ ที่
ทีม่ อี ตั ราคดีตาํ่ สุด ยกเวน จังหวัด เชียงใหม และพะเยาทีต่ ดิ กลุม จังหวัดทีม่ อี ตั ราการเกิดคดีประทุษรายตอทรัพยสงู สุด
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4) คดีความปลอดภัยของบุคคลในที่สาธารณะ (Street Crime)
จากการเปรียบเทียบอัตราคดีตอ ประชากรในจังหวัดตา งๆ พบวา คดีความปลอดภัยบุคคลในทีส่ าธารณะมี
ความรุนแรงสูงสุดในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต โดยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือเปนพื้นที่ที่มีอัตราคดีต�่ำสุด ยกเวนจังหวัด เชียงใหม และพะเยาท่ีติดกลุมจังหวัดที่มีอัตราการเกิดคดีความ
ปลอดภัยในท่ีสาธารณะสูงสุด
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อัตราการเกิดคดีสูงสุด -ต�่ำสุด
รายงานสถานอาชญากรรมระดับพื้นที่ฉบับนี้ยังไดท�ำการเปรียบเทียบอัตราการเกิดคดีตอประชากรแสน
คนใน จังหวัดตา งๆ เพือ่ เปรียบเทียบความรุนแรงของอาชญากรรม และความเสีย่ งภัยของประชาชนจากการตกเปน
เหย่ืออาชญากรรมโดยไดท�ำการจัดอันดับจังหวัดที่มีอัตราการเกิดสูงสุดและต�่ำสุด ปรากฏผลดังนี้
คดีท�ำรายรางกาย
จังหวัดท่ีถือไดวามีความเสี่ยงภัยของประชาชนตอการตกเปนเหย่ืออาชญากรรมในคดีท�ำรายรางกาย
สูงสุดอางอิงจากอัตราการเกิดคดีตอประชากรแสนคน ไดแก ประจวบคีรีขันธ พะเยา เพชรบุรี สิงหบุรี ตราด
อางทอง กรุงเทพมหานคร ชุมพร แพร สุราษฎรธานี
ตารางที่ 2: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดอันตราย ในคดีท�ำรายรางรางกาย

แหลงขอมูล: สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ (POLIS)
		 ขอมูลสถิติส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�ำนักงานสถิติแหงชาติ

จังหวัดทีถ่ อื ไดว า มีความปลอดภัยของประชาชนตอการตกเปนเหย่อื อาชญากรรมในคดีทำ� รายรางกายสูง
สุดอางอิง จากอัตราการเกิดคดีตอประชากรแสนคน ไดแก บุรีรัมย พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นราธิวาส พิจิตร
หนองคาย ล�ำปาง นครพนม พัทลุง ตาก
ตารางที่ 3: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดปลอดภัย ในคดีท�ำรายรางรางกาย
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แหลงขอมูล: สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ (POLIS)
		 ขอมูลสถิติส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�ำนักงานสถิติแหงชาติ

คดีขมขืนกระท�ำช�ำเรา

จังหวัดทีถ่ อื ไดว า มีความเสีย่ งภัยของประชาชนตอการตกเปนเหย่อื อาชญากรรมในคดีประทุษรายตอเพศ
ในคดีขมขืนกระท�ำช�ำเรา อางอิงจากอัตราการเกิดคดีตอประชากรแสนคน ไดแก ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี พะเยา
แพร กระบี่ สระบุรี นครนายก นครสวรรค ตราด ชลบุรี
ตารางทที่ 4: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดอันตราย ในคดีขมขืนกระท�ำช�ำเรา

แหลงขอมูล: สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาต ิ(POLIS)
		 ขอมูลสถิติส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�ำนักงานสถิติแหงชาต ิ

จังหวัดทีถ่ อื ไดว า มีความปลอดภัยของประชาชนตอการตกเปนเหยือ่ อาชญากรรมในคดีประทุษรายตอเพศใน
คดีขม ขืนกระท�ำช�ำเรา อางอิงจากอัตราการเกิดคดีตอ ประชากรแสนคน ไดแก บุรรี มั ย นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา
พิษณุโลก นครพนม หนองคาย หนองบัวล�ำภู ล�ำพูน เพชรบูรณ กาฬสินธุ
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ตารางที่ 5: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดปลอดภัย ในคดีขมขืนกระท�ำช�ำเรา

แหลงขอมูล: สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ (POLIS)
		 ขอมูลสถิติส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�ำนักงานสถิติแหงชาติ

คดีประทุษรายตอทรัพย

จังหวัดทีถ่ อื ไดวา มีความเสีย่ งภัยของประชาชนตอ การตกเปน เหย่อื อาชญากรรมในคดีประทุษรา ยตอ ชีวติ
รา งกายสูงสุดอา งอิงจากอัตราการเกิดคดีตอ ประชากรแสนคน ไดแก ประจวบคีรขี นั ธ พะเยา เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง
นครนายก สระบุรี กระบี่ นนทบุรี สิงหบุรี
ตารางที่ 6: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดอันตราย ในคดีประทุษรายตอทรัพย

แหลงขอมูล: สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ (POLIS)
		 ขอมูลสถิติส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�ำนักงานสถิติแหงชาติ
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จังหวัดที่ถือไดวามีความปลอดภัยของประชาชนตอการตกเปนเหย่ืออาชญากรรมในคดีประทุษรายตอ
ทรัพยสูงสุด อางอิงจากอัตราการเกิดคดีตอประชากรแสนคน ไดแก บุรีรัมย หนองบัวล�ำภู ปทุมธานี นครพนม
หนองคาย ยโสธร พิษณุโลก ชัยภูมิ สุรินทร รอยเอ็ด
ตารางที่ 7: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดปลอดภัย ในคดีประทุษรายตอทรัพย

แหลงขอมูล: สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ (POLIS)
		 ขอมูลสถิติส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�ำนักงานสถิติแหงชาติ

คดีความปลอดภัยของบุคคลในที่สาธารณะ
จังหวัดทีถ่ อื ไดวา มีความเสีย่ งภัยของประชาชนตอ การตกเปน เหยือ่ อาชญากรรมในคดีความปลอดภัยในที่
สาธารณะ สูงสุดอา งอิงจากอัตราการเกิดคดีตอ ประชากรแสนคน ไดแก ประจวบคีรขี นั ธ พะเยา ชลบุรี ยะลา ภูเก็ต
สงขลา อางทอง นราธิวาส นนทบุรี กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 8: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดอันตราย ในคดีความปลอดภัยภัยในที่สาธารณะ (Street Crime)

แหลงขอมูล: สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ (POLIS)
		 ขอมูลสถิติส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�ำนักงานสถิติแหงชาติ
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จังหวัดที่ถือไดวามีความปลอดภัยของประชาชนตอการตกเปนเหย่ืออาชญากรรมในคดีความปลอดภัย
ในทีส่ าธารณะสูงสุดอางอิงจากอัตราการเกิดคดีตอ ประชากรแสนคน ไดแ ก หนองบัวล�ำภู แมฮ อ งสอน นา น บุรรี มั ย
มุกดาหาร นครพนม อุทัยธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ สุรินทร์
ตารางที่ 9: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดปลอดภัย ในคดีความปลอดภัยภัยในที่สาธารณะ (Street Crime)

แหลงขอมูล: สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ (POLIS)
		 ขอมูลสถิติส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�ำนักงานสถิติแหงชาติ

เปรียบเทียบอัตราคดีประเทศไทยกับตางประเทศ

รายงานสถานการณอาชญากรรมฉบับนี้ยังไดท�ำการเปรียบเทียบสถิติคดีของประเทศไทยกับประเทศ
อื่นๆ โดย อางอิงจากขอมูลอาชญากรรมของประเทศตางๆ ของส�ำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแหงองคการ
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime) ในป ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554) ซึ่งเปนปที่มีการ
แสดงขอ มูลลา สุด อยา งไรก็ดใี นการเปรียบเทียบสถิตคิ ดีของประเทศตางๆ สามารถเปรียบเทียบไดเพียงบางประเทศ
เทาทีม่ กี ารรายงานขอมูลใหกบั ส�ำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแหงองคการสหประชาชาติ(UNODC) เทานัน้
จากการเปรียบเทียบขอมูลอาชญากรรมของประเทศไทยกับประเทศทีส่ ำ� คัญทีม่ กี ารแสดงขอมูลในทวีปเอเชีย และ
ภาคพื้นอื่นๆ ทั่วโลก ปรากฏดังนี้

คดีท�ำรายรางกาย (Assaulting)

สถิตคิ ดีทำ� รายรางกายของประเทศไทยเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ อยูใ นเกณฑค อ นขา งต�ำ่ โดยมีอตั รา
การรับแจงคดีตอประชากรใกลเคียงกับประเทศสิงคโปร และนอยกวาประเทศญี่ปุนกับฮองกงซึ่งอยูในภูมิภาค
เดียวกัน ในภาพรวมแลวอัตราการรับแจงคดีดังกลาวนอยกวาคดีของประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ในยุโรป ออสเตรเลีย
และแอฟริกา
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ตารางที่ 10: สถิตอิ าชญากรรมคดีทำ� ร้ายร่างกายของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ทีส่ ำ� คัญในภูมภิ าคต่างๆ

ที่มา: สถิติคดีอาญาประเทศต่างๆ จากเว็บไซต์ส�ำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNODC)

คดีขมขืนกระท�ำช�ำเรา (Rape)

สถิตคิ ดีขม ขืนกระท�ำช�ำเราของประเทศไทยเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ อยูใ นเกณฑต ำ�่ มากโดยมีอตั รา
การรับแจงคดีตอประชากรนอยกวาประเทศสิงคโปร ญี่ป ุน และฮองกงซึ่งอยูในภูมิภาคเดียวกัน ในภาพรวมแลว
อัตราการ รับแจงคดีดังกลาวนอยกวาคดีของประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ในยุโรป ออสเตรเลีย และแอฟริกา
ตารางที่ 11: สถิตอิ าชญากรรมคดีขม่ ขืนกระท�ำช�ำเราของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ทีส่ ำ� คัญในภูมภิ าคต่างๆ
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ที่มา: สถิติคดีอาญาประเทศตางๆจากเว็บไซตส�ำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแหงองคการสหประชาชาติ (UNODC)

คดีประทุษรายตอทรัพย (Property Crimes)

ประเทศที่มีสถิติคดีประทุษรายตอทรัพยตํ่าที่สุดในภูมิภาค ไดแก ประเทศสิงคโปรซึ่งอัตราการรับแจงคดี
ตอประชากรเพียง 12.28 คดีตอประชากรแสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยอัตราการรับแจงคดีตอประชากร
ในคดีประทุษรายตอทรัพยของประเทศไทยสูงเปนสี่เทาของประเทศสิงคโปร อยางไรก็ดีเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประเทศอืน่ อยูใ น เกณฑต ำ�่ โดยมีอตั ราการรับแจง คดีตอ ประชากรนอยกวาประเทศญีป่ นุ และฮองกงซึงี่ อยูใ่ นภูมภิ าค
เดียวกัน และในภาพรวม อัตราการรับแจง คดีดงั กลา วนอยกวาคดีของประเทศในภูมภิ าคอืน่ ๆ ในยุโรป ออสเตรเลีย
แคนาดา
ตารางที่ 12: สถิตอิ าชญากรรมประทุษร้ายต่อทรัพย์ของประเทศไทย (Property Crimes) เปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นที่ส�ำคัญในภูมิภาคต่างๆ
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ที่มา: สถิติคดีอาญาประเทศตางๆจากเว็บไซตส�ำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแหงองคการสหประชาชาติ (UNODC)

คดีอาชญากรรมในที่สาธารณะ (Street Crimes)

ประเทศทีม่ สี ถิตคิ ดีอาชญากรรมในทีส่ าธารณะต�ำ่ ทีส่ ดุ ในภูมภิ าค ไดแ ก ประเทศญีป่ นุ ซึง่ อัตราการรับแจง
คดีตอ ประชากรเพียง 2.90 คดีตอ ประชากรแสนคน เมือ่ เปรียบเทียบกันแลวคดีประทุษรายตอทรัพยของประเทศไทย
สูงกวาประเทศญี่ปุนดวยอัตรารับแจงคดี 4.03 คดีตอประชากรแสนคน อยางไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นอัตราการรับแจง คดีของประเทศไทยอยูในเกณฑตํ่าโดยมีอัตราการรับแจงคดีตอประชากรนอยกวาประเทศ
สิงคโปร และฮอ งกงซึง่ อยูใ น ภูมภิ าคเดียวกัน และในภาพรวมอัตราการรับแจง คดีดงั กลา วนอ ยกวา คดีของประเทศใน
ภูมิภาคอื่นๆ ในยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา
ตารางที่ 13: สถิตอิ าชญากรรมในทีส่ าธารณะ (Street Crimes) เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ทีส่ ำ� คัญในภูมภิ าคต่างๆ
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ที่มา: สถิติคดีอาญาประเทศตางจากเว็บไซตส�ำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแหงองคการสหประชาชาติ (UNODC)

วิเคราะหแนวโนมอาชญากรรมส�ำคัญและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากการวิเคราะหขอมูลอาชญากรรมระดับพื้นที่ไดคนพบขอมูลส�ำคัญหลายประการที่แสดงใหเห็นถึง
ปรากฏการณ อ าชญากรรมทีน่ า สนใจทีค่ วรน�ำมาพิจารณาในการก�ำหนดนโยบายอาชญากรรมของประเทศไทย ซึง่
ในรายงานฉบับนี้ไดน�ำประเด็นส�ำคัญมาพิจารณาและจัดท�ำขอสรุปน�ำเสนอในแตละประเด็นดังนี้
1. ยังมีคดีจ�ำนวนมากที่ไมไดถูกบันทึกลงในสารบบสถิติ
จากการวิเคราะหขอมูลอาชญากรรมของประเทศไทยเปรียบเทียบประเทศตางๆ พบวา สถิติคดี
อาชญากรรมของประเทศไทยไมสงู มากนักเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศในภูมภิ าคอืน่ ๆ และภูมภิ าคเดียวกัน อยางไร
ก็ดีมปี ระเด็นทีน่ าสนใจวา สถิตอิ าชญากรรมต�่ำทีป่ รากฏนัน้ อาจไมไดหมายความถึงความปลอดภัยทีด่ กี วาประเทศ
อื่นๆ ไมวาจะเปนญี่ปุน สิงคโปร ออสเตรเลีย แคนาดา หรือแมแตกลุมประเทศที่เชื่อวามีความปลอดภัยสูงอยาง
นอรเวยก็ได
เปนที่นาสนใจวาประเทศไทยกลับมีสถิติอาชญากรรมใกลเคียงกับประเทศก�ำลังพัฒนาอยางเคนยา ทั้งนี้
อาจเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุปจจัยอื่นๆ เชน กรณีผลส�ำรวจผ ูประสบเหตุอาชญากรรมจ�ำนวนมากไมไดแจง
เหตุตอ เจา หนา ทีต่ ำ� รวจ ซึง่ ขอมูลการส�ำรวจอาชญากรรมภาคประชาชนหลายครัง้ ทีผ่ า นมาแสดงใหเ ห็นวา ผูป ระสบ
เหตุอาชญากรรมสวนใหญเกิน กวารอยละ 60 ไมไดแจงเหตุตอเจาหนาที่ต�ำรวจ (การส�ำรวจประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ.2549 รอยละ 63.3, การส�ำรวจประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ป พ.ศ.2550
รอยละ 71.0, การส�ำรวจประชาชนทั่วประเทศป พ.ศ.2551 รอยละ 65.2 และการส�ำรวจประชาชนทั่วประเทศ
ป พ.ศ.2555 รอยละ 66.6 ตามล�ำดับ) ซึ่งจากผลส�ำรวจไดบงชี้วากรณีที่ผลส�ำรวจผูประสบเหตุอาชญากรรมไมได
แจง เหตุตอ เจา หนา ทีต่ ำ� รวจเนือ่ งจากขาดความเชือ่ มัน่ ไมคดิ วาเจาหนาทีต่ ำ� รวจจะ ใหความชวยเหลือไดเปนประเด็น
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ที่ควรน�ำมาพิจารณาในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการตอบสนองตอเหตุอาชญากรรมและสรางความเชื่อมั่น
ใหกับประชาชน
แผนภูมิที่ 6: รอยละของการประสบเหตุอาชญากรรมแยกตามการแจงเหตุตอเจาหนาที่ต�ำรวจ

แหลงขอมูล: รายงานสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ พ.ศ.2555

นอกจากนี้ตั้งแตป พ.ศ.2545 เปนตนมา เริ่มใหความส�ำคัญกับการน�ำสถิติคดีอาญามาใชเปนตัวชี้วัดที่
ส�ำคัญในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของต�ำรวจ ซึง่ อาจมีผลท�ำใหเ กิดความพยายามในการควบคุมตัวเลขสถิตคิ ดี
ใหลดนอยลง เรื่อยๆ ทุกปใหเปนไปตามขอก�ำหนดตัวชี้วัด
รายงานฉบับนี้ไดรายงานสถานภาพอาชญากรรมเฉพาะในสวนของคดีที่อยูในสารบบคดีของต�ำรวจเทานั้น
ซึง่ เปน ขอ มูลอาชญากรรมทีด่ ที สี่ ดุ ทีส่ ามารถน�ำมาบง ชีส้ ถานการณอาชญากรรมในระดับจังหวัด อยางไรก็ดเี ปนเพียง
บางกล ุม ประเภทความผิดทีส่ ามารถน�ำไปเปรียบเทียบกับการจับเก็บคดีอาชญากรรมตามการแบง กล ุมประเภทคดี
สากล (อา งอิงจาก รายงานสถานภาพอาชญากรรมส�ำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแหงองคการสหประชาชาติ
UNODC) สวนของ สารบบการบันทึกคดีของต�ำรวจที่ใชฐานความผิดตามแบบการบันทึกคดี 5 กลุมในการจัดเก็บ
เปนหลัก ซึ่งในปจจุบันยังไมสามารถแยกกล ุมประเภทความผิดที่ส�ำคัญตามหลักสากลในหลายกล ุมความผิด เชน
ความผิดฐานฆาผูอื่น (Homicide) ซึ่งควรมีการแยกตามมูลเหตุ (อาทิ เกิดจากการทะเลาะวิวาท ความรุนแรงใน
ครอบครัว) และความผิดฐานลักทรัพยซึ่ง สวนมากอาจเปนกลุมความผิดในเรื่องของการขโมยสินคาในหางราน
(Shoplifting) ซึ่งยังไมสามารถบงชี้ใหเห็นถึง สถานการณความเสี่ยงภัยของประชาชนทั่วไปจากอาชญากรรมที่จะ
น�ำมาบงชี้สถานการณและแนวทางปองกันที่ชัดเจน
2. ความแตกตางของอาชญากรรมในระดับพื้นที่
รายงานสถานการณอาชญากรรมฉบับนีไ้ ดแสดงใหเ ห็นถึงสภาพความแตกตา งของสถานการณอ าชญากรรม
ในแตล ะพืน้ ทีท่ มี่ คี วามรุนแรงของอาชญากรรมในแตละประเภททีแ่ ตกตางกัน ซึง่ ควรน�ำมาพิจารณาในการก�ำหนด
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นโยบายในการ ปอ งกันปราบปรามอาชญากรรมใหสอดคลองกับสถานภาพอาชญากรรมในแตละพืน้ ทีต่ อ ไป ซึง่ จาก
การวิเคราะหขอมูล อาชญากรรมในระดับพื้นที่ปรากฏขอคนพบส�ำคัญดังนี้

• คดีท�ำรายรางกายจะมีความรุนแรงที่สุดในกลุมจังหวัดภาคใตตอนบน ภาคกลางและภาคตะวันออก
• คดีประทุษรายตอเพศในคดีขมขืนกระท�ำช�ำเราพบวาคดีมีความรุนแรงสูงในเขตพื้นที่ภาคกลาง
		 ภาคตะวันออก และภาคใต
• คดีประทุษรายตอทรัพยมีความรุนแรงสูงสุดในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต
• คดีความปลอดภัยบุคคลในที่สาธารณะมีความรุนแรงสูงสุดในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ
		 ภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
• จากขอมูลการส�ำรวจอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศในป พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2555 มีการ
		
		
		
		
		
		

แยกส�ำรวจ โดยท�ำการส�ำรวจประชากรอายุ 15 ป ขึน้ ไปทัว่ ประเทศ ซึง่ มีการแยกส�ำรวจอาชญากรรม
ในเขตเมือง (เขตเทศบาล) กับในเขตชนบท (นอกเขตเทศบาล) ในกล ุมความผิด 4 ประเภท ไดแก
ทรัพยสิน ชีวิตรางกาย เพศ และแอบอางการใชขอมูลสวนตัว) พบวาสวนใหญผ ูประสบเหตุอยูใน
เขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 0.8 เปรียบเทียบกับผูประสบเหตุที่อยูนอกเขตเทศบาลมีเพียงรอยละ 0.4
ซึ่งแสดงใหเห็นวาความเส่ียงภัย อาชญากรรมในเขตเมืองสูงเปนสองเทาของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
ในชนบท

รายงานฉบับนีไ้ ดแสดงใหเห็นถึงสภาพความแตกตา งของสถานการณอ าชญากรรมในแตล ะพืน้ ทีท่ มี่ คี วาม
รุนแรง ของอาชญากรรมในแตละประเภททีแ่ ตกตางกัน ซึง่ ควรน�ำมาพิจารณาในการก�ำหนดนโยบายในการปอ งกัน
ปราบปราม อาชญากรรมใหสอดคลองกับสถานภาพอาชญากรรมในแตละพื้นที่ตอไป
3. การจับกุมเด็กและเยาวชนกระท�ำผิดลดลงแตเริ่มสงผลใหสถานการณอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น
ป พ.ศ.2554 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 ซึง่ มีการก�ำหนดมาตรการตา งๆ เพือ่ คุม ครองเด็กและเยาวชนทีต่ อ งตกเปนผูเ สียหายหรือ
ตกเปนจ�ำเลย และใหเด็กและเยาวชนไดรับความคมครองจากรั
ุ
ฐใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติ
อันไมเปนธรรมใน ระหวางการถูกด�ำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม
อยา งไรก็ดจี ากการวิเคราะหข อ มูลเด็กและเยาวชนทีถ่ กู ด�ำเนินคดีในสถานพินจิ และคุม ครองเด็กยอนหลัง
ระหวางป พ.ศ.2549 – พ.ศ.2554 พบวาการจับกุมเด็กและเยาวชนกระท�ำผิดนอยลงมากอยางเห็นไดชัดภายหลัง
การประกาศใชกฎหมายดังกลาว โดยจะเห็นไดวาในป พ.ศ.2554 มีการด�ำเนินคดีเด็กและเยาวชนกระท�ำผิดเพียง
38,647 คดี ลดลงถึงรอย ละ 12.3 จากเดิมซึ่งมีจ�ำนวน 44,057 คดีทั้งที่กฎหมายดังกลาวเพิ่งเร่ิมจะมีผลบังคับ
ใชเมื่อวันท ่ี24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
กฎหมายดังกลาวไดมกี ารก�ำหนดมาตรการตางๆ เพือ่ เพิม่ ความคมครองการใช
ุ
ความรุนแรงและการปฏิบตั ิ
ทีไ่ มเ ปน ธรรมตอ เด็กและเยาวชนทีต่ กเปน ผูต อ งหาหรือจ�ำเลย และมีการเพิม่ ขอ ก�ำหนดในการด�ำเนินคดีตอ เด็กและ
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เยาวชนที่ตกเปนผูตองหาเพิ่มขึ้นจากแนวทางวิธีปฏิบัติตามกฎหมายเดิมอีกหลายประการ ไมวาจะเปนการหาม
มิใหใชเครื่อง พันธนาการแกเด็ก หามมิใหถามค�ำใหการผูถูกจับซึ่งเปนเด็กและเยาวชน และใหพนักงานสอบสวน
น�ำตัวเด็กหรือเยาวชนไป ศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันทีภายในเวลา 24 ชั่วโมง เปนตน ซึ่งขอก�ำหนดในการ
ปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นมาดังกลาวอาจมีผล ใหเกิดความไมมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและสงผลกระทบตอผล
การจับกุมปราบปรามการกระท�ำผิดที่ผู้กระท�ำ ผิดเปนเด็กและเยาวชนลดต�่ำลง
แผนภูมิที่ 7: จ�ำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด�ำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ

		

แหลงขอมูล: รายงานสถิติกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ระหวางป พ.ศ.2549 – พ.ศ.2554

เมื่อพิจารณาจากสถิติเด็กและเยาวชนที่ถูกด�ำเนินคดีโดยสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนแยก
เปนรายเดือน ท�ำใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นวาจ�ำนวนเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมด�ำเนินคดีในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2554 นับแตกฎหมาย ดังกลาวมีผลบังคับใชเปนตนมาลดลงมากจากชวงกอนหนาอยางเห็นไดชัด
แผนภูมิที่ 8: เด็กและเยาวชนที่ถูกด�ำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศแยกรายเดือน ระหวางเดือน
		 มกราคม พ.ศ.2554 – มิถุนายน พ.ศ.2555

แหลงขอมูล: รายงานสถิติกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
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เปนที่นาสนใจวาหลังจากที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2553 ที่เริ่มบังคับใชกลางป พ.ศ.2554 ดังกลาว เปนชวงที่คดีอาชญากรรมคดี
ประทุษรายตอชีวิต รางกายและเพศ กับคดีประทุษรายตอทรัพยที่มีแนวโนมลดลงมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.
2549 กลับมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเล็กนอยในป พ.ศ.2555 ซึ่งมาตรการใหความคุมครองเด็กและเยาวชนดังกลาว
อาจมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการปองกัน ปราบปรามคดีอาชญากรรมที่เด็กและเยาวชนเปนผูกระท�ำผิด
จึงควรมีการใหความร ูความเขาใจกับเจาหนาที่ต�ำรวจในการ ปฏิบัติและแกไขปญหาขอขัดของท่ีเปนผลสืบเนื่อง
มาจากกฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนดังกลาว และใหความส�ำคัญกับ การแกไขปญหาการกระท�ำผิดของเด็กและ
เยาวชนอยางจริงจังตอไป

บทสรุป

รายงานประมวลสถานการณอาชญากรรมระดับพื้นที่ฉบับนี้เปนการวิเคราะหสถานการณอาชญากรรม
ทั้งใน ภาพรวมและแยกเปนรายพื้นที่จังหวัดตามกล ุมประเภทคดีหลักส�ำคัญ อันไดแก ท�ำรายรางกาย ประทุษราย
ทางเพศในคดีขมขืนกระท�ำช�ำเรา ประทุษรายตอทรัพย และคดีความปลอดภัยของประชาชนบนทองถนน (Street
Crime) ซึ่งผลของการ วิเคราะหขอมูลปรากฏวาแนวโนมอาชญากรรมที่มีลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2549
กลับเริ่มคงที่และมีแนวโนม สูงขึ้นเล็กนอย และไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของอาชญากรรมในแตละพื้นที่ที่มี
ความรุนแรงของอาชญากรรมในแตละ ประเภทที่แตกตางกัน และจัดอันดับจังหวัดที่มีความปลอดภัยและความ
รุนแรงของอาชญากรรมสูงสุด
นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ยังไดเปรียบเทียบสถิติอาชญากรรมของประเทศไทยกับประเทศอื่นพบวาสถิติ
อาชญากรรมของประเทศไทยอย ูในเกณฑคอนขางตํ่า อยางไรก็ดีอาจเปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ประชาชนผู้
ประสบเหตุสว นใหญไ มแ จง เหตุกบั เจา หนา ทีต่ ำ� รวจและความพยายามในการควบคุมปริมาณคดีใหล ดนอ ยลงใหเ ปน
ไปตามตัวชี้วัดการ ปฏิบัติหนาที่ราชการ
เปนที่นาสนใจวาคดีอาชญากรรมที่ก�ำลังเพิ่มสูงขึ้นเปนชวงเวลาเดียวกับที่เริ่มมีการประกาศใชพระราช
บัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ซึ่งผลของการก� ำหนด
มาตรการค ุมครองสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนดังกลาวอาจมีผลตอการปองกันปราบปรามการกระท�ำผิดของ
เด็กและเยาวชน ซึง่ ผูบ ริหารงาน ในกระบวนการยุตธิ รรมควรจะไดนำ� ไปพิจารณาใชเปนขอมูลในการแกไขปญหาขอ
ขัดของ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ แกปญหาเด็กและเยาวชนกระท�ำผิดตอไป
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(ร่าง) รายงาน
สถานการณ์ยาเสพติดต่อกระบวนการยุติธรรมไทย
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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รายงานสถานการณอาชญากรรมระดับพื้นที่
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จัดท�ำโดย
ศูนยพัฒนาขอมูลกระบวนการยุติธรรม
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2141-3727, 0-2141-3781
www.statistics.oja.go.th
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รายงานสถานการณยาเสพติดตอกระบวนการยุติธรรมไทย
ศูนยพัฒนาขอมูลกระบวนการยุติธรรม
ปญ
 หายาเสพติดใหโ ทษเปน ปญ
 หาอาชญากรรมส�ำคัญท่กี ำ� ลังทาทายกระบวนการยุตธิ รรมไทยเปนอยางยิง่
โดยปญหายาเสพติดเปนภัยรายแรงที่สงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ซึ่งกระบวนการ
ยุติธรรมเปนกลไกที่มีบทบาทส�ำคัญทั้งในดานการปองกันปราบปราม การด�ำเนินการทางกฎหมาย การชวยเหลือ
บ�ำบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด และการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งผู้เสพผู้คาไมใหกลับไปของเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้
ภัยยาเสพติดยังเปนอาชญากรรมพิเศษที่ผูกระท�ำผิดมีการพัฒนารูปแบบวิธีการกระท�ำผิดกันอยางตอเนื่อง มีการ
พัฒนาระบบเครือขา ยองคกรอาชญากรรมทัง้ ในระดับประเทศและเปน องคก รอาชญากรรมขา มชาติระหวา งประเทศ
ท�ำใหกระบวนการยุติธรรมไทยก�ำลังเผชิญหนากับความยากล�ำบากในการปองกันปราบปรามยาเสพติด มากขึ้น
เรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีปญหาปริมาณคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในกระบวนการยุติธรรมที่ก�ำลังเพิ่มสูงขึ้นมากอยางรวด
เร็วซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
ปญหาผลกระทบของยาเสพติดตอกระบวนการยุติธรรมจึงไมไดจ�ำกัดอยูที่บทบาทของกระบวนการ
ยุติธรรมในการปองกันปราบปรามยาเสพติดใหโทษเทานั้น ปญหาผลกระทบเชิงลบของปริมาณยาเสพติดที่เพิ่มสูง
ขึน้ อยา งรวดเร็วยังกอ ใหเกิดภาระงานในกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ ยังสงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมในภาพรวม ทางศูนยพัฒนาขอมูลกระบวนการยุติธรรมจึงไดจัดท�ำรายงาน การศึกษาขอมูล
สถานการณและสถิติเกี่ยวกับปญหายาเสพติดใหโทษในประเทศไทยเพื่อน�ำเสนอขอมูลสถานการณและผลกระทบ
ของปญหายาเสพติดตอกระบวนการยุติธรรมเพื่อน�ำมาใชในการก�ำหนดยุทธศาสตรและนโยบายใน การแกปญหา
ที่มีประสิทธิภาพตอไป
รายงานสถานการณยาเสพติดตอกระบวนการยุตธิ รรมไทยฉบับนีไ้ ดทำ� การศึกษาสถานการณยาเสพติดของ
ประเทศไทยในปจจุบันโดยความรวมมือกับสวนขอมูลเฝาระวังปญหายาเสพติด ส�ำนักงานยุทธศาสตร ส�ำนักงาน
คณะกรรมการปอ งกันและปราบปรามยาเสพติด และไดทำ� การศึกษาขอมูลแนวโนมและสถานการณยาเสพติดจาก
ขอ มูลของหนว ยงานตางๆ ในกระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ในสว นของขอ มูลการปอ งกันปราบปราม ขอ มูลการด�ำเนินคดี
อาญาผูก ระท�ำผิด ขอ มูลเกีย่ วกับการบ�ำบัดฟน ฟูผเู สพยาเสพติด และขอ มูลเก่ยี วกับการด�ำเนินการพัฒนา พฤตินสิ ยั
ผู้กระท�ำผิดของหนวยงานตางๆ ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้

1. สถานการณการผลิตยาเสพติดในประเทศไทย

จากขอ มูลรายงานสถานการณยาเสพติดของประเทศไทยและแนวโนมของปญหาของสวนขอมูลเฝาระวัง
ปญ
 หายาเสพติด ส�ำนักงานยุทธศาสตร ส�ำนักงานคณะกรรมการปอ งกันและปราบปรามยาเสพติด ในปง บประมาณ
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2556 บงชี้วาแหลงผลิตยาเสพติดสวนใหญทั้งยาบา ไอซ และเฮโรอีน อยูในพื้นที่อิทธิพลของชนกลุมนอยที่อาศัย
อยูทางตอนเหนือของประเทศเพื่อนบานซึ่งมีศักยภาพในการผลิตยาเสพติดไดอยางไมจ�ำกัดโดยที่เจาหนาที่ภาครัฐ
ทั้งของประเทศไทยและประเทศเจาบานไมสามารถเขาไปปองกันปราบปรามไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่
แหลงการผลิตภายในประเทศยังมีจ�ำนวนนอย ซึ่งสามารถสรุปสถานการณการผลิตยาเสพติดในภาพรวมไดดังนี้
1) การผลิตฝนกัญชา และพืชกระทอม
จากขอ มูลการส�ำรวจการปลูกฝน ในหวงป 2554-2555 (เดือนสิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2555) พบการ
ลักลอบปลูกฝนในพื้นที่ภาคเหนือรวม 6 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ตาก แมฮองสอน เชียงราย ก�ำแพงเพชร และนาน
และเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลปลูกฝนในหวงป 2553-2554 ที่ผานมา พบวาพื้นที่ปลูกฝนลดลงรอยละ 3.82
ปจจัยส�ำคัญท่ีท�ำใหยังคงมีการลักลอบปลูกฝน เนื่องจากแรงจูงใจดานราคาฝนดิบซึ่งมีราคาคอนขางสูง
ยังคงมีผูเสพหลงเหลืออยู รวมถึงการขาดแคลนฝนเนื่องจากประสิทธิภาพของการตัดท�ำลายไรฝนของเจาหนาที่
อีกทั้งยังมีกล ุมบุคคลที่อาศัยประโยชนจากฝนเพื่อเปนรายไดและคาจางแรงงาน แตดวยมาตรการทั้งดานการตัด
ท�ำลายไรฝ น และการลาดตระเวนปอ งปรามการปลูกฝน ซึง่ ด�ำเนินการควบคูไ ปกับการพัฒนาทางเลือกโดย โครงการ
ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกไขปญหาการปลูกฝนอยางยั่งยืน ที่ด�ำเนินการรวมกับองคกรทุกระดับจะ สงผลให
แนวโนม การปลูกฝน ในอนาคตลดลง และเมือ่ พิจารณาสถิตกิ ารจับกุมผูต อ งหา ขอ หาผลิตฝน พบวา มีแนวโนม ลดลง
อยางตอเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งจับกุมผู้ตองหา 150 คน ลดลงเหลือ 29 คน ในปี 2555 (ที่มา: สวนขอมูลเฝาระวัง
ปญหายาเสพติด ส�ำนักยุทธศาสตร ส�ำนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตุลาคม 2556)
ถึงแมข อ มูลการจับกุมและแหลงผลิตฝน ในประเทศไทยลดนอยลง แตกลับพบวาแหลงผลิตฝน ในประเทศ
เพื่อนบานกลับมาแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จากรายงานของ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
ประจ�ำป 2555 พบวา การปลูกฝน ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสงู ขึน้ ตอเนือ่ งเปนปที่ 6 นับจากการส�ำรวจครัง้
กอนหนาในป 2549 โดยเมียนมารเปนประเทศปลูกฝนส�ำคัญมากเปนอันดับ 2 ของโลก (รองจากอัฟกานิสถาน)
โดยมีพื้นที่ปลูกฝนเพิ่มขึ้นรอยละ 17 คิดเปนรอยละ 25 ของฝนที่แพรกระจายทั่วโลก ขณะที่ลาวเปนแหลงปลูกฝน
มากเปนอันดับ 2 ในภูมิภาครองจากเมียนมาร โดยในป 2555 ลาวมีพื้นที่ปลูกฝนเพิ่มขึ้นรอยละ 66 และมีผลผลิต
ฝนเพิ่มขึ้นรอยละ 64
จากการส�ำรวจพื้นที่ปลูกกัญชาป 2555 พบวา พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่ที่เปนปาเขารกทึบ
มีภูเขาสูงชันสลับซับซอน ท�ำใหยากตอการส�ำรวจและการตัดท�ำลายของเจาหนาที่ซึ่งบริเวณดังกลาวจะเปนแหลง
ทอ งเทีย่ วทีม่ ชี าวตา งชาติเขามาทองเทีย่ วทัวรปา ชาวเขาบริเวณดังกลาวจะปลูกเพือ่ ขายใหนกั ทองเทีย่ ว โดยจะปลูก
ปนในแปลงฝน ซึ่งจะไดผลผลิตทั้งฝนและกัญชาในแปลงเดียวกัน ผลการจับกุมแหลงผลิตกัญชาในปงบประมาณ
2555 พบการกระท�ำผิดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ เชียงราย สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และ แกง กระจาน จ.เพชรบุรี
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แผนภูมิที่ 1 ปริมาณฝนและกัญชาสดที่ถูกจับกุมในขอหาผลิตยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ.2551 -พ.ศ.2555

ที่มา : สถานการณยาเสพติด ส�ำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

การส�ำรวจพื้นที่ปลูกกระทอมในประเทศไทยเริ่มมีการส�ำรวจครั้งแรกในป 2550/2551 พบวาพื้นที่ปลูก
กระทอมในภาคใตมีการปลูกทุกจังหวัด แตเปนการปลูกกระจายตามบานในชุมชนเกือบทุกชุมชน ไมสามารถระบุ
ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกที่แนชัดได อยางไรก็ดีพบพื้นที่การเพาะปลูกเปนแปลงขนาดใหญในเขตปาสงวนสวนใหญ
พบมากในจังหวัดสตูลและที่เหลือบางสวนในจังหวัดสุราษฎรธานี
2) การจับกุมแหลงผลิตยาเสพติดยาบา ยาไอซ และยาอีในประเทศไทย
การผลิตยาเสพติดยาบา ยาไอซ ยาอีในประเทศไทยยังมีจำ� นวนนอ ยเมือ่ เปรียบเทียบกับยาเสพติดทีล่ กั ลอบ
มาจากตางประเทศ โดยในปพ.ศ. 2556 มีการจับกุมแหลงผลิตได 6 คดี เปนแหลงอัดเม็ดยาบา 4 แหลง ผลิตยา
ไอซ 1 แหลง และแหลงผลิตยาอีและเคตามีน 1 แหลง
โดยแหลง ผลิตอัดเม็ดยาบาสวนใหญนนั้ ผูผ้ ลิตเคยเปนนักโทษทีต่ อ งขังในเรือนจ�ำ โดยไดศกึ ษาความรูจ้ าก
เพื่อนนักโทษดวยกัน และพัฒนาตัวเปนผูผลิตอัดเม็ดยาบา บางรายใชอุปกรณและวัตถุดิบภายในที่พัก โดยลอง
ผลิตยาบา จากการเรียนรูว ธิ ผี ลิตจากอินเตอรเ น็ต และไดมกี ารล�ำเลียงสารตัง้ ตนผลิตยาบาเขามาในสถานทีด่ งั กลาว
แหลงผลิตยาไอซเปนแหลงผลิตในลักษณะ Kitcen Lab โดยน�ำผลึกเมตแอมเฟตามีนท่ีละลายนํ้า
มาตกผลึกใหมนอกจากนั้นยังพบวากล ุมนักคาชาวแอฟริกันตะวันตก เร่ิมมีพฤติการณท่ีจะลักลอบผลิตไอซในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
แหลงผลิตอัดเม็ดยาอีและเคตามีนผู้ตองหาสวนใหญเปนชาวตางชาติโดยศึกษาวิธีการผลิตอัดเม็ดยาอี
ทางอินเตอรเ น็ต และหาซือ้ เครือ่ งตอกอัดเม็ดยาอีแบบ Single-punch จากบริเวณตลาดคลองถม แลว อัดเม็ดพรอ มท�ำ
ตรายี่หอเองเพื่อจ�ำหนายตามสถานบันเทิง
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2. สถานการณการน�ำเขาและสงออกยาเสพติด

ในชวงป 2556 ปรากฏขาวสารการลักลอบล�ำเลียงยาบาและไอซทางชายแดนไทยเขามาพื้นที่ตอนในโดย
กลุมบุคคล 3 สัญชาติ และกลุมชนเผาพื้นที่สูง ไดแก กลุมวา ชาวมง มูเซอ จีนฮอ อาขา และลีซอ นอกจากนี้
ยังพบการลักลอบสงยาเสพติดผานทางพัสดุไปรษณีย บริษัทขนสงตางๆ รถประจ�ำทาง รถไฟ หรือซอนพรางมากับ
วัสดุตางๆ เชน การพรางมากับสินคาเกษตร เปนตน
จากการวิเคราะหขอ มูลการจับกุมคดียาเสพติดของส�ำนักงานต�ำรวจแหง ชาติในระหวา งป พ.ศ.2553-2555
พบวามีสวนใหญแลวการจับกุมการน�ำเขายาเสพติดจะเปนการลักลอบน�ำเขาจากประเทศเพื่อนบานจากประเทศ
พมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งในเขตจังหวัดชายแดนติดตอกับประเทศดังกลาวจะมีการจับกุมคดีการลักลอบน�ำเขา
ยาเสพติดในแทบทุกจังหวัดโดยในภาคเหนือสวนใหญแลวจะจับกุมไดในจังหวัดเชียงราย ซึง่ ในระยะหลังพบวาการ
ลักลอบน�ำเขายาเสพติดเริ่มมีมากขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่มีเสนทางเชื่อมตอ
กับประเทศลาวเชน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี ในสวนพื้นที่ตอเนื่องกับประเทศ
กัมพูชามีการจับกุมการลักลอบยาเสพติดไดมากในพื้นที่จังหวัดสุรินทรและสระแกว
เปนที่นาสนใจวามีการจับกุมการลักลอบน�ำเขายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใตในปริมาณสูง เชน
เดียวกัน จากการตรวจสอบสารผลิตภัณฑพบวายาเสพติดสวนใหญทลี่ กั ลอบเขาทางจังหวัดชายแดนภาคใตมคี วาม
เชือ่ มโยงกับแหลง ผลิตจากประเทศพมาซึง่ แสดงใหเห็นถึงความเคลือ่ นไหวในการยายเสนทางล�ำเลียง ยาเสพติดจาก
ตอนเหนือของประเทศไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจตราจับกุมของเจาหนาที่
ขอมูลรายงานการเฝาระวังยาเสพติดของส�ำนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด งบประมาณ 2556
รายงานวาสถานการณการน�ำเขายาเสพติดยังคงพบการน�ำเขายาเสพติดเขาส ูประเทศไทยอยางตอเนื่อง สวนใหญ
มาจากแหลง ผลิตในประเทศเพือ่ นบา นพืน้ ทีล่ กั ลอบน�ำเขายาเสพติดเมือ่ เปรียบกับจากการจับกุมคดีรายส�ำคัญและ
ปริมาณสารเสพติดทีจ่ บั กุมไดพบวาภาคเหนือเปนพืน้ ทีท่ มี่ กี ารน�ำเขาสูงสุด รองลงมาเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต
เมือ่ พิจารณาการลักลอบน�ำเขา ยาเสพติดเปน รายตัวยาพบวาในระหวางป พ.ศ.2551-2556 ยาบาสวนใหญ่
ลักลอบเขาทางทางชายแดนภาคเหนือ สวนยาไอซมีการลักลอบมากสุดทางชายแดนภาคเหนือและบางสวนทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานนานาชาติสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และ
ทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เฮโรอีนสวนใหญเปนการลักลอบน�ำเขาจากชายแดนภาคเหนือแลวสงตอไปภาคใต
หรือสงออกไปตางประเทศทางอากาศยาน สวนกัญชา แหลงผลิตที่ส�ำคัญอย ูในลาวซึ่งโดยสวนใหญลักลอบน�ำเขา
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานทางจังหวัดนครพนม หนองคาย มุกดาหาร และอุบลราชธานี โคเคนสวนใหญ
ลักลอบน�ำเขาทางอากาศยานผานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาอากาศยานนานาชาติสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
และทา อากาศยานนานาชาติภเู ก็ต ภายหลังจากการปราบปรามตัดฟน พืชกระทอ มอยา งจริงจังในป พ.ศ.2555 พบวา
เกิดสถานการณพืชกระทอมขาดแคลนและเริ่มพบการลักลอบน�ำเขาพืชกระทอมจากมาเลเซีย

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2557

64

แผนภูมิที่ 2 การจับกุมคดีน�ำเขาและสงออกเสพยาเสพติดแยกตามรายพื้นที่ระหวางป พ.ศ.2553-2555

ที่มา : สถิติคดีอาญาของส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ
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การล�ำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเขามายังพื้นที่ตอนใน กล ุมนักคามักอาศัยในพื้นที่จากประเทศ
เพื่อนบาน (เมียนมาร ลาว และกัมพูชา) รวมทั้งชนกลุ่มนอยตามแนวชายแดน ที่ปรากฏขาวสารการจับกุม ไดแก
มูเซอร มง ลีซอ อาขา ไทยใหญ ซึง่ ชนกลุม นอยดังกลาวจะมีความคุน เคยกับพืน้ ทีแ่ ละมีความช�ำนาญเสนทางในพืน้ ที่
สามารถหาเสน ทางทีจ่ ะหลบเลีย่ งดานตรวจของเจาหนา ทีไ่ ด โดยในชว งป งบประมาณ 2556 พบสถานการณส ำ� คัญ
เกี่ยวกับการปราบปรามการลักลอบน�ำเขายาเสพติดดังนี้
1) การจับกุมยาเสพติดที่ดาน/จุดตรวจ ลดลง
สาเหตุที่การจับกุมยาเสพติดที่ดาน/จุดตรวจลดลง เพราะกลุมนักคาใชวิธีการหลบเล่ียงดานตรวจของ
เจาหนาที่ โดยกลุมนักคาจะใชทีมล�ำเลียงครั้งละ 10-15 คน แบกกระสอบยาบาเดินเทาจากชายแดนเขามาจนถึง
ถนนดินด�ำในหมูบาน แลวขึ้นรถยนตที่มีกระบะหลัง เมื่อพบดาน/จุดตรวจ ก็จะเดินเทาตอเพื่อออมดาน สวน
รถยนตจะวิ่งไปรอรับขางหนาราว 5-10 กม.
2) การลักลอบน�ำเขาทางสนามบินสุวรรณภูมิมีแนวโนมลดลง
การลักลอบน�ำเขา ยาเสพติดทีส่ นามบินสุวรรณภูมมิ แี นวโนม ลดลงอยา งตอ เนือ่ ง จากเดิมในป 2554 จ�ำนวน
91 คดีเหลือเพียง 35 คดีในป 2555 กลุม ผูต อ งหายังคงเปนกลุม เดิมๆทีเ่ คยมีการลักลอบน�ำเขามากอนหนา นี้ ไดแก
เนปาล ไนจีเรีย กานา อินเดีย อิหราน อินโดนีเซีย คองโก เคนยา เซียรราลีโอน ภูฏาน โดยกลุมเนปาลและ อินเดีย
จะลักลอบน�ำเขายางกัญชา กลุมแอฟริกัน จะน�ำเขาไอซและโคเคน กลุมอิหราน จะน�ำเขาไอซ์
แผนภูมิที่ 3 สถิติการน�ำเขายาเสพติด ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหวางป 2553–2555

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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3. สถานการณการคายาเสพติด

รายงานสถานการณยาเสพติดตอกระบวนการยุติธรรมฉบับนี้ไดท�ำการวิเคราะหสถานการณยาเสพติด
โดยท�ำการเปรียบเทียบการจับกุมนักคายาเสพติดในกล ุมฐานความผิดที่เกี่ยวกับการคา ผลิต จ�ำหนาย น�ำเขาและ
สง ออกยาเสพติดโดยอา งอิงจากขอ มูลทีบ่ นั ทึกในระบบฐานขอ มูลคดีอาญาของส�ำนักงานต�ำรวจแหง ชาติในชว ง 3 ป
ทีผ่ า นมาระหวา งป พ.ศ.2553-2555 ซึง่ การวิเคราะหขอ มูลสถานการณก ารคา ยาเสพติดในครัง้ นีไ้ ดท ำ� การวิเคราะห
เจาะลึกลงถึงระดับรายจังหวัดและไดท ำ� การวิเคราะหข อ มูลสถิตกิ ารจับกุมนักคายาเสพติดเปน 4 ระดับตามชวงชัน้
ของปริมาณคดีไดแ ก การจับกุมนักคา ยาเสพติดสูง การจับกุมนักคา ยาเสพติดคอ นขา งสูง การจับกุมนักคา ยาเสพติด
คอนขางต�่ำ และการจับกุมนักคายาเสพติดต�่ำ จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้
จากการวิเคราะหขอมูลในระดับพื้นที่ พบวา ในพื้นที่ภาคกลางจะมีสถานการณการจับกุมผูคายาเสพติด
มากที่สุดโดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเมืองใหญและพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยทั่วไปมีสถานการณการจับกุมนักคายาเสพติดคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ยกเวนจังหวัดเชียงใหม
เชียงราย และพิษณุโลก ซึ่งเปนเสนทางล�ำเลียงยาเสพติดส�ำคัญและเปนที่นาสังเกตวาจังหวัดทางภาค ตะวันออก
เฉียงเหนือเริ่มมีสถานการณการจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาจังหวัดที่ีเปนเมืองใหญ และ
แหลงทองเที่ยวส�ำคัญ เปนกลุมจังหวัดที่มีการจับกุมคดียาเสพติดสูงสุด
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แผนภูที่ 4 สถานการณการคาจับกุมนักคายาเสพติดแยกตามรายพื้นที่

ที่มา : สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม จากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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จากการวิเคราะหแ นวโนม สถานการณก ารคา ยาเสพติดตัง้ แตป 2551-2555 พบวามีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2551 สามารถจับกุมได 49,675 คน เพิ่มขึ้นเปน 69,955 คน ในป 2555
แผนภูมิที่ 6 สถิติการจับกุมผูตองหาคดีคายาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ.2551 -พ.ศ.2555

ที่มา : สถานการณยาเสพติด ส�ำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

จากสถิติการจับกุมผูตองหาคดีคายาเสพติดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนั้น พบวา สัดสวนของผูตองหาในคดี
คายาเสพติดรายใหม-รายเกา มีแนวโนมไมแตกตางจากชวงท่ีผานมามากนัก ผ ูตองหาคดีคายาเสพติดรายใหมใน
ป 2555 มีสัดสวนอยูที่รอยละ 65.7 (จากเดิมรอยละ 67.8)
แผนภูมิที่ 7 สัดสวนผูตองหาคดีคายาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ.2551 -พ.ศ.2555

ที่มา : สถานการณยาเสพติด ส�ำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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จากการวิเคราะหข อ มูลการเฝา ระวังปญ
 หายาเสพติดในป งบประมาณ 2556 ซึง่ รายงานโดยสวนขอมูลการ
เฝาระวังปญหายาเสพติด ส�ำนักยุทธศาสตร ส�ำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ปรากฏ
ขอมูลสถานการณส�ำคัญเกี่ยวกับการคายาเสพติดดังนี้
1) กลุมนักคารายใหญและรายกลางยังคงมีบทบาทในการคายาเสพติด
ขอมูลการจับกุมยาเสพติดรายส�ำคัญบงชี้วากลุมนักคารายใหญและรายกลางยังคงมีบทบาทในการคายา
เสพติดโดยปจจัยส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่บงชี้วาสถานการณการคายาเสพติดยังคงความรุนแรงอยู คือ การจับกุม
นักคารายใหญและรายกลางไดอยางตอเนื่อง จากการจับกุมคดีรายส�ำคัญ พบวา การจับกุมคดียาบาที่ียึดของกลาง
ตั้งแต่ 1 ลานเม็ดขึ้นไป มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในป 2555 สามารถจับกุมได 15 คดี เพิ่มขึ้นมาประมาณ 2 เทาจาก
ปีกอ น ซึง่ หากพิจารณาจากคดีทงั้ หมดจะพบวา เปน การน�ำเขามาจากชายแดนภาคเหนือ โดยใชพนื้ ทีก่ รุงเทพฯและ
ปริมณฑลเปน ทีพ่ กั ยา ขณะทีก่ ารจับกุมยาบาทีม่ ขี องกลางระดับ 1 แสนเม็ดขึน้ ไป ก็มแี นวโนม เพิม่ สูงขึน้ เชน กันในป
2551 จับกุมได 34 คดี เพิ่มขึ้นเปน 89 คดี ในป 2555
2) แหลงเก็บพักยาที่ส�ำคัญยังอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นอกจากนีย้ งั พบวา แหลง เก็บพักยาเสพติดทีส่ ำ� คัญยังคงอยูใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพฯและปริมณฑล สวนใหญแลว
การจับกุมการน�ำเขายาเสพติดจ�ำนวนมากมักจะมีลักษณะเปนการเขามาพักรอลูกคาในพื้นที่ตอนใน แหลงเก็บพัก
ยาเสพติด (ยาบาและไอซ) สวนใหญยังคงอย ูใจกลางประเทศและเปนพื้นที่เดิมๆ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล โดยจะเก็บพักไวตามคอนโด หองชุด อพารทเมนท หรือบานจัดสรร ซึง่ พรอมจะสงใหลกู คาไดตลอดเวลา
3) นักโทษในเรือนจ�ำยังคงมีบทบาทส�ำคัญในการสั่งการคายาเสพติด
เปนที่นาสนใจวาการสั่งการและซื้อขายยาเสพติดจากเครือขายนักโทษในเรือนจ�ำยังปรากฏใหเห็นอยาง
ตอเน่ือง โดยในชวงป 2556 ที่ผานมาพบวามีการจับกุมคดีจ�ำหนายยาเสพติดที่ถูกซัดทอดวาเกี่ยวของกับเรือนจ�ำ
266 คดี สามารถเชื่อมโยงกับผูตองขังในเรือนจ�ำไดจ�ำนวน 54 เรือนจ�ำ
4) ยังคงมีเจาหนาที่ของรัฐเขาไปเกี่ยวของกับการคายาเสพติด
การจับกุมเจาหนาที่รัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จากขอมูลจับกุมเจาหนาที่
ของรัฐ ที่เขาไปของเกี่ยวกับการคายาเสพติดระหวางปี 2551-2556 เพิ่มสูงขึ้นจากในป 2551 จ�ำนวน 129 คดี
เปน 169 คดี ในป 2556 เปนพลทหาร 68 คน ทหาร 43 คน ต�ำรวจ 36 คน ปกครองทองถ่ิน 5 คน ขาราชการ
พลเรือน 4 คน ครู 3 คน ลูกจางหนวยงานของรัฐ 3 คน สวนทองถิ่น 2 คน ราชทัณฑ 2 คน พนักงานราชการ 2 คน
และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 คน ซึ่งจากขอมูลที่ผานมาพบวาขาราชการปกครองทองถิ่น ต�ำรวจ และทหาร เปน
กลุมหลัก ที่เขามาเกี่ยวของกับยาเสพติดซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ท�ำใหการแกไขปญหาล�ำบากขึ้น
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5) ยาบายังคงเปนตัวยาหลัก ขณะที่ยาไอซมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
ยาเสพติดที่มีการคาในปจจุบันยังพบวายาบาเปนตัวยาหลักที่มีการจับกุมการคาไดมากที่สุด โดยในป
งบประมาณ 2556 มีสัดสวนการจับกุมอยูที่รอยละ 80 โดยพบวาเปนตัวยาที่มีการคามากท่ีสุดในทุกภูมิภาค
ทั่ว ประเทศ รองลงมาคือยาไอซมีสัดสวนการจับกุมอยูที่รอยละ 6.3 ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
6) นักคายาเสพติดตางชาติยังใชประเทศไทยในการเคลื่อนไหวการคา
การจับกุมนักคาชาวตางชาติที่เขามาเคลื่อนไหวคายาเสพติดในประเทศไทยยังปรากฏมาโดยตลอด ซึ่ง
พบวานักคาชาวตางชาติที่เขามามีทั้งฐานะของนักคาเองและผูรับจางล�ำเลียงยา ในป งบประมาณ 255 สามารถ
จับกุมนักคายาเสพติดตางชาติไดจ�ำนวน 3,252 คน เปนคนตางชาติ 54 สัญชาติ สวนใหญแลวเปนนักคายาเสพติด
จ�ำพวกยาบาจากประเทศเพื่อนบานอันไดแก เมียนมาร ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย
แผนภูมิที่ 8 สัดสวนผูตองหาสัญชาติตางในคดีคายาเสพติด ปงบประมาณ 2556

ที่มา : สถานการณยาเสพติด ส�ำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ยาเสพติดที่ผูคาชาวตางชาติน�ำมาจ�ำหนายมีหลากหลายชนิด ที่ส�ำคัญยาบากลุมนักคาประเทศเมียนมาร
ลาว และกัมพูชา เฮโรอีนกลุมนักคาส�ำคัญคือมาเลเซีย ไอซกลุมนักคาไดแกเมียนมาร ลาว มาเลเซีย ไนจีเรีย และ
อินเดีย กัญชาแหงกลุมนักคาไดแก ลาว มาเลเซีย ยางกัญชากลุมนักคาไดแกอินเดียและเนปาล โคเคนกลุมนักคา
ไดแกไนจีเรีย และกลุมแอฟริกัน เคตามีนและเอ็คซตาซีกลุมนักคาไดแกมาเลเซีย
วิเคราะหจากผูคาชาวตางชาติที่ถูกจับกุมกลุมนักคาชาวตางชาติที่เปนที่เพงเล็งของเจาหนาที่โดยเฉพาะ
กลุม แอฟริกนั ไดเ ปลีย่ นบทบาทจากการลักลอบน�ำเขา ดวยตนเองเปนผูบ้ งการอย ูเบือ้ งหลังโดยใชหญิงชาวไทยและ
ผูหญิงเอเชียเปนผูลักลอบน�ำเขาแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม

71

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2557

7) ราคายาเสพติดในป 2556 ยังไมเปลี่ยนแปลง
จากการวิเคราะหและส�ำรวจราคายาเสพติดในปงบประมาณ 2556 ไมพบวามีการเปลี่ยนแปลงราคาที่
ชัดเจนในยาเสพติดทุกประเภท ไมวาจะเปนราคาหนาโรงงาน ราคาที่มีการซื้อขายตามแนวชายแดน และราคา
ขายปลีก ไมมีสัญญาณบงชี้วายาเสพติดจะขาดตลาดแมจะไดมีการจับกุมปราบปรามอยางตอเนื่อง
4. สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติด
รายงารายงานสถานการณยาเสพติดตอกระบวนการยุติธรรมฉบับนี้ไดท�ำการวิเคราะหสถานการณ
การแพรระบาดของยาเสพติดโดยท�ำการเปรียบเทียบการจับกุมผูเสพยาเสพติดในกลุมฐานความผิดเสพยาเสพติด
และครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพโดยอางอิงจากขอมูลที่บันทึกในระบบฐานขอมูลคดีอาญาของส�ำนักงานต�ำรวจ
แหงชาติในชวง 3 ปทผี่ า นมาระหวางปงบประมาณ 2553-2555 ซึง่ การวิเคราะหขอมูลสถานการณการแพรระบาด
ยาเสพติดในครั้งนี้ไดท�ำการวิเคราะหเจาะลึกลงถึงระดับรายจังหวัดและไดท�ำการวิเคราะหขอมูลสถิติการจับกุม
ผู้เสพยาเสพติดเปน 4 ระดับตามชวงชั้นของปริมาณคดีไดแก การจับกุมผ ูเสพยาเสพติดสูง การจับกุมผ ูยาเสพติด
คอนขางสูง การจับกุมผูเสพยาเสพติดคอนขางต�่ำ และการจับกุมผูเสพยาเสพติดต�่ำ จากการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลปรากฏผลดังนี้
จากการเปรียบเทียบปริมาณคดีในจังหวัดตางๆ พบวามีการจับกุมผ ูตองหาที่เปนผู้เสพยาเสพติดสูงที่สุด
ในเขตพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และนนทบุรี พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก อุบลราชธานี และนครราชสีมา
และพื้นที่ภาคใตในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานีและสงขลาในขณะท่ีภาคภาคเหนือสวนใหญเปนเขต
พื้นที่ที่มีอัตราคดีต�่ำสุด
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แผนภูมิที่ 9 สถานการณการจับกุมผูเสพยาเสพติดแยกตามรายพื้นที่

ที่มา : สถิติคดีอาญา 5 กลุม จากส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ
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ขอมูลการเฝาระวังยาเสพติดจากสวนขอมูลการเฝาระวังยาเสพติด ส�ำนักยุทธศาสตร ส�ำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดท�ำการวิเคราะหสถานการณการแพรระบาดยาเสพติดที่ส�ำคัญ
จากขอ มูลระบบรายงานระบบติดตามและเฝา ระวังปญ
 หายาเสพติด (บสต.) ซึง่ บันทึกขอมูลผูเ้ ขารับการบ�ำบัดฟน ฟู
สมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติดในระบบของรัฐทัง้ หมดทัง้ ในระบบสมัครใจเขารับการบ�ำบัดดวยตนเอง และบังคับบ�ำบัด
เนื่องมาจากถูกจับกุมในความผิดเสพหรือครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพซ่ึงจากขอมูลผ ูเขารับการบ�ำบัดยาเสพติด
ในระบบของรัฐพบวาในชวงป 2555-2556 มีผูเขารับการบ�ำบัดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นมากจาก 184,459 คน ในป
2554 เพิ่มขึ้นเปน 561,224 คนในป 2555 และ 484,610 คนในป 2556 อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มก�ำหนด
เปา หมายการน�ำผูต ดิ ยามาเขา รับการบ�ำบัดโดยสมัครใจซึง่ ในป 2556 ผ ูเขารับการบ�ำบัดในระบบสมัครใจเพิม่ สูงขึน้
ถึงรอยละ 59.4 ของผูเขารับการบ�ำบัดในระบบทั้งหมด
แผลภูมิที่ 10 จ�ำนวนผู้เข้ารับการบ�ำบัดยาเสพติดในระบบของรัฐ

แหลงที่มา: ขอมูลระบบรายงานระบบติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด (บสต.)
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แผนภูมิที่ 11 สัดสวนรอยละผูเขารับการบ�ำบัด แยกตามระบบที่เขารับการบ�ำบัด

แหลงที่มา: ขอมูลระบบรายงานระบบติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด (บสต.)

จากขอ มูลลา สุดในป 2556 พบวา มีผเู้ ขา รับการบ�ำบัดการติดยาเสพติดในระบบของรัฐ 43 คน ตอ ประชากร
10,000 คน ซึ่งอยูในเกณฑสูง โดยปรากฏขอมูลส�ำคัญดังนี้
1) กลุมวัยรุนเปนกลุมที่มีความเสี่ยงภัยมากที่สุดโดยเฉพาะวัยรุนที่ออกจากโรงเรียน
จากการวิเคราะหขอมูลการเขารับการบ�ำบัดรักษาการติดยาเสพติดในชวง 5 ป ระหวางปงบประมาณ
2551-2555 พบวากล ุมวัยร ุนเปนกลุมที่เขารับการบ�ำบัดมากที่สุด โดยกล ุมชวงวัยท่ีเขารับการบ�ำบัดยาเสพติด
มากที่สุดคืออายุระหวาง 15-19 ป และ20-24 ป ซึ่งคิดเปนจ�ำนวนกวาครึ่งของผู้เขารับการบ�ำบัดทั้งหมด โดยใน
ป 2556 พบวามีกลุมวัยรุนอายุระหวาง 15-19 ป เขารับการบ�ำบัดยาเสพติดรอยละ 23.1 และกล ุมวัยร ุนอายุ
ระหวาง 20-24 ป เขารับการบ�ำบัดยาเสพติดรอยละ 24.1 ของผูเขารับการบ�ำบัดยาเสพติดในระบบของรัฐทั้งหมด
ส�ำหรับอาชีพที่มีการเขารับการบ�ำบัดยาเสพติดสูงสุดไดแกอาชีพรับจาง/วางงาน โดยในป 2556 กลุมผูมี
อาชีพรับจางเขารับการบ�ำบัดสูงถึงรอยละ 45.0 และกล ุมผู้วางงานเขารับการบ�ำบัดในระบบของรัฐถึงรอยละ 17.5
ของผูเขารับการบ�ำบัดยาเสพติดในระบบของรัฐทั้งหมด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกลุมอายุผูเขารับการบ�ำบัดแลวพบ
แนวโนมวากล ุมวัยร ุนที่ออกจากโรงเรียนไปประกอบอาชีพแรงงานรับจางหรือไมมีอาชีพเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงภัย
ยาเสพติดสูง
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2) แนวโนมการติดยาในหมูเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น
ขอ มูลการเฝา ระวังยาเสพติดในระยะในชว ง 2-3 ปท ผี่ า นมาแสดงใหเ ห็นวา สัดสว นผูต ดิ ยาเสพติดทีป่ ระกอบ
อาชีพเกษตรกรมีแนวโนมสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นจากประมาณรอยละ 10 ในระหวางปี 2552-2554 เพิ่มสูงขึ้นอยางเห็น
ไดชัดเปนรอยละ 16.4 ในป 2555 และรอยละ 14.6 ในป 2556 ตามล�ำดับ
3) ในกลุมนักเรียนนักศึกษากลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมีความเสี่ยงภัยสูงสุด
ขอมูลการเฝาระวังยาเสพติดในชวง 5 ปท่ีผานมาระหวางปี 2552-2556 แสดงใหเห็นวาในกล ุมนักเรียน
นักศึกษานั้นกล ุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเปนกล ุมที่เขารับการบ�ำบัดยาเสพติดในระบบของรัฐมากที่สุดมาโดย
ตลอดดวยสัดสวนประมาณรอยละ 45 ของนักเรียนนักศึกษาที่ีเขารับการบ�ำบัดยาเสพติดในระบบทั้งหมด โดย
เฉพาะอยางยิ่งในป 2556 สัดสวนเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเขารับการบ�ำบัดยาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้นถึง รอยละ
48.5 ของผูเขารับการบ�ำบัดในระบบของรัฐทั้งหมด
4) ผูเขารับการบ�ำบัดรายใหมยังอยูในเกณฑสูง
ขอ มูลการเฝา ระวังยาเสพติดในชว ง 5 ปท ผ่ี า นมาระหวางป 2 552-2556 แสดงใหเห็นวาผ ูเขารับการบ�ำบัด
เกินกวารอยละ 70 เปนผูเขารับการบ�ำบัดรายใหม ซึ่งแสดงใหเห็นวายังมีผูติดยารายใหมเขาสูวงจรการแพรระบาด
ยาเสพติดอยางตอเนื่อง
แผนภูมิที่ 12 สัดสวนผูเขารับการบ�ำบัด แยกตามรายเกา-รายใหม่

แหลงที่มา: ขอมูลระบบรายงานระบบติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด (บสต.)
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5) ยาบายังเปนยาหลัก โดยไอซเปนตัวยาที่มีผูเขารับการบ�ำบัดอยางกาวกระโดด
ในภาพรวมยาเสพติดทีม่ ผี เู้ ขารับการบ�ำบัดมากทีส่ ดุ คือยาบา ซึง่ มีผเู้ ขา รับการบ�ำบัดในระบบบ�ำบัดของรัฐ
มากกวารอยละ 80 อยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวาไอซเปนตัวยาที่มีผูเสพสูงขึ้นมากถึงกวา 8 เทาตัว
ในชวง 5 ปที่ผานมาโดยเพิ่มสูงขึ้นแบบกาวกระโดด ปจจัยที่ท�ำใหมีผูเสพไอซเพิ่มสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากปริมาณ
ยาเสพติดที่เขาสูตลาดเพิ่มสูงขึ้น และการที่ผู้คายอมลดราคาใหเด็กและเยาวชนเขาถึงงายขึ้น โดยจังหวัดที่มีผู้เสพ
ไอซเขารับการบ�ำบัดสูงสุดไดแก กรุงเทพมหานคร สงขลา สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี ภูเก็ต จันทบุรี
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
แผลภูมิที่ 13 สัดส่วนผู้เข้ารับการบ�ำบัด แยกตามชนิดยาที่เสพ

แหลงที่มา: ขอมูลระบบรายงานระบบติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด (บสต.)

5. ผลกระทบยาเสพติดตอกระบวนการยุติธรรม

ปญหาผลกระทบของยาเสพติดตอกระบวนการยุติธรรมจึงไมไดจ�ำกัดอยูที่บทบาทของกระบวนการ
ยุตธิ รรมในการแกป ญ
 หายาเสพติดใหโทษเทานัน้ เปนทีท่ ราบดีวา คดียาเสพติดใหโ ทษเปน คดีประเภทหนึง่ ทีม่ ปี ริมาณ
สูงที่สุดในกระบวนการยุติธรรมทั้งในสวนคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล ทั้งนี้รวมถึง นักโทษ
ในคดียาเสพติดและเด็กและเยาวชนที่ก�ำลังผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จากการวิเคราะหขอมูลสถิติคดีของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมก็แสดงใหเห็นวาปริมาณคดียาเสพ
ติดใหโ ทษนัน้ ไดส ง ผลกระทบตอภาพรวมของคดีของทุกหนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรมโดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวง
หลังทีม่ นี โยบายเนน หนักในดานการปองกันปราบปรามยาเสพติดท�ำใหมกี ารจับกุมผูต อ งหาในความผิดเก่ยี วกับยา
เสพติดใหโทษเพ่ิมสูงขึ้นมากอยางกาวกระโดด โดยขอมูลลาสุดในป 2556 ผลการจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
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ถึง 448,389 คดี คิดเปน 4 เทาตัวเมื่อเทียบกับป 2549 โดยถือเปนคดีที่มีการจับกุมสูงที่สุดในกลุมคดีรัฐเปนผู้
เสียหาย คิดเปนรอยละ 80.2 ของคดีรัฐเปนผูเสียหายที่จับกุมไดทั้งหมด
แผนภูมิที่ 14 ผลการจับกุมคดีรัฐเปนผูเสียหายของเจาหนาที่ต�ำรวจ

แหลงที่มา: สถิติคดีอาญาของส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ

จากผลของการจับกุมคดียาเสพติดของเจาหนาทีต่ ำ� รวจทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อยางรวดเร็วยอมสงผลตอการเพิม่ ขึน้
ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลเชนเดียวกัน จากขอมูลรายงานสถิติศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรพบวาคดียาเสพติดใหโทษ
เปนคดีที่ขึ้นสู่ศาลมากที่สุดอยางตอเนื่อง โดยขอมูลลาสุดในป 2555 พบวาคดียาเสพติดขึ้นสู่ศาลทั้วสิ้น 282,490
คดี คิดเปนรอยละ 36.0 ของคดีที่ขึ้นสูศาลชั้นตนทั้งหมด
แผนภูมิที่ 15 ปริมาณคดีขึ้นสูศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร

แหลงที่มา: รายงานสถิติศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรป 2555
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ปริมาณนักโทษยาเสพติดในเรือนจ�ำก็กำ� ลังเปน ปญ
 หาเชน เดียวกัน จากขอ มูลการรายงานปริมาณผูต อ งขัง
ในเรือนจ�ำพบวาก�ำลังเปนปญหาวิกฤตเชนเดียวกัน จากขอมูลของกรมราชทัณฑพบวาปริมาณความจุของเรือนจ�ำ
ทั่วประเทศนั้นมีเพียง 216,703 คน แตในปจจุบันจ�ำนวนผูตองขังเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วถึง 291,727 คน (รายงาน
เมื่อมกราคม 2557) ซึ่งเกินกวาขนาดความจุเรือนจ�ำไปมาก ในจ�ำนวนนี้เมื่อพิจารณาจากสัดสวนนักโทษเด็ดขาด
แลวในเรือนจ�ำจะมีนักโทษในคดียาเสพติดถึงกวารอยละ 60 (อางอิงจากรายงาน รท.103 ซึ่งมีการจัดท�ำลาสุด
ถึงกันยายน 2555 แสดงจ�ำนวนนักโทษเด็ดขาดในคดียาเสพติดมีจำ� นวนรอยละ 62.2 ของนักโทษในเรือนจ�ำทัง้ หมด)
แมจะมีความพยายามลดจ�ำนวนผูกระท�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจ�ำมาโดยตลอดแตก็เปนไปดวยความยาก
ล�ำบาก เนื่องจากนักโทษในคดียาเสพติดสวนใหญแลวเปนผูจ�ำหนายถึงกวา 3 ใน 4 (อางอิงจากรายงาน รท.103
ซึ่งมีการจัดท�ำลาสุดถึงกันยายน 2555 แสดงจ�ำนวนนักโทษเด็ดขาดในคดียาเสพติด เปนผ ูกระท�ำผิดขอหา
จ�ำหนายรอยละ 75.67 เปนขอหาเสพและครอบครองเพื่อเสพเพียงรอยละ 24.33) ซึ่งในสวนของนักโทษซึ่งเปน
ผูเสพนั้นสวนใหญเปนผูเสพที่ผิดเงื่อนไขการบ�ำบัดฟนฟูหรือกระท�ำผิดซ�้ำซากอยูแลว ในขณะที่ภายในเรือนจ�ำ
ยังตองรับภาระการดูแลควบคุมตัวผูเสพในระหวางรอการตรวจพิสูจนสารเสพติด และจัดโปรแกรมบังคับบ�ำบัด
ยาเสพติด ในเรือนจ�ำซึ่งแสดงใหเห็นผูถูกควบคุมในเรือนจ�ำที่แทจริงยังมีปริมาณสูงกวานี้มาก ซึ่งยอมจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพ การใหการดูแลและพัฒนาพฤตินิสัยผูกระท�ำผิดในภาพรวม

บทสรุป

รายงานสถานการณย าเสพติดตอ กระบวนการยุตธิ รรมฉบับนีเ้ ปนการรวบรวมขอมูลสถานการณการจับกุม
ของเจาหนาที่ต�ำรวจแยกเปนรายพื้นที่ในระดับจังหวัด มาประมวลเขากับขอมูลสถานการณการกระท�ำผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดของส�ำนักงานปองกันปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้ยังไดมีการประเมินผลกระทบของยาเสพติดตอ
กระบวนการยุติธรรมจากขอมูลสถิติของหนวยงานตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งแสดงใหเห็นภาพปญหา
ยาเสพติดในประเทศไทยทีม่ ลี กั ษณะเปน ศูนยก ลางการล�ำเลียงยาเสพติดภายไปยังประเทศอืน่ และเปนแหลงการคา
ยาเสพติดส�ำคัญของผู้คายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบานและประเทศอื่นๆ รายงานฉบับนี้ยังไดแสดงใหเห็นถึง
สถานการณการเปลี่ยนของยาเสพติดที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป เชนพื้นที่การแพรระบาด รูปแบบและประเภทตัว
ยาเสพติดที่ก�ำลังมีปญหาการแพรระบาดเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้จากการวิเคราะหผลกระทบของคดียาเสพติดตอ
กระบวนการยุติธรรมก็พบวานโยบายการปราบปรามอยางจริงจังก็สงผลกระทบตอกระบวนการยุติธรรมที่ไมอาจ
ขยายตัวตามปริมาณผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นมากอยางกาวกระโดดซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตอผูกระท�ำผิดของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมเปนอยางมาก ซึ่งเปนประเด็นส�ำคัญที่ผูบริหารงาน
ยุติธรรมควรใหความส�ำคัญตอไป
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จัดท�ำโดย
ศูนยพัฒนาขอมูลกระบวนการยุติธรรม
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2141-3727, 0-2141-3781
www.statistics.oja.go.th
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โดย ศูนยพัฒนาขอมูลกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมเปนระบบขนาดใหญและมีหนวยงานที่เกี่ยวของจ�ำนวนมาก เริ่มตั้งแตหนวยงาน
ทีม่ หี นา ทีใ่ นการบังคับใชกฎหมาย หนวยงานทีม่ หี นาทีเ่ กีย่ วของในการพิจารณาอรรถคดี และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
กับการลงโทษและบ�ำบัดฟนฟูแกไขพฤติการณการกระท�ำผิด ในระบบกระบวนการยุติธรรมขนาดใหญกลับมีขอ
จ�ำกัด ในการรองรับการด�ำเนินคดีความและผูกระท�ำผิดทั้งหมดได จนท�ำใหเกิดปญหาคดีลนศาลและผูตองขังลน
เรือนจ�ำ ซึ่งจากปญหาปริมาณคดีลนศาลและผูตองขังที่ลนเรือนจ�ำดังกลาวไดสงผลตอภาระงานที่เพิ่มขึ้น ภาครัฐ
ตอ งสิน้ เปลืองงบประมาณในการบริหารจัดการสูงขึน้ ในขณะทีห่ นว ยงานทีเ่ ก่ยี วขอ งมีขอ จ�ำกัดในเรือ่ งของก�ำลังคน
งบประมาณและสถานที่ไมสามารถขยายหนวยงานและก�ำลังบุคลากรใหทันกับคดีที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเปนสาเหตุส�ำคัญ
ที่ท�ำใหประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความยุติธรรมใหกับประชาชนลดลง
สภาวะคดีลนศาลและนักโทษลนเรือนจ�ำเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ซึ่งหนวยงาน
ตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมไดมีความพยายามในการแกปญหาดังกลาวโดยตลอด จึงท�ำใหเกิดแนวคิดในการ
หันเหคดีที่ขึ้นสูศาลดวยวิธีการตางๆ ตลอดจนความพยายามในการใชมาตรการพิเศษทางเลือกในการลดจ�ำนวน
ผ ูตองขังสูเรือนจ�ำ อยางไรก็ดีการลดปริมาณคดีส ูศาลและการปฏิบัติตอผ ูกระท�ำผิดนั้นเกี่ยวของกับหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมหลายหนวยงาน โดยแตละหนวยงานมีขอบขายภารกิจความรับผิดชอบที่ตางกัน และมีวิธี
การปฏิบัติที่หลากหลายแตยังขาดการรวบรวมขอมูลสถิติในวงจรกระบวนยุติธรรมอยางเปนระบบ จึงขาดขอมูล
ส�ำคัญในการวิเคราะหสถานการณและสภาพปญหาตางๆ เพื่อใชในการก�ำหนดนโยบายในการแกปญหาไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ศูนยพ ฒ
ั นาขอมูลกระบวนการยุตธิ รรม ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรมไดเห็นความส�ำคัญของการรวบรวม ขอมูล
สถิตคิ ดีในวงจรกระบวนการยุตธิ รรมอยางเปนระบบทีส่ ามารถแสดงใหเ ห็นถึงสถานการณค ดีและผูก ระท�ำผิด ทีเ่ ขา สู่
ระบวนการยุติธรรมที่ถูกตองและเปนปจจุบัน จึงไดมีความพยายามในการรวมรวมขอมูลคดีที่เขาสู่กระบวนการ
ยุติธรรมแยกรายประเภทโดยละเอียดทั้งในสวนของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตาม
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาโดยอางอิงจากคดีในระบบฐานขอมูลคดีอาญาของส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ
และสถิติคดีที่เขาสูการพิจารณาและคดีที่พิจารณาเสร็จไปของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักรใน ปงบประมาณ 2554
– 2556 ซึ่งเปนขอมูลที่มีความครบถวนและเปนปจจุบันที่สุด เพื่อใหเห็นภาพปริมาณคดีและ ประเภทความผิด
ตางๆ ที่จะน�ำไปพิจารณาก�ำหนดนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินคดีอาญา การลดขั้นตอนการท�ำงาน
ของเจา หนา ทีแ่ ตล ะหนว ยงานทีเ่ กีย่ วขอ งตลอดจนสามารถน�ำขอ มูลทีไ่ ดน นั้ ไปประกอบการ พิจารณาในการผลักดัน
นโยบายในการลดปริมาณคดีส ูศาลและผู้ตองขังในเรือนจ�ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ กระบวนการยุติธรรมโดย
ไมเกิดผลกระทบทางลบตอสังคม

ภาพรวมของสถานการณคดีในวงจรกระบวนการยุติธรรมอาญา

ศูนยพ ฒ
ั นาขอมูลกระบวนการยุตธิ รรมไดทำ� การรวบรวมขอมูลสถานการณอาชญากรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมจากขอมูลกระบวนการยุติธรรมที่กระจัดกระจายอยูในหลายหนวยงานเพี่อแสดงใหเห็นปริมาณการ
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ไหลเวียนคดีในวงจรกระบวนการยุตธิ รรมใหเ ห็นในภาพรวม โดยการจัดท�ำและรวบรวมปริมาณคดีเขา,ออก (Input
-output) ของหนวยงานตางๆ ในกระบวนการยุติธรรม ประจ�ำปงบประมาณ 2556 ซึ่งเปนขอมูลที่สถิติที่ครบถวน
เปนปจจุบันมากที่สุด ขอมูลการสถิติการไหลเวียนคดีในกระบวนการยุติธรรมปรากฏรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1: แผนภูมิแสดงการไหลเวียนคดีเขา-ออก ของหนวยงานตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมไทย

ที่มา: สถิติกระบวนการยุติธรรมจากหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมประจ�ำงบประมาณ 2556

ในการรวบรวมขอ มูลกระบวนการยุตธิ รรมดังกลา วไดเ ริม่ จากขอ มูลประมาณการสถิตคิ ดีอาญาทีไ่ มไ ดม กี าร
แจง ความกับเจา หนา ทีต่ ำ� รวจ จากขอมูลการส�ำรวจคดีอาชญากรรมภาคประชาชนซึง่ ทางส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม
โดยศูนยพ ฒ
ั นาขอ มูลกระบวนการยุตธิ รรมรว มกับส�ำนักงานสถิตแิ หงชาติไดทำ� การศึกษาขอมูล อาชญากรรมโดยกา
รส�ำรวจขอ มูลการตกเปนเหยือ่ อาชญากรรม (Crime Victimization Survey) จากประชาชนทัว่ ไปโดยตรงเพือ่ ทราบ
ถึงสถานการณอาชญากรรมและขอมูลอาชญากรรมที่ไมไดมีการแจงความตอเจาหนาที่ต�ำรวจ โดยผลการส�ำรวจ
ขอมูลการส�ำรวจอาชญากรรมภาคประชาชน(Crime Victimization Survey) ทั่ว ประเทศลาสุดในป พ.ศ.25551
พบวา จากการส�ำรวจเหยือ่ อาชญากรรมผูม้ อี าย 1ุ 5 ปขนึ้ ไปทัว่ ประเทศ ได ประมาณการวา ทัว่ ประเทศไทยมีผปู้ ระสบ
เหตุอาชญากรรมในรอบป จ�ำนวน 152,228 ราย โดยแยกประเภท อาชญากรรมออกเปน 4 ประเภทดังนี้ เหยื่อ
อาชญากรรมประทุษรายตอทรัพยสิน จ�ำนวน 140,864 ราย เหยื่อ อาชญากรรมประทุษรายตอชีวิตและรางกาย
จ�ำนวน 7,879 ราย เหยือ่ อาชญากรรมทางเพศ จ�ำนวน 349 ราย และเหยือ่ อาชญากรรมกรณีแอบอางใชขอ มูลสวน
ตัว จ�ำนวน 3,091 ราย
จากการรวบรวมสถิตกิ ารการรับแจง คดีอาญาของส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ ในปงบประมาณ 2556 ทีบ่ นั ทึก
ไวในระบบฐานขอมูลคดีอาญาของส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ (POLIS) พบวาพนักงานสอบสวนทั่วประเทศมีการ
อาภาศิริ สุวรรณานนท และคณะ, รายงานวิจัยวิเคราะหและจัดท�ำรายงานขอมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ
(ภายใตโครงการส�ำรวจขอมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนป พ.ศ.2555), รายงานวิจัย, 2556
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รับแจงคดีอาญาในสารบบคดีอาญาจ�ำนวนทั้งสิ้น 905,775คดี โดยแบงออกเปน 2 ประเภทคดี ดังนี้คดีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา จ�ำนวน 115,603 คดีและ คดีความผิดตามพระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญาตางๆ
จ�ำนวน 790,172คดี
จากคดีที่มีการรับแจงทั่วประเทศ 905,775 คดีดังกลาว มีการจับกุมผูตองหาได 748,722 คดีคิดเปน
รอยละ 82.66 โดยแบงออกเปน 2 ประเภทคดี ดังนี้ คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจับกุมได 57,567 คดี
หรือคิดเปนรอยละ 49.80 ของคดีที่รับแจงตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งหมด และเปนคดีความผิดตามพระราช
บัญญัติที่มีโทษทางอาญา จ�ำนวน 691,155 คด หรือคิดเปนรอยละ 87.47 ของคดีความผิดตาม พระราชบัญญัติที่
มีโทษทางอาญาที่มีโทษทางอาญาทั้งหมด
จากขอมูลการจับกุมผู้ตองหาทั่วประเทศพบวาผูตองหาที่ถูกจับกุมในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
ไทยมีจ�ำนวน 842,811 คน สวนใหญแลวเปนผูตองหาที่เปนผูใหญซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 771,622 คน หรือคิดเปน
รอยละ 91.54 โดยมีผูตองหาที่เปนเด็กและเยาวชนเพียง71,259 คน หรือคิดเปนรอยละ 8.45 ซึ่งในสวนนี้สัด
สวน ของผูตองหาที่เปนเด็กและเยาวชนในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจะสูงกวาในคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัติทมี่ ีโทษทางอาญาทีม่ โี ทษทางอาญา โดยคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีการจับกุมผู ตอ ง
หาจ�ำนวน 67,631 คน โดยมีผู้ตองหาที่เปนผูใหญจ�ำนวน 56,754 คน (รอยละ 83.92ของผูตองหาในคดี ความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งหมด) และผ ูตองหาที่เปนเด็กและเยาวชน จ�ำนวน10,877 คน (รอยละ 16.08 ของ
ผูตองหาในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งหมด) และในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทาง
อาญามีการจับกุมผูตองหาทั้งหมด 775,250 คน มีผูตองหาที่เปนผูใหญจ�ำนวน 714,868 คน (รอยละ 92.21 ของ
ผู้ตองหาในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาทั้งหมด) และผูตองหาที่เปนเด็กและเยาวชนเพียง
60,382 คน (รอ ยละ 7.79ของผูต อ งหาในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตทิ มี่ โี ทษทางอาญาทัง้ หมด) ซึง่ สว นใหญแ ลว
เด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาเปนการจับกุมใน คดียาเสพติด
โดยมีจ�ำนวนถึง 45,932 คน หรือคิดเปนรอยละ 76.07 ของเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมในความผิด ตามพระราช
บัญญัติที่มีโทษทางอาญาทั้งหมด
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แผนภูมิที่ 2: สัดสวนการจับกุมผู้ตองหาระหวางผูตองหาที่เปนผ ูใหญและผ ูตองหาที่เปนเด็กและเยาวชนประจ�ำป
งบประมาณ 2556

ที่มา: สถิติการจับกุมผูตองหาในฐานขอมูลคดีอาญาต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ

เมื่อพิจารณาถึงการด�ำเนินการฟองคดีของพนักงานอัยการพบวาขอมูลคดีที่เขาสูการพิจารณาฟองคดีใน
ชั้นพนักงานอัยการอางอิงจากรายงานขอมูลการฟองคดีที่รวบรวมโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด พบวา มีส�ำนวนความอาญาไมปรากฏผู้ตองหาท่ีสงตัวมา (เฉพาะคดีเปรียบเทียบ) จ�ำนวน
2,389,594 เรือ่ ง (เปน กรณีพนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีเปรียบเทียบปรับในชัน้ ต�ำรวจ) มีสำ� นวนความอาญาปรากฏ
ผูตองหาที่สงตัวมา 613,406 เรื่อง (เปนกรณีที่พนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีอาญาโดยสามารถจับกุมตัวและน�ำ
ผูต้ อ งหามาสง ตัวใหพ นักงานอัยการพิจารณามีความเห็นทางคดี) มีสำ� นวนความอาญาไมปรากฏผูต อ งหาทีส่ ง ตัวมา
(เวนแตคดีเปรียบเทียบ) จ�ำนวน 48,771 เรื่อง (เปนกรณีที่พนักงานสอบสวนสงส�ำนวนมาโดยที่ไมร ูตัวผู้กระท�ำผิด
หรือยังไมส ามารถจับกุมตัวผูต้ อ งหาได) โดยมีจำ� นวนคดีทพี่ นักงานอัยการพิจารณาคดีแลวมีความเห็นสัง่ ฟองน�ำคดี
ขึ้นสูศาลทั่วประเทศในปงบประมาณ 2556 จ�ำนวน 581,254 เรื่อง
จากรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมประจ�ำป พ.ศ. 2556 แสดงจ�ำนวนคดีอาญาที่เขาส ูการพิจารณาคดีของ
ศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณคดีรับใหม จ�ำนวน 637,696 คดี ซึ่งมากกวาคดีที่พนักงานอัยการมีความเห็น
สั่งฟอง เหตุที่จ�ำนวนคดีขึ้นสู่ศาลมากกวาจ�ำนวนคดีที่พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟองนั้นนาจะมาจากการนับ
รวมคดีขึ้นสูศาลในกรณีที่ผูเสียหายเปนโจทยยื่นฟองคดีตอศาลดวยตนเองโดยไมผานการแจงความกับต�ำรวจและ
การพิจารณาคดีในชั้นอัยการเชน ในคดีเช็ค หรือคดีพนักงานบริษัทยักยอกทรัพย ซึ่งคดีที่ผู้เสียหายเปนโจทยฟอง
คดีเองดังกลา วนัน้ ทางศาลยุตธิ รรมยังไมมกี ารรวบรวมสถิตไิ ว จึงยังไมสามารถแยกไดวา มีคดีทพี่ นักงานอัยการเปน
โจทยฟองคดีกับผูเสียหายเปนโจทยฟองคดีเองเปนจ�ำนวนเทาใดแน ในป พ.ศ.2556 มีคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งคางมาจาก
ปกอนหนาจ�ำนวน 47,114 คดี มีปริมาณคดีที่พิจารณาเสร็จไป จ�ำนวน 635,858 คดี คงเหลือคดีคางพิจารณา
จ�ำนวน 48,952 คดี
ในสวนผลของค�ำพิพากษาซึ่งแสดงใหเห็นประมาณการปริมาณผูกระท�ำผิดที่เขาสูระบบการลงโทษและ
ระบบการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท�ำผิด พบวาในป พ.ศ.2556 มีจ�ำนวนผู้ที่ถูกศาลชั้นตนทั่วประเทศพิพากษาตัดสิน
ลงโทษจ�ำนวนทั้งสิ้น 719,746 คน โดยแบงออกเปน โทษประหารชีวิต จ�ำนวน 294 คน โทษจ�ำคุก จ�ำนวน
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111,515 คน โทษปรับจ�ำนวน 249,969 คน โทษกักขัง จ�ำนวน 3,269 คน โทษริบทรัพย 280 คน และรอการ
ลงโทษ 342,819 คน
ในจ�ำนวนนี้แยกเปนการตัดสินคดีเด็กและเยาวชนในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศจ�ำนวน
32,567 คน โดยแบงออกเปนพิพากษาจ�ำคุกในเรือนจ�ำส�ำหรับผู้ใหญ 473 คน สงตัวเขารับการฝกอบรมยังศูนยฝก
อบรมเด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบของกรมพินิจและค ุมครองเด็กและเยาวชน จ�ำนวน 6,101 คน และเปน
กรณีคุมประพฤติซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ จ�ำนวน 13,052 คน
นอกจากนี้ทางศูนยพัฒนาขอมูลกระบวนการยุติธรรมยังไดรวบรวมสถิติผู้กระท�ำผิดซึ่งอย ูในระบบการ
พัฒนาพฤตินิสัยจากสามหนวยงานอันไดแกกรมราชทัณฑซึ่งรับผิดชอบการดูแลผู้ตองขังที่เปนผูใหญกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนซึ่งรับผิดชอบการฝกอบรมเด็กและเยาวชนกระท�ำผิดในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน
ตาม ค�ำสั่งศาลและกรมคุมประพฤติซึ่งรับผิดชอบผูถูกคุมประพฤติทั้งกรณีผูถูกคุมประพฤติเปนผูใหญและผู้ถูกคุม
ประพฤติที่เปนเด็กและเยาวชนจากขอมูลผูถูกคุมขังของกรมราชทัณฑส�ำรวจเมื่อปงบประมาณ 2556 พบวามี
ผูต้ อ งขังในเรือนจ�ำทัว่ ประเทศ 287,295 คน ซึง่ แบงเปนนักโทษเด็ดขาด 210,744 คน ผ ูตองขังระหวางอุทธรณ.– ฎีกา
38,211 คน ผู้ตองขังที่อยู่ระหวางการไตสวนหรือพิจารณาคดี 12,844 คนผู้ตองขังที่อยู่ระหวางสอบสวน
23,048 คน เยาวชนที่ถูกฝากขัง จ�ำนวน 187 คนผูถูกกักกัน จ�ำนวน 36 คน ผู้ถูกกักขัง จ�ำนวน 2,225 คน ในสวน
กรมพินจิ และค ุมครองเด็กพบวา มีเด็กและเยาวชนในความดูแลของศูนยฝก อบรมเด็กและเยาวชน (ส�ำรวจเมือ่ ปงบ
ประมาณ 2556) มีจำ� นวน 7,292 คน และขอมูลจากกรมคุมประพฤติรายงานวา ในปง บประมาณ 2556 มีจำ� นวนผูถ กู
คุมความประพฤติทั่วประเทศ จ�ำนวน 202,040 คนแยกเปนผูถูกคุมประพฤติที่เปนผูใหญ จ�ำนวน 181,604 คน
และผูถูกคุมประพฤติที่เปนเด็กและเยาวชนจ�ำนวน 20,436 คน

คดีในกระบวนการยุติธรรมในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
นอกจากการรวบรวมขอมูลปริมาณคดีทไี่ หลเวียนในกระบวนการยุตธิ รรมเพ่อื แสดงใหเ ห็นถึงประมาณการ
คดีเขา , ออก (Input, Output) ในกระบวนการยุตธิ รรมในแตล ะขัน้ ตอน ทางศูนยพ ฒ
ั นาขอ มูลกระบวนการยุตธิ รรม
ยังไดท ำ� การวิเคราะหขอ มูลคดีในแตละประเภทคดีโดยใชขอ มูลการรับแจง-จับกุมคดีของส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ
แยกรายขอหาซึ่งเปนขอมูลคดีที่ละเอียดทืี่สุดเทาที่สามารถคนไดจากสารบบคดีอาญาของประเทศไทยมาเปรียบ
เทียบกับขอมูลคดีท่ีขึ้นสูศาลของส�ำนักงานศาลยุติธรรมที่การแยกรายละเอียดรายขอหาในลักษณะท ่ีใกลเคียงกัน
ซึ่งแสดงใหเห็นปริมาณคดีที่ขึ้นสูศาลในแตละประเภท อยางไรก็ดีในสวนของค�ำพิพากษามีการรวบรวมสถิติไวใน
ภาพรวมเทานั้น ยังไมมีการรวบรวมขอมูลผลค�ำพิพากษาแยกรายขอหา จึงท�ำการเปรียบเทียบไดเฉพาะ ในสวน
ของการรับแจง จับกุม และคดีที่ขึ้นสูศาลเทานั้น
เมื่อพิจารณาขอมูลปริมาณคดีที่เขาสู่กระบวนการยุติธรรมระหวางปี พ.ศ.2554-2556 ในสวนของคดี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาปรากฏดังนี้
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แผนภูมิ 3: สัดสวนของคดีตามประมวลกฎหมายอาญาประเภทตางๆ แยกตามคดีที่รับแจง

ที่มา: สถิติคดีอาญาในระบบฐานขอมูลคดีอาญาต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ

จากขอมูลสถิติการรับแจงคดีเฉลี่ย 3 ป ระหวาง พ.ศ.2554-2556 ในแผนภูมิพบวาสวนใหญแลวคดีความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเปน ความผิดเกีย่ วกับทรัพย ซึง่ มีการรับแจงความทัว่ ประเทศมากทีส่ ดุ ถึง 75,067 คดี
ซึ่งคิดเปนรอยละ 63.96 ของคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่รับแจงความทั้งหมดโดยมีการรับแจงคดี
ความผิดเกีย่ วกับชีวติ และรา งกายล�ำดับรองลงมาคือมีการรับแจง ความทัง้ สิน้ 21,145 คดี หรือคิดเปน รอ ยละ 18.02
ตามดวยคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ มีจ�ำนวน 5,250 คดี หรือคิดเปนรอยละ 4.47 คดีความผิดเกี่ยวกับ ชื่อเสียงและ
เสรีภาพ มีจ�ำนวน 4,815 คดี หรือคิดเปนรอยละ 4.10 และคดีความผิดลหุโทษมีจ�ำนวน 4,095 คดี หรือคิดเปน
รอยละ 3.49 นอกเหนือจากนั้นเปนความผิดในสวนคดีอื่นๆ มีการรับแจงความรวมทั้งสิ้น 6,995 คดี หรือคิดเปน
รอยละ 5.96 ของคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่รับแจงความทั้งหมด
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แผนภูมิ 4: สัดสวนของคดีตามประมวลกฎหมายอาญาประเภทตางๆ แยกตามคดีที่จับได

ที่มา: สถิติคดีอาญาในระบบฐานขอมูลคดีอาญาต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ

เมื่อพิจารณาจากผลการจับกุมผูตองหาพบวาคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยมีการจับกุมผูตองหาได 36,767
คดีหรือคิดเปน รอ ยละ 57.53 ของคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทีม่ กี ารจับกุมผ ูตอ งหาไดท งั้ หมด รองลงมา
คือความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายมีการจับกุม 13,899 คดี หรือคิดเปนรอยละ 21.75 สวนคดีความผิดเกี่ยวกับ
เพศมีการจับกุมผูตองหาได 3,560 คดี หรือคิดเปนรอยละ 5.57 คดีความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงและเสรีภาพมีการ
จับกุม 2,526 คดี หรือคิดเปนรอยละ 3.95 คดีความผิดลหุโทษ 3,535 คดี หรือคิดเปนรอยละ 5.53 นอกจากนี้
เปน ความผิดในขอ หาอืน่ ๆจ�ำนวน 3,618 คดี หรือคิดเปนรอยละ 5.66 ของคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ที่มีการจับกุมผูตองหาไดทั้งหมด
แสดงใหเ ห็นวา สว นใหญแ ลว คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทีเ่ ขา สูก ระบวนการยุตธิ รรมเปน กลุม
คดีความผิดเกี่ยวกับการประทุษรายตอทรัพย และความผิดเกี่ยวกับการประทุษรายตอชีวิตรางกาย ทั้งในสวนของ
คดีที่มีการรับแจงความและคดีที่สามารถจับกุมตัวผูตองหาได
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อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาถึงคดีที่เขาสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาลสัดสวนของคดีประทุษรายตอทรัพยมี
แนวโนมลดลงหากแตยังคงเปนคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่ขั้นสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาลมากที่สุด
จากขอมูลสถิติคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลเฉลี่ย 3 ป ระหวาง พ.ศ.2554-2556 ของส�ำนักงานศาลยุติธรรม
รายงานขอ มูลเกีย่ วกับคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทีเ่ ขาสูก ารพิจารณาคดีของศาลชัน้ ตนทัว่ ราชอาณาจักร
มีความสอดคลอ งกับขอ มูลคดีทมี่ กี ารรับแจง และคดีทสี่ ามารถจับกุมผ ูกระท�ำความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา
ของส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ ซึ่งจากขอมูลแสดงใหเห็นวา คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยนั้นคงมีปริมาณคดีที่เขาสู่
การพิจารณาของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร มากเปนอันดับ 1 คือ 70,123 คดี หรือรอยละ 45.47 ของคดีทั้งหมด
ที่เขาสูการพิจารณาของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร ตามดวยคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ รางกาย มีปริมาณคดี
มากเปน อันดับ 2 คือ 30,851คดี หรือคิดรอ ยละ 20.01 สว นอันดับที่ 3 นัน้ เปน คดีความผิดลหุโทษทีจ่ ำ� นวน 22,864 คดี
หรือรอยละ 14.83 สวนความผิดเกี่ยวกับเพศมี่จ�ำนวน 8,980 คดี หรือรอยละ 5.82 และความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง
และเสรีภาพ จ�ำนวน 7,673 คดี หรือคิดเปนรอยละ4.98นอกจากนั้นเปนความผิด อื่นๆ จ�ำนวน 13,723 คดี หรือ
คิดเปนรอยละ 8.90
แผนภูมิ 5: สัดสวนของคดีตามประมวลกฎหมายอาญา แยกตามคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาคดีในศาลชั้นตน

ที่มา: ขอมูลรายงานประจ�ำปงบประมาณ 2554-2556 ของส�ำนักงานศาลยุติธรรม
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คดีในกระบวนการยุติธรรมในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา

ในรายงานสถิติคดีในวงจรกระบวนการยุติธรรมทางอาญาฉบับนี้ไดท�ำการวิเคราะหปริมาณคดีที่เขาสู่
กระบวนการยุติธรรมในสวนของความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาในชวงเวลา 3 ป ที่ผานมา (พ.ศ.
2554-2556) ในท�ำนองเดียวกับคดีตามประมวลกฎหมายอาญาพบวาสวนใหญแลวคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาคดีใน
ชั้นศาลไดแก คดียาเสพติดใหโทษ คดีจราจร คดีการพนัน คดีอาวุธปน และคดีตามกฎหมายคนตางดาว เปนหลัก
แผนภูมิ 6: สัดสวนของคดีความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นที่มีโทษทางอาญาประเภทตางๆ แยกตามคดีที่มีการ
จับกุมได

ที่มา: สถิติคดีอาญาในระบบฐานขอมูลคดีอาญาต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติ

จากแผนภูมิขางตนแสดงใหเห็นถึงปริมาณการจับกุมคดีความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
เฉลี่ยในรอบ 3 ป ท่ีผานมา (พ.ศ.2554-2556) พบวาคดีความผิดที่ีมีการจับกุมผู้กระท�ำความผิดไดเปนอันดับ
ที่ 1 คือ คดีความผิดตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดใหโ ทษฯ มีจำ� นวนมากถึง 374,994 คดี หรือคิดเปน รอ ยละ 59.61
ล�ำดับรองลงมาไดแกคดีความผิดเกี่ยวกับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ จ�ำนวน 67,751 คดี หรือคิดเปน
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รอยละ10.77 คดีตามพระราชบัญญัติการพนันมีจ�ำนวน 49,479 คดี หรือคิดเปนรอยละ7.87 คดีความผิดเกี่ยว
ตามพระราชบัญญัตอิ าวุธปนจ�ำนวน 25,777 คดี หรือคิดเปน รอ ยละ 4.10 ความผิดตามพระราชบัญญัตคิ นเขา เมือง
จ�ำนวน 22,765คดี หรือคิดเปนรอยละ 3.62 นอกจากนี้เปนความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นๆ จ�ำนวน 88,318 คดี
หรือคิดเปนรอยละ 10.94 ของปริมาณคดีความผิดตามพระราชบัญญัติทั้งหมด
แผนภูมิ 6: สัดสวนของคดีความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาประเภทตางๆ แยกตามคดีที่เขาสูการ
พิจารณาคดีในศาลชั้นตน

ที่มา: รายงานประจ�ำป 2554-2556 ของส�ำนักงานศาลยุติธรรม

จากขอมูลรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร แสดงปริมาณคดีที่เขาสูการพิจารณาของศาล
ชัน้ ตน ทัว่ ราชอาราจักร พบวาในภาพรวมแลวคดีประเภทตา งๆ ทีเ่ ขา สูก ารพิจารณาในชัน้ ศาลมีสดั สว นใกลเ คียงกัน
กับการจับกุมคดี โดยคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษฯ มีปริมาณมากเปนอันดับ 1 ซึ่งมีจ�ำนวน
289,592 คดีหรือคิดเปนรอยละ 44.55 ของจ�ำนวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาที่ขึ้นสูศาล
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ทัง้ หมด ล�ำดับรองลงมาคือคดีความผิดตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบกฯ มีจำ� นวน 170,229 คดีหรือคิดเปน รอ ยละ
26.19 และคดี พ.ร.บ.การพนันฯ มีมากเปนอันดับ 3 มีจำ� นวน 35,679 คดีหรือรอ ยละ 8.16 ของจ�ำนวนคดี ความผิด
ตามพระราชบัญญัตทิ มี่ โี ทษทางอาญาทีข่ นึ้ สูศ าลทัง้ หมด ตามมาดวยคดีความผิดเกีย่ วกับ พ.ร.บ.อาวุธปนฯ มีจำ� นวน
35,679 คดีหรือคิดเปน รอ ยละ 5.49 คดีความผิดตาม พ.ร.บ.คนเขาเมืองฯ มีจำ� นวน 30,396 คดี หรือคิดเปนรอยละ
4.68 นอกจากนี้ เปนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นๆ 71,084 คดี หรือคิดเปนรอยละ 10.94 ของ ปริมาณคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติทั้งหมด

สถานการณส�ำคัญเกี่ยวกับปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม
1) คดียาเสพติดใหโทษเปนคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมมากที่สุด
จากการวิเคราะหข อ มูลการจับกุมคดีและคดีทขี่ นึ้ สูศ าล 3 ปยอ นหลังระหวางป 2554-2556 พบวาประเภท
คดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมมากที่สุดคือคดียาเสพติดใหโทษและเปนคดีที่มากสูงสุดอยางตอเนื่องทุกปโดย
สถิติคดีเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง มีการจับกุมคดียาเสพติดทั้งสิ้นจ�ำนวน 374,994 คดี จากคดีที่มีการจับกุมทั้งหมด
748,722 คดี หรือคิดเปน รอ ยละ 54.11 ของคดีทมี่ กี ารจับกุมทัง้ หมด หรือกลา วไดว า คดียาเสพติดใหโ ทษในชว ง 3 ป
ที่ผานมามีปริมาณมากกวากึ่งหนึ่งของคดีที่มีการจับกุมผูตองหาทั้งหมดเลยทีเดียว
เมื่อพิจารณาจากคดีที่เขาสู่การพิจารณาคดีของศาลชั้นตน คดียาเสพติดใหโทษก็ยังเปนคดีท่ีเขาสูการ
พิจารณาคดีของศาลสูงทีส่ ดุ อยา งตอ เนือ่ ง โดยมีแนวโนมทีจ่ ะมีคดียาเสพติดเขาสูศ าลเพิม่ สูงขึน้ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ทุกปี
โดยในระหวางป พ.ศ.2554-2556 ที่ผานมามีคดียาเสพติดขึ้นสูการพิจารณาของศาลเฉลี่ยแลวประมาณปละ
289,592 คดี จากคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาลทั้งหมด 804,265 คดี หรือคิดเปนรอยละ 36.00 ซึ่งจากขอมูล
จะเห็นไดวาเกินกวา 1 ใน 3 ของคดีที่เขาสู่กระบวนการยุติธรรมเปนคดียาเสพติดใหโทษ แมจะไดมีความพยายาม
ในการด�ำเนินมาตรการบ�ำบัดฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติดซึง่ เปนการน�ำผูต ดิ ยาเสพติดไปบ�ำบัดรักษาโดยไมตอ ง
น�ำเขาสู่กระบวนการพิจารณาและลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมปกติ ก็ยังปรากฏขอเท็จจริงวาคดียาเสพติด
ยังคงเปนคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมมากที่สุดอยางตอเนื่อง
แผนภูมิ 7: ปริมาณคดียาเสพติดที่เขาสูแตละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม

ที่มา: สถิติการจับกุมคดีของเจาหนาที่ต�ำรวจและสถิติคดีที่เขาสูการพิจารณาในชั้นศาล
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จากแผนภูมิที่ 7 แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาคดียาเสพติดเปนคดีที่เขาส ูกระบวนการยุติธรรมมากที่สุด
อยางตอเนื่อง โดยมีปริมาณคดีเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในทุกขั้นตอนตั้งแตชั้นจับกุม การพิจารณาคดี และคดีที่
พิจารณาเสร็จสิ้นไปในชั้นศาล
2) คดีทขี่ นึ้ สูศ าลสว นใหญแลวเปนคดีตามพระราชบัญญัตทิ มี่ โี ทษทางอาญามากกวาคดีตามประมวลกฎหมายอาญา
จากการจัดอันดับประเภทคดีทขี่ นึ้ สูก ารพิจารณาคดีของศาลมีปริมาณมากทีส่ ดุ โดยพิจารณาจากคดีทขี่ นึ้
สูก ารพิจารณาของศาลชัน้ ตนทัว่ ราชอาณาจักร (ศาลชัน้ ตน หมายถึงกลุม ศาลอาญา กลุม ศาลจังหวัด กลุม ศาลแขวง
และกล ุมศาลเยาวชนและครอบครัว) ซึ่งทางส�ำนักงานศาลยุติธรรมไดจัดอันดับไว 5 อันดับแรก โดยสวนใหญแลว
คดีที่ติดกลุมขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลมากที่สุด 5 อันดับแรก เปนคดีตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษฯ,
คดีพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ คดีตามพระราชบัญญัติการพนันฯ, คดีตามพระราชบัญญัติอาวุธปนฯ และคดี
ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมืองฯ สวนคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีเพียงความผิดเกี่ยวกับทรัพยและ
ความผิดลหุโทษท่ตี ดิ กลุม คดีทขี่ นึ้ สูก ารพิจารณาของศาลสูงสุด 5 อันดับแรกในบางป ขอมูลดังกลาวแสดงให้เห็นวา
สวนใหญแลวคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาลมากที่สุดเปนความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
ซึง่ คดีตามพระราชบัญญัตทิ มี่ โี ทษทางอาญาสวนใหญแลว เปน คดีทรี่ ฐั เปน ผูเ สียหายซึง่ เกิดจากการทีเ่ จา หนา ทีข่ อง รัฐ
เปนผูด�ำเนินการปราบปรามจับกุมบังคับใชกฎหมาย
ตารางที่ 1: คดีที่ขึ้นสูการพิจารณาของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักรสูงสุด (5 อันดับแรก)
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3) แนวโนมขอหาที่มีคดีขึ้นสูการพิจารณาคดีจ�ำนวนมาก
จากการวิเคราะหสถิติคดีอาญาที่ขึ้นสูการพิจารณาคดีของศาล โดยพิจารณาจากคดีที่เขาส ูการพิจารณา
คดีในศาลชั้นตนที่มีจ�ำนวนคดีโดยประมาณเกินกวา 5,000 คดี ซึ่งนาจะเปนเปาหมายในการก�ำหนดมาตรการลด
ปริมาณคดีสูศาลได พบวาคดีที่ขึ้นสูศาลจ�ำนวนมากสวนใหญแลวเปนความผิดตามพระราชบัญญัติท่ีมีโทษทาง
อาญา หรือกลาวไดวาเปนคดีที่รัฐเปนผูเสียหายซึ่งคดีที่เกิดขึ้นสวนใหญแลวเกิดจากการจับกุมปราบปรามบังคับใช้
กฎหมายโดยเจาหนาที่
ขอ มูลสถิตทิ ขี่ นึ้ สูศ่ าลไดแ สดงใหเ ห็นอยา งชัดเจนวาคดีตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดใหโทษเปนคดีทขี่ นึ้ สู่
ศาลมากที่สุดโดยตลอดอยางตอเนื่องและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วทุกป แตเปนที่นาสนใจวาหากรวม
ความผิดเกีย่ วกับจราจร รถยนตและขนสง หรือคดีทเี่ กีย่ วกับยานพาหนะและการจราจรทุกประเภทเขา ดว ยกันแลว
คดีประเภทดังกลา วไดเ ขา สูก ารพิจารณาคดีของศาลในปริมาณทีใ่ กลเคียงกับคดียาเสพติดเลยทีเ่ ดียว โดยเฉลีย่ สาม
ปลาสุด (พ.ศ.2554-2556) มีคดีประเภทดังกลาวเขาสู่การพิจารณาคดีศาลเฉลี่ยประมาณ 170,229 คดีตอป (รวม
คดีความผิดตาม พ.ร.บ.การขนสงทางบกฯ, คดี พ.ร.บ.จราจรทางบก, พ.ร.บ.ทางหลวงฯและ พ.ร.บ.รถยนตฯ)
ในสวนคดีตามประมวลกฎหมายอาญาสวนใหญแลวคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลจ�ำนวนมากไดแก
ความผิดเกีย่ วกับชีวติ รา งกายและคดีความผิดเกีย่ วกับทรัพย (ความผิดตอชีวติ เฉลีย่ สามป 7,782 คดีตอ ป, ความผิด
ตอชีวิตกรณีประมาทเปนเหตุใหผู้อื่นถึงแกความตายเฉลี่ย 6,502 คดีตอป, ความผิดตอรางกายเฉลี่ย 12,063 คดี
ตอป และความผิดฐานลักทรัพยเฉลี่ย 29,170 คดีตอป)
ในสว นของคดีความผิดตามกฎหมายอาญาเปนทีน่ า สนใจวาคดีความผิดทีม่ มี ลู เกีย่ วกับเรือ่ งสวนตัวซึง่ เปน
คดียอมความไดก็เปนกลุมคดีที่นาสนใจซึ่งมีปริมาณคดีที่เขาสูการพิจารณาคดีของศาลจ�ำนวนมาก ไมวาจะเปน
ความผิดฐานฉอโกงเฉล่ีย 5,032 คดีตอป, ความผิดฐานยักยอกเฉล่ีย 6,539 คดีตอป, ความผิดฐานบุกรุกเฉลี่ย
7,821 คดีตอปี
เปน ทีน่ า สังเกตวา ความผิดตอ เจา พนักงานยุตธิ รรมเปนอีกประเภทความผิดทีข่ นึ้ สูก ารพิจารณาคดีของศาล
จ�ำนวนมากเฉลีย่ 5,856 คดีตอ ปี ซึง่ สวนใหญเปนความผิดเกีย่ วกับการแจง ความเท็จ เมือ่ พิจารณาแลว นา จะมีมลู เหตุ
เกี่ยวเนื่องกับกรณีพิพาทระหวางบุคคล ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับคดีความผิดเกี่ยวกับเอกสารที่ขึ้นสู่การพิจารณา
คดีของศาลเฉลี่ย 4,294 คดีตอปี
นอกจากนี้ในสวนความผิดลหุโทษซึ่งเปนคดีที่มีอัตราโทษเล็กนอยและสามารถเปรียบเทียบปรับไดในชั้น
พนักสอบสวนกลับเปน ทีน่ า ประหลาดใจ โดยเปน กลุม ประเภทคดีทมี่ คี ดีทขี่ นึ้ สูศ าลจ�ำนวนมากโดยเฉลีย่ ถึง 22,864
คดีตอปี
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ตารางที่ 3: จ�ำนวนคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาในศาลชั้นตน (เฉพาะคดีที่ขึ้นสูศาลจ�ำนวนมาก)
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ที่มา: รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร

4) คดีมีตัวผูตองหาเพิ่มขึ้น ในขณะที่คดีไมมีตัวผูตองหาลดนอยลง
จากการวิเคราะหสถิติจ�ำนวนคดีที่พนักงานอัยการรับมาด�ำเนินการเปนท่ีนาสนใจวาในชวงที่ผานมา
ปรากฏวา แนวโนม ส�ำนวนทีป่ รากฏตัวผูต อ งหาสงตัวมาหรือคดีทมี่ ตี วั ผูต อ งหามาฟองคดีสศู าล (ส�ำนวนความอาญา
ปรากฏผูต อ งหาทีส่ ง ตัวมา) มีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ ในขณะทีค่ ดีทไี่ มรตู วั ผูก ระท�ำผิด (ส�ำนวนความอาญาไมปรากฏตัว
ผู้กระท�ำผิด) หรือคดีที่ผู้กระท�ำผิดยังจับกุมตัวไมไดหรือหลบหนี (ส�ำนวนความอาญาไมปรากฏผูตองหาที่สงตัวมา
เวนคดีเปรียบเทียบ) กลับมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ
ขอมูลคดีที่พนักงานอัยการรับมาด�ำเนินดังกลาวไดแสดงใหเห็นวาในภาพรวมแลวคดีที่มีการจับกุม ผูตอง
หาไดมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด ในขณะที่คดีที่ผูตองหาหลบหนีหรือไมรูตัวผูกระท�ำผิดกลับมีปริมาณ
คดีลดลงเรือ่ ยๆ อยา งตอเนือ่ ง ซึง่ อาจเปนขอมูลประกอบทีแ่ สดงใหเห็นถึงผลกระทบของนโยบายในการใชสถิตกิ าร
รับแจง คดีและผลการจับกุมเปนตัวชีว้ ดั ในการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการทีอ่ าจสงผลใหปริมาณการรับแจงคดีลด
ต�่ำลง และเนนการจับกุมคดีใหมากขึ้นเพื่อชี้วัดใหเห็นถึงประสิทธิการปราบปราม
ตารางที่ 3: จ�ำนวนคดีอาญาที่พนักงานอัยการรับมาด�ำเนินการ แยกตามประเภทส�ำนวน

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำนักงานอัยการสูงสุด
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แผนภูมิที่ 9: แนวโนมส�ำนวนคดีประเภทตางๆ ที่พนักงานอัยการรับมาด�ำเนินการ

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำนักงานอัยการสูงสุด

ระยะเวลาการพิจารณาคดี

กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีขั้นตอนการปฏิบัติที่คอนขางซับซอน มีหนวยงานที่เกี่ยวของหลาย
หนว ยงาน ซึง่ บุคลากรในแตละหนวยงานมีหนาทีท่ ตี่ อ งปฏิบตั ติ ามล�ำดับขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายก�ำหนด และการปฏิบตั ิ
นั้นตองค�ำนึงถึง “ความถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม” อันเปนสิทธิที่บุคคลจักตองไดรับจากกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา แตใ นทางปฏิบตั กิ ลับพบวา ยังคงมีความลา ชา ใชระยะเวลาในการด�ำเนินคดีคอ นขางนานกวาคดีความผิด
จะสิน้ สุด สง ผลส�ำคัญตอ ประชาชนตามสิทธิทพี่ งึ จะไดร บั กระทบตอความพึงพอใจ และความเชือ่ มัน่ ของประชาชน
ทั้งยังกระทบตอการอ�ำนวยความยุติธรรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในสังคม
ศูนยพ ฒ
ั นาขอมูลกระบวนการยุตธิ รรมรวมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จ งึ ไดมกี ารศึกษาขอมูล
ดานระยะเวลาการใหบริการด�ำเนินคดีอาญาจากหนวยงานตางๆ ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในชั้นสอบสวน การ
พิจารณาคดีชั้นอัยการ และการพิจารณาพิพากษาชั้นศาลในศาลชั้นตน2 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการด�ำเนิน
มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการด�ำเนินคดี โดยก�ำหนดขอบเขตการศึกษาตามประเภทคดี 7 ประเภท
ประกอบดวย
1) คดีฆาผูอื่น/คดีพยายามฆา/คดีท�ำรายรางกายผูอื่นเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย
2) คดีท�ำรายรางกาย (เฉพาะขอหาท�ำรายรางกายเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส)
3) คดีพรากผูเยาวและขมขืนกระท�ำช�ำเรา (รวม 2 ขอหา มีอัตราโทษรวมตั้งแต 10 ปขึ้นไป)
4) คดีปลนทรัพย/ชิงทรัพย
2

ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต โชติชาครพันธุ และคณะ, โครงการส�ำรวจระยะเวลาการด�ำเนินคดีอาญาของประเทศไทย, รายงานวิจัย,
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5) คดีลักทรัพยในเคหสถาน/คดีลักทรัพยรถยนตหรือรถจักรยานยนต/คดีลักทรัพยเคร่ืองมือการเกษตร/
คดีวิ่งราวทรัพย (อัตราโทษจ�ำคุกไมเกิน 10 ป)
6) คดีลักทรัพยในเคหสถาน/คดีลักทรัพยรถยนตหรือรถจักรยานยนต/คดีลักทรัพยเคร่ืองมือการเกษตร/
คดีวิ่งราวทรัพย (อัตราโทษจ�ำคุก 10 ปขึ้นไป) และ
7) คดีครอบครองยาเสพติด/คดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจ�ำหนาย/คดีจ�ำหนายยาเสพติด
จากผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณเรื่องระยะเวลาในการด�ำเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน การพิจารณาคดี
ชั้นอัยการ และการพิจารณาพิพากษาชั้นศาลในศาลชั้นตน ทั้ง 7 กล ุมประเภทคดีดังกลาว ปรากฏขอคนพบที่
นาสนใจวา ประเภทคดีอาญาทีแ่ ตกตา งกันนัน้ ไมม ผี ลตอ ระยะเวลาการด�ำเนินคดีหรือมีผลตอ ระยะเวลาการด�ำเนินคดี
เพียงเล็กนอย ทั้งในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน ชั้นพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ หรือแมแต ในชั้น
พิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
หากแตล กั ษณะของคดีทที่ ำ� ใหคดีชา เร็วตางกันกลับเปนลักษณะการจ�ำแนกคดีในกล ุมทีม่ ตี วั ผูก ระท�ำผิด/
ไมมีตัวผู้กระท�ำผิดกับกรณีที่ผู้ตองหาหรือจ�ำเลยใหการรับสารภาพหรือปฏิเสธ กลาวคือการด�ำเนินคดีอาญาในชั้น
พนักงานสอบสวนและอัยการในกรณีที่มีตัวผู้ตองหาจะใชเวลาสั้นกวากรณีที่ไมมีตัวผ ูตองหามาก สวนในศาลคดีที่
จ�ำเลยใหก ารรับสารภาพโดยไมตอ งสืบพยานหลักฐานประกอบจะใชเ วลาสัน้ ทีส่ ดุ คดีทจี่ ำ� เลยรับสารภาพแตเ ปน คดี
ที่มีโทษสูงเกินกวา 5 ป ซึ่งตองมีการสืบพยานหลักฐานประกอบจะใชเวลารองลงมา แตหากเปนคดีที่จ�ำเลยปฏิเสธ
แลวจะใชระยะเวลานานที่สุด
ในงานวิจัยชั้นนี้ยังไดมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่ทราบถึงเหตุปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาการด�ำเนินคดี
เพื่อใชเปนขอมูลในการก�ำหนดนโยบายในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการด�ำเนินคดีอาญา พบวาสาเหตุหลักที่
ท�ำให้เกิดปญ
 หาความลาชาในการด�ำเนินคดีคอื เรือ่ งปญหาการขาดแคลนบุคลากรทัง้ ในสวนของพนักงานสอบสวน
อัยการ และผูพ พิ ากษาซึง่ ไมไดสดั สวนกับภาระงาน (workload) และคุณภาพของส�ำนวนสอบสวน ซึง่ มีสาเหตุจาก
1) ความสนใจในการติดตามคดีของผูบ้ งั คับบัญชาหรือสือ่ มวลชน ถา เปน คดีทอี่ ยูใ่ นความสนใจก็จะสามารถ
ด�ำเนินคดีใหเสร็จสิ้นไดโดยเร็ว สวนคดีที่ไมไดรับความสนใจก็จะถูกปลอยทิ้งไวใหลาชา
2) เอกสารประกอบส�ำนวนการสอบสวนมีจำ� นวนมากเกินความจ�ำเปน และมีขนั้ ตอนทางธุรการทีไ่ ม่จำ� เปน
หลายประการในการด�ำเนินการท�ำส�ำนวนใหเสร็จสิ้น
3) คุณภาพของส�ำนวนการสอบสวนในปจจุบันมีคุณภาพลดลง ขาดความครบถวน ท�ำใหเปนภาระงาน
ของพนักงานอัยการที่ตองสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติม กระทบตอระยะเวลาการด�ำเนินคดีในภาพรวม
4) ปญหางานปริมาณงานเกินภาระ (workload) เนื่องจากงานสอบสวนเปนสายงานที่ผูบังคับบัญชา
ไมไดใหความส�ำคัญ และมีภาระงานมากกวาสายงานอื่น พนักงานสอบสวนมีความผูกพันตอวิชาชีพสอบสวนนอย
ท�ำใหพนักงานสอบสวนมุงโอนยายไปท�ำหนาที่ในสายงานอื่น สงผลใหบุคลากรในสายงานสอบสวนเกิดความ
ขาดแคลนมีปริมาณงานเกินภาระซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพส�ำนวนการสอบสวน
5) พนักงานสอบสวนตองท�ำงานรับผิดชอบคดีโดยล�ำพัง ขาดแคลนผ ูสนับสนุนการปฏิบัติงานและผู้ชวย
เหลือแบงเบาภาระงานของพนักงานสอบสวน
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6) นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใชปริมาณคดีมาควบคุมประสิทธิภาพในการปองกัน
อาชญากรรมของต�ำรวจ ท�ำใหเกิดการควบคุมปริมาณโดยไมรับแจงใหอยูในกรอบตัวชี้วัด ซึ่งท�ำใหตัวเลขคดีไม
สะทอนความเปนจริงสงผลกระทบตอการก�ำหนดอัตราพนักงานสอบสวนนอยกวาที่ควร
เปนที่นาสนใจในงานวิจัยชิ้นนี้ปญหาเรื่องคาตอบแทนและการขาดแคลนวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน
กลับไมไดมีการพูดถึงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยอื่น ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่พนักงานสอบสวนมักจะแสดง
ความคิดเห็นวามีปญหาเร่ืองคาตอบแทนและวัสดุอุปกรณการท�ำงานท�ำใหงานไมมีประสิทธิภาพและขาดแรงจูงใจ
ในการท�ำหนาที่ สืบเนื่องจากในปจจุบันส�ำนักงานต�ำรวจแหงชาติไดมีการปรับปรุงใหพนักงานสอบสวนไดรับเงิน
เพิ่มกรณีพิเศษส�ำหรับต�ำแหนงพนักงานสอบสวนและไดรับคาใชจายสนับสนุนในการท�ำส�ำนวนคดีอาญา ท�ำให
พนักงานสอบสวนไดรับคาตอบแทนมากกวาในอดีตแตก็ยังไมสามารถจูงใจใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติงานในสาย
งานสอบสวนตอไปได้
งานวิจยั ไดเ สนอมาตรการในการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการด�ำเนินคดีโดยมุง เนนในการแกไขเอกสาร
และขัน้ ตอนทีไ่ มจ ำ� เปนใหกระชับรวดเร็วมากขึน้ ศึกษาถึงความเปนไปไดในการแยกสายงานสอบสวนออกจากการ
บังคับบัญชาของสถานีต�ำรวจจัดพนักงานราชการในต�ำแหนงนิติกรมาชวยเหลืองานสอบสวน ใหพนักงานอัยการ
เขามามีสว นรว มในชัน้ สอบสวนตัง้ แตตน แทนการสัง่ สอบสวนเพิม่ เติมในลักษณะงานธุรการทางเอกสาร และ ผลักดัน
กฎหมายใหอ�ำนาจไกลเกลี่ยคดีในชั้นสอบสวนและพนักงานอัยการ

วิเคราะหแนวโนมสถานการณส�ำคัญและขอเสนอเชิงนโยบาย

จากการวิเคราะหขอมูลสถิติคดีที่เขาส ูกระบวนการยุติธรรมไดคนพบขอมูลส�ำคัญหลายประการที่แสดง
ให้เห็นถึงปรากฏการณส�ำคัญหลายประการที่ควรน�ำมาพิจารณาในการก�ำหนดนโยบายกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศไทย ซึ่งในรายงานฉบับนี้ไดน�ำประเด็นส�ำคัญมาพิจารณา และจัดท�ำขอสรุปน�ำเสนอในแตละประเด็นดังนี้
1. พิจารณาถึงมาตรการแกไขปญหาอาชญากรรมเฉพาะประเภทที่เหมาะสมแทนการจับกุมบังคับใชกฎหมาย
จากขอ มูลสถิตคิ ดีทเี่ ขาสูก ระบวนการยุตธิ รรมสว นใหญแ ลว เปน คดีในกลมรั
 ุ ฐเปน ผูเ้ สียหาย ซึง่ คดีในหลาย
ประเภทคดีนนั้ การปองกันปราบปรามจับกุมการกระท�ำผิดแตอยางเดียวสงผลเพียงเล็กนอยตอการควบคุมปองกัน
อาชญากรรมหรือในบางกลุมประเภทคดีก็สามารถควบคุมปองกันไดดวยมาตรการภาครัฐที่เหมาะสมโดย
ไมจ�ำเปนตองใชการจับกุมบังคับกฎหมายใหเกิดภาระกับกระบวนการยุติธรรมโดยเปลาประโยชนแตอยางใด
ยิ่งไปกวา นั้นการด�ำเนินคดีกับผ ูกระท�ำผิดในกลุ่มคดีรัฐเปนผู้เสียหายนั้นสวนใหญแลวผู้กระท�ำผิดมักไดรับการ
ลงโทษเพียง เล็กนอยไมไดสงผลตอการขมขูยับยั้งการกระท�ำผิดในภาพรวมแตประการใด
จากขอมูลคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลจ�ำนวนมากพบวานอกจากคดียาเสพติดใหโทษแลว คดีรัฐเปน
ผูเ สียหายทีม่ แี นวโนม ขึน้ สูก ารพิจารณาคดีของศาลจ�ำนวนมากจะเปนความผิดในคดีการพนัน คดีรบั ราชการทหาร
คดีอาวุธปนและเครื่องกระสุนปน คดีคนเขาเมือง คดีการกระท�ำผิดเกี่ยวกับการท�ำงานของคนตางดาว คดีปาไม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคดีเกี่ยวกับรถยนตจราจรและขนสง
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เปน ทีน่ า สนใจวา ในประเทศไทยมักจะใชแ นวคิดการก�ำหนดโทษทางอาญามาใชควบคุมบังคับใหประชาชน
ปฏิบตั ติ ามนโยบายภาครัฐโดยทีค่ วามผิดดังกลา วไมไ ดเ ปน อาชญากรรมทีเ่ กิดจากเจตนารา ยของผูก ระท�ำผิด (Mala
in se) หากแตเปนการละเมิดตอหนาที่อันดีของพลเมืองหรือในความผิดที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยของ
สังคม (Mala Prohibita) ซึ่งแนวคิดการก�ำหนดความผิดอาญามาควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐดังกลาว
สงผลใหประเทศไทยมีการออกกฎหมายและบทบังคับโดยโทษทางอาญาจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในลักษณะที่รัฐจะ
ก�ำหนดมาตรการหรือนโยบายทางสังคมใดที่จะใชบังคับกับประชาชนแลวก็มักจะออกพระราชบัญญัติที่มีโทษ
ทางอาญาก�ำหนดความผิดทางอาญาฐานไมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐควบค ูกันไปดวย ซึ่งแนวคิดการก�ำหนด
ความผิดทางอาญาเพื่อบังคับการปฏิบัติตามนโยบายเปนสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำใหเกิดภาวะที่กฎหมายเยอะแตบังคับ
ไมไดผล เนื่องจากกฎหมายมีจ�ำนวนมากเกินกวาก�ำลังเจาหนาที่จะไลติดตามบังคับใชกฎหมายที่มีทุกฉบับไดอยาง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับลักษณะความผิดในลักษณะดังกลาวมักจะมีบทลงโทษที่ไมรุนแรงไม
สามารถขมขูยับยั้งผูกระท�ำผิดในทางปฏิบัติอยางไดผล ซึ่งในความผิดหลายประเภทนั้นนาจะสามารถเปลี่ยนแนว
ความคิดไปใชมาตรการทางเลือกอื่นๆ แทนการบังคับใชกฎหมายได้
คดีรับราชการทหารถือเปนตัวอยางของการก�ำหนดโทษทางอาญาเพื่อใชบังคับการปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐ ซึ่งในความเปนจริงแลวกรณีผู้ละเมิดไมไปรายงานตัวเพื่อเขารับตรวจเรียกเพื่อราชการทหารนั้นหากรัฐใช
แนวคิดใหมในการตรวจเรียกบุคคลเขารับราชการทหารหรือมีมาตรการในการควบคุมปองกันอื่นที่เหมาะสมก็
อาจจะไมจ ำ� เปน ตอ งบังคับใชกฎหมายด�ำเนินคดีแกผกู ระท�ำผิดแตประการใด ในสวนของการควบคุมปองกันก็อาจ
สามารถใชมาตรการทางปกครองอื่นกับผูไมไปรายงานตัวเขารับการตรวจเรียกตามก�ำหนด เชน การระงับไมให้
เขาถึงสวัสดิการภาครัฐตางๆ จนกวาจะเขารับการตรวจเรียกหรือรายงานตัว หรือการตรวจสอบสถานภาพการ
จางงานของผูไมไปรายงานตัวและแจงนายจางสงตัวลูกจางเขารับการตรวจเรียก เปนตน ซึ่งนาจะชวยใหมีการ
รายงานตัวตามหมายเรียกเกณฑท หารทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกวาการไลตดิ ตามจับกุมผูก ระท�ำผิดและยังชวยลดภาระ
ในการน�ำตัวผู้กระท�ำผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยไมจ�ำเปนไดอีกมาก นอกจากนี้ยกตัวอยางในประเทศที่
เจริญแลวหลายประเทศ (เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสวนใหญในยุโรป จีน ญีป่ นุ เปนตน) ใชระบบการคัดเลือก
บุคคลเขารับราชการทหารโดยสมัครใจโดยอาจมีการใหสวัสดิการพิเศษเปนมาตรการจูงใจใหคนเขารับราชการ
ทหารหรือมีการสรางภาพลักษณที่ดีแกบุคคลท่ีเสียสละเขาเปนทหารซึ่งนอกจากจะท�ำใหไดผ ูสมัครเขารับราชการ
ทหารเกินจ�ำนวนทีต่ อ งการแลวยังจะไดบคุ คลทีม่ คี วามตัง้ ใจจริงเขา เปน ทหารอีกดว ย เมือ่ พิจารณาจากสภาพการณ
ของประเทศไทยในปจจุบันพบวาในหลายเขตพื้นที่มีผูสมัครใจเขาเปนทหารเกินกวาจ�ำนวนที่ตองการรับขึ้นบัญชี
ซึง่ แสดงถึงความเปน ไปไดท จี่ ะใชร ะบบสมัครใจแทนระบบการเกณฑทหาร หรืออาจมีความจ�ำเปนตองใชกำ� ลังทหาร
ที่มาจากระบบเกณฑในจ�ำนวนเพียงเล็กนอยเทานั้น
คดีคนเขาเมืองและการท�ำงานของคนตางดาวก็เปนอีกประเภทคดีที่แสดงใหถึงขอจ�ำกัดของการใชโทษ
ทางอาญาเปน เครือ่ งมือในการบังคับประชาชนใหปฏิบตั ติ ามนโยบายภาครัฐ กรณีความผิดตามกฎหมาย คนเขา เมือง
ในประเทศไทยสว นใหญแ ลว จะเกีย่ วขอ งกับปญ
 หาแรงงานตา งดา วหลบหนีเขา เมืองซึง่ ในชว งหลายปท ผี่ า นมาเปน ที่
ทราบกันดีกวาการด�ำเนินควบคุมปองกันคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองไมประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งแนวคิด การควบคุม

109

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2557

คนตางดาวในประเทศไทยจะม ุงเนนไปที่การปราบปรามจับกุมที่ตัวแรงงานตางดาวหรือกลุมบุคคล ขบวนการที่
น�ำพาแรงงานตา งดา วเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย ซึง่ แตกตางกับตางประเทศทีจ่ ะม ุงเนนการวางระบบ การท�ำงาน
ของคนตางดาวใหถูกตองกฎหมาย โดยเนนการใชมาตรการทางนโยบายระหวางประเทศในการก�ำหนด คุณสมบัติ
พืน้ ฐานของบุคคลทีจ่ ะไดร บั อนุญาตเดินทางเขา ประเทศ (visa control) หรือการก�ำหนดจ�ำนวนโควตา เพือ่ ควบคุม
จ�ำนวนคนตางดาวไมใหมีจ�ำนวนสูงมากเกินไป หรือเนนที่วางระบบควบคุมและก�ำหนดมาตรฐาน ด�ำเนินการใน
เรื่องการท�ำงานของคนตางดาวโดยเนนการควบคุมไปที่การประกอบธุรกิจของนายจางจนท�ำใหแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายไมเปนที่ตองการ เมื่อพิจารณาจากปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาประเทศใน ประเทศไทยมีสาเหตุ
พื้นฐานมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ดีกวาประเทศเพื่อนบานและ ปญหาการขาดแคลน
แรงงานภายในประเทศ ซึ่งจากสถิติการปราบปรามจับกุมที่ผานมาแสดงใหเห็นวาการจับกุม ด�ำเนินคดีมีเพียงจ�ำ
นวนเล็กนอยเม่ือเทียบกับจ�ำนวนแรงงานตางดาวที่เขาสูระบบทั้งหมด หรืออาจกลาวไดวาการ ปราบปรามจับกุม
แทบจะไมสงผลตอการปองปรามขมขู่ยับยั้งการกระท�ำผิด นอกจากนี้ปญหาการขาดแคลน แรงงานในประเทศ
ยังเปน ขอ จ�ำกัดทีท่ ำ� ใหภ าครัฐไมส ามารถด�ำเนินมาตรการเด็ดขาดกับกล ุมผูป้ ระกอบการโดยเปนทีท่ ราบดีวา แรงงาน
ตางดา วมีความจ�ำเปน ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเนือ่ งจากแรงงานภายในประเทศมีไมเ พียงพอ ในขณะทีภ่ าครัฐ
ยังไมส ามารถวางระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาวใหส ามารถสง แรงงานตา งดา วถูก กฎหมายเขา ส ูระบบไดอ ยา ง
เพียงพอจึงเปนขออางของผ ูประกอบการถึงความจ�ำเปนในการใชแรงงานตางดาวผิด กฎหมาย ประกอบกับคาจาง
แรงงานตางดาวโดยทั่วไปมักจะมีราคาถูกกวาแรงงานไทยท�ำใหผูประกอบการที่ใชแรงงานตางดาวสามารถลด
คา ใชจ า ยไดจ ำ� นวนมาก ในขณะทีโ่ ทษปรับตามกฎหมายเปนจ�ำนวนเงินเพียงเล็กนอย เมือ่ เทียบกับผลประโยชนทาง
ธุรกิจซึ่งไดจากการหลีกเลี่ยงใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมายดังนั้นการควบคุมคนตาง ดาวที่ไดผลจึงควรเนนที่การ
วางระบบและมาตรฐานในเรื่องการท�ำงานของคนตางดาวใหถูกตองตามกฎหมาย และ ใชมาตรการควบคุมและ
จ�ำกัดจ�ำนวนคนตางดาวแทนการบังคับโทษทางกฎหมาย เชน การก�ำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคลที่จะไดรับ
อนุญาตเดินทางเขาประเทศ (visa control) การใหความชวยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศตนทาง หรือการ
ใชน โยบายตา งประเทศในการแทรกแซงกดดันประเทศตน ทางเพ่อื ใหค วามรว มมือในการ ปอ งกันคนตา งดา ว รวมถึง
การใชม าตรการทางปกครองกับผ ูประกอบการในกรณีมกี ารฝาฝนใหมผี ลตอธุรกิจแทน การใชโทษปรับซึง่ เปนจ�ำนวน
เงินเล็กนอยไมมีผลตอธุรกิจหรือท�ำใหผูประกอบการเกรงกลัว
ในความผิดบางประเภทนั้นในหลายประเทศกลับใชแนวคิดเปล่ียนอาชญากรรมใตดินใหถูกกฎหมาย
หรือลดทอนความเปนอาชญากรรม (Decriminalization) ในความผิดบางประเภทที่มีลักษณะไมรายแรงหรือโดย
ธรรมชาติของอาชญากรรมนัน้ มักจะไมสามารถใชการปราบปรามจับกุมบังคับใชกฎหมายในการควบคุมการ กระท�ำ
ผิดใหไ ดผ ล ซึง่ การปรับเปลีย่ นอาชญากรรมบางประเภทใหถกู กฎหมายนัน้ จะชวยใหสามารถวางระบบการ ปองกัน
ควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหากพิจารณาจากสถานภาพคดีที่ขึ้นส ูการพิจารณาของศาลในประเทศ
ไทยอาจมีความผิดหลายประเภททีม่ คี ดีขนึ้ สูศ่ าลจ�ำนวนมากทีอ่ าจสามารถปรับเปลีย่ นไปใชนโยบาย ลดทอนความ
เปน อาชญากรรม (Decriminalization) แทนการเนน ทีก่ ารปราบปรามจับกุม ยกตัวอยางเชน ความผิดเกีย่ วกับการ
พนัน โสเภณี แตอ ยา งไรก็ดใี นการท�ำใหค วามผิดเหลา นีเ้ ปน เรือ่ งถูกกฎหมายควรจะตอ งมีวาง ระบบการควบคุมปอ ง
กันที่ดีเพื่อควบคุมและจ�ำกัดจ�ำนวนไมใหคนเขามาเลนการพนันหรือกลายมาเปนโสเภณีไดโดยงาย หรือความผิด
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เกี่ยวกับการใชเช็คที่ประเทศที่เจริญแลวสวนใหญไมไดเปนความผิดทางอาญา หากแตใน ประเทศเหลานั้นมีระบบ
ธนาคารและระบบขอ มูลหนีท้ ดี่ ที ชี่ ว ยควบคุมการใชจ า ยเงินเกินบัญชีทมี่ ปี ระสิทธิภาพอยูแ่ ลว จึงไมจ ำ� เปน ตอ งบังคับ
ใหความผิดในการใชเช็คเปนความผิดทางอาญา รวมถึงในความผิดบางประเภทที่มีผลประโยชนจากการลักลอบคา
สิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งการปราบปรามจับกุมด�ำเนินคดีเพียงอยางเดียวมักจะไมสามารถ ขมขูยับยั้งการกระท�ำผิดอยาง
ไดผ ลเนือ่ งจากผลประโยชนจากธุรกิจผิดกฎหมายมากกกวาโทษทางอาญาทีไ่ ดรบั มาก เชน ความผิดเกีย่ วกับทรัพยากร
และสิง่ แวดลอ มก็อาจพิจารณาปรับใหม กี ารผลิตพันธพ ชื และสัตวป า บางอยา ง ไดโ ดยถูกกฎหมาย โดยวางระบบการ
ปองกันควบคุมและวิธีการชดเชยใหกับสิ่งแวดลอมแทนได
2. พิจารณาถึงมาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการด�ำเนินคดีและมาตรการแทนการฟองคดีมาใชควบคู่กับ
นโยบายลดปริมาณคดีสูศาล
จากขอ มูลคดีทขี่ นึ้ สูก ารพิจารณาของศาลพบวาในความผิดยาเสพติดใหโทษและความผิดเกีย่ วกับรถยนต
จราจร และขนสง เปนสองกล ุมคดีที่มีคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลมากท่ีสุดอยางตอเนื่อง ดังนั้นการพิจารณา
เพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรมจึงควรใหค วามสนใจกับการด�ำเนินคดีและกระบวนการพิจารณาคดีของ
คดีสองประเภทดังกลาว
เปนที่นาสังเกตวาในกลุ่มฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับรถยนต จราจร และขนสง
ดังกลา วโดยสว นใหญแ ลว มักจะเปน การด�ำเนินคดีกบั ลักษณะความผิดทีซ่ ำ�้ ๆ แบบเดิม เชน กรณีผคู้ า ยาเสพติดหรือ
ผูเ้ สพยาเสพติดทีม่ ลี กั ษณะเปน ผูเ สพเรือ้ รังทีไ่ มผ า นการบ�ำบัด กรณีเมาแลวขับ แขงรถในทาง หรือความผิดเกีย่ วกับ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนตหรือรถขนสง ซึ่งกรณีดังกลาวหากไมใชความผิดรายแรงก็มักจะมีแนวค�ำพิพากษา เปนไป
ในทางเดียวกันคือเปนลักษณะของการลงโทษสถานเบาที่ไมถึงกับลงโทษจ�ำคุก ในลักษณะความผิดเชนนี้ ในบาง
ประเทศยกตัวอยา งหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกาก็นยิ มใชม าตรการแทนการฟอ งคดีมายุตคิ ดีตงั้ แตช นั้ พนักงานอัยการ
กับกลุมประเภทความผิดที่มีคดีขึ้นสูศาลจ�ำนวนมากและศาลมักจะก�ำหนดโทษในลักษณะซํ้าแบบเดิม เชน เสพยา
เสพติด เมาแลวขับ การกระท�ำผิดของกลุมแก็งคเยาวชน การทะเลาะวิวาท เปนตน โดยอนุญาตใหพนักงานอัยการ
น�ำคดีเขา สูก ระบวนการลงโทษโดยมาตรการลงโทษระดับกลางโดยตรงโดยไมต อ งน�ำคดีขนึ้ สูศ าล ซึง่ ในประเทศไทย
ก็นาที่จะสามารถน�ำแนวคิดดังกลาวมาใชควบคูกับมาตรการลงโทษระดับกลางในการบังคับโทษกับผู้กระท�ำผิดที่
รับสารภาพ เชน กรณีเมาแลวขับซึง่ มักจะมีแนวค�ำพิพากษาลงโทษใหทำ� งานบริการสังคมควบคูก บั การคุมประพฤติ
หรือกรณีแขงรถในทางซึ่งอาจสามารถใชการคุมประพฤติเด็ดขาด (Intensive Probation) หรือ การฝกแบบคาย
ทหาร (Boot Camp) ซึ่งตามปกติแลวศาลก็มักจะก�ำหนดโทษคุมประพฤติใหกรมคุมประพฤติรับ ตัวไปด�ำเนินการ
อยูแลว ซึ่งหากมีการก�ำหนดหลักเกณฑและอนุญาตใหมีการน�ำตัวผู้กระท�ำผิดไปเขาสู่มาตรการ การลงโทษระดับ
กลางไดโดยตรงก็นาจะเปนการลดขั้นตอนและลดปริมาณคดีขึ้นสูศาลไดจ�ำนวนมาก
ระยะเวลาการด�ำเนินคดียาเสพติดก็เปนประเด็นที่นาสนใจในกระบวนการยุติธรรม จากการรวบรวม
ข  อ มู ล คดี ย าเสพติ ด พบว  า คดี ย าเสพติ ด ให  โ ทษนอกจากจะเป น กลมุ คดี ที่ ขึ้ น สู ่ ก ารพิ จ ารณาคดี ข องศาลมาก
ที่สุดแลวยังเปนคดีที่ใชระยะเวลาในการพิจารณามากที่สุดประเภทหนึ่งอีกดวยโดยมีขอมูลที่สอดคลองกันจาก
งานวิจัยเกี่ยวกับระยะเวลาการคุมขังระหวางการพิจารณา3 และการส�ำรวจระยะเวลาการด�ำเนินคดีอาญาของ
3

เพลินใจ แตเกษม และคณะ, ระยะเวลาในการถูกคุมขังของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดี, รายงานวิจัย, กรมราชทัณฑ, 2548
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ประเทศไทย4 ปรากฏขอสรุปตรงกันวาคดียาเสพติดใหโทษเปนคดีที่มีระยะเวลาการพิจารณาคดียาวนานมาก
ทั้งที่เปนคดีที่ไมมีความ ยุงยากซับซอน โดยการศึกษาวิจัยระยะเวลาการคุมขังผูตองขังระหวางการพิจารณาคดี
เมือ่ ปี พ.ศ.2548 พบวาคดี ยาเสพติดใหโทษเปนกลุม ประเภทคดีทมี่ รี ะยะเวลาการคุมขังระหวา งการพิจารณาคดีมาก
ที่สุดคือ 1 ป 7 เดือน 14 วัน (เปรียบเทียบกับระยะเวลาการคุมขังระหวางการพิจารณาเฉลี่ย 1 ป 2 เดือน) หรือ
ผลการส�ำรวจระยะเวลาการ พิจารณาคดีในชั้นศาลเฉลี่ยในกรณีที่จ�ำเลยปฏิเสธสู้คดีก็พบวาคดียาเสพติดใหโทษ
มีระยะเวลาการพิจารณาคดีใน ชัน้ ศาลเฉลีย่ 256.67 วัน เปนกลุม คดีทมี่ รี ะยะเวลาการพิจารณาคดีเฉลีย่ อันดับสอง
รองจากคดีพรากผูเยาวและ ขมขืนกระท�ำช�ำเรา (317.50 วัน) เทานั้น โดยมีระยะเวลาการพิจารณาคดีนานกวาคดี
ฆาผูอื่น (248.70 วัน) หรือ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย (ลักทรัพยอัตราโทษไมเกิน 10 ปี 205 วัน และลักทรัพย
อัตราโทษ 10 ปี ขึ้นไป 210 วัน) ขอมูลดังกลาวเปนที่นาสนใจวาเมื่อพิจารณาจากลักษณะของคดีซึ่งเปนการจับกุม
โดยเจา หนา ทีข่ องรัฐและสว น ใหญจ ำ� เลยก็มกั จะถูกคุมขังจึงนาจะเปนคดีทไี่ มมคี วามยุง ยากซับซอนและไมมปี ญ
 หา
ในการติดตามพยาน แตก ลับมีระยะเวลาการพิจารณาคดีนานกวา คดีฆา ผูอ นื่ ซึง่ นา มีความยุง ยากมากกวา ซึง่ นา จะมี
สาเหตุมาจากความพยายาม สู้คดีของกลุมผู้คายาเสพติดที่ถูกจับกุม คดีคายาเสพติดใหโทษเปนคดีรายแรงที่มีผล
กระทบตอ สังคมซึง่ ในทางปฏิบตั จิ ะไมม กี ารน�ำมาตรการเล่ยี งโทษจ�ำคุกมาใช อ ยา งไรก็ดใี นบางประเทศนิยมใชก ลไก
ของพนักงานอัยการใน การตอรองค�ำรับสารภาพ (Plea bargaining) มาใชในการบริหารคดีเพือ่ ลดปริมาณคดีสศู าล
โดยประเทศดังกลาว จะใหอ�ำนาจพนักงานอัยการท�ำการตอรองกระท�ำผิดกับผู้กระท�ำผิดใหรับโทษนอยลงหาก
รับสารภาพ หรืออาจมีการเพิ่มโทษแบบขั้นบันไดในกลุ่มผู้กระท�ำผิดซํ้าซาก ผู้กระท�ำผิดเปนอาชีพ หรือมีประวัติ
การตอสู้คดีในกรณีที่สู้คดีแลวศาลตัดสินวามีความผิด โดยมีตัวอยางการใหอัยการมีอ�ำนาจตอรองการรับสารภาพ
ในหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกาทีส่ ามารถลดปริมาณคดีสศู าลและลดความยุง ยากในการด�ำเนินคดีโดยเฉพาะในกลุม
คดียาเสพติดให้โทษไดจริงอยางเปนรูปธรรมชัดเจน
ลักษณะของรูปแบบคดียาเสพติดและคดีจราจรที่เปนสัดสวนใหญในคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมนั้น
เปนลักษณะที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ในบางประเทศก็มีแนวคิดในการจัดตั้งกลุมงานพิเศษเพี่อใชด�ำเนินการทาง
คดีกบั กลุม ประเภทความผิดบางประเภทเปนการเฉพาะ ยกตัวอยา งเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาในชว งทีม่ นี โยบาย
สงครามยาเสพติดที่เนนการปราบปรามจับกุมการลักลอบจ�ำหนายโคเคนในชวงปี 80 (คริสตศักราช 1980-1989)
ซึ่งท�ำใหมีคดียาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นมากก็พบวาหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมสวนใหญก็มีการจัดตั้งฝายที่ด�ำเนิน
การเกี่ยวกับคดียาเสพติดเปนการเฉพาะซึ่งมีสวนชวยในเรี่องของการบริหารจัดการคดี ประเมินสถานะคัดกรอง
ผู้กระท�ำผิด และการจัดการติดตามพยานใหการด�ำเนินคดียาเสพติดเปนไปโดยสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือใน
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่มีระบบการด�ำเนินคดีเกี่ยวกับคดีจราจรเปนการเฉพาะเพื่อท�ำหนาที่ติดตามผ ูฝาฝน
กฎหมายและการด�ำเนินคดีใหมีความรวดเร็วมากขึ้น

3. มาตรการไกลเกลี่ยคดีกับคดีที่มีมูลความผิดสวนตัว

จากขอมูลสถานการณการด�ำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมไทยขางตนแสดงใหเห็นวามีคดีความผิดทาง
อาญาจ�ำนวนมากที่เกิดขึ้นจากมูลกรณีพิพาทในเรื่องสวนตัวไมวาจะเปนฉอโกง ยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร
แจงความเท็จ ฯลฯ หรือคดีที่มีมูลอาญาแตผูเสียหายจ�ำนวนมากแจงความคดีโดยมีเจตนาเรียกรองคาเสียหาย
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ชดเชย เชน คดีพรากผูเ ยาวและคดีขม ขืนกระท�ำช�ำเรา รวมไปถึงคดีทคี่ วรจะสามารถไกลเ กลีย่ เจรจาและด�ำเนินการ
เปรียบเทียบปรับในชั้นสอบสวนได เชน คดีลหุโทษ ซึ่งเปนคดีที่มีสัดสวนจ�ำนวนมากในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
คดีในลักษณะดังกลาวนาที่จะสามารถน�ำมาตรการไกลเกลี่ยมาใชได โดยในความผิดบางกล ุมนั้น กฎหมายไมได
ก�ำหนดใหเปนความผิดอันยอมความจึงมีความจ�ำเปนตองน�ำคดีขึ้นสูศาลทั้งที่ผูเสียหายและ ผูกระท�ำผิดสามารถ
ตกลงกันได ซึ่งหากมีการน�ำมาตรการตอรองค�ำรับสารภาพหรือมาตรการชะลอฟองมาใชควบคู ก็นาจะสามารถ
ลดจ�ำนวนคดีที่สามารถไกลเกลี่ยไดไมใหเขาสูการพิจารณาคดีของศาลโดยไมจ�ำเปน

บทสรุป

รายงานสถิตใิ นวงจรกระบวนการยุตธิ รรมฉบับนีเ้ ปน การรวบรวมขอ มูลคดีทเี่ ขา สูก ระบวนการยุตธิ รรมเพือ่
แสดงสถานการณค ดีและผูก ระท�ำผิดทีเ่ ขาสูก ารด�ำเนินคดีในกระบวนการยุตธิ รรมตัง้ แตชนั้ ต�ำรวจ พนักงานอัยการ
และศาล โดยมีความพยายามรวบรวมขอมูลทั้งในสวนของขอมูลในภาพรวมเพ่ือแสดงปริมาณคดีเขา-ออก (inputoutput) ในกระบวนการยุติธรรม และในสวนของขอมูลคดีที่แยกประเภทรายขอหาโดยใหมีรายละเอียดของ
คดีมากที่สุดเทาที่ระบบการจัดเก็บขอมูลในปจจุบันจะเอื้ออ�ำนวยได เพื่อทราบถึงสถานการณและแนวโนมคดีที่
เขาสู่กระบวนการยุติธรรมใหเห็นภาพของปริมาณคดีและความผิดประเภทตางๆ ที่จะน�ำไปก�ำหนดนโยบายเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินคดีอาญา และการลดขัน้ ตอนการท�ำงานของเจา หนา ทีใ่ นแตล ะหนว ยงานใหม ปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จากการรวบรวมขอมูลปริมาณคดีที่เขาสู่กระบวนการยุติธรรมพบวาคดีสวนใหญที่เขาสู่กระบวนการ
ยุตธิ รรมเปน ความผิดในลักษณะของคดีรฐั เปนผูเ สียหายซึง่ เกิดจากการปราบปรามจับกุมการ กระท�ำผิดของเจา หนา ที่
โดยเฉพาะอยา งยิง่ ความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดใหโ ทษและความผิดเกีย่ วกับการจราจร รถยนต และขนสง นอกจากนี้
ในรายงานฉบับนี้ยังไดน�ำเสนอขอมูลผลการส�ำรวจระยะเวลาการด�ำเนินคดีอาญาซึ่งคนพบวาปญหาความลาชา
ในการด�ำเนินคดีอาญาเกิดจากปญหางานเกินภาระ (Caseload) และขั้นตอนการปฏิบัติทางคดีที่มีความยุงยาก
ซับซอ น จากการวิเคราะหป ระมวลขอ มูลสถานการณค ดีทเี่ ขา สูก ระบวนการยุตธิ รรม ดังกลา วไดม กี ารเสนอแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมหลายประการดังนี้
ประการแรกการเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวนเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการด�ำเนินคดีอาญาโดย
มุงเนนในการแกไขเอกสารและขั้นตอนที่ไมจ�ำเปนใหกระชับรวดเร็วมากขึ้น ศึกษาถึงความเปนไปไดในการแยก
สายงานสอบสวนออกจากการบังคับบัญชาของสถานีตำ� รวจจัดพนักงานราชการในต�ำแหนงนิตกิ รมาชวยเหลืองาน
สอบสวน ใหพนักงานอัยการเขามามีสวนรวมในชั้นสอบสวนตั้งแตตนแทนการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในลักษณะงาน
ธุรการทางเอกสาร และผลักดันกฎหมายใหอ�ำนาจไกลเกลี่ยคดีในชั้นสอบสวนและพนักงานอัยการ
ประการที่สองพิจารณาหาแนวทางลดปริมาณคดีในกลุมรัฐเปนผ ูเสียหายที่ใชบังคับใหประชาชนปฏิบัติ
ตามนโยบายภาครัฐโดยการก�ำหนดนโยบายแกปญหาภาครัฐที่มีประสิทธิภาพแทนการบังคับโทษทางอาญา
แกผูฝาฝนในลักษณะที่กฎหมายมีจ�ำนวนมากแตขาดสภาพบังคับ
ประการที่สามพิจารณาการน�ำมาตรการแทนการฟองคดีอาญาไมวาจะเปนมาตรการชะลอฟอง การตอ
รองค�ำรับสารภาพ (Plea Bargaining) และมาตรการการลงโทษระดับกลาง มาปรับใช โดยพิจารณาจากกลุมคดี
ทีค่ วามเหมาะสมในการน�ำมาตรการมาใชไมวา จะเปนกล ุมคดีทมี่ แี นวการลงโทษคอ นขา งเปน มาตรฐานตายตัว การ
ตอรองค�ำรับสารภาพควบคูไปกับการเพิ่มโทษเพื่อลดการสูประวิงเวลาการด�ำเนินคดี และพิจารณาถึงมาตรการ
ไกลเกลี่ยคดีที่มูลความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องสวนตัว เปนตน
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