


















กระบวนการยตุธิรรมเป็นค�าทีส่�าคญัและมคีวามหมายมาก แต่คนส่วนใหญ่ยงัมคีวามรูส้กึว่าเป็นเรือ่งทีห่่างไกลจากการ

ด�าเนินชวีติตามปกตขิองผูค้นโดยทัว่ไป จงึไม่ใคร่ให้ความส�าคญัและไม่ใคร่ให้ความสนใจ ทีจ่ริงค�าว่ากระบวนการยติุธรรม

เป็นค�าที่มีความหมายลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของคนไทยทุกคน 

กระบวนการยุติธรรมหมายถึง การอ�านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมที่พวกเราทุกคนอยู่ร่วมกันในทุกภาคส่วน 

ปัญหาของสังคมเกือบทุกด้านมีที่มาจากปัญหาความไม่สามารถในการอ�านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียมกัน 

การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นภาระของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันแสวงหาแนวทาง ความคิด ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวม เพื่อให้ทุกส่วนตระหนักและเข้าใจ 

ตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถด�ารงความยุติธรรมไว้ได้ ตราบนั้นผลกระทบจะยังเกิดขึ้นกับประชาชน จะ

ไม่มีวันลดน้อยลงได้

จึงเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนพึงทราบ และมีความเข้าใจว่ากระบวนการ

ยุติธรรมเป็นกระบวนการที่จะน�าไปสู่การสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริง

ศนูย์ศกึษาวจิยัและพฒันากระบวนการยตุธิรรมไทย แม้จะเป็นองค์กรอสิระทีจ่ดัตัง้ขึน้ได้ไม่นานนกั แต่มคีวามมุง่มัน่

และตัง้ใจจรงิทีจ่ะเข้ามามส่ีวนในการเสรมิสร้างกลไกกระบวนการยตุธิรรมในลกัษณะคูข่นานไปกบัสงัคม นบัว่าเป็นจดุ

รเิร่ิมทีจ่ะเกดิประโยชน์อย่างยิง่ หากในอนาคตองค์กรทีม่ผีูท้รงคณุวฒุหิลายสาขาอาชพีได้สมคัรใจร่วมกนัด�าเนนิงานนี้ 

กจ็ะสามารถพฒันาด้านศกัยภาพในการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ให้เจรญิก้าวหน้า และตอบสนองต่อการร่วมมอืร่วมใจ ช่วย

กนัแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสงัคมได้อย่างเป็นรปูธรรม

ที่ส�าคัญมากๆ คือ ศูนย์ฯ นี้จะต้องมุ่งมั่นและแน่วแน่ในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมั่นคง เพื่อก่อให้เกิดศรัทธา เชื่อถือ 

เป็นที่สนใจและยอมรับของคนไทยทั้งมวล 

กระบวนการยุติธรรมมีหลายส่วนของรัฐรวมกันเข้าเป็นกระบวน  แต่ละส่วนตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย จะต้องด�ารงความ

เป็นธรรมและความยุติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เช่นนั้นทั้งกระบวนก็จะไม่ยุติธรรม 

มีนักกฎหมายจ�านวนไม่น้อยพูดว่า ในบางเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะด�ารงความยุติธรรมไว้ได้ เพราะ

กฎหมายไม่เป็นธรรม ผมจ�าได้ว่า ผมเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่า กฎหมาย

บางฉบับของเราไม่เป็นธรรม ศูนย์ฯ นี้น่าจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วย

ณ โอกาสนี้ผมใคร่ขออ�านวยพรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์ศึกษาฯ ประสบผลส�าเร็จในด้านการจัดงานเปิดตัวใน 

ครั้งนี้ และมีความเจริญก้าวหน้าในการด�าเนินงานยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

*  ถอดเทปค�ากล่าวอ�านวยพรโดย  ดร. อมร  วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อ�านวยการ  ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย



  ฯพณฯ ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี
  ฯพณฯ พลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี
  ท่านผู้หญิง บุตรี  วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ
  ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

คุณเกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์   อดีตที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวสด “ในเครือมติชน“
รศ.ดร.งามพิศ  สัตย์สงวน    อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณจริยา อัศวรักษ์   อดีตผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รศ.ดร.นิเทศ ตินณะกุล   อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. ปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์   อดีตกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (ดีดี) บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

รศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ   คณบดีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ปาริชาติ  สถาปิตานนท์   อาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ประเสรฐิ  บญุสมัพนัธ์   อดตีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

คุณปรีชา วัชราภัย  อดีตเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คุณพงศ์โพยม  วาศภูติ   อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
พล.อ.พิศณุ  อุไรเลิศ   อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา กองทัพบก
คุณมาริสา รัฐปัตย์   ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
คุณรัศมี วิศทเวทย์   อดีตเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
พล.ต.อ.ดร.วัชรพล  ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ อดีตโฆษกส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
     และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณวัชรี ไพศาลเจริญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและระบบบัญชี
พล.ท.นายแพทย์  สหชาติ พิพิธกุล  อดีตผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
คุณอภิเษก  มณเฑียรวิเชียรฉาย  ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (Modern History)
Professor Anthony Heath  อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
Mr. Kevin Dempsey  อดีตอาจารย์ประจ�าสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* เรียงรายชื่อตามล�าดับอักษรและภาษาไทยอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีบทบาทส�าคัญในการให้ค�าปรึกษาแนะน�าในเรื่องที่ทางกรรมการ
ของศูนย์ศึกษาฯ เรียนหารือเพื่อเป็นวิทยาทาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในลักษณะ  peer review ช่วยประเมินคุณค่าเกี่ยวกับ
บทความ ข้อเขียนของ ผู้ให้ความสนใจที่ประสงค์จะน�าข้อเขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร  “ยุติธรรมคู่ขนาน“  ในกรณีที่ข้อเขียนนั้นๆ สอดคล้องกับ
ความรู้ความ  ช�านาญโดยตรงของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน  หากไม่ตรงหรือไม่เกี่ยวข้องทางศูนย์ศึกษาฯ  จึงจะติดต่อประสานงานกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นล�าดับถัดไป
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Ph.D. in Economics
(University of North Carolina, Chapel Hill)



กิจกรรมต่างๆ
ของ ศูนย์ศึืกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์  ลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ดร อมร วาณิชวิวัฒน์ ขอพระบรมราชานุญาต
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ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
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เนื่องในโอกาสการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ พระบรมมหาราชวัง
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ด�ารงต�าแหน่งประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศุนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย



ถ่ายภาพกับนิสิตที่ได้สอนในชั้นปีที่หนึ่ง
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ของรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ณ พระราชวังสวนจิตรลดารโหฐาน

แสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่
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ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย

เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและมอบกระเข้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แด่
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1
ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2557

 เป็นข่าวใหญ่อกีครัง้หนึง่ท่ีสร้างความสัน่สะเทอืนและเป็นรอยด่างอย่างยิง่ต่อองค์กรต�ารวจของไทย 

ในการจับกุมด�าเนินคดี นายต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ของ กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง ตั้งแต่ตัวผู้บัญชาการ 

คือ พล ต ท พงษ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก ในข้อหาร้ายแรงและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติในหลาย

กระทง

 ในมุมมองด้านบวกอาจมองได้ว่าในยุคสมัยแห่งการปฎิรูปการเมืองและการบริหารราชการ 

แผ่นดินที่มี คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก ท�าให้การท�างานในหลายส่วนที่เป็นเร่ืองยาก

ในเวลาที่การเมืองอยู่ในอีกขั้วอ�านาจเป็นเรื่องยากได้กลายเป็นเรื่องง่ายส�าหรับคณะท�างานในวันนี้  เพราะ

กระแสข่าวลือดังปรากฏให้ได้ทราบตามสื่อต่างๆ ก่อนหน้าจะมีการจับกุมเป็นเรื่องที่น่าจะมีหลายต่อหลาย

ท่านเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามาบ้าง

 แต่ก็ยังคงมีความเชื่อกันอยู่ลึกๆ ว่า ล�าพัง นายต�ารวจยศพลต�ารวจโท แม้จะเป็น “ ข้าราชการชั้น

ผูใ้หญ่”  แต่กระบวนการหรอืกจิกรรมทีก่ระท�าการไปกระทัง่ถกูด�าเนนิการตามกฎหมาย ไม่น่าจะมผู้ีเกีย่วข้อง

เฉพาะ ตัวผู้บัญชาการฯ กับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่น่าจะมี “เครือข่าย กระบวนการผู้อยู่ในขบวนการอีกเป็น

จ�านวนมาก” ท�าให้มข่ีาวลอืถงึขนาดว่าจะมกีารเรยีกตัวหรือจับกมุนายต�ารวจอกีกว่าส่ีสิบนายตามมาในเวลา

ไล่เลี่ยกัน

 เรื่องที่เกิดขึ้น ต้องยอมรับว่าต่อให้ได้รับค�าชื่นชมในแนวทางใดกับการได้ตัวผู้กระท�าผิด แต่คนเป็น 

ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ตั้งแต่ ผบ ตร เรื่อยมากระทั่งบุคลากรต�ารวจในองค์กรทุกคนล้วนแต่ต้องรู้สึกเศร้า

สะเทือนใจและคงอับอายกับการถูกสังคมต�าหนิดูหมิ่นเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร ์

อยู่อย่างมาก 

 สิ่งที่จะช่วยเรียกฟื้นศรัทธาประชาชนต่อองค์กรต�ารวจให้เกิดสิ่งทุกฝ่ายต้องการให้เกิดขึ้น และ

ถือเป็นหัวใจส�าคัญอย่างยิ่ง คือ “การท่ีประชาชนยินยอมพร้อมใจที่จะอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของต�ารวจ 

(policed by consent)” จะต้องอาศัยสิ่งที่ท่านหัวหน้า คสช และ นายกรัฐมนตรี ได้น�าเสนอให้ทุกฝ่าย

ตระหนักทั่วกันว่า หากมีสิ่งใดที่ทาง คสช สามารถเร่งรัดด�าเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน

แก้ไขกฎหมายมากมาย อาจผ่านมายงั หวัหน้า คสช เพือ่พจิารณาใช้อ�านาจในช่องทางทีม่อียูอ่นมุตัดิ�าเนนิการ

ปรับแก้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งความเห็นส่วนตัวมองว่านี่คือ ทางด่วน (fast track) ที่ทางส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาต ิโดยท่าน ผูบั้ญชาการฯ อาจต้องหารอืกบับคุลากรภายในเพือ่แสวงหามาตรการวธิกีารท�างาน

หรือการปฎิรูปโครงสร้างและวัฒนธรรมทั้งตัวองค์กรและบุคลากรให้ได้ในคราวนี้

ขอให้ “ต�ารวจ” พลิกวิกฤต เป็น “โอกาส”
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 ผมเองปรารถนามาช้านานอยากเห็นความเป็นอิสระขององค์กรต�ารวจที่ปราศจากการแทรกแซง

จากปัจจัยภายนอก ให้เกิดองค์กรต�ารวจที่เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนทุกชนชั้นและสามารถอ�านวยความ

ยุติธรรมให้กับส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเห็นว่าองค์กรต�ารวจไม่เคยขาดจากการครอบง�าของ

ฝ่ายที่เข้ามามีอ�านาจทางการเมืองเลย หากในอนาคตองค์กรต�ารวจจะสามารถยกสถานะของตนให้มีฐานะ 

เทียบเท่า “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” เหมือนอย่างองค์กรอัยการ เหมือนอย่าง องค์กรอิสระบางหน่วย และ

ให้มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้จริง จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท�าให้

วงล้อเดิมๆ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กรต�ารวจสามารถแก้ไขบรรเทาเบาบางลงได้ 

 ในอนาคต คณะกรรมการข้าราชการต�ารวจ (ก ตร) อาจได้มาจากสัดส่วนของคนนอกกว่าแปดสิบ

เปอร์เซ็นต์  และที่มาจะได้รับการคัดสรรจากกระบวนการที่อาจต้องให้มีการเลือกตั้งไปพร้อมๆ  กับ  การ

เลือกตั้งของท้องถิ่น ที่มีการพูดถึงขนาดว่า แม้แต่ตัวผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ก็ต้องเป็นมืออาชีพ ถ้าไม่

ประกาศรับสมัครแล้วคัดเลือกกันก็ต้องให้มีการเลือกต้ังควบคู่ไปกับการเลือกต้ังของท้องถ่ินในวาระโอกาส

ต่างๆ เช่น ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หรือในการเลือกตั้งทั่วไป หากวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

ตรงกัน

 ทั้งนี้ ตราบเท่าที่กระบวนการกระท�าผิดกฎหมายยังสามารถอาศัยอ�านาจหน้าที่ของ “ต�ารวจ” ใน

การแสวงประโยชน์ให้กับตนและพวกพ้องรวมท้ังสามารถแบ่งปันผลประโยชน์กับต�ารวจที่มีอ�านาจได้อย่าง 

ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ก็ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาของต�ารวจวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ด้วยการท�าวิจัยหรือ 

ทอดแบบสอบถาม แต่ต้องอาศยั “ยาแรง” อย่างการยกเครือ่งทัง้ระเบยีบกฎเกณฑ์ การปรบัโครงสร้างองค์กร

ตั้งแต่ผู้น�าสูงสุดขององค์กรไปกระทั่งถึงสถานีต�ารวจ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบขุดรากถอนโคนให้ส�าเร็จ
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เมื่อผมเป็น “สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ”

 เมือ่ได้รบัการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งสมาชกิสภาปฎริปูแล้ว ผมถอืเป็นสญัญา

ประชาคมกับประชาชนว่าจะต้องท�าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งแนวทางการ 

ปฎิรูปประเทศเป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย แต่ที่น่ายินดีอีกส่วนหนึ่ง คือการได้

มโีอกาสเข้ามาท�าหน้าท่ีร่วมกบัตวัแทนของทุกภาคส่วนในการเข้ามาเสนอแนะแนวทางความคดิอ่านเกีย่วกบั

การแก้ไขข้อบกพร่องหรือพัฒนาปรับปรุงให้ชาติบ้านเมืองของเรามีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

 ด้วยการแข่งขนัทีส่งูและมากด้วยผูม้คีวามรอบรูค้วามช�านาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ หลาก

หลาย ผมเรียนจากใจจริงว่า ไม่มั่นใจนักว่าจะได้รับการคัดเลือกกับการถูกเสนอชื่อให้เข้ารับการสรรหาด้าน

การเมือง แต่ถือเป็นวิสัยทัศน์ของ “คสช และคณะกรรมการสรรหา” ที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแยกแยะ

กลุ่มผู้ถูกเสนอชื่อจาก องค์กรอิสระและหน่วยงานที่อยู่ในข่ายจะต้องด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงองค์กรและ

กระบวนการท�างานออกไปต่างหาก ซึง่เชือ่ว่าบคุคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถทีม่าจากองค์กรอสิระและหน่วย

ราชการบางหน่วยงานเหล่านี้ จะได้มีส่วนสนับสนุนการท�างานของสภาปฎิรูปแห่งชาติในอนาคตต่อไป

 ส�าหรบัเรือ่งหลกัๆ ส�าคญัหลายเรือ่งท่ีอยูใ่นข่ายต้องด�าเนนิงานอย่างเร่งด่วน คอื ปัญหาซ่ึงหมกัหมม

อยู่ในแวดวงการเมืองและระบบการบริหารงานภาครัฐรวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่ต้องเร่งสร้างความเชื่อ

ถือศรัทธาในหมู่ประชาชนให้กลับฟื้นคืนมาเป็นปกติ ในวันนี้ที่เห็นได้ชัดอย่างในคดีฆาตกรรมชาวอังกฤษ 

ทีเ่กาะเต่า ปรากฎว่าทางต�ารวจหากพจิารณาด้วยความเป็นธรรมกเ็ชือ่ว่ามกีารเร่งรดัด�าเนนิคดแีละพยายาม

แสวงหาพยานหลักฐานข้อเท็จจริงด้วยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ แต่ประชาชนกลับยังคงวิพากษ์วิจารณ์

การท�างานของเจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวาง ที่เลวร้ายกว่านั้นเพียงไม่กี่วันถัดมา “เสี่ยโจ้” ผู้กว้างขวางแห่ง

จังหวัดปัตตานี ได้หลบหนีจากการควบคุมของเจ้าหน้าท่ีประจ�าศาลอย่างไร้ร่องรอย ภายหลังการฟังค�า

พพิากษาคดทีีต่วัเขาถกูศาลสัง่จ�าคกุโดยไม่รอลงอาญา โดยทราบว่าขณะนีผู้้ต้องหาได้หลบหนไีปยงัประเทศ 

เพื่อนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 หากยงัปล่อยให้ปรากฎการณ์ทีบ่ัน่ทอนศกัด์ิศรีของการเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายและเป็นรอยด่างให้กบั

กระบวนการยุติธรรมและเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเมืองอยู่ต่อไปเช่นนี้ สิ่งที่เราปรารถนาจะเห็น

คนในสังคมให้ความเคารพเชือ่ฟังย�าเกรงกฎหมายและเชือ่มัน่ในระบบการเมอืงทีม่ธีรรมาภบิาล ดเูหมอืนจะ

ยังห่างไกลจากความเป็นจริง 
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 ความพยายามทีเ่รามุง่สร้างสภาวะความเป็นพลเมอืง (citizenship) เพ่ือให้คนในสังคมทกุหมูเ่หล่า

ชนชัน้เชือ้ชาตเิผ่าพนัธุไ์ด้มโีอกาสในการเข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีอ่ยูเ่บือ้งหน้าเป็นสิง่ส�าคญั 

และเป็นความมุง่หวงัของผมในฐานะสมาชกิสภาปฎริปูแห่งชาติ ทีต้่องการให้ประชาชนพลเมอืงมบีทบาทน�า

และเป็นผู้เสียสละในแง่ของก�าลังความรู้ความสามารถและยอมที่จะเข้ามาท�าหน้าที่เป็นปากเสียงสะท้อน

ความคิดอ่านที่เป็นประโยชน์ให้กับหมู่มวลสมาชิกสภาปฎิรูปฯ ได้น�าไปใช้ปฎิบัติและเพ่ือแก้ไขปัญหาที ่

เกิดขึ้นในอดีต

 ทั้งน้ีอาจจะเร็วเกินไปท่ีจะระบุถึงแนวทางวิธีการปฎิรูปที่ชัดเจนในเวลานี้ เนื่องจากการปฎิรูป

ประเทศเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการระดมสรรพก�าลังความคิดของ สปช ทุกคนที่มีโอกาสเข้ามาสร้างคุณูปการ

ให้กับสังคมประเทศชาติ  ซึ่งคงต้องเป็นมติของที่ประชุมใหญ่และเป็นความต้องการของเสียงข้างมากใน 

สภาปฎิรูปแห่งชาติที่จะก�าหนดทิศทางและกรอบการท�างานในเร็ววันนี้อย่างเป็นรูปธรรมว่า ในกรอบระยะ

เวลาประมาณหนึ่งปี ทาง สปช ต้องการจะบรรลุเป้าหมายในเรื่องใดด้วยวิธีการอย่างไร

 เราคงไม่เปิดศึกหรือรุกรบในทุกด้าน แต่จะมีการจัดล�าดับความส�าคัญของเรื่อง รวมทั้งพิจารณา

ความพร้อมและความสมัครใจของหมู่มวลสมาชิก สปชฯ ที่ควรเป็นการ “อาสา” เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญ กระทั่งถึงการเข้าเป็นกรรมาธิการชุดใดนอกเหนือไปจากกรรมาธิการ 

ในด้านที่ตนได้รับการสรรหาหรือมีความรอบรู้เฉพาะทาง จึงหวังว่า หนึ่งปีนับจากนี้ การท�างานของ สปช 

จะได้รับความสนใจ ตรวจสอบ รวมทั้งสามารถรองรับการเข้ามามีส่วนรูปในการปฎิรูปของประชาชนทุก 

หมู่เหล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพให้คุ้มค่าทั้งเวลาและเงินงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายในการนี้
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“สปช” กับภาระหน้าที่และความคาดหวังของสังคม

 คาดว่ารายชื่อของสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช) จะได้ทราบกันอย่างเป็นทางการภายหลัง 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่ส�าหรับรายชื่อที่มีออกมานั้น ก็เป็นเรื่องที่มีการวิจารณ์กันไปตาม

ความคดิเหน็และทศันะของแต่ละบคุคลว่ามวีตัถปุระสงค์หรือเหตุผลอย่างไรท�าไมจึงมกีารร่ัวไหลของข้อมลู

ออกมาก่อนได้ ซึง่รายละเอยีดสามารถมองได้ทัง้ในทางการหยัง่กระแสสังคมดังทีท่่านรัฐมนตรีประจ�าส�านกั

นายกรัฐมนตรี มล ปนัดดา ดิศกุล ได้ตอบค�าถามของส่ือมวลชน หรืออาจเป็นเจตนาอื่นนอกเหนือจากนี้ 

สุดจะคาดเดา

 แต่หัวใจส�าคัญของสภาปฎิรูปแห่งชาติ คือ การท�างานเพ่ือให้เกิดมรรคผลในแง่ของการปฎิรูป

ประเทศใน 11 ด้านส�าคัญ ดังที่ได้มีการสรรหากันมา เมื่อพิจารณาจากรายชื่อที่มีปรากฏในส่ือต้องยอม 

รับว่า เสียงส่วนใหญ่เท่าที่ได้รับฟังจากคนรอบข้างทั้งที่เป็นนักวิชาการ ทั้งสื่อมวลชนและผู้รอบรู้ทางการ

เมืองเศรษฐกิจสังคม ต่างยอมรับว่า ประเทศชาติมีความคาดหวังได้จากสภาปฎิรูปแห่งชาติชุดนี้อยู่มาก 

ส่วนเมื่อถึงเวลาปฎิรูปจริงแต่ละท่านจะแสดงฝีไม้ลายมือได้สมกับที่ทาง คสช ให้ความไว้วางใจอย่างไรเป็น

เรื่องที่ต้องติดตาม

 สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลขณะนี้ คือ เรื่องของกรอบเวลาการท�างานของ สปช ที่คาดกันว่าจะใช้เวลา

ประมาณ 1 ปี เป็นเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความกังวลใจว่าจะสามารถท�างานที่หนักมากให้ได้ผลจริงได้เพียงใด 

เพราะภารกิจ 11 ด้าน เรื่องที่หนักสุดสองสามเรื่อง ได้แก่ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การเข้าสู่อ�านาจ

ทางการเมืองของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร รวมทั้งเรื่องการปฎิรูปการศึกษาและเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่อง

ปากท้อง ท�าให้หลายฝ่ายมุ่งหวังจะเห็นพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมของการท�างานในส่วนเหล่านี้เป็นส�าคัญ

 ทั้งนี้การปฎิรูปด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน เรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขล้วนมีความ

ส�าคัญ แต่อาจทอดเวลาเพื่อให้การปฎิรูปด้านหลักเดินหน้าได้ตามวัตถุประสงค์ ส่ิงที่เป็นความน่าหนักใจ 

ของทกุฝ่าย คือ ความร่วมมอืของทกุภาคส่วนทีก่ารด�าเนนิงานในลกัษณะของสภาปฎริปูจะต้องกระท�าอย่าง

มีส่วนร่วมของทุกองค์กรและประชาชนทุกหมู่เหล่า ดังนั้น เมื่อเริ่มต้นปฎิรูป จะต้องดูว่าทิศทางและการ

ยินยอมพร้อมใจของกลุ่มก๊วน เสื้อสีต่างๆ จะมีปฎิกริยาหรือแรงต้านและผลักดันอะไรอย่างไร

 ที่ส�าคัญยิ่งกว่า คือ การมองว่า เมื่อทาง “คสช” พ้นหน้าที่ไปตามวาระ สิ่งที่เคยกริ่งเกรงอ�านาจ

ของ คสช อยู ่จะฟ้ืนตวัและกลบัขึน้มาปฎบิตักิารอกีวาระหนึง่ ซ่ึงหากเป็นเช่นนัน้ จะถอืว่า ส่ิงทีล่งทนุลงแรง

ไปจะเกิดช่องว่าง และมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี “ผู้สานต่อ” จึงน่าขบคิดกันว่าการท�าให้แนวทาง 
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วธิกีารแห่งการปฎริปูด�าเนินต่อไปได้อย่างยัง่ยนื น่าจะเป็นทางเลอืกของการแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ประการหนึ่ง 

 ส�าหรับส่วนตัวแล้ว ไม่ขัดข้องและเห็นว่า หากองค์กรอิสระในลักษณะคล้ายกับสภาปฎิรูปเช่นนี้จะ

มีอยู่ต่อไปทุกๆ ระยะสามหรือสี่ปี เป็นเสมือน “สภาคู่ขนาน” ในการให้แนวทางข้อเสนอแนะเพื่อสานต่อสิ่ง

ทีส่ภาปฎริปูชดุปัจจบุนักระท�าอยู ่น่าจะเป็นโอกาสและท�าให้การแก้ปัญหาในระยะยาวของประเทศบรรลุผล

ได้ เนือ่งด้วยเราต่างได้เหน็การตืน่ตวัของผูค้นทีเ่ข้ามาสมคัรรับการสรรหาเป็นสมาชกิสภาปฎรูิปเป็นจ�านวน

มากในหลากหลายสาขา และ ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์และความรู้ความสามารถ น่าจะสร้าง

บรรยากาศแห่งการตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเช่นนี้ให้คงอยู่ต่อไป

 แม้ว่าเราอาจมี “สภาพัฒนาการเมือง” และ “สภาที่ปรึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ” แต่ต้องยอมรับว่า การด�าเนินการที่แล้วมาในอดีตของสององค์กรดังกล่าวยังมีปัญหาในแง่ของความ

เช่ือถือและยอมรับจากสังคม อาจเป็นเพราะเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นในสภาวะที่สังคมส่วนใหญ่ยังไม่ต่ืนตัวกับ

การแก้ปัญหาเหมือนดัง “สภาปฎิรูป” ท่ีเกิดข้ึนเพราะมีตัวอย่าง มีปรากฏการณ์ทางสังคมที่ท�าให้คนเกิด

ความสนใจ และพยายามจะพัฒนาตนเองให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของสภาปฎิรูป ท�าให้เห็นว่า การธ�ารงรักษา

คุณลกัษณะและแนวทางการท�างานของสภาปฎริปูให้เดินหน้าต่อไปเช่นนีจ้ะเป็นคณุปูการอย่างยิง่ต่อสังคม

ไทยยิ่งๆ ขึ้นในอนาคต
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ข้อถกเถียงที่ยังไม่ลงตัวในการปฏิรูปประเทศ

 การปฎิรูปการเมืองและกระบวนการยุติธรรมในสภาปฎิรูปแห่งชาติด�าเนินไปอย่างเข้มข้น ควบคู่ 

ไปกับกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่สัปดาห์นี้มาถึงการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐและองค์กรอิสระที่ 

ไม่ใช่ศาล โดยเรื่องของศาลนั้นมีการพิจารณาไปก่อนหน้านี้ แต่ยังมีหลายประเด็นข้อถกเถียงที่อาจถูกเรื่อง

ของการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานรัฐสภากับประธานวุฒิสภามาแย่งพื้นที่สื่อไป

 แต่เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความเคลื่อนไหวและได้รับทราบข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ในการจะ

ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางความคิดเห็นกับพวกเรา สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช) ผมมี

ความยินดีจะน�าเสนอเรื่องราวความคืบหน้าในส่วนที่ตนเองเป็นประธานอนุกรรมาธิการทั้งในคณะปฎิรูป

ระบบพรรคการเมือง และ การศึกษาการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีเรื่องที่ต้องน�าเสนอและให้ได้เห็นภาพรวม 

การท�างานที่เกิดขึ้น

 โดยในส่วนของการปฎิรูประบบพรรคการเมือง ยังมีข้อถกเถียงที่ท้ายที่สุดคงต้องขึ้นกับเสียง 

ส่วนใหญ่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ ยกร่าง รธน) ที่จะเลือกสิ่งที่เห็นว่าดีและเหมาะสม

ทีส่ดุในขัน้สุดท้าย แต่ทางคณะอน ุกมธ ปฎริปูระบบพรรคการเมอืง เหน็ว่า ความเข้มแขง็ของพรรคการเมอืง

แม้จะเป็นดาบสองคม แต่ประเด็นที่มาของ สส ที่จะไม่ต้องสังกัดพรรคดังที่หลายท่านอาจได้ยินได้ฟังมานั้น 

จะต้องท�าให้การได้มาซึง่ “ตวัแทนปวงชน” เป็นคนดีมศีลีธรรมมากความรู้ความสามารถและมจิีตวญิญาณ

รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเข้าใจว่า หลายคนอาจพิจารณาได้ว่า จะหา “คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้สักกี่คน 

ในสังคมของพวกเราเวลานี้” แต่นั่นคือ เป้าหมายที่เราต่างต้องการให้เกิดข้ึนจริง เพราะมิฉะนั้นแล้ว การ

ให้ “บุคคล หรือ กลุ่ม หรือ คณะบุคคลที่สามารถเข้ารับการสมัครเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในรัฐสภา 

ในอนาคต” จะมีปัญหามากมายอย่างคาดไม่ถึง

 ศาสตราจารย์ ดร สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ ประธานกรรมาธิการปฎิรูปการเมือง ได้กล่าวไว้น่าสนใจ 

ในที่ประชุมซึ่งผมเป็นกรรมาธิการร่วมอยู่ด้วยมีจุดส�าคัญท่ีต้องครุ่นคิดว่า ระบบท่ีเราออกแบบเพ่ือป้องกัน

คนไม่ดีนั้น แท้จริงแล้วก�าลังจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของนักธุรกิจการเมืองหรือนักการเมืองที่มุ่งแสวง

ประโยชน์หรอืไม่ เฉพาะอย่างยิง่การให้สดัส่วนของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมทีีม่าจากการก�าหนดด้วยจ�านวน

ของ สส ที่ได้รับการเลือกตั้งจากคะแนนความนิยมของพรรค (หรือ Landesliste ตามแนวทางการเลือกตั้ง

แบบประเทศเยอรมัน ที่มีหลายท่านเห็นว่าน่าน�ามาปรับใช้)  แต่หารู้ไม่ว่า เมื่อพรรคการเมืองเห็นว่าบุคคล 

ที่จะได้เป็น สส แบบสัดส่วนนั้น ค�านวณด้วยการแบ่งปันกับพรรคการเมืองอื่นๆ ที่ไม่สามารถกวาดทุก 

ที่น่ังได้ แต่หากค�านวณด้วยวิธีการเลือกตั้งแบบเยอรมันข้างต้น จะต้องท�ายอดให้ได้ สส ในแบบแบ่งเขต
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อย่างน้อยร้อยละ 5 ของความนิยมทั้งประเทศ หรือที่มีการเฉลี่ยตัวเลขว่านัดส่วนจะค�านวณได้จากจ�านวน 

สส แบ่งเขต  3 คน ต่อ สส แบบสัดส่วน 1 คน ท�าให้พรรคการเมืองที่มีความนิยมในแบรนด์ของพรรคสูง  

จะเลือกบุคคลที่ได้รับความนิยมหรือเป็นที่รู้จักของประชาชนเข้าลงสมัครแบบแบ่งเขตแบบอิสระ เพราะ

โอกาสได้รับเลือกนั้นสูงมาก เมื่อรวมกับจ�านวน สส ในแบบสัดส่วนที่เสนอชื่อเข้ามาพร้อมด้วย สส ที่ได้รับ

การเลือกตั้งในแบบแบ่งเขตทั้งในนามพรรคตนเอง และอาจไป “กว้านซื้อ” มาจากบุคคลที่สมัครแบบอิสระ

ให้มาเป็นพวกพ้อง จะท�าให้พรรคการเมืองที่วางกลยุทธ์เช่นนี้ สามารถได้จ�านวน สส เข้ามาได้เป็นจ�านวน

มาก ท�าให้พรรคการเมืองนั้นมีความแข็งแกร่งและสามารถครองเสียงข้างมากในสภาได้ไม่ยาก

 ท�าให้เห็นได้ว่า การเปิดให้มีการสมัครแบบ “อิสระ หรือ independent” ได้นั้น ในแง่มุมหนึ่งคือ

ต้องการท�าให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพของตนผ่านการเป็นตัวแทนของปวงชนด้วยโอกาสที่มีมาก 

ยิ่งขึ้น แต่กลายเป็นช่องโหว่ที่ผู้เจนจัดบนเวทีการเมืองสามารถมองเห็นลู่ทางในการใช้เง่ือนไขที่มีเจตนาดี 

มาบิดพริ้วให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองได้

 ส�าหรับในส่วนการศึกษาการปฎิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีความพยายามจะท�าให้การบังคับใช้

กฎหมายเกิดผลเป็นรูปธรรม เราจะได้ไม่เห็นความลักลั่นของการสั่งฟ้อง หรือ ไม่ฟ้องในคดีที่น่าจะมีบริบท

คล้ายกัน เราจะได้เห็น ความเปลี่ยนแปลงที่จะท�าให้คนในสังคมมีความเคารพและเกรงกลัวกฎหมาย ชนิด

ท่ีไม่ต้องมีผู้รักษากฎหมายมาคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนในกรณีของการบังคับใช้กฎหมายจราจร 

การพนัน การละเมิดต่อเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติต่างๆ ที่ทราบมาว่าวันนี้แม้จะมีกฎหมายกว่าแปดร้อยฉบับที่

ยังมีผลบังคับใช้ แต่ที่มีการใช้บ่อยและคุ้นเคยกันเป็นการทั่วไปนั้นมีอยู่รวม แปดสิบกว่าฉบับ

 ในโอกาสหน้าจะหาโอกาสมาเล่าสูก่นัฟังถงึแนวทางของการบงัคบัใช้กฎหมายทีอ่าจใช้องค์กรกลาง

หรือองค์กรที่มีการจัดตั้งขึ้นมาท�าหน้าที่เพิ่มพูนกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่

ย�าเกรงของคนส่วนใหญ่ในสังคมเพิ่มเติมต่อไป 
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ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและต�ารวจ

 ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของอนุกรรมการปฎิรูปองค์กรต�ารวจเราได้มีการประชุมคร้ังแรกไปเมื่อ 

ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา  ถ้าจะถามว่ามีความคืบหน้าเป็นประการใดคงจะเร็วเกินไปที่จะให้ค�าตอบอะไรได ้

อย่างชัดเจน  แต่ด้วยความพร้อมเพรียงและมุ่งมั่นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ตัวประธาน คือ พลเรือเอก  

พะจณุณ์ ตามประทปี ไปกระทัง่ถงึบรรดาหมูม่วลสมาชกิทีม่เีจตนารมณ์และความมุง่มัน่เสยีสละทีจ่ะพฒันา

องค์กรต�ารวจให้ปลอดจากการแทรกแซงของอ�านาจภายนอกและแก้ไขปัญหาที่หมักหมมภายในองค์กร

ต�ารวจอย่างที่เรียกติดปากว่าเป็น “วัฒนธรรมองค์กร” ส่วนตัวของผมเชื่อมั่นว่าประชาชนสามารถฝาก 

ความหวังความไว้วางใจกับอนุกรมาธิการชุดนี้ได้

 ส�าหรับเรื่องที่มีการหยิบยกมาหารือมีความหลากหลายในแง่ของมุมมองข้อเสนอแนะและวิธีการ

จัดการกับปัญหา ซึ่งต้องเรียนว่าเรื่องที่น�าเสนอในบทควมนี้ส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีผมเห็นว่าจะเกิดประโยชน ์

ในการปฎิรูปเปล่ียนแปลงองค์กรต�ารวจให้ดียิ่งข้ึน มิใช่ความเห็นพ้องหรือถือเป็นมติของอนุกรรมาธิการ 

แต่อย่างใด 

 ยกตัวอย่างเรื่องของการยกเครื่องการบริหารงานบุคคลที่เคยถูกอ�านาจทางการเมืองหรืออ�านาจ

ภายนอกแทรกแซงท�าให้ต�ารวจขาด “ความเป็นมืออชีพ” มีข้อเสนอให้ยกสถานะองค์กรต�ารวจให้มีความ

อิสระ แต่บนพ้ืนฐานความเป็นอิสระมีเรื่ิองท่ีต้องคิดค�านึงอยู่หลายประการ เพราะการบังคับบัญชาดูแล 

และบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องมีสายการบังคับบัญชา หากจะอิสระโดยไม่มีผู้กุมบังเหียนหรือคัดท้าย 

ก็อาจเกิดปัญหาหลายๆ อย่างตามมา แต่ได้มีตัวแบบให้เห็นในหลายประเทศที่องค์กรบังคับใช้กฎหมายมี 

ความอสิระโดยมคีณะกรรมการกลางท่ีมาจากภาคประชาชนเข้ามาก�าหนดนโยบาย ควบคมุดูแลผูบ้ญัชาการ

สูงสุดของหน่วยงาน สามารถให้คุณให้โทษหรือถอดถอนบุคคลเหล่านี้ได้ เปรียบเสมือนการตั้งค�าถามที่พบ

บ่อยในกระบวนการยุติธรรม นั่นคือ “who guards the guardian?” แปลได้ว่า เราจ�าเป็นต้องมีคนมา

ตรวจสอบถ่วงดุลกับผู้คุ้มกฏหรือผู้บังคับใช้กฏหมายด้วย

 เรื่องต่อมาที่ถือเป็นเรื่องใหญ่และน่าจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมาก ได้แก่ แนวคิดการ

พัฒนาโรงเรียนนายร้อยต�ารวจให้มีสถานะเป็นสถาบันวิชาการต�ารวจเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานสืบสวน 

สอบสวนหรือการอ�านวยความยุติธรรมส�าหรับผู้มีประสบการณ์ มิใช่การผลิตนักเรียนนายร้อยต�ารวจเช่น

ท่ีผ่านมาแต่อย่างใด เพราะปัญหาหนึ่งที่พบเห์้นได้บ่อย คือ ความเกรงอกเกรงใจ เฉพาะอย่างยิ่งการเป็น 
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รุ่นพี่รุ่นน้องในองค์กร กระทั่งถึงความสัมพนธ์ในลักษณะเดียวกับเพื่อนร่วมรุ่นในเหล่าทัพ ข้อดีในการ 

สร้างเสริมการประสานงาน หลายครั้งกลายเป็นข้อบั่นทอนความศักดิ์สิทธ์ของกฎหมายและเกิดการอ�านวย 

ความยุติธรรมแบบเลือกท่รักมักที่ชัง

 ผมได้เรียนที่ประชุมอนุกรมาธิการไปว่า การปฎิรูปเป็นโอกาสส�าคัญท่เมื่ออนุกรรมาธิการได้รับ

มอบหมายทั้งอ�านาจหน้าท่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มภาคภูมิ จะต้องเลือกท�าเรื่องที่ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ และต้องส่งผลในทางสร้างคุณูปการให้แก่สังคมในระยะยาว เราจะไม่เสียเวลาพูด

แต่ปัญหาเดิมๆ หรือใช้วิธีการเดิมๆ ท่เกรงอกเกรงใจหรือถ้อยทีถ้อยอาศันในการแก้ปัญหา บางเรื่องต้อง 

ยาแรงหรอืใช้มาตรการเข้มข้นหนกัเบาต่างกนัออกไป จงึเชือ่มัน่ว่าการท�างานอกีราวหนึง่ปีของคณะกรรมาธิ

การปฎิรูปต�ารวจที่จะต้องเดินหน้าต่อนี้ไปจะเห็นความเปล่ียนแปลงท่เป็นมรรคผลและในทางสร้างสรร 

ให้กับองค์กรต�ารวจได้แน่นอน
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ปฎิรูปการบังคับใช้กฎหมาย : ท�าได้จริง

 ดังได้สัญญาท่านผู้อ่านไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะน�าเนื้อหาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฎิ

รูปประเทศ มาน�าเสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้โดยทั่วกัน ส�าหรับภารกิจส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การศึกษา 

แนวทางการปฎิรูปการบังคับใช้กฎหมายให้ได้ผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ส�าหรับภาระหน้าที่ในฐานะ

ประธานอนกุรรมาธกิารชดุดงักล่าว ต้องเรยีนว่าคณะท�างานของพวกเรามคีวามทุม่เทในการแสวงหาแนวทาง

มาตรการต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างแข็งขัน มีการแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็น ๓ ด้านหลัก คือ กฎหมายในส่วน

การเมืองการปกครอง กฎหมายด้านเศรษฐกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสังคมให้อยู่กับร่องกับรอย

 วันนี้ผมขออนุญาตน�าแนวคิดส่วนตัวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน่าปวดหัวของคนในสังคมทุกวันนี้ คือ 

เรื่องของความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะหลังจากความไม่ชัดเจนกรณีจะเอาอย่างไรกับ  

“รถหรทูีห่ลกีเลีย่งภาษรีปูแบบต่างๆ” ระยะหลงัเราจะพบรถเหล่านีอ้อกมาขบัสวงิสวายใช้ความเรว็อย่างสงู 

รวมถึงบรรดารถมอเตอร์ไซค์ซีซีสูง ที่เขาเอาไว้ขับออกต่างจังหวัดแต่วันนี้ท้องถนนในกรุงเทพเราพบรถ 

มอเตอร์ไบค์ บิ๊กไบค์ และรถที่ใช้ส�าหรับแข่งขันออกมาขับอวดความด้อยทางความคิดสติปัญญาของคนบาง

จ�าพวกที่มักง่าย ใช้ความเร็วสูงในขณะที่รถคันอื่นๆ ขับด้วยความเร็วไม่เกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 ได้มกีารพดูคยุและแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาภายในทีป่ระชมุอนกุรรมาธกิาร ถงึขัน้เสนอก�าหนดให้  

“ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดของพฤติกรรมใดที่ส่อไปในทางกระท�าความผิดส�าเร็จชัดแจ้ง” สามารถเทียบ

ได้กับการกระท�า “ความผิดซึ่งหน้า” เช่น การละเมิดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจร โดยให้มีการจัดตั้ง  

“ศาลจราจร” เพือ่พจิารณาอรรถคดว่ีาด้วยการใช้รถใช้ถนนเป็นการเฉพาะ ด้วยเชือ่บนสมมตฐิานทีว่่า “มนษุย์

รกัความสะดวกสบาย ต้องการผลประโยชน์ให้กบัตวัเองมากทีส่ดุ” จงึเป็นบ่อเกดิหนึง่ของการละเมดิกฎหมาย

และกระท�าการในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้

 เมื่อมีศาลจราจร จะลดการปะทะในหน้างานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย กับ ประชาชน 

โดยตรง ท�าให้ผู้กระท�าความผิดจะมีภาระมากข้ึน หากมีหมายเรียกไม่ไปแสดงตนอาจต้องออกหมายจับ  

และมกีารประกนัตวัในช้ันศาล เช่ือว่ากระบวนการหรอืมาตรการทีเ่สรมิขึน้มานี ้อาจถกูต่อต้านอย่างมากมาย

ในระยะแรก แต่เชื่อว่าในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดวินัยจราจรอย่างทั่วถึงกัน เพราะท้ายสุดนอกจากการยึด 

“ใบอนุญาตขับขี่ ในกรณีร้ายแรงอาจห้ามขับขี่ตลอดชีวิต” หรือกระทั่งยึดทรัพย์ที่ใช้ในการกระท�าความผิด 

เช่น รถมอเตอร์ไซค์ หรือ รถยนต์ส่วนบุคคล จะหรูจะถูกแพงหรือไม่ ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐาน
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 ยิ่งกว่านั้น ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ ยังมองไกลไปถึง การน�าเอาเคร่ืองมืออิเลคทรอนิคส์มาใช้ 

ในการเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ให้มี Public warden หรือ ผู้ตรวจตราแทนต�ารวจตาม

ท้องถนน ในการกระท�าความผิด เช่น เทศบัญญัติ หรือการจอดรถในที่ห้ามจอด คนพวกนี้ เปรียบเสมือน  

“ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน” จะมี Handheld scanner ที่สามารถยิงเลเซอร์ในระยะไกลพอสมควรไปที่บาร์โค้ด 

หรือ ใช้ระบบคลื่นความถี่วิทยุ RAF เช่นเดียวกับการยกเปิดไม้กั้นเวลารถวิ่งเข้าด่านจ่ายเงินบนทางด่วน 

ท�าให้ในอนาคต อาจต้องร่วมมอืกบั กรมการขนส่งทางบก และ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการออกใบอนญุาต

ต่างๆ ที่จะต้องมี tag หรือ อุปกรณ์ที่สอดรับกับเครื่องสแกนเนอร์ดังกล่าว โดยเพื่อมิให้มีการกลั่นแกล้ง  

คนเหล่านี้ จะมีกล้องติดตัวเพื่อถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ประกอบการส่งข้อมูลในการกระท�า 

ความผดิเข้าสูเ่มนเฟรม หรอื เซรฟิเวอร์ส่วนกลาง ทีย่ากจะมใีครไปขอวิง่เต้นล้างคดี หรือข้อมลูใดๆ ได้ เพราะ

เมื่อกดปุ่มส่งข้อมูลไปเมื่อใดข้อมูลทั้งหลายจะถูกส่งไปบันทึกในฐานข้อมูลส่วนกลางทันที ส่วนจะมีใครมา 

ให้สินบนเจ้าพนักงานหรือมีพนักงานคิดจะเอาอ�านาจหน้าที่ตรงนี้ไปหาผลประโยชน์ ไม่ต้องห่วงเลยเพราะ

เราวางมาตรการควบคุมไว้รัดกุมไม่ว่าจะเป็นสายลับ หรือ กล้องวงจรปิดที่ปัจจุบันสามารถบันทึกภาพ 

ระยะไกล สังเกตการณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติได้อย่างทั่วถึง

 ในอนาคตอาจมีการตั้งคณะกรรมการกลางเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย ที่สามารถออกแนวทางวิธี

การในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องเรียนว่า ตรงนี้ “ไม่ใช่ซูเปอร์บอร์ด” หรือ

คณะกรรมการกลางผู้มีอ�านาจเต็มไปแทรกแซงการท�างานของหน่วยงานใดได้ตามใจชอบ แต่เป็นองค์คณะ

ที่มีที่มาจากหน่วยงานองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายด้านต่างๆ เข้ามาท�าหน้าที่ขับเคลื่อนการ

บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปดังความคาดหวังของพี่น้องประชาชน ขอให้ทุกท่านสบายใจและวางใจได้ว่า  

อนุกรรมาธิการปฎิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ที่พวกเราก�าลังแสวงหาวิธีการมาตรการต่างๆ มาใช้กับคน 

ในสังคมต่อไปนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์โภชน์ผลของคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างแท้จริง
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แม่น�้าทุกสายมองปัญหาให้เป็นโอกาส

 แนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีท่ีต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศในเชิงการพัฒนาแก้ไข

ความผดิพลาดในอดตี มคีวามต้องการให้องคาพยพท่ีเป็นแกนกลางในการน�าความเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็น 

สนช สปช ครม กมธยกร่างรัฐธรรมนูญ และ คสช ขับเคลื่อนแนวทางนโนบายต่างๆ ไปพร้อมๆกัน ปัญหา

หลายๆอย่างท่ผ่านมามทีัง้ความคดิอ่านทีมุ่ง่ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศแต่อาจมวีธิกีารมมุมองความคดิ

ที่แตกต่างกัน ไม่พึงเป็นสิ่งที่จะบั่นทอนความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเดิมๆ ที่หมักหมมอยู่ รอวันแก้ไข

 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแม่น�้าทั้งห้าสายวันนี้ต้องมองไปข้างหน้าด้วยการยึดโยงความเชื่อมโยง

สัมพันธ์กันของทุกองค์กรที่ต้องมุ่งประสานบูรณาการหลักการแนวทางของทุกฝ่ายให้สามารถผลักดัน

ยุทธศาสตร์การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างสร้างสรร ความไม่พอใจในเรื่องใดเป็นการส่วนตัว 

หรือการมองความเห็นที่ไม่ลงรอยกันในบางเรื่องเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีต้องถึงข้ันแตกหักกันนั้น อาจมิใช่ส่ิงท่ี 

ประชาชนคาดหวังหรืออยากเห็นภาพเช่นว่านี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง

 ระยะเวลาหรือกรอบเวลาการท�างานของแม่น�้าทุกสายข้างต้นถูกก�าหนดไว้ค่อนข้างชัดเจน ภายใน

เดือนเมษายนนี้ เราท้ังหลายน่าจะได้เห็นเค้าโครงของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ใช้เวลาร่างยาวนานกว่า 

ส่ีเดือนมีนักวิจารณ์ติงว่างบประมาณที่ใช้ไปร่วมๆ ร้อยล้านบาท จะคุ้มค่าคุ้ราคากับงบประมาณที่จะต้อง 

ใช้ไปมากน้อยอย่างไร ตรงนีอ้าจเป็นการจ้องจบัผดิกันเกนิไปแทนทีจ่ะดูกนัทีเ่นือ้หาสาระซ่ึงเป็นหวัใจส�าคญั

ของการใช้เป็นหลักน�าในการเปลี่ยนแปลงกลับไปใส่ใจกับเรื่องของเม็ดเงินและเรื่องยบิย่อยจุกจกิโดยใช่เหตุ 

เว้นแต่ว่าหากมีการน�างบประมาณไปใช้ผดิประเภทผดิวตัถปุระสงค์หรอืส่อไปในทางไม่ชอบมาพากลอย่างไร

นั้นจึงน่าจะพิจารณา

 ในส่วนของสิ่งใหม่ๆ ที่เราคาดว่าจะได้เห็นอันเป็นผลพวงจากร่างรัฐธรมนูญฉบับใหม่นี้ มองเห็น

อยู่หลายเรื่อง ทั่งในแง่ของสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิชุมชนที่เพิ่มพูนมากขึ้น มีการเปิดโอกาสในการเข้า

ถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐได้สะดวกรวดเร็วง่ายดายยิ่งขึ้น การตรวจสอบภาคประชาชนและประชาสังคมที ่

เข้มแข็ง ขณะเดียวกันก็ไม่ลัเลยที่จะสร้างหรือออกแบบระบบทางการเมืองและกลไกการบริหารราชการ 

แผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทุกหมู่เหล่า
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 ทั้งนี้ยังมีเรื่องเร่งด่วนที่สังคมจับตามองทั้งเรื่องการศึกษาและเรื่องของการปฎิรูปองค์กรต�ารวจ 

ให้เป็นทีพ่ึง่ทีห่วงัของประชาชน แม้จะมคีวามคบืหน้าแต่แรงต้านนัน้สงูยิง่ ทัง้เรือ่งของผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้

กับบุคลากรของทั้งสององค์กรและโฉมหน้าของระบบการศึกษาท่ีเคยเป็นมาขององค์กรด้านการศึกษารวม 

ไปถึงรูปปแบบการให้บริการประชาชนขององค์กรต�ารวจจะเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด เราอาจได้เห็น 

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูท้ังในแง่เงินเดือนสวัสดิการ ความก้าวหน้าจะสามารถรักษาคนดีมีคุณธรรม 

สร้างการยอมรบัให้เกดิความมเีกยีรตมิศีกัดิศ์รมีากกว่าทีแ่ล้วมา ต�ารวจเองจะต้องเป็นต�ารวจของประชาชน 

ให้บริการทุกชนช้ันอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกัน นั่นเป็นความคาดหวังที่คนในสังคมนี้อยากเห็นอยากได้

อยากมี

 หากสังคมนี้สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล�้าและปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ

อย่างไม่เป็นธรรม และสามารถที่จะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อ 

ส่วนรวมมากยิ่งขึ้น เชื่อว่าการแก้ปัญหาหลายประการจะง่ายยิ่งขึ้น 

 ส่ิงที่อาจยังเป็นปัญหาข้อถกเถียงน่าจะได้แก่การแก้ปัญหาความขัดแย้งของชาติที่อาจเรียกได้

ว่าเป็นบ่อเกิดหรือที่มาของการเกิดแม่น�้าท้ังห้าสายส�าคัญในวันนี้ยังคงอยู่ระหว่างการตรึกตรองพิจารณา

อย่างรอบคอบและแสวงหาหนทางในการระงับยับยั้งความขัดแย้งที่จะไม่เป็นการสร้างปัญหารอบใหม่หรือ

มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ ซึ่งท่านทั้งหลายคงเห็นต้องตรงกันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องร้อน เป็น “ของ

ร้อน” ที่หยิบจับขึ้นมาทีไร ค�าว่าปรองดองมักกลับกลายเป็นเรื่อง “เปลืองตัว” ของหลายคนที่พยายาม 

จะเสนอแนะแนวคิดวธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาดังกล่าวอยู่เนืองๆ
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Police Brutality and Racism in USA: A Case Study of
Rodney King Verdict

Unisa Lerdtomornsakul*

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.

* Assistant professor, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
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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 
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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 selec-

tion 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 
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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�าคัญระดับพื้นที่

ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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รายงานสถานการณ์อาชญากรรมระดับพื้นที่

      จัดท�าโดย

      ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม

      ส�านักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9

      ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

      ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

      โทร 0-2141-3727, 0-2141-3781

      www.statistics.oja.go.th 
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รายงานสถานการณ์อาชญากรรมส�าคัญระดับพื้นที่

โดย ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม 

 ปัจจบุนัสถานการณ์อาชญากรรมในสงัคมไทยมคีวามหลากหลายสลบัซบัซอ้นมากข้ึนตามสภาพการพฒันา

ประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในการก�าหนดนโยบายการบริหารงาน

ยติุธรรมทีเ่หมาะสม ทนัต่อเหตกุารณ ์จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมข้ีอมลูทีท่นัสมยัสอดคล้องกบัสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้

จรงิ เพือ่น�ามาใชใ้นการ ก�าหนดมาตรการและนโยบายในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมและเสรมิสรา้งกระบวนการ

ยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

 ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมได้จัดท�าข้อมูลรายงานสถานการณ์อาชญากรรมฉบับนี้ขึ้นโดย

ได้ท�าการ วิเคราะห์แนวโน้มอาชญากรรมย้อนหลัง 3 ป ี(พ.ศ.2553 – พ.ศ.2555) อาศัยสถิติคดีอาชญากรรม

จากส�านักงานต�ารวจ แห่งชาติเพื่อท�าการวิเคราะห์แนวโน้มอาชญากรรมทั้งในภาพรวมของประเทศและ

สถานการณ์อาชญากรรมแยกเป็นราย พ้ืนที่ในระดับจังหวัดซ่ึงการวิเคราะห์สถิติคดีอาญาดังกล่าวได้มีการน�า

อัตราคดีที่เกิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลประชากรที่ได้จากการท�าส�ามะโนประชากรและเคหะของปี พ.ศ.2553 

ซ่ึงถือว่าเป็นสถิติประมาณการสัดส่วนจ�านวนประชากรท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุดซ่ีงได้จากการส�ารวจ

ประชากรพักอาศัยจริงในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทั้งประชากรแฝงที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านต่างพื้นที่และคนต่างด้าวที่

มีถิ่นที่อยู่ถาวรในพื้นที่

 ในการวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงของอาชญากรรมในพื้นที่ต่างๆ ได้มีการวิเคราะห์อัตราการเกิด 

อาชญากรรมต่อประชากรในกลุ่มคดี 4 ฐานความความผิดหลัก อันได้แก่ คดีท�าร้ายร่างกาย คดีประทุษร้ายต่อ

ทรัพย์คดีประทุษร้ายต่อเพศ (ข่มขืน) และคดีความปลอดภัยของบุคคลในที่สาธารณะ (อันได้แก่ วิ่งราวทรัพย์ ชิง

ทรัพย์ และ ปล้นทรพัย์) โดยแบ่งจงัหวดัต่างๆ ตามอตัราการเกดิอาชญากรรมเป็น 4 ระดบั ตามช่วงชัน้ของปรมิาณ

คดีต่อประชากร ได้แก่ ระดับความรุนแรงอาชญากรรมสูง ระดับความรุนแรงอาชญากรรมค่อนข้างสูง ระดับความ

รนุแรงอาชญากรรม ค่อนข้างต�า่ และระดับความรนุแรงอาชญากรรมต�า่แยกตามพืน้ทีต่่างๆ ในท�านองเดยีวกนั จาก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังนี้

ภาพรวมสถานการณ์อาชญากรรม
 จากการเปรยีบเทยีบข้อมลูการรบัคดีอาชญากรรมทีม่กีารรบัแจ้งโดยเจ้าหน้าทีต่�ารวจของส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาต ิตัง้แต่ปี พ.ศ.2549-พ.ศ.2555 พบวา่ สถิติการรับแจง้คดีอาชญากรรมประทุษร้ายตอ่ชวีิตร่างกายและเพศ 

และ คดอีาชญากรรมประทษุร้ายต่อทรพัย์ทีม่แีนวโน้มลดต�า่ลงอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมาเริม่ทีจ่ะ

มีแนวโน้มคงที่ โดยเม่ือเปรียบเทียบสถิติอาชญากรรมในปีงบประมาณ 2554 กับปีงบประมาณ 2555 จ�านวนการ

รับแจ้งคดใีน 2 กลุ่ม ความผดิ อนัได้แก่ คดปีระทษุร้ายต่อชวีติร่างกายและเพศ และคดปีระทษุร้ายต่อทรพัย์ในภาพ

รวมมีจ�านวนใกล้เคียงกัน 
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แผนภูมิที่ 1 แนวโน้มการรับแจ้งคดีอาชญากรรม ระหว่างปีงบประมาณ 2549 – 2555 

ที่มา: สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการรับแจ้งอาชญากรรมเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2554 กับ 2555 ซึ่ง

เป็นข้อมูล ล่าสุด พบว่า คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าในเกือบ

ทุกฐานความผิด ยกเว้นคดีข่มขืนกระท�าช�าเราซึ่งส่งผลต่อสถิติภาพรวมคดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศม ี

ปริมาณเพ่ิมขึน้เล็กน้อย ส่วนข้อมลูการรบัแจ้งคดีประทษุร้ายต่อทรพัย์จะเพิม่ข้ึนเลก็น้อยท้ังในภาพรวมและในเกอืบ

ทุกกลุ่มความผิด ยกเว้น คดีลักทรัพย์ในภาพรวม คดีรีดเอาทรัพย์ คดีโจรกรรมโค-กระบือ คดีโจรกรรมเครื่องมือ

การเกษตร และคดปีลน้-ชงิรถแทก็ซี ่ที่มแีนวโนม้ลดต�า่ลงเลก็น้อย อย่างไรกด็ปีรมิาณการรบัแจง้คดอีาชญากรรมใน

ภาพรวมของสองกลุ่มความผิดหลกัดังกล่าว (คดปีระทษุร้ายต่อชวีิตร่างกายและเพศ และคดีประทุษรา้ยต่อทรัพย์) 

มกีารเปลี่ยนแปลงเลก็น้อยเท่าน้ันเกอืบไม่ต่างกนัเมือ่เปรยีบเทียบกบัปีก่อนหน้า (รายละเอยีดปรากฏตามตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 สถิติการรับแจ้งคดีกลุ่มคดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ และกล่มุคดีประทุษร้ายต่อทรัพย ์

แยกราย ประเภทคดี ระหว่างปีงบประมาณ 2549-2555 
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ที่มา: สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

สถานการณ์อาชญากรรมแยกตามเขตพื้นที่

 รายงานสถานอาชญากรรมส�าคัญระดับพื้นที่ฉบับนี้ยังได้ท�าการศึกษาคดีอาชญากรรมในระดับเขตพื้นที ่

โดยได้ท�า การเปรียบเทียบอัตราคดีต่อประชากรในจังหวัดต่างๆเปรียบเทียบกับสถิติการรับแจ้งอาชญากรรมแยก

รายจังหวัดที่มีการ บันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลคดีอาญาของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.

2553 – พ.ศ.2555) เพือ่ เปรยีบเทยีบความรนุแรงของอาชญากรรม และความเสีย่งภยัของประชาชนจากการตกเป็น

เหยื่ออาชญากรรม จากการ วิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงของอาชญากรรมในพื้นที่ต่างๆ ตามล�าดับอัตราการ

เกิดอาชญากรรมต่อประชากร ในกลุ่ม คดี 4 ฐานความผิดหลัก อันได้แก่ คดีท�าร้ายร่างกาย คดีประทุษร้ายต่อเพศ 

(ข่มขืน) คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และความ ปลอดภัยของบุคคลในที่สาธารณะ (อันได้แก่ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ 

และปล้นทรัพย์) โดยแบ่งจังหวัดต่างๆ ตามอัตราการ เกิดอาชญากรรมเป็น 4 ระดับ ตามช่วงชั้นของปริมาณคดี

ต่อประชากร ได้แก่ ระดับความรุนแรงอาชญากรรมสูง ระดับ ความรุนแรงอาชญากรรมค่อนข้างสูง ระดับความ

รนุแรงอาชญากรรมค่อนข้างต�า่ และระดับความรนุแรงอาชญากรรมต�า่ แยกตามพืน้ทีต่่างๆ ในท�านองเดยีวกนั จาก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังนี้
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1) คดีอาชญากรรมประทุษร้ายต่อร่างกาย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับพื้นที่พบว่าในพื้นท่ีภาคใต้จะมีสถานการณ์คดีประทุษร้ายต่อชีวิตรุนแรง 

ที่สุด โดยกลุ่มจังหวัดทางภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไป เป็นกล่มุจังหวัดที่มีอัตราคดีประทุษร้ายต่อร่างกายสูงที่สุด 

ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง รวมไปถึงจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ ก็เป็นพื้นที่ 

ทีม่สีถานการณค์ดปีระทษุรา้ยต่อรา่งกายรนุแรงเชน่เดยีวกนั ในขณะทีภ่าคเหนอืสว่นใหญแ่ละภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือเป็นเขตพื้นที่ที่มีอัตรา คดีต�่าสุด 
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2) คดีอาชญากรรมประทุษร้ายต่อเพศ (ข่มขืน) 
 จากการวเิคราะห์คดีประทษุร้ายต่อเพศในคดข่ีมขืนกระท�าช�าเราพบว่าคดมีคีวามรนุแรงสงูในเขตพืน้ท่ีภาค

กลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นท่ีท่ีมีอัตราคดีต�่าสุดยกเว้น

จังหวัดพะเยา แพร่ ศรีสะเกษ ที่ติดกลุ่มจังหวัดที่มีอัตราคดีสูงสุด เป็นที่น่าสนใจว่าคดีอาชญากรรมประทุษร้าย 

ต่อเพศในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมีอัตราคดีเกิดขึ้นไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ใน

ประเทศ 
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3) คดีอาชญากรรมประทุษร้ายต่อทรัพย์
 จากการเปรียบเทียบอัตราคดีต่อประชากรในจังหวัดต่างๆ พบว่าคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์มีความรุนแรง

สงูสดุในเขต พ้ืนทีภ่าคกลาง ภาคตะวนัออกและภาคใต้ โดยในพืน้ทีา่คเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นพืน้ที่ 

ทีม่อีตัราคดตี�า่สดุ ยกเว้นจังหวดั เชยีงใหม่ และพะเยาทีต่ดิกลุม่จงัหวดัท่ีมอีตัราการเกดิคดปีระทุษร้ายต่อทรพัย์สงูสดุ 
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4) คดีความปลอดภัยของบุคคลในที่สาธารณะ (Street Crime) 

 จากการเปรยีบเทยีบอตัราคดีต่อประชากรในจงัหวดัต่างๆ พบว่าคดคีวามปลอดภยับุคคลในทีส่าธารณะมี

ความรุนแรงสูงสุดในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง

เหนือเป็นพื้นที่ที่มีอัตราคดีต�่าสุด ยกเว้นจังหวัด เชียงใหม่ และพะเยาท่ีติดกลุ่มจังหวัดท่ีมีอัตราการเกิดคดีความ

ปลอดภัยในท่ีสาธารณะสูงสุด 
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อัตราการเกิดคดีสูงสุด -ต�่าสุด 

 รายงานสถานอาชญากรรมระดับพื้นที่ฉบับนี้ยังได้ท�าการเปรียบเทียบอัตราการเกิดคดีต่อประชากรแสน

คนใน จงัหวัดต่างๆ เพือ่เปรยีบเทยีบความรนุแรงของอาชญากรรม และความเสีย่งภยัของประชาชนจากการตกเป็น

เหย่ืออาชญากรรมโดยได้ท�าการจัดอันดับจังหวัดที่มีอัตราการเกิดสูงสุดและต�่าสุด ปรากฏผลดังนี้

คดีท�าร้ายร่างกาย 

 จังหวัดท่ีถือได้ว่ามีความเสี่ยงภัยของประชาชนต่อการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมในคดีท�าร้ายร่างกาย 

สูงสุดอ้างอิงจากอัตราการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา เพชรบุรี สิงห์บุรี ตราด  

อ่างทอง กรุงเทพมหานคร ชุมพร แพร่ สุราษฎร์ธานี

ตารางที่ 2: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดอันตราย ในคดีท�าร้ายร่างร่างกาย 

แหล่งข้อมูล:  สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (POLIS)
  ข้อมูลสถิติส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

 จงัหวดัทีถ่อืได้ว่ามคีวามปลอดภยัของประชาชนต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดที�าร้ายร่างกายสงู

สุดอ้างอิง จากอัตราการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน ได้แก่ บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นราธิวาส พิจิตร 

หนองคาย ล�าปาง นครพนม พัทลุง ตาก 

ตารางที่ 3: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดปลอดภัย ในคดีท�าร้ายร่างร่างกาย 
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แหล่งข้อมูล:  สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (POLIS)
  ข้อมูลสถิติส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

คดีข่มขืนกระท�าช�าเรา 
 จงัหวดัทีถ่อืได้ว่ามคีวามเสีย่งภยัของประชาชนต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดปีระทษุร้ายต่อเพศ

ในคดีข่มขืนกระท�าช�าเรา อ้างอิงจากอัตราการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี พะเยา 

แพร่ กระบี่ สระบุรี นครนายก นครสวรรค์ ตราด ชลบุรี 

ตารางทที่ 4: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดอันตราย ในคดีข่มขืนกระท�าช�าเรา

 
แหล่งข้อมูล: สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ(POLIS)
  ข้อมูลสถิติส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 จงัหวดัทีถ่อืได้ว่ามคีวามปลอดภยัของประชาชนต่อการตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมในคดปีระทุษร้ายต่อเพศใน 

คดข่ีมขนืกระท�าช�าเรา อ้างองิจากอตัราการเกดิคดีต่อประชากรแสนคน ได้แก่ บรุรีมัย์ นราธวิาส พระนครศรอียธุยา 

พิษณุโลก นครพนม หนองคาย หนองบัวล�าภู ล�าพูน เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ 
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ตารางที่ 5: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดปลอดภัย ในคดีข่มขืนกระท�าช�าเรา 

แหล่งข้อมูล:  สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (POLIS)
  ข้อมูลสถิติส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
 จงัหวดัทีถ่อืได้ว่ามคีวามเสีย่งภยัของประชาชนต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดปีระทษุร้ายต่อชวีติ 

ร่างกายสูงสดุอ้างองิจากอตัราการเกดิคดีต่อประชากรแสนคน ได้แก่ ประจวบครีขีนัธ์ พะเยา เพชรบรุ ีชลบรุ ีระยอง 

นครนายก สระบุรี กระบี่ นนทบุรี สิงห์บุรี 

ตารางที่ 6: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดอันตราย ในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

แหล่งข้อมูล:  สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (POLIS)
  ข้อมูลสถิติส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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 จังหวัดที่ถือได้ว่ามีความปลอดภัยของประชาชนต่อการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมในคดีประทุษร้ายต่อ

ทรัพย์สูงสุด อ้างอิงจากอัตราการเกิดคดีต่อประชากรแสนคน ได้แก่ บุรีรัมย์ หนองบัวล�าภู ปทุมธานี นครพนม 

หนองคาย ยโสธร พิษณุโลก ชัยภูมิ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด 

ตารางที่ 7: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดปลอดภัย ในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

แหล่งข้อมูล:  สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (POLIS)
  ข้อมูลสถิติส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

คดีความปลอดภัยของบุคคลในที่สาธารณะ 

 จงัหวดัทีถ่อืได้ว่ามคีวามเสีย่งภยัของประชาชนต่อการตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมในคดคีวามปลอดภยัในที ่

สาธารณะ สงูสุดอ้างองิจากอตัราการเกดิคดต่ีอประชากรแสนคน ได้แก่ ประจวบครีขีนัธ์ พะเยา ชลบรุ ียะลา ภเูกต็ 

สงขลา อ่างทอง นราธิวาส นนทบุรี กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 8: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดอันตราย ในคดีความปลอดภัยภัยในที่สาธารณะ (Street Crime) 

แหล่งข้อมูล:  สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (POLIS)
  ข้อมูลสถิติส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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 จังหวัดที่ถือได้ว่ามีความปลอดภัยของประชาชนต่อการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมในคดีความปลอดภัย 

ในทีส่าธารณะสูงสดุอ้างองิจากอตัราการเกดิคดต่ีอประชากรแสนคน ได้แก่ หนองบวัล�าภ ูแม่ฮ่องสอน น่าน บรุรีมัย์ 

มุกดาหาร นครพนม อุทัยธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ สุรินทร์

ตารางที่ 9: สถิติอาชญากรรม 10 จังหวัดปลอดภัย ในคดีความปลอดภัยภัยในที่สาธารณะ (Street Crime) 

แหล่งข้อมูล:  สถิติคดีอาญาในสารบบสารสนเทศ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (POLIS) 
  ข้อมูลสถิติส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

เปรียบเทียบอัตราคดีประเทศไทยกับต่างประเทศ 
 รายงานสถานการณ์อาชญากรรมฉบับนี้ยังได้ท�าการเปรียบเทียบสถิติคดีของประเทศไทยกับประเทศ 

อื่นๆ โดย อ้างอิงจากข้อมูลอาชญากรรมของประเทศต่างๆ ของส�านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การ

สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime) ในปี ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554) ซึ่งเป็นปีที่มีการ 

แสดงข้อมูลล่าสุด อย่างไรกดี็ในการเปรยีบเทยีบสถติิคดขีองประเทศต่างๆ สามารถเปรยีบเทียบได้เพยีงบางประเทศ

เทา่ทีม่กีารรายงานขอ้มลูใหก้บัส�านกังานยาเสพตดิและอาชญากรรมแหง่องคก์ารสหประชาชาต(ิUNODC) เทา่นัน้ 

จากการเปรยีบเทยีบข้อมลูอาชญากรรมของประเทศไทยกบัประเทศทีส่�าคญัทีม่กีารแสดงข้อมลูในทวปีเอเชยี และ

ภาคพื้นอื่นๆ ทั่วโลก ปรากฏดังนี้

คดีท�าร้ายร่างกาย (Assaulting) 
 สถติคิดที�าร้ายร่างกายของประเทศไทยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่อยูใ่นเกณฑ์ค่อนข้างต�า่โดยมอีตัรา

การรับแจ้งคดีต่อประชากรใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์ และน้อยกว่าประเทศญี่ปุ่นกับฮ่องกงซ่ึงอยู่ในภูมิภาค

เดียวกัน ในภาพรวมแล้วอัตราการรับแจ้งคดีดังกล่าวน้อยกว่าคดีของประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ในยุโรป ออสเตรเลีย 

และแอฟริกา 
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ที่มา: สถิติคดีอาญาประเทศต่างๆ จากเว็บไซต์ส�านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNODC)

คดีข่มขืนกระท�าช�าเรา (Rape) 
 สถติคิดข่ีมขนืกระท�าช�าเราของประเทศไทยเม่ือเปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่อยูใ่นเกณฑ์ต�า่มากโดยมอีตัรา

การรับแจ้งคดีต่อประชากรน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ ญี่ป่นุ และฮ่องกงซึ่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ในภาพรวมแล้ว 

อัตราการ รับแจ้งคดีดังกล่าวน้อยกว่าคดีของประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ในยุโรป ออสเตรเลีย และแอฟริกา 

ตารางท่ี 11: สถติอิาชญากรรมคดข่ีมขืนกระท�าช�าเราของประเทศไทยเปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ทีส่�าคญัในภมูภิาคต่างๆ

ตารางที ่10: สถติอิาชญากรรมคดที�าร้ายร่างกายของประเทศไทยเปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ทีส่�าคญัในภมูภิาคต่างๆ
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ที่มา: สถิติคดีอาญาประเทศต่างๆจากเว็บไซต์ส�านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ  (UNODC) 

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (Property Crimes) 
 ประเทศที่มีสถิติคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ต�่าที่สุดในภูมิภาค ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ซึ่งอัตราการรับแจ้งคดี

ต่อประชากรเพียง 12.28 คดีต่อประชากรแสนคน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยอัตราการรับแจ้งคดีต่อประชากร 

ในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ของประเทศไทยสูงเป็นส่ีเท่าของประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ดีเม่ือเปรียบเทียบกับ 

ประเทศอ่ืนอยู่ใน เกณฑ์ต�า่โดยมอีตัราการรบัแจ้งคดีต่อประชากรน้อยกว่าประเทศญีปุ่่น และฮ่องกงซึีง่อยูใ่นภมูภิาค

เดียวกนั และในภาพรวม อตัราการรบัแจ้งคดดีงักล่าวน้อยกว่าคดขีองประเทศในภมูภิาคอืน่ๆ ในยโุรป ออสเตรเลยี 

แคนาดา 

ตารางที ่12: สถติอิาชญากรรมประทษุร้ายต่อทรพัย์ของประเทศไทย (Property Crimes) เปรยีบเทยีบกบัประเทศ

อื่นที่ส�าคัญในภูมิภาคต่างๆ
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ที่มา: สถิติคดีอาญาประเทศต่างๆจากเว็บไซต์ส�านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ  (UNODC) 

คดีอาชญากรรมในที่สาธารณะ (Street Crimes) 
 ประเทศทีมี่สถติคิดอีาชญากรรมในทีส่าธารณะต�า่ทีส่ดุในภมูภิาค ได้แก่ ประเทศญีปุ่น่ซึง่อตัราการรบัแจ้ง  

คดต่ีอประชากรเพยีง 2.90 คดีต่อประชากรแสนคน เมือ่เปรยีบเทียบกนัแล้วคดปีระทุษร้ายต่อทรพัย์ของประเทศไทย

สูงกว่าประเทศญี่ปุ่นด้วยอัตรารับแจ้งคดี 4.03 คดีต่อประชากรแสนคน อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

อื่นอัตราการรับแจ้ง คดีของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ต�่าโดยมีอัตราการรับแจ้งคดีต่อประชากรน้อยกว่าประเทศ

สงิคโปร์ และฮ่องกงซึง่อยูใ่น ภมูภิาคเดียวกนั และในภาพรวมอตัราการรบัแจง้คดดีงักล่าวน้อยกว่าคดขีองประเทศใน 

ภูมิภาคอื่นๆ ในยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา 

ตารางที ่13: สถติอิาชญากรรมในทีส่าธารณะ (Street Crimes) เปรยีบเทียบกบัประเทศอืน่ท่ีส�าคญัในภมูภิาคต่างๆ
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ที่มา: สถิติคดีอาญาประเทศต่างจากเว็บไซต์ส�านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNODC) 

วิเคราะห์แนวโน้มอาชญากรรมส�าคัญและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมระดับพื้นท่ีได้ค้นพบข้อมูลส�าคัญหลายประการท่ีแสดงให้เห็นถึง

ปรากฏการณ ์อาชญากรรมทีน่่าสนใจทีค่วรน�ามาพจิารณาในการก�าหนดนโยบายอาชญากรรมของประเทศไทย ซึง่

ในรายงานฉบับนี้ได้น�าประเด็นส�าคัญมาพิจารณาและจัดท�าข้อสรุปน�าเสนอในแต่ละประเด็นดังนี้

1. ยังมีคดีจ�านวนมากที่ไม่ได้ถูกบันทึกลงในสารบบสถิติ

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมของประเทศไทยเปรียบเทียบประเทศต่างๆ พบว่า สถิติคดี

อาชญากรรมของประเทศไทยไม่สงูมากนกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศในภมูภิาคอืน่ๆ และภมูภิาคเดยีวกนั อย่างไร 

กด็ีมปีระเดน็ทีน่่าสนใจว่า สถิตอิาชญากรรมต�่าทีป่รากฏนัน้อาจไม่ได้หมายความถึงความปลอดภยัทีด่กีว่าประเทศ 

อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แคนาดา หรือแม้แต่กลุ่มประเทศที่เชื่อว่ามีความปลอดภัยสูงอย่าง

นอร์เวย์ก็ได้ 

 เป็นที่น่าสนใจว่าประเทศไทยกลับมีสถิติอาชญากรรมใกล้เคียงกับประเทศก�าลังพัฒนาอย่างเคนย่า ทั้งนี้ 

อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุปัจจัยอื่นๆ เช่น กรณีผลส�ารวจผ้ปูระสบเหตุอาชญากรรมจ�านวนมากไม่ได้แจ้ง 

เหตตุ่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ซึง่ข้อมลูการส�ารวจอาชญากรรมภาคประชาชนหลายครัง้ทีผ่่านมาแสดงให้เหน็ว่าผูป้ระสบ

เหตุอาชญากรรมส่วนใหญ่เกิน กว่าร้อยละ 60 ไม่ได้แจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ (การส�ารวจประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2549 ร้อยละ 63.3, การส�ารวจประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2550  

ร้อยละ 71.0, การส�ารวจประชาชนทั่วประเทศปี พ.ศ.2551 ร้อยละ 65.2 และการส�ารวจประชาชนทั่วประเทศ 

ปี พ.ศ.2555 ร้อยละ 66.6 ตามล�าดับ) ซึ่งจากผลส�ารวจได้บ่งชี้ว่ากรณีที่ผลส�ารวจผู้ประสบเหตุอาชญากรรมไม่ได้ 

แจ้งเหตตุ่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจเนือ่งจากขาดความเชือ่มัน่ไม่คดิว่าเจ้าหน้าทีต่�ารวจจะ ให้ความช่วยเหลอืได้เป็นประเดน็
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ที่ควรน�ามาพิจารณาในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการตอบสนองต่อเหตุอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับประชาชน

แผนภูมิที่ 6: ร้อยละของการประสบเหตุอาชญากรรมแยกตามการแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

แหล่งข้อมูล: รายงานสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ พ.ศ.2555 

 นอกจากนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา เริ่มให้ความส�าคัญกับการน�าสถิติคดีอาญามาใช้เป็นตัวชี้วัดที่ 

ส�าคญัในการประเมนิผลการปฏบิติังานของต�ารวจ ซึง่อาจมผีลท�าให้เกดิความพยายามในการควบคมุตวัเลขสถิตคิดี

ให้ลดน้อยลง เรื่อยๆ ทุกปีให้เป็นไปตามข้อก�าหนดตัวชี้วัด 

 รายงานฉบับนี้ได้รายงานสถานภาพอาชญากรรมเฉพาะในส่วนของคดีท่ีอยู่ในสารบบคดีของต�ารวจเท่าน้ัน 

ซึง่เป็นข้อมูลอาชญากรรมทีดี่ทีส่ดุทีส่ามารถน�ามาบ่งชีส้ถานการณ์อาชญากรรมในระดบัจงัหวดั อยา่งไรกด็เีป็นเพยีง

บางกล่มุ ประเภทความผดิทีส่ามารถน�าไปเปรยีบเทยีบกบัการจบัเกบ็คดอีาชญากรรมตามการแบ่งกล่มุประเภทคดี

สากล (อ้างองิจาก รายงานสถานภาพอาชญากรรมส�านกังานยาเสพตดิและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ 

UNODC) ส่วนของ สารบบการบันทึกคดีของต�ารวจที่ใช้ฐานความผิดตามแบบการบันทึกคดี 5 กลุ่มในการจัดเก็บ

เป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถแยกกล่มุประเภทความผิดที่ส�าคัญตามหลักสากลในหลายกล่มุความผิด เช่น 

ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น (Homicide) ซึ่งควรมีการแยกตามมูลเหตุ (อาทิ เกิดจากการทะเลาะวิวาท ความรุนแรงใน 

ครอบครัว) และความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่ง ส่วนมากอาจเป็นกลุ่มความผิดในเรื่องของการขโมยสินค้าในห้างร้าน 

(Shoplifting) ซึ่งยังไม่สามารถบ่งชี้ให้เห็นถึง สถานการณ์ความเสี่ยงภัยของประชาชนทั่วไปจากอาชญากรรมที่จะ

น�ามาบ่งชี้สถานการณ์และแนวทางป้องกันที่ชัดเจน

2. ความแตกต่างของอาชญากรรมในระดับพื้นที่

 รายงานสถานการณ์อาชญากรรมฉบบัน้ีได้แสดงให้เหน็ถงึสภาพความแตกต่างของสถานการณ์อาชญากรรม 

ในแต่ละพืน้ทีท่ีม่คีวามรนุแรงของอาชญากรรมในแต่ละประเภททีแ่ตกต่างกนั ซึง่ควรน�ามาพจิารณาในการก�าหนด
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นโยบายในการ ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องกบัสถานภาพอาชญากรรมในแต่ละพืน้ทีต่่อไป ซึง่จาก

การวิเคราะห์ข้อมูล อาชญากรรมในระดับพื้นที่ปรากฏข้อค้นพบส�าคัญดังนี้

 • คดีท�าร้ายร่างกายจะมีความรุนแรงที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ภาคกลางและภาคตะวันออก 

 • คดีประทุษร้ายต่อเพศในคดีข่มขืนกระท�าช�าเราพบว่าคดีมีความรุนแรงสูงในเขตพื้นที่ภาคกลาง 

  ภาคตะวันออก และภาคใต้

 • คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์มีความรุนแรงสูงสุดในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ 

 • คดีความปลอดภัยบุคคลในที่สาธารณะมีความรุนแรงสูงสุดในเขตพื้นท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออกและ 

  ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 • จากข้อมูลการส�ารวจอาชญากรรมภาคประชาชนท่ัวประเทศในปี พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2555 มีการ 

  แยกส�ารวจ โดยท�าการส�ารวจประชากรอาย ุ15 ปี ขึน้ไปทัว่ประเทศ ซึง่มกีารแยกส�ารวจอาชญากรรม 

  ในเขตเมือง (เขตเทศบาล) กับในเขตชนบท (นอกเขตเทศบาล) ในกล่มุความผิด 4 ประเภท ได้แก่ 

  ทรัพย์สิน ชีวิตร่างกาย เพศ และแอบอ้างการใช้ข้อมูลส่วนตัว) พบว่าส่วนใหญ่ผ้ปูระสบเหตุอยู่ใน 

  เขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 0.8 เปรียบเทียบกับผู้ประสบเหตุที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีเพียงร้อยละ 0.4  

  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าความเส่ียงภัย อาชญากรรมในเขตเมืองสูงเป็นสองเท่าของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน 

  ในชนบท 

 รายงานฉบบันีไ้ด้แสดงให้เหน็ถงึสภาพความแตกต่างของสถานการณ์อาชญากรรมในแต่ละพืน้ทีท่ีม่คีวาม

รนุแรง ของอาชญากรรมในแต่ละประเภททีแ่ตกต่างกนั ซึง่ควรน�ามาพจิารณาในการก�าหนดนโยบายในการป้องกนั

ปราบปราม อาชญากรรมให้สอดคล้องกับสถานภาพอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ต่อไป 

3. การจับกุมเด็กและเยาวชนกระท�าผิดลดลงแต่เริ่มส่งผลให้สถานการณ์อาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น 

 ปี พ.ศ.2554 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 

และครอบครวั พ.ศ.2553 ซึง่มกีารก�าหนดมาตรการต่างๆ เพือ่คุม้ครองเดก็และเยาวชนทีต้่องตกเป็นผูเ้สยีหายหรอื 

ตกเป็นจ�าเลย และให้เด็กและเยาวชนได้รับความค้มุครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัต ิ

อันไม่เป็นธรรมใน ระหว่างการถูกด�าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม 

 อย่างไรกด็จีากการวเิคราะห์ข้อมลูเดก็และเยาวชนทีถ่กูด�าเนนิคดใีนสถานพนิจิและคุม้ครองเดก็ย้อนหลงั

ระหว่างปี พ.ศ.2549 – พ.ศ.2554 พบว่าการจับกุมเด็กและเยาวชนกระท�าผิดน้อยลงมากอย่างเห็นได้ชัดภายหลัง 

การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว โดยจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ.2554 มีการด�าเนินคดีเด็กและเยาวชนกระท�าผิดเพียง 

38,647 คดี ลดลงถึงร้อย ละ 12.3 จากเดิมซึ่งมีจ�านวน 44,057 คดีทั้งที่กฎหมายดังกล่าวเพิ่งเร่ิมจะมีผลบังคับ 

ใช้เมื่อวันท ่ี24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

 กฎหมายดงักล่าวได้มกีารก�าหนดมาตรการต่างๆ เพือ่เพิม่ความค้มุครองการใช้ความรนุแรงและการปฏบิตัิ

ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อเดก็และเยาวชนทีต่กเปน็ผูต้้องหาหรอืจ�าเลย และมกีารเพิม่ขอ้ก�าหนดในการด�าเนนิคดต่ีอเดก็และ
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เยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นจากแนวทางวิธีปฏิบัติตามกฎหมายเดิมอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการห้าม 

มิให้ใช้เครื่อง พันธนาการแก่เด็ก ห้ามมิให้ถามค�าให้การผู้ถูกจับซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน และให้พนักงานสอบสวน 

น�าตัวเด็กหรือเยาวชนไป ศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันทีภายในเวลา 24 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งข้อก�าหนดในการ 

ปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นมาดังกล่าวอาจมีผล ให้เกิดความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและส่งผลกระทบต่อผล 

การจับกุมปราบปรามการกระท�าผิดที่ผู้กระท�า ผิดเป็นเด็กและเยาวชนลดต�่าลง 

แผนภูมิที่ 7: จ�านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด�าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ

  แหล่งข้อมูล: รายงานสถิติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่างปี พ.ศ.2549 – พ.ศ.2554 

 เมื่อพิจารณาจากสถิติเด็กและเยาวชนที่ถูกด�าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแยก

เป็นรายเดือน ท�าให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าจ�านวนเด็กและเยาวชนท่ีถูกจับกุมด�าเนินคดีในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.

2554 นับแต่กฎหมาย ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นต้นมาลดลงมากจากช่วงก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด 

แผนภูมิที่ 8: เด็กและเยาวชนที่ถูกด�าเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศแยกรายเดือน ระหว่างเดือน

   มกราคม พ.ศ.2554 – มิถุนายน พ.ศ.2555 

 แหล่งข้อมูล: รายงานสถิติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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 เป็นที่น่าสนใจว่าหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา

คดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2553 ที่เริ่มบังคับใช้กลางปี พ.ศ.2554 ดังกล่าว เป็นช่วงที่คดีอาชญากรรมคดี 

ประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและเพศ กับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ที่มีแนวโน้มลดลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.

2549 กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ.2555 ซ่ึงมาตรการให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนดังกล่าว 

อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปรามคดีอาชญากรรมที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระท�าผิด  

จึงควรมีการให้ความร้คูวามเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในการ ปฏิบัติและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องท่ีเป็นผลสืบเนื่อง 

มาจากกฎหมายวธิพีจิารณาคดเียาวชนดงักล่าว และให้ความส�าคญักบั การแก้ไขปัญหาการกระท�าผดิของเดก็และ

เยาวชนอย่างจริงจังต่อไป 

บทสรุป 
 รายงานประมวลสถานการณ์อาชญากรรมระดับพื้นท่ีฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรม 

ทั้งใน ภาพรวมและแยกเป็นรายพื้นที่จังหวัดตามกล่มุประเภทคดีหลักส�าคัญ อันได้แก่ ท�าร้ายร่างกาย ประทุษร้าย 

ทางเพศในคดขี่มขนืกระท�าช�าเรา ประทษุร้ายต่อทรพัย์ และคดคีวามปลอดภยัของประชาชนบนท้องถนน (Street 

Crime) ซึ่งผลของการ วิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่าแนวโน้มอาชญากรรมที่มีลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 

กลับเริ่มคงที่และมีแนวโนม้สูงขึ้นเล็กน้อย และได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของอาชญากรรมในแต่ละพื้นท่ีท่ีมี 

ความรุนแรงของอาชญากรรมในแต่ละ ประเภทที่แตกต่างกัน และจัดอันดับจังหวัดที่มีความปลอดภัยและความ

รุนแรงของอาชญากรรมสูงสุด 

 นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ยังได้เปรียบเทียบสถิติอาชญากรรมของประเทศไทยกับประเทศอื่นพบว่าสถิติ 

อาชญากรรมของประเทศไทยอย่ใูนเกณฑ์ค่อนข้างต�่า อย่างไรก็ดีอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการท่ีประชาชนผู ้

ประสบเหตสุ่วนใหญ่ไม่แจ้งเหตุกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจและความพยายามในการควบคมุปรมิาณคดใีห้ลดน้อยลงให้เป็น 

ไปตามตัวชี้วัดการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 เป็นที่น่าสนใจว่าคดีอาชญากรรมที่ก�าลังเพิ่มสูงข้ึนเป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีเริ่มมีการประกาศใช้พระราช 

บัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ซ่ึงผลของการก�าหนด 

มาตรการค้มุครองสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนดังกล่าวอาจมีผลต่อการป้องกันปราบปรามการกระท�าผิดของ 

เดก็และเยาวชน ซ่ึงผูบ้รหิารงาน ในกระบวนการยติุธรรมควรจะได้น�าไปพจิารณาใช้เป็นข้อมลูในการแก้ไขปัญหาข้อ

ขัดข้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการ แก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกระท�าผิดต่อไป 
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ภาคผนวก
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(ร่าง) รายงาน

สถานการณ์ยาเสพติดต่อกระบวนการยุติธรรมไทย

ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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รายงานสถานการณ์อาชญากรรมระดับพื้นที่

      จัดท�าโดย

      ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม

      ส�านักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9

      ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

      ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

      โทร 0-2141-3727, 0-2141-3781

      www.statistics.oja.go.th 
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รายงานสถานการณ์ยาเสพติดต่อกระบวนการยุติธรรมไทย

ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม

 ปัญหายาเสพติดให้โทษเป็นปัญหาอาชญากรรมส�าคญัที่ก�าลงัท้าท้ายกระบวนการยตุธิรรมไทยเป็นอย่างยิง่ 

โดยปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน ซึ่งกระบวนการ 

ยุติธรรมเป็นกลไกที่มีบทบาทส�าคัญทั้งในด้านการป้องกันปราบปราม การด�าเนินการทางกฎหมาย การช่วยเหลือ 

บ�าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาพฤตินิสัยท้ังผู้เสพผู้ค้าไม่ให้กลับไปข้องเก่ียวกับยาเสพติด นอกจากนี้ 

ภัยยาเสพติดยังเป็นอาชญากรรมพิเศษที่ผู้กระท�าผิดมีการพัฒนารูปแบบวิธีการกระท�าผิดกันอย่างต่อเนื่อง มีการ 

พัฒนาระบบเครอืข่ายองค์กรอาชญากรรมทัง้ในระดับประเทศและเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตริะหว่างประเทศ 

ท�าให้กระบวนการยุติธรรมไทยก�าลังเผชิญหน้ากับความยากล�าบากในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด มากขึ้น

เรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีปัญหาปริมาณคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในกระบวนการยุติธรรมที่ก�าลังเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างรวด

เร็วซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม 

 ปัญหาผลกระทบของยาเสพติดต่อกระบวนการยุติธรรมจึงไม่ได้จ�ากัดอยู่ที่บทบาทของกระบวนการ 

ยุติธรรมในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษเท่านั้น ปัญหาผลกระทบเชิงลบของปริมาณยาเสพติดที่เพิ่มสูง

ขึน้อย่างรวดเรว็ยงัก่อให้เกดิภาระงานในกระบวนการยตุธิรรมทีเ่พิม่สงูขึน้ซึง่ยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสทิธภิาพ 

กระบวนการยุติธรรมในภาพรวม ทางศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมจึงได้จัดท�ารายงาน การศึกษาข้อมูล

สถานการณ์และสถิติเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดให้โทษในประเทศไทยเพื่อน�าเสนอข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบ 

ของปัญหายาเสพติดต่อกระบวนการยุติธรรมเพื่อน�ามาใช้ในการก�าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายใน การแก้ปัญหา

ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 รายงานสถานการณ์ยาเสพติดต่อกระบวนการยตุธิรรมไทยฉบบันีไ้ด้ท�าการศกึษาสถานการณ์ยาเสพตดิของ 

ประเทศไทยในปัจจุบันโดยความร่วมมือกับส่วนข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ส�านักงานยุทธศาสตร์ ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ และได้ท�าการศกึษาข้อมลูแนวโน้มและสถานการณ์ยาเสพตดิจาก 

ข้อมลูของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยตุธิรรมทัง้ในสว่นของข้อมลูการป้องกนัปราบปราม ขอ้มลูการด�าเนนิคดี 

อาญาผูก้ระท�าผิด ข้อมลูเกีย่วกบัการบ�าบดัฟ้ืนฟผููเ้สพยาเสพตดิ และข้อมลูเกี่ยวกบัการด�าเนนิการพฒันา พฤตนิสิยั

ผู้กระท�าผิดของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังนี้

1. สถานการณ์การผลิตยาเสพติดในประเทศไทย 
 จากข้อมลูรายงานสถานการณ์ยาเสพตดิของประเทศไทยและแนวโน้มของปัญหาของส่วนข้อมลูเฝ้าระวงั 

ปัญหายาเสพตดิ ส�านกังานยทุธศาสตร์ ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ในปีงบประมาณ 
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2556 บ่งชี้ว่าแหล่งผลิตยาเสพติดส่วนใหญ่ทั้งยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน อยู่ในพื้นที่อิทธิพลของชนกลุ่มน้อยที่อาศัย

อยู่ทางตอนเหนือของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีศักยภาพในการผลิตยาเสพติดได้อย่างไม่จ�ากัดโดยที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

ท้ังของประเทศไทยและประเทศเจ้าบ้านไม่สามารถเข้าไปป้องกันปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ 

แหล่งการผลิตภายในประเทศยังมีจ�านวนน้อย ซึ่งสามารถสรุปสถานการณ์การผลิตยาเสพติดในภาพรวมได้ดังนี้

1) การผลิตฝนกัญชา และพืชกระท่อม 

 จากข้อมลูการส�ารวจการปลกูฝินในห้วงปี 2554-2555 (เดอืนสงิหาคม 2554 – กรกฎาคม 2555) พบการ 

ลักลอบปลูกฝินในพื้นที่ภาคเหนือรวม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย ก�าแพงเพชร และน่าน 

และเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลปลูกฝินในห้วงปี 2553-2554 ที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่ปลูกฝินลดลงร้อยละ 3.82 

 ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ยังคงมีการลักลอบปลูกฝิน เนื่องจากแรงจูงใจด้านราคาฝินดิบซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูง  

ยังคงมีผู้เสพหลงเหลืออยู่ รวมถึงการขาดแคลนฝินเนื่องจากประสิทธิภาพของการตัดท�าลายไร่ฝินของเจ้าหน้าที่ 

อีกทั้งยังมีกล่มุบุคคลที่อาศัยประโยชน์จากฝินเพื่อเป็นรายได้และค่าจ้างแรงงาน แต่ด้วยมาตรการทั้งด้านการตัด 

ท�าลายไร่ฝนิและการลาดตระเวนป้องปรามการปลกูฝนิ ซึง่ด�าเนนิการควบคูไ่ปกบัการพฒันาทางเลอืกโดย โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝินอย่างยั่งยืน ท่ีด�าเนินการร่วมกับองค์กรทุกระดับจะ ส่งผลให้ 

แนวโน้มการปลกูฝนิในอนาคตลดลง และเมือ่พจิารณาสถติกิารจบักมุผูต้้องหา ข้อหาผลติฝนิ พบว่ามแีนวโน้มลดลง  

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งจับกุมผู้ต้องหา 150 คน ลดลงเหลือ 29 คน ในปี 2555 (ที่มา: ส่วนข้อมูลเฝ้าระวัง 

ปัญหายาเสพติด ส�านักยุทธศาสตร์ ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตุลาคม 2556) 

 ถงึแม้ข้อมลูการจบักมุและแหล่งผลติฝนิในประเทศไทยลดน้อยลง แต่กลบัพบว่าแหล่งผลติฝนิในประเทศ 

เพื่อนบ้านกลับมาแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากรายงานของ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

ประจ�าปี 2555 พบว่าการปลกูฝินในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้สงูขึน้ต่อเนือ่งเป็นปีที ่6 นบัจากการส�ารวจครัง้ 

ก่อนหน้าในปี 2549 โดยเมียนมาร์เป็นประเทศปลูกฝินส�าคัญมากเป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากอัฟกานิสถาน) 

โดยมีพื้นที่ปลูกฝืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 คิดเป็นร้อยละ 25 ของฝินที่แพร่กระจายทั่วโลก ขณะที่ลาวเป็นแหล่งปลูกฝิน 

มากเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาครองจากเมียนมาร์ โดยในปี 2555 ลาวมีพื้นที่ปลูกฝินเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 และมีผลผลิต 

ฝินเพิ่มขึ้นร้อยละ 64 

 จากการส�ารวจพื้นที่ปลูกกัญชาปี 2555 พบว่า พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่ที่เป็นป่าเขารกทึบ 

มีภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน ท�าให้ยากต่อการส�ารวจและการตัดท�าลายของเจ้าหน้าที่ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นแหล่ง 

ท่องเทีย่วทีม่ชีาวต่างชาติเข้ามาท่องเทีย่วทวัร์ป่า ชาวเขาบรเิวณดงักล่าวจะปลกูเพือ่ขายให้นกัท่องเทีย่ว โดยจะปลกู

ปนในแปลงฝิน ซึ่งจะได้ผลผลิตทั้งฝินและกัญชาในแปลงเดียวกัน ผลการจับกุมแหล่งผลิตกัญชาในปีงบประมาณ 

2555 พบการกระท�าผดิในพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย สกลนคร กาฬสนิธุ ์มกุดาหาร และ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
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แผนภูมิที่ 1 ปริมาณฝินและกัญชาสดที่ถูกจับกุมในข้อหาผลิตยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 -พ.ศ.2555

ที่มา : สถานการณ์ยาเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 การส�ารวจพื้นที่ปลูกกระท่อมในประเทศไทยเริ่มมีการส�ารวจครั้งแรกในปี 2550/2551 พบว่าพื้นที่ปลูก 

กระท่อมในภาคใต้มีการปลูกทุกจังหวัด แต่เป็นการปลูกกระจายตามบ้านในชุมชนเกือบทุกชุมชน ไม่สามารถระบุ 

ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกที่แน่ชัดได้ อย่างไรก็ดีพบพื้นที่การเพาะปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ในเขตป่าสงวนส่วนใหญ่ 

พบมากในจังหวัดสตูลและที่เหลือบางส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2) การจับกุมแหล่งผลิตยาเสพติดยาบ้า ยาไอซ์ และยาอีในประเทศไทย 

 การผลติยาเสพติดยาบ้า ยาไอซ์ ยาอใีนประเทศไทยยงัมจี�านวนน้อยเมือ่เปรยีบเทียบกบัยาเสพตดิท่ีลกัลอบ 

มาจากต่างประเทศ โดยในปีพ.ศ. 2556 มีการจับกุมแหล่งผลิตได้ 6 คดี เป็นแหล่งอัดเม็ดยาบ้า 4 แหล่ง ผลิตยา

ไอซ์ 1 แหล่ง และแหล่งผลิตยาอีและเคตามีน 1 แหล่ง 

 โดยแหล่งผลติอดัเมด็ยาบ้าส่วนใหญ่นัน้ผูผ้ลติเคยเป็นนกัโทษทีต้่องขงัในเรอืนจ�า โดยได้ศกึษาความรูจ้าก 

เพื่อนนักโทษด้วยกัน และพัฒนาตัวเป็นผู้ผลิตอัดเม็ดยาบ้า บางรายใช้อุปกรณ์และวัตถุดิบภายในที่พัก โดยลอง

ผลติยาบ้าจากการเรยีนรูว้ธิผีลติจากอนิเตอร์เนต็ และได้มกีารล�าเลยีงสารตัง้ต้นผลติยาบ้าเข้ามาในสถานทีด่งักล่าว 

 แหล่งผลิตยาไอซ์เป็นแหล่งผลิตในลักษณะ Kitcen Lab โดยน�าผลึกเมตแอมเฟตามีนท่ีละลายน�้า 

มาตกผลึกใหม่นอกจากนั้นยังพบว่ากล่มุนักค้าชาวแอฟริกันตะวันตก เร่ิมมีพฤติการณ์ท่ีจะลักลอบผลิตไอซ์ในพื้นที่ 

กรุงเทพมหานคร 

 แหล่งผลิตอัดเม็ดยาอีและเคตามีนผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติโดยศึกษาวิธีการผลิตอัดเม็ดยาอ ี

ทางอนิเตอร์เนต็ และหาซือ้เคร่ืองตอกอดัเมด็ยาอแีบบ Single-punch จากบรเิวณตลาดคลองถม แล้วอดัเมด็พร้อมท�า 

ตรายี่ห้อเองเพื่อจ�าหน่ายตามสถานบันเทิง



64
ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2557

2. สถานการณ์การน�าเข้าและส่งออกยาเสพติด 
 ในช่วงปี 2556 ปรากฏข่าวสารการลักลอบล�าเลียงยาบ้าและไอซ์ทางชายแดนไทยเข้ามาพื้นที่ตอนในโดย 

กลุ่มบุคคล 3 สัญชาติ และกลุ่มชนเผ่าพื้นที่สูง ได้แก่ กลุ่มว้า ชาวม้ง มูเซอ จีนฮ่อ อาข่า และลีซอ นอกจากนี้ 

ยังพบการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ บริษัทขนส่งต่างๆ รถประจ�าทาง รถไฟ หรือซ่อนพรางมากับ 

วัสดุต่างๆ เช่น การพรางมากับสินค้าเกษตร เป็นต้น 

 จากการวเิคราะห์ข้อมลูการจับกมุคดียาเสพติดของส�านกังานต�ารวจแห่งชาตใินระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 

พบว่ามีส่วนใหญ่แล้วการจับกุมการน�าเข้ายาเสพติดจะเป็นการลักลอบน�าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศ 

พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งในเขตจังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศดังกล่าวจะมีการจับกุมคดีการลักลอบน�าเข้า  

ยาเสพตดิในแทบทกุจงัหวดัโดยในภาคเหนอืส่วนใหญ่แล้วจะจบักมุได้ในจงัหวดัเชยีงราย ซึง่ในระยะหลงัพบว่าการ 

ลักลอบน�าเข้ายาเสพติดเริ่มมีมากขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนท่ีมีเส้นทางเช่ือมต่อ 

กับประเทศลาวเช่น หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อ�านาจเจริญ อุบลราชธานี ในส่วนพื้นที่ต่อเนื่องกับประเทศ 

กัมพูชามีการจับกุมการลักลอบยาเสพติดได้มากในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และสระแก้ว 

 เป็นที่น่าสนใจว่ามีการจับกุมการลักลอบน�าเข้ายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปริมาณสูง เช่น

เดียวกนั จากการตรวจสอบสารผลติภณัฑ์พบว่ายาเสพตดิส่วนใหญ่ทีล่กัลอบเข้าทางจงัหวดัชายแดนภาคใต้มคีวาม 

เชือ่มโยงกับแหล่งผลติจากประเทศพม่าซึง่แสดงให้เหน็ถงึความเคลือ่นไหวในการย้ายเส้นทางล�าเลยีง ยาเสพตดิจาก 

ตอนเหนือของประเทศไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจตราจับกุมของเจ้าหน้าที่

 ข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังยาเสพติดของส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งบประมาณ 2556 

รายงานว่าสถานการณ์การน�าเข้ายาเสพติดยังคงพบการน�าเข้ายาเสพติดเข้าส่ปูระเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ 

มาจากแหล่งผลิตในประเทศเพือ่นบ้านพืน้ทีล่กัลอบน�าเข้ายาเสพตดิเมือ่เปรยีบกบัจากการจบักมุคดรีายส�าคญัและ 

ปริมาณสารเสพตดิทีจ่บักมุได้พบว่าภาคเหนอืเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารน�าเข้าสงูสดุ รองลงมาเป็นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ภาคกลาง และภาคใต้ 

 เมือ่พิจารณาการลกัลอบน�าเข้ายาเสพติดเป็นรายตวัยาพบว่าในระหว่างปี พ.ศ.2551-2556 ยาบ้าส่วนใหญ่ 

ลักลอบเข้าทางทางชายแดนภาคเหนือ ส่วนยาไอซ์มีการลักลอบมากสุดทางชายแดนภาคเหนือและบางส่วนทาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เฮโรอีนส่วนใหญ่เป็นการลักลอบน�าเข้าจากชายแดนภาคเหนือแล้วส่งต่อไปภาคใต้ 

หรือส่งออกไปต่างประเทศทางอากาศยาน ส่วนกัญชา แหล่งผลิตที่ส�าคัญอย่ใูนลาวซึ่งโดยส่วนใหญ่ลักลอบน�าเข้า 

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางจังหวัดนครพนม หนองคาย มุกดาหาร และอุบลราชธานี โคเคนส่วนใหญ่ 

ลักลอบน�าเข้าทางอากาศยานผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

และท่าอากาศยานนานาชาติภเูกต็ ภายหลงัจากการปราบปรามตดัฟนัพชืกระท่อมอย่างจรงิจงัในปี พ.ศ.2555 พบว่า 

เกิดสถานการณ์พืชกระท่อมขาดแคลนและเริ่มพบการลักลอบน�าเข้าพืชกระท่อมจากมาเลเซีย
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แผนภูมิที่ 2 การจับกุมคดีน�าเข้าและส่งออกเสพยาเสพติดแยกตามรายพื้นที่ระหว่างปี พ.ศ.2553-2555

 ที่มา : สถิติคดีอาญาของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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 การล�าเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้ามายังพื้นที่ตอนใน กล่มุนักค้ามักอาศัยในพื้นที่จากประเทศ  

เพื่อนบ้าน (เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา) รวมทั้งชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน ที่ปรากฏข่าวสารการจับกุม ได้แก่ 

มเูซอร์ ม้ง ลซีอ อาข่า ไทยใหญ่ ซึง่ชนกลุม่น้อยดังกล่าวจะมคีวามคุน้เคยกบัพืน้ทีแ่ละมคีวามช�านาญเส้นทางในพืน้ที่ 

สามารถหาเส้นทางทีจ่ะหลบเลีย่งด่านตรวจของเจ้าหน้าทีไ่ด้ โดยในช่วงปี งบประมาณ 2556 พบสถานการณ์ส�าคญั 

เกี่ยวกับการปราบปรามการลักลอบน�าเข้ายาเสพติดดังนี้

1) การจับกุมยาเสพติดที่ด่าน/จุดตรวจ ลดลง 

 สาเหตุที่การจับกุมยาเสพติดที่ด่าน/จุดตรวจลดลง เพราะกลุ่มนักค้าใช้วิธีการหลบเล่ียงด่านตรวจของ 

เจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มนักค้าจะใช้ทีมล�าเลียงครั้งละ 10-15 คน แบกกระสอบยาบ้าเดินเท้าจากชายแดนเข้ามาจนถึง 

ถนนดินด�าในหมู่บ้าน แล้วขึ้นรถยนต์ที่มีกระบะหลัง เมื่อพบด่าน/จุดตรวจ ก็จะเดินเท้าต่อเพื่ออ้อมด่าน ส่วน 

รถยนต์จะวิ่งไปรอรับข้างหน้าราว 5-10 กม. 

2) การลักลอบน�าเข้าทางสนามบินสุวรรณภูมิมีแนวโน้มลดลง 

 การลกัลอบน�าเข้ายาเสพติดทีส่นามบนิสวุรรณภมูมิแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง จากเดมิในปี 2554 จ�านวน 

91 คดเีหลอืเพยีง 35 คดใีนป ี2555 กลุม่ผูต้้องหายงัคงเปน็กลุม่เดมิๆทีเ่คยมกีารลกัลอบน�าเข้ามากอ่นหนา้ นี ้ได้แก่ 

เนปาล ไนจีเรีย กาน่า อินเดีย อิหร่าน อินโดนีเซีย คองโก เคนย่า เซียร์ราลีโอน ภูฏาน โดยกลุ่มเนปาลและ อินเดีย 

จะลักลอบน�าเข้ายางกัญชา กลุ่มแอฟริกัน จะน�าเข้าไอซ์และโคเคน กลุ่มอิหร่าน จะน�าเข้าไอซ์

แผนภูมิที่ 3 สถิติการน�าเข้ายาเสพติด ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างปี 2553–2555 

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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3. สถานการณ์การค้ายาเสพติด 
 รายงานสถานการณ์ยาเสพติดต่อกระบวนการยุติธรรมฉบับนี้ได้ท�าการวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติด  

โดยท�าการเปรียบเทียบการจับกุมนักค้ายาเสพติดในกล่มุฐานความผิดที่เกี่ยวกับการค้า ผลิต จ�าหน่าย น�าเข้าและ  

ส่งออกยาเสพตดิโดยอ้างองิจากข้อมลูทีบ่นัทกึในระบบฐานข้อมลูคดอีาญาของส�านกังานต�ารวจแห่งชาตใินช่วง 3 ปี 

ท่ีผ่านมาระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 ซึง่การวเิคราะห์ข้อมลูสถานการณ์การค้ายาเสพตดิในครัง้นีไ้ด้ท�าการวเิคราะห์ 

เจาะลึกลงถงึระดบัรายจงัหวดัและได้ท�าการวเิคราะห์ข้อมลูสถติกิารจบักมุนกัค้ายาเสพตดิเป็น 4 ระดบัตามช่วงชัน้ 

ของปริมาณคดไีด้แก่ การจบักมุนกัค้ายาเสพติดสงู การจบักมุนกัค้ายาเสพตดิค่อนข้างสงู การจบักมุนกัค้ายาเสพตดิ 

ค่อนข้างต�่า และการจับกุมนักค้ายาเสพติดต�่า จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังนี้

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับพื้นที่ พบว่า ในพื้นที่ภาคกลางจะมีสถานการณ์การจับกุมผู้ค้ายาเสพติด 

มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองใหญ่และพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

โดยทั่วไปมีสถานการณ์การจับกุมนักค้ายาเสพติดค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย และพิษณุโลก ซึ่งเป็นเส้นทางล�าเลียงยาเสพติดส�าคัญและเป็นที่น่าสังเกตว่าจังหวัดทางภาค ตะวันออก 

เฉียงเหนือเริ่มมีสถานการณ์การจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าจังหวัดที่ีเป็นเมืองใหญ่ และ

แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการจับกุมคดียาเสพติดสูงสุด
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แผนภูที่ 4 สถานการณ์การค้าจับกุมนักค้ายาเสพติดแยกตามรายพื้นที่

ที่มา : สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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 จากการวเิคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การค้ายาเสพตดิตัง้แต่ปี 2551-2555 พบว่ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่าง 

ต่อเนื่อง โดยในปี 2551 สามารถจับกุมได้ 49,675 คน เพิ่มขึ้นเป็น 69,955 คน ในปี 2555 

แผนภูมิที่ 6 สถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 -พ.ศ.2555

ที่มา : สถานการณ์ยาเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 จากสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น พบว่า สัดส่วนของผู้ต้องหาในคดี 

ค้ายาเสพติดรายใหม่-รายเก่า มีแนวโนม้ไม่แตกตา่งจากช่วงท่ีผ่านมามากนัก ผ้ตู้องหาคดีค้ายาเสพติดรายใหม่ใน 

ปี 2555 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 65.7 (จากเดิมร้อยละ 67.8) 

แผนภูมิที่ 7 สัดส่วนผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 -พ.ศ.2555

ที่มา : สถานการณ์ยาเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมลูการเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิในปี งบประมาณ 2556 ซึง่รายงานโดยส่วนข้อมลูการ 

เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ส�านักยุทธศาสตร์ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปรากฏ 

ข้อมูลสถานการณ์ส�าคัญเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดดังนี้

1) กลุ่มนักค้ารายใหญ่และรายกลางยังคงมีบทบาทในการค้ายาเสพติด 

 ข้อมูลการจับกุมยาเสพติดรายส�าคัญบ่งชี้ว่ากลุ่มนักค้ารายใหญ่และรายกลางยังคงมีบทบาทในการค้ายา 

เสพติดโดยปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งที่บ่งชี้ว่าสถานการณ์การค้ายาเสพติดยังคงความรุนแรงอยู่ คือ การจับกุม  

นักค้ารายใหญ่และรายกลางได้อย่างต่อเนื่อง จากการจับกุมคดีรายส�าคัญ พบว่า การจับกุมคดียาบ้าที่ียึดของกลาง 

ตั้งแต่ 1 ล้านเม็ดขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปี 2555 สามารถจับกุมได้ 15 คดี เพิ่มขึ้นมาประมาณ 2 เท่าจาก 

ปีก่อน ซึง่หากพจิารณาจากคดทีัง้หมดจะพบว่า เป็นการน�าเข้ามาจากชายแดนภาคเหนอื โดยใชพ้ืน้ทีก่รงุเทพฯและ 

ปริมณฑลเป็นทีพ่กัยา ขณะทีก่ารจบักมุยาบ้าทีม่ขีองกลางระดบั 1 แสนเมด็ขึน้ไป กม็แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เช่นกนัในปี 

2551 จับกุมได้ 34 คดี เพิ่มขึ้นเป็น 89 คดี ในปี 2555 

2) แหล่งเก็บพักยาที่ส�าคัญยังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 นอกจากน้ียงัพบว่าแหล่งเกบ็พกัยาเสพตดิทีส่�าคญัยงัคงอยูใ่นพืน้ทีก่รงุเทพฯและปรมิณฑล ส่วนใหญ่แล้ว 

การจับกุมการน�าเข้ายาเสพติดจ�านวนมากมักจะมีลักษณะเป็นการเข้ามาพักรอลูกค้าในพื้นที่ตอนใน แหล่งเก็บพัก 

ยาเสพติด (ยาบ้าและไอซ์) ส่วนใหญ่ยังคงอย่ใูจกลางประเทศและเป็นพื้นที่เดิมๆ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและ 

ปริมณฑล โดยจะเกบ็พกัไว้ตามคอนโด ห้องชดุ อพาร์ทเม้นท์ หรอืบ้านจดัสรร ซึง่พร้อมจะส่งให้ลกูค้าได้ตลอดเวลา 

3) นักโทษในเรือนจ�ายังคงมีบทบาทส�าคัญในการสั่งการค้ายาเสพติด 

 เป็นที่น่าสนใจว่าการสั่งการและซื้อขายยาเสพติดจากเครือข่ายนักโทษในเรือนจ�ายังปรากฏให้เห็นอย่าง 

ต่อเน่ือง โดยในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมาพบว่ามีการจับกุมคดีจ�าหน่ายยาเสพติดที่ถูกซัดทอดว่าเกี่ยวข้องกับเรือนจ�า  

266 คดี สามารถเชื่อมโยงกับผู้ต้องขังในเรือนจ�าได้จ�านวน 54 เรือนจ�า 

4) ยังคงมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด 

 การจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลจับกุมเจ้าหน้าที ่

ของรัฐ ที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดระหว่างปี 2551-2556 เพิ่มสูงขึ้นจากในปี 2551 จ�านวน 129 คดี 

เป็น 169 คดี ในปี 2556 เป็นพลทหาร 68 คน ทหาร 43 คน ต�ารวจ 36 คน ปกครองท้องถ่ิน 5 คน ข้าราชการ

พลเรือน 4 คน ครู 3 คน ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ 3 คน ส่วนท้องถิ่น 2 คน ราชทัณฑ์ 2 คน พนักงานราชการ 2 คน 

และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 คน ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าข้าราชการปกครองท้องถิ่น ต�ารวจ และทหาร เป็น 

กลุ่มหลัก ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้การแก้ไขปัญหาล�าบากขึ้น 
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5) ยาบ้ายังคงเป็นตัวยาหลัก ขณะที่ยาไอซ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

 ยาเสพติดที่มีการค้าในปัจจุบันยังพบว่ายาบ้าเป็นตัวยาหลักท่ีมีการจับกุมการค้าได้มากท่ีสุด โดยในป ี

งบประมาณ 2556 มีสัดส่วนการจับกุมอยู่ที่ร้อยละ 80 โดยพบว่าเป็นตัวยาท่ีมีการค้ามากท่ีสุดในทุกภูมิภาค 

ทั่ว ประเทศ รองลงมาคือยาไอซ์มีสัดส่วนการจับกุมอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6) นักค้ายาเสพติดต่างชาติยังใช้ประเทศไทยในการเคลื่อนไหวการค้า 

 การจับกุมนักค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาเคลื่อนไหวค้ายาเสพติดในประเทศไทยยังปรากฏมาโดยตลอด ซึ่ง 

พบว่านักค้าชาวต่างชาติที่เข้ามามีทั้งฐานะของนักค้าเองและผู้รับจ้างล�าเลียงยา ในปี งบประมาณ 255 สามารถ 

จับกุมนักค้ายาเสพติดต่างชาติได้จ�านวน 3,252 คน เป็นคนต่างชาติ 54 สัญชาติ ส่วนใหญ่แล้วเป็นนักค้ายาเสพติด 

จ�าพวกยาบ้าจากประเทศเพื่อนบ้านอันได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย 

แผนภูมิที่ 8 สัดส่วนผู้ต้องหาสัญชาติต่างในคดีค้ายาเสพติด ปีงบประมาณ 2556

ที่มา : สถานการณ์ยาเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 ยาเสพติดที่ผู้ค้าชาวต่างชาติน�ามาจ�าหน่ายมีหลากหลายชนิด ที่ส�าคัญยาบ้ากลุ่มนักค้าประเทศเมียนมาร์  

ลาว และกัมพูชา เฮโรอีนกลุ่มนักค้าส�าคัญคือมาเลเซีย ไอซ์กลุ่มนักค้าได้แก่เมียนมาร์ ลาว มาเลเซีย ไนจีเรีย และ 

อินเดีย กัญชาแห้งกลุ่มนักค้าได้แก่ ลาว มาเลเซีย ยางกัญชากลุ่มนักค้าได้แก่อินเดียและเนปาล โคเคนกลุ่มนักค้า 

ได้แก่ไนจีเรีย และกลุ่มแอฟริกัน เคตามีนและเอ็คซ์ตาซีกลุ่มนักค้าได้แก่มาเลเซีย 

 วิเคราะห์จากผู้ค้าชาวต่างชาติที่ถูกจับกุมกลุ่มนักค้าชาวต่างชาติท่ีเป็นท่ีเพ่งเล็งของเจ้าหน้าท่ีโดยเฉพาะ 

กลุม่แอฟรกินั ได้เปลีย่นบทบาทจากการลกัลอบน�าเข้าด้วยตนเองเป็นผูบ้งการอย่เูบือ้งหลงัโดยใช้หญงิชาวไทยและ 

ผู้หญิงเอเชียเป็นผู้ลักลอบน�าเข้าแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม
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7) ราคายาเสพติดในปี 2556 ยังไม่เปลี่ยนแปลง 

 จากการวิเคราะห์และส�ารวจราคายาเสพติดในปีงบประมาณ 2556 ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ 

ชัดเจนในยาเสพติดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นราคาหน้าโรงงาน ราคาที่มีการซื้อขายตามแนวชายแดน และราคา 

ขายปลีก ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่ายาเสพติดจะขาดตลาดแม้จะได้มีการจับกุมปราบปรามอย่างต่อเนื่อง 

4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 รายงารายงานสถานการณ์ยาเสพติดต่อกระบวนการยุติธรรมฉบับนี้ได้ท�าการวิเคราะห์สถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยท�าการเปรียบเทียบการจับกุมผู้เสพยาเสพติดในกลุ่มฐานความผิดเสพยาเสพติด

และครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บันทึกในระบบฐานข้อมูลคดีอาญาของส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาตใินช่วง 3 ปทีีผ่่านมาระหว่างปีงบประมาณ 2553-2555 ซึง่การวเิคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ยาเสพติดในคร้ังน้ีได้ท�าการวิเคราะห์เจาะลึกลงถึงระดับรายจังหวัดและได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการจับกุม 

ผู้เสพยาเสพติดเป็น 4 ระดับตามช่วงชั้นของปริมาณคดีได้แก่ การจับกุมผ้เูสพยาเสพติดสูง การจับกุมผ้ยูาเสพติด  

ค่อนข้างสูง การจับกุมผู้เสพยาเสพติดค่อนข้างต�่า และการจับกุมผู้เสพยาเสพติดต�่า จากการรวบรวมและวิเคราะห์ 

ข้อมูลปรากฏผลดังนี้

 จากการเปรียบเทียบปริมาณคดีในจังหวัดต่างๆ พบว่ามีการจับกุมผ้ตู้องหาที่เป็นผู้เสพยาเสพติดสูงที่สุด 

ในเขตพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และนนทบุรี พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี และนครราชสีมา  

และพื้นที่ภาคใต้ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและสงขลาในขณะท่ีภาคภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นเขต

พื้นที่ที่มีอัตราคดีต�่าสุด
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แผนภูมิที่ 9 สถานการณ์การจับกุมผู้เสพยาเสพติดแยกตามรายพื้นที่

 ที่มา : สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม จากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
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 ข้อมูลการเฝ้าระวังยาเสพติดจากส่วนข้อมูลการเฝ้าระวังยาเสพติด ส�านักยุทธศาสตร์ ส�านักงาน  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ท�าการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดท่ีส�าคัญ 

จากข้อมลูระบบรายงานระบบตดิตามและเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิ (บสต.) ซึง่บนัทกึข้อมลูผูเ้ข้ารบัการบ�าบดัฟ้ืนฟู 

สมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิในระบบของรฐัทัง้หมดทัง้ในระบบสมคัรใจเข้ารบัการบ�าบดัด้วยตนเอง และบงัคบับ�าบดั 

เนื่องมาจากถูกจับกุมในความผิดเสพหรือครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพซ่ึงจากข้อมูลผ้เูข้ารับการบ�าบัดยาเสพติด 

ในระบบของรัฐพบว่าในช่วงปี 2555-2556 มีผู้เข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดเพิ่มสูงข้ึนมากจาก 184,459 คน ในปี 

2554 เพิ่มขึ้นเป็น 561,224 คนในปี 2555 และ 484,610 คนในปี 2556 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มก�าหนด  

เป้าหมายการน�าผูต้ดิยามาเข้ารบัการบ�าบดัโดยสมคัรใจซึง่ในปี 2556 ผ้เูข้ารบัการบ�าบดัในระบบสมคัรใจเพิม่สงูขึน้ 

ถึงร้อยละ 59.4 ของผู้เข้ารับการบ�าบัดในระบบทั้งหมด

แผลภูมิที่ 10 จ�านวนผู้เข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดในระบบของรัฐ

แหล่งที่มา: ข้อมูลระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)
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แหล่งที่มา: ข้อมูลระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

 จากข้อมลูล่าสดุในปี 2556 พบว่ามผีูเ้ข้ารบัการบ�าบัดการตดิยาเสพตดิในระบบของรฐั 43 คน ต่อ ประชากร 

10,000 คน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง โดยปรากฏข้อมูลส�าคัญดังนี้

1) กลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงภัยมากที่สุดโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ออกจากโรงเรียน 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้ารับการบ�าบัดรักษาการติดยาเสพติดในช่วง 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 

2551-2555 พบว่ากล่มุวัยร่นุเป็นกลุ่มที่เข้ารับการบ�าบัดมากที่สุด โดยกล่มุช่วงวัยท่ีเข้ารับการบ�าบัดยาเสพติด 

มากที่สุดคืออายุระหว่าง 15-19 ปี และ20-24 ปี ซึ่งคิดเป็นจ�านวนกว่าครึ่งของผู้เข้ารับการบ�าบัดทั้งหมด โดยใน 

ปี 2556 พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-19 ปี เข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดร้อยละ 23.1 และกล่มุวัยร่นุอายุ 

ระหว่าง 20-24 ปี เข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดร้อยละ 24.1 ของผู้เข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดในระบบของรัฐทั้งหมด 

 ส�าหรับอาชีพที่มีการเข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดสูงสุดได้แก่อาชีพรับจ้าง/ว่างงาน โดยในปี 2556 กลุ่มผู้มี 

อาชีพรบัจ้างเข้ารับการบ�าบดัสูงถึงร้อยละ 45.0 และกล่มุผู้ว่างงานเข้ารับการบ�าบดัในระบบของรฐัถงึรอ้ยละ 17.5 

ของผู้เข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดในระบบของรัฐทั้งหมด ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากกลุ่มอายุผู้เข้ารับการบ�าบัดแล้วพบ 

แนวโน้มว่ากล่มุวัยร่นุที่ออกจากโรงเรียนไปประกอบอาชีพแรงงานรับจ้างหรือไม่มีอาชีพเป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงภัย 

ยาเสพติดสูง

แผนภูมิที่ 11 สัดส่วนร้อยละผู้เข้ารับการบ�าบัด แยกตามระบบที่เข้ารับการบ�าบัด
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2) แนวโน้มการติดยาในหมู่เกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น 

 ข้อมลูการเฝ้าระวงัยาเสพติดในระยะในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาแสดงให้เหน็ว่าสดัส่วนผูต้ดิยาเสพตดิท่ีประกอบ 

อาชีพเกษตรกรมีแนวโน้มสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นจากประมาณร้อยละ 10 ในระหว่างปี 2552-2554 เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็น 

ได้ชัดเป็นร้อยละ 16.4 ในปี 2555 และร้อยละ 14.6 ในปี 2556 ตามล�าดับ 

3) ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเสี่ยงภัยสูงสุด 

 ข้อมูลการเฝ้าระวังยาเสพติดในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาระหว่างปี 2552-2556 แสดงให้เห็นว่าในกล่มุนักเรียน 

นักศึกษานั้นกล่มุนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นกล่มุที่เข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดในระบบของรัฐมากที่สุดมาโดย 

ตลอดด้วยสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 ของนักเรียนนักศึกษาที่ีเข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดในระบบท้ังหมด โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งในปี 2556 สัดส่วนเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้นถึง ร้อยละ 

48.5 ของผู้เข้ารับการบ�าบัดในระบบของรัฐทั้งหมด 

4) ผู้เข้ารับการบ�าบัดรายใหม่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง 

 ข้อมลูการเฝ้าระวงัยาเสพตดิในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาระหว่างป ี2552-2556 แสดงให้เหน็ว่าผ้เูข้ารบัการบ�าบดั 

เกินกว่าร้อยละ 70 เป็นผู้เข้ารับการบ�าบัดรายใหม ่ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีผู้ติดยารายใหม่เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาด 

ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

แผนภูมิที่ 12 สัดส่วนผู้เข้ารับการบ�าบัด แยกตามรายเก่า-รายใหม่

แหล่งที่มา: ข้อมูลระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) 
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5) ยาบ้ายังเป็นยาหลัก โดยไอซ์เป็นตัวยาที่มีผู้เข้ารับการบ�าบัดอย่างก้าวกระโดด 

 ในภาพรวมยาเสพตดิทีม่ผีูเ้ข้ารบัการบ�าบดัมากทีส่ดุคอืยาบ้า ซึง่มผีูเ้ข้ารบัการบ�าบดัในระบบบ�าบดัของรฐั 

มากกว่าร้อยละ 80 อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าไอซ์เป็นตัวยาที่มีผู้เสพสูงขึ้นมากถึงกว่า 8 เท่าตัว 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาโดยเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ปัจจัยท่ีท�าให้มีผู้เสพไอซ์เพิ่มสูงข้ึนสืบเนื่องมาจากปริมาณ  

ยาเสพติดที่เข้าสู่ตลาดเพิ่มสูงขึ้น และการที่ผู้ค้ายอมลดราคาให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายขึ้น โดยจังหวัดที่มีผู้เสพ 

ไอซ์เข้ารับการบ�าบัดสูงสุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี ภูเก็ต จันทบุรี 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี

แผลภูมิที่ 13 สัดส่วนผู้เข้ารับการบ�าบัด แยกตามชนิดยาที่เสพ

แหล่งที่มา: ข้อมูลระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  (บสต.) 

5. ผลกระทบยาเสพติดต่อกระบวนการยุติธรรม 
 ปัญหาผลกระทบของยาเสพติดต่อกระบวนการยุติธรรมจึงไม่ได้จ�ากัดอยู่ที่บทบาทของกระบวนการ 

ยติุธรรมในการแก้ปัญหายาเสพติดให้โทษเท่านัน้เป็นทีท่ราบดว่ีาคดยีาเสพตดิให้โทษเป็นคดปีระเภทหนึง่ทีม่ปีรมิาณ

สูงที่สุดในกระบวนการยุติธรรมทั้งในส่วนคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล ท้ังนี้รวมถึง นักโทษ 

ในคดียาเสพติดและเด็กและเยาวชนที่ก�าลังผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติคดีของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมก็แสดงให้เห็นว่าปริมาณคดียาเสพ 

ตดิให้โทษน้ันได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของคดีของทกุหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วง 

หลงัทีม่นีโยบายเน้นหนกัในด้านการป้องกนัปราบปรามยาเสพตดิท�าให้มกีารจบักมุผูต้้องหาในความผดิเกี่ยวกบัยา 

เสพติดให้โทษเพ่ิมสูงขึ้นมากอย่างก้าวกระโดด โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2556 ผลการจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มสูงข้ึน 
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ถึง 448,389 คดี คิดเป็น 4 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2549 โดยถือเป็นคดีที่มีการจับกุมสูงที่สุดในกลุ่มคดีรัฐเป็นผู้ 

เสียหาย คิดเป็นร้อยละ 80.2 ของคดีรัฐเป็นผู้เสียหายที่จับกุมได้ทั้งหมด

แผนภูมิที่ 14 ผลการจับกุมคดีรัฐเป็นผู้เสียหายของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

แหล่งที่มา: สถิติคดีอาญาของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 จากผลของการจบักมุคดยีาเสพตดิของเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็ย่อมส่งผลต่อการเพิม่ขึน้ 

ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลเช่นเดียวกัน จากข้อมูลรายงานสถิติศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรพบว่าคดียาเสพติดให้โทษ 

เป็นคดีที่ขึ้นสู่ศาลมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2555 พบว่าคดียาเสพติดขึ้นสู่ศาลทั้วสิ้น 282,490 

คดี คิดเป็นร้อยละ 36.0 ของคดีที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้นทั้งหมด

แผนภูมิที่ 15 ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร

แหล่งที่มา: รายงานสถิติศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรปี 2555



79
ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2557

 ปรมิาณนักโทษยาเสพตดิในเรอืนจ�ากก็�าลงัเป็นปัญหาเช่นเดยีวกนั จากข้อมลูการรายงานปรมิาณผูต้้องขงั 

ในเรือนจ�าพบว่าก�าลังเป็นปัญหาวิกฤตเช่นเดียวกัน จากข้อมูลของกรมราชทัณฑ์พบว่าปริมาณความจุของเรือนจ�า 

ทั่วประเทศนั้นมีเพียง 216,703 คน แต่ในปัจจุบันจ�านวนผู้ต้องขังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 291,727 คน (รายงาน  

เมื่อมกราคม 2557) ซึ่งเกินกว่าขนาดความจุเรือนจ�าไปมาก ในจ�านวนนี้เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนนักโทษเด็ดขาด 

แล้วในเรือนจ�าจะมีนักโทษในคดียาเสพติดถึงกว่าร้อยละ 60 (อ้างอิงจากรายงาน รท.103 ซ่ึงมีการจัดท�าล่าสุด 

ถงึกันยายน 2555 แสดงจ�านวนนกัโทษเด็ดขาดในคดียาเสพตดิมจี�านวนร้อยละ 62.2 ของนกัโทษในเรอืนจ�าท้ังหมด) 

แม้จะมีความพยายามลดจ�านวนผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจ�ามาโดยตลอดแต่ก็เป็นไปด้วยความยาก

ล�าบาก เนื่องจากนักโทษในคดียาเสพติดส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้จ�าหน่ายถึงกว่า 3 ใน 4 (อ้างอิงจากรายงาน รท.103  

ซึ่งมีการจัดท�าล่าสุดถึงกันยายน 2555 แสดงจ�านวนนักโทษเด็ดขาดในคดียาเสพติด เป็นผ้กูระท�าผิดข้อหา  

จ�าหน่ายร้อยละ 75.67 เป็นข้อหาเสพและครอบครองเพื่อเสพเพียงร้อยละ 24.33) ซึ่งในส่วนของนักโทษซึ่งเป็น 

ผู้เสพน้ันส่วนใหญ่เป็นผู้เสพที่ผิดเงื่อนไขการบ�าบัดฟื้นฟูหรือกระท�าผิดซ�้าซากอยู่แล้ว ในขณะท่ีภายในเรือนจ�า 

ยังต้องรับภาระการดูแลควบคุมตัวผู้เสพในระหว่างรอการตรวจพิสูจน์สารเสพติด และจัดโปรแกรมบังคับบ�าบัด 

ยาเสพติด ในเรือนจ�าซึ่งแสดงให้เห็นผู้ถูกควบคุมในเรือนจ�าท่ีแท้จริงยังมีปริมาณสูงกว่านี้มาก ซ่ึงย่อมจะส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพ การให้การดูแลและพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท�าผิดในภาพรวม 

บทสรุป 
 รายงานสถานการณ์ยาเสพติดต่อกระบวนการยตุธิรรมฉบับนีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูสถานการณ์การจบักมุ 

ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจแยกเป็นรายพื้นที่ในระดับจังหวัด มาประมวลเข้ากับข้อมูลสถานการณ์การกระท�าผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติดของส�านักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินผลกระทบของยาเสพติดต่อ 

กระบวนการยุติธรรมจากข้อมูลสถิติของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งแสดงให้เห็นภาพปัญหา  

ยาเสพตดิในประเทศไทยทีม่ลีกัษณะเป็นศูนย์กลางการล�าเลยีงยาเสพตดิภายไปยงัประเทศอืน่ และเป็นแหล่งการค้า 

ยาเสพติดส�าคัญของผู้ค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ รายงานฉบับนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึง 

สถานการณ์การเปลี่ยนของยาเสพติดที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไป เช่นพื้นท่ีการแพร่ระบาด รูปแบบและประเภทตัว 

ยาเสพติดที่ก�าลังมีปัญหาการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ผลกระทบของคดียาเสพติดต่อ 

กระบวนการยุติธรรมก็พบว่านโยบายการปราบปรามอย่างจริงจังก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมท่ีไม่อาจ 

ขยายตัวตามปริมาณผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นมากอย่างก้าวกระโดดซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นประเด็นส�าคัญท่ีผู้บริหารงาน  

ยุติธรรมควรให้ความส�าคัญต่อไป



80
ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2557

ภาคผนวก
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รายงาน

สถิติคดีในวงจรกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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รายงานสถานการณ์อาชญากรรมระดับพื้นที่

      จัดท�าโดย

      ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม

      ส�านักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9

      ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

      ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

      โทร 0-2141-3727, 0-2141-3781

      www.statistics.oja.go.th 
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สถิติคดีในวงจรกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โดย ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม

 กระบวนการยุติธรรมเป็นระบบขนาดใหญ่และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก เริ่มตั้งแต่หน่วยงาน 
ทีม่หีน้าทีใ่นการบงัคบัใช้กฎหมาย หน่วยงานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องในการพจิารณาอรรถคด ีและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการลงโทษและบ�าบัดฟ้ืนฟูแก้ไขพฤติการณ์การกระท�าผิด ในระบบกระบวนการยุติธรรมขนาดใหญ่กลับมีข้อ
จ�ากัด ในการรองรับการด�าเนินคดีความและผู้กระท�าผิดทั้งหมดได้ จนท�าให้เกิดปัญหาคดีล้นศาลและผู้ต้องขังล้น
เรือนจ�า ซึ่งจากปัญหาปริมาณคดีล้นศาลและผู้ต้องขังท่ีล้นเรือนจ�าดังกล่าวได้ส่งผลต่อภาระงานท่ีเพิ่มข้ึน ภาครัฐ 
ต้องส้ินเปลอืงงบประมาณในการบรหิารจดัการสงูขึน้ ในขณะทีห่น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องมข้ีอจ�ากดัในเรือ่งของก�าลงัคน 
งบประมาณและสถานที่ไม่สามารถขยายหน่วยงานและก�าลังบุคลากรให้ทันกับคดีท่ีเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงเป็นสาเหตุส�าคัญ 
ที่ท�าให้ประสิทธิภาพในการอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนลดลง 

 สภาวะคดีล้นศาลและนักโทษล้นเรือนจ�าเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซ่ึงหน่วยงาน 
ต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยตลอด จึงท�าให้เกิดแนวคิดในการ
หันเหคดีที่ขึ้นสู่ศาลด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนความพยายามในการใช้มาตรการพิเศษทางเลือกในการลดจ�านวน 
ผ้ตู้องขังสู่เรือนจ�า อย่างไรก็ดีการลดปริมาณคดีส่ศูาลและการปฏิบัติต่อผ้กูระท�าผิดนั้นเก่ียวข้องกับหน่วยงานใน 
กระบวนการยุติธรรมหลายหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมีขอบข่ายภารกิจความรับผิดชอบที่ต่างกัน และมีวิธี
การปฏิบัติที่หลากหลายแต่ยังขาดการรวบรวมข้อมูลสถิติในวงจรกระบวนยุติธรรมอย่างเป็นระบบ จึงขาดข้อมูล
ส�าคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาต่างๆ เพื่อใช้ในการก�าหนดนโยบายในการแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 ศนูย์พฒันาข้อมลูกระบวนการยติุธรรม ส�านักงานกจิการยตุธิรรมได้เหน็ความส�าคญัของการรวบรวม ข้อมลู
สถติคิดใีนวงจรกระบวนการยติุธรรมอย่างเป็นระบบทีส่ามารถแสดงให้เหน็ถงึสถานการณ์คดแีละผูก้ระท�าผดิ ทีเ่ข้าสู ่
ระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงได้มีความพยายามในการรวมรวมข้อมูลคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมแยกรายประเภทโดยละเอียดทั้งในส่วนของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตาม 
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาโดยอ้างอิงจากคดีในระบบฐานข้อมูลคดีอาญาของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
และสถิติคดีที่เข้าสู่การพิจารณาและคดีที่พิจารณาเสร็จไปของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรใน ปีงบประมาณ 2554 
– 2556 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันท่ีสุด เพื่อให้เห็นภาพปริมาณคดีและ ประเภทความผิด
ต่างๆ ที่จะน�าไปพิจารณาก�าหนดนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินคดีอาญา การลดขั้นตอนการท�างาน
ของเจ้าหน้าทีแ่ต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตลอดจนสามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้นัน้ไปประกอบการ พจิารณาในการผลกัดนั 
นโยบายในการลดปริมาณคดีส่ศูาลและผู้ต้องขังในเรือนจ�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ กระบวนการยุติธรรมโดย
ไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม 

ภาพรวมของสถานการณ์คดีในวงจรกระบวนการยุติธรรมอาญา 
 ศนูย์พัฒนาข้อมลูกระบวนการยติุธรรมได้ท�าการรวบรวมข้อมลูสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการ 
ยุติธรรมจากข้อมูลกระบวนการยุติธรรมที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานเพี่อแสดงให้เห็นปริมาณการ 
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ไหลเวยีนคดใีนวงจรกระบวนการยตุธิรรมให้เหน็ในภาพรวม โดยการจดัท�าและรวบรวมปรมิาณคดเีข้า,ออก (Input 

-output) ของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2556 ซึ่งเป็นข้อมูลที่สถิติที่ครบถ้วน 

เป็นปัจจุบันมากที่สุด ข้อมูลการสถิติการไหลเวียนคดีในกระบวนการยุติธรรมปรากฏรายละเอียดดังแผนภูมิที่ 1 

แผนภูมิที่ 1: แผนภูมิแสดงการไหลเวียนคดีเข้า-ออก ของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมไทย 

ที่มา: สถิติกระบวนการยุติธรรมจากหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมประจ�างบประมาณ 2556

 ในการรวบรวมข้อมลูกระบวนการยติุธรรมดังกล่าวได้เริม่จากข้อมลูประมาณการสถิตคิดอีาญาท่ีไม่ได้มกีาร

แจ้งความกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ จากข้อมลูการส�ารวจคดอีาชญากรรมภาคประชาชนซึง่ทางส�านกังานกจิการยตุธิรรม

โดยศนูย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยติุธรรมร่วมกบัส�านกังานสถิตแิห่งชาตไิด้ท�าการศกึษาข้อมลู อาชญากรรมโดยกา

รส�ารวจข้อมลูการตกเป็นเหยือ่อาชญากรรม (Crime Victimization Survey) จากประชาชนทัว่ไปโดยตรงเพือ่ทราบ

ถึงสถานการณ์อาชญากรรมและข้อมูลอาชญากรรมที่ไม่ได้มีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ โดยผลการส�ารวจ 

ข้อมูลการส�ารวจอาชญากรรมภาคประชาชน(Crime Victimization Survey) ทั่ว ประเทศล่าสุดในปี พ.ศ.25551 

พบว่าจากการส�ารวจเหยือ่อาชญากรรมผูม้อีาย ุ15 ปีขึน้ไปทัว่ประเทศ ได้ ประมาณการว่าทัว่ประเทศไทยมผีูป้ระสบ

เหตุอาชญากรรมในรอบปี จ�านวน 152,228 ราย โดยแยกประเภท อาชญากรรมออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ เหยื่อ

อาชญากรรมประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน จ�านวน 140,864 ราย เหยื่อ อาชญากรรมประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย 

จ�านวน 7,879 ราย เหยือ่อาชญากรรมทางเพศ จ�านวน 349 ราย และเหยือ่อาชญากรรมกรณแีอบอ้างใช้ข้อมลูส่วน

ตัว จ�านวน 3,091 ราย 

 จากการรวบรวมสถติิการการรับแจ้งคดีอาญาของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิในปีงบประมาณ 2556 ท่ีบันทึก 

ไว้ในระบบฐานข้อมูลคดีอาญาของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (POLIS) พบว่าพนักงานสอบสวนท่ัวประเทศมีการ

1อาภาศิริ สุวรรณานนท์ และคณะ, รายงานวิจัยวิเคราะห์และจัดท�ารายงานขอมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนทั่วประเทศ 
(ภายใตโครงการส�ารวจขอมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชนป พ.ศ.2555), รายงานวิจัย, 2556 
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รับแจ้งคดีอาญาในสารบบคดีอาญาจ�านวนทั้งสิ้น 905,775คดี โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคดี ดังนี้คดีความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา จ�านวน 115,603 คดีและ คดีความผิดตามพระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญาต่างๆ 

จ�านวน 790,172คดี

 จากคดีที่มีการรับแจ้งทั่วประเทศ 905,775 คดีดังกล่าว มีการจับกุมผู้ต้องหาได้ 748,722 คดีคิดเป็น 

ร้อยละ 82.66 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคดี ดังนี้ คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจับกุมได้ 57,567 คดี 

หรือคิดเป็นร้อยละ 49.80 ของคดีที่รับแจ้งตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งหมด และเป็นคดีความผิดตามพระราช

บัญญัติที่ีมีโทษทางอาญา จ�านวน 691,155 คด หรือคิดเป็นร้อยละ 87.47 ของคดีความผิดตาม พระราชบัญญัติที่

มีโทษทางอาญาที่มีโทษทางอาญาทั้งหมด 

 จากข้อมูลการจับกุมผู้ต้องหาทั่วประเทศพบว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 

ไทยมีจ�านวน 842,811 คน ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ต้องหาท่ีเป็นผู้ใหญ่ซ่ึงมีจ�านวนท้ังสิ้น 771,622 คน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 91.54 โดยมีผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนเพียง71,259 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 ซ่ึงในส่วนนี้สัด

ส่วน ของผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจะสูงกว่าในคดีความผิดตาม 

พระราชบญัญตัิทีม่ีโทษทางอาญาทีม่โีทษทางอาญา โดยคดคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญามกีารจบักมุผู ้ต้อง

หาจ�านวน 67,631 คน โดยมีผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่จ�านวน 56,754 คน (ร้อยละ 83.92ของผู้ต้องหาในคดี ความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งหมด) และผ้ตู้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชน จ�านวน10,877 คน (ร้อยละ 16.08 ของ

ผู้ต้องหาในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งหมด) และในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทาง 

อาญามีการจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 775,250 คน มีผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่จ�านวน 714,868 คน (ร้อยละ 92.21 ของ 

ผู้ต้องหาในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาทั้งหมด) และผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนเพียง 

60,382 คน (ร้อยละ 7.79ของผูต้้องหาในคดีความผดิตามพระราชบญัญตัทิีม่โีทษทางอาญาทัง้หมด) ซึง่ส่วนใหญ่แล้ว 

เด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญาเป็นการจับกุมใน คดียาเสพติด 

โดยมีจ�านวนถึง 45,932 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.07 ของเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมในความผิด ตามพระราช

บัญญัติที่มีโทษทางอาญาทั้งหมด 
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แผนภูมิที่ 2: สัดส่วนการจับกุมผู้ต้องหาระหว่างผู้ต้องหาที่เป็นผ้ใูหญ่และผ้ตู้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนประจ�าปี 

งบประมาณ 2556 

ที่มา: สถิติการจับกุมผู้ต้องหาในฐานข้อมูลคดีอาญาต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 เมื่อพิจารณาถึงการด�าเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการพบว่าข้อมูลคดีที่เข้าสู่การพิจารณาฟ้องคดีใน  

ชั้นพนักงานอัยการอ้างอิงจากรายงานข้อมูลการฟ้องคดีท่ีรวบรวมโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส�านักงานอัยการสูงสุด พบว่า มีส�านวนความอาญาไม่ปรากฏผู้ต้องหาท่ีส่งตัวมา (เฉพาะคดีเปรียบเทียบ) จ�านวน 

2,389,594 เรือ่ง (เป็นกรณพีนกังานสอบสวนด�าเนนิคดเีปรยีบเทยีบปรบัในชัน้ต�ารวจ) มสี�านวนความอาญาปรากฏ 

ผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา 613,406 เรื่อง (เป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนด�าเนินคดีอาญาโดยสามารถจับกุมตัวและน�า  

ผูต้้องหามาส่งตวัให้พนกังานอยัการพจิารณามคีวามเห็นทางคด)ี มสี�านวนความอาญาไม่ปรากฏผูต้้องหาทีส่่งตวัมา 

(เว้นแต่คดีเปรียบเทียบ) จ�านวน 48,771 เรื่อง (เป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนส่งส�านวนมาโดยที่ไม่ร้ตูัวผู้กระท�าผิด 

หรือยงัไม่สามารถจบักมุตวัผูต้้องหาได้) โดยมจี�านวนคดทีีพ่นกังานอยัการพจิารณาคดแีล้วมคีวามเหน็สัง่ฟ้องน�าคด ี

ขึ้นสู่ศาลทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2556 จ�านวน 581,254 เรื่อง 

 จากรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมประจ�าปี พ.ศ. 2556 แสดงจ�านวนคดีอาญาที่เข้าส่กูารพิจารณาคดีของ 

ศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณคดีรับใหม่ จ�านวน 637,696 คดี ซึ่งมากกว่าคดีที่พนักงานอัยการมีความเห็น 

สั่งฟ้อง เหตุที่จ�านวนคดีขึ้นสู่ศาลมากกว่าจ�านวนคดีที่พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องนั้นน่าจะมาจากการนับ 

รวมคดีขึ้นสู่ศาลในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทย์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลด้วยตนเองโดยไม่ผ่านการแจ้งความกับต�ารวจและ 

การพิจารณาคดีในชั้นอัยการเช่น ในคดีเช็ค หรือคดีพนักงานบริษัทยักยอกทรัพย์ ซึ่งคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทย์ฟ้อง  

คดเีองดงักล่าวนัน้ทางศาลยตุธิรรมยงัไม่มกีารรวบรวมสถติไิว้ จงึยงัไม่สามารถแยกได้ว่ามคีดทีีพ่นกังานอยัการเป็น 

โจทย์ฟ้องคดีกับผู้เสียหายเป็นโจทย์ฟ้องคดีเองเป็นจ�านวนเท่าใดแน่ ในปี พ.ศ.2556 มีคดีข้ึนสู่ศาลซ่ึงค้างมาจาก 

ปีก่อนหน้าจ�านวน 47,114 คดี มีปริมาณคดีที่พิจารณาเสร็จไป จ�านวน 635,858 คดี คงเหลือคดีค้างพิจารณา

จ�านวน 48,952 คดี

 ในส่วนผลของค�าพิพากษาซึ่งแสดงให้เห็นประมาณการปริมาณผู้กระท�าผิดท่ีเข้าสู่ระบบการลงโทษและ 

ระบบการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท�าผิด พบว่าในปี พ.ศ.2556 มีจ�านวนผู้ที่ถูกศาลชั้นต้นทั่วประเทศพิพากษาตัดสิน 

ลงโทษจ�านวนทั้งส้ิน 719,746 คน โดยแบ่งออกเป็น โทษประหารชีวิต จ�านวน 294 คน โทษจ�าคุก จ�านวน  
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111,515 คน โทษปรับจ�านวน 249,969 คน โทษกักขัง จ�านวน 3,269 คน โทษริบทรัพย์ 280 คน และรอการ

ลงโทษ 342,819 คน 

 ในจ�านวนนี้แยกเป็นการตัดสินคดีเด็กและเยาวชนในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศจ�านวน  

32,567 คน โดยแบ่งออกเป็นพิพากษาจ�าคุกในเรือนจ�าส�าหรับผู้ใหญ่ 473 คน ส่งตัวเข้ารับการฝกอบรมยังศูนย์ฝก 

อบรมเด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบของกรมพินิจและค้มุครองเด็กและเยาวชน จ�านวน 6,101 คน และเป็น 

กรณีคุมประพฤติซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ จ�านวน 13,052 คน 

 นอกจากน้ีทางศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมยังได้รวบรวมสถิติผู้กระท�าผิดซึ่งอย่ใูนระบบการ 

พัฒนาพฤตินิสัยจากสามหน่วยงานอันได้แก่กรมราชทัณฑ์ซึ่งรับผิดชอบการดูแลผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่กรมพินิจและ 

คุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งรับผิดชอบการฝกอบรมเด็กและเยาวชนกระท�าผิดในศูนย์ฝกอบรมเด็กและเยาวชน

ตาม ค�าสั่งศาลและกรมคุมประพฤติซึ่งรับผิดชอบผู้ถูกคุมประพฤติทั้งกรณีผู้ถูกคุมประพฤติเป็นผู้ใหญ่และผู้ถูกคุม  

ประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนจากข้อมูลผู้ถูกคุมขังของกรมราชทัณฑ์ส�ารวจเมื่อปีงบประมาณ 2556 พบว่าม ี

ผูต้้องขงัในเรอืนจ�าทัว่ประเทศ 287,295 คน ซึง่แบ่งเป็นนกัโทษเดด็ขาด 210,744 คน ผ้ตู้องขงัระหว่างอทุธรณ์.– ฎกีา 

38,211 คน ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการไต่สวนหรือพิจารณาคดี 12,844 คนผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน  

23,048 คน เยาวชนที่ถูกฝากขัง จ�านวน 187 คนผู้ถูกกักกัน จ�านวน 36 คน ผู้ถูกกักขัง จ�านวน 2,225 คน ในส่วน 

กรมพนิิจและค้มุครองเดก็พบว่ามเีดก็และเยาวชนในความดแูลของศนูย์ฝกอบรมเดก็และเยาวชน (ส�ารวจเมือ่ ปีงบ

ประมาณ 2556) มจี�านวน 7,292 คน และข้อมลูจากกรมคมุประพฤตริายงานว่าในปีงบประมาณ 2556 มจี�านวนผูถ้กู 

คุมความประพฤติทั่วประเทศ จ�านวน 202,040 คนแยกเป็นผู้ถูกคุมประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ จ�านวน 181,604 คน 

และผู้ถูกคุมประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนจ�านวน 20,436 คน 

คดีในกระบวนการยุติธรรมในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

 นอกจากการรวบรวมข้อมลูปรมิาณคดีทีไ่หลเวยีนในกระบวนการยตุธิรรมเพื่อแสดงให้เหน็ถงึประมาณการ 

คดเีข้า, ออก (Input, Output) ในกระบวนการยติุธรรมในแต่ละข้ันตอน ทางศนูย์พฒันาข้อมลูกระบวนการยตุธิรรม 

ยงัได้ท�าการวเิคราะห์ข้อมลูคดใีนแต่ละประเภทคดโีดยใช้ข้อมลูการรบัแจ้ง-จบักมุคดขีองส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ

แยกรายข้อหาซึ่งเป็นข้อมูลคดีที่ละเอียดทืี่สุดเท่าที่สามารถค้นได้จากสารบบคดีอาญาของประเทศไทยมาเปรียบ 

เทียบกับข้อมูลคดีท่ีขึ้นสู่ศาลของส�านักงานศาลยุติธรรมที่การแยกรายละเอียดรายข้อหาในลักษณะท ี่ใกล้เคียงกัน 

ซึ่งแสดงให้เห็นปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลในแต่ละประเภท อย่างไรก็ดีในส่วนของค�าพิพากษามีการรวบรวมสถิติไว้ใน

ภาพรวมเท่านั้น ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลผลค�าพิพากษาแยกรายข้อหา จึงท�าการเปรียบเทียบได้เฉพาะ ในส่วน 

ของการรับแจ้ง จับกุม และคดีที่ขึ้นสู่ศาลเท่านั้น 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างปี พ.ศ.2554-2556 ในส่วนของคดี 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาปรากฏดังนี้
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แผนภูมิ 3: สัดส่วนของคดีตามประมวลกฎหมายอาญาประเภทต่างๆ แยกตามคดีที่รับแจ้ง 

ที่มา: สถิติคดีอาญาในระบบฐานข้อมูลคดีอาญาต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 จากข้อมูลสถิติการรับแจ้งคดีเฉลี่ย 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2554-2556 ในแผนภูมิพบว่าส่วนใหญ่แล้วคดีความ 

ผดิตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผดิเกีย่วกบัทรพัย์ ซึง่มกีารรบัแจ้งความท่ัวประเทศมากท่ีสดุถึง 75,067 คด ี

ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 63.96 ของคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีรับแจ้งความท้ังหมดโดยมีการรับแจ้งคด ี

ความผดิเกีย่วกบัชวีติและร่างกายล�าดับรองลงมาคอืมกีารรบัแจ้งความทัง้สิน้ 21,145 คด ีหรอืคดิเป็นร้อยละ 18.02  

ตามด้วยคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ มีจ�านวน 5,250 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 4.47 คดีความผิดเกี่ยวกับ ชื่อเสียงและ 

เสรีภาพ มีจ�านวน 4,815 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 4.10 และคดีความผิดลหุโทษมีจ�านวน 4,095 คดี หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 3.49 นอกเหนือจากนั้นเป็นความผิดในส่วนคดีอื่นๆ มีการรับแจ้งความรวมทั้งสิ้น 6,995 คดี หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 5.96 ของคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่รับแจ้งความทั้งหมด 
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แผนภูมิ 4: สัดส่วนของคดีตามประมวลกฎหมายอาญาประเภทต่างๆ แยกตามคดีที่จับได้ 

ที่มา: สถิติคดีอาญาในระบบฐานข้อมูลคดีอาญาต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 เมื่อพิจารณาจากผลการจับกุมผู้ต้องหาพบว่าคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มีการจับกุมผู้ต้องหาได้ 36,767  

คดีหรอืคดิเป็นร้อยละ 57.53 ของคดีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีมกีารจบักมุผ้ตู้องหาได้ท้ังหมด รองลงมา 

คือความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมีการจับกุม 13,899 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 21.75 ส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับ 

เพศมีการจับกุมผู้ต้องหาได้ 3,560 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 5.57 คดีความผิดเก่ียวกับช่ือเสียงและเสรีภาพมีการ

จับกุม 2,526 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 3.95 คดีความผิดลหุโทษ 3,535 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 5.53 นอกจากนี้ 

เป็นความผดิในข้อหาอืน่ๆจ�านวน 3,618 คด ีหรอืคดิเป็นร้อยละ 5.66 ของคดคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 

ที่มีการจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 

 แสดงให้เหน็ว่าส่วนใหญ่แล้วคดีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาทีเ่ข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมเป็นกลุม่  

คดีความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย ทั้งในส่วนของ  

คดีที่มีการรับแจ้งความและคดีที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ 
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 อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาถึงคดีที่เข้าสู่การพิจารณาคดีในช้ันศาลสัดส่วนของคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ม ี

แนวโน้มลดลงหากแต่ยังคงเป็นคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีข้ันสู่การพิจารณาคดีในช้ันศาลมากท่ีสุด  

จากข้อมูลสถิติคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลเฉลี่ย 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2554-2556 ของส�านักงานศาลยุติธรรม 

รายงานข้อมลูเกีย่วกบัคดคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีเข้าสูก่ารพจิารณาคดีของศาลชัน้ต้นท่ัวราชอาณาจกัร 

มคีวามสอดคลอ้งกบัข้อมลูคดทีีม่กีารรบัแจง้และคดทีีส่ามารถจบักมุผ้กูระท�าความผดิตามประมวล กฎหมายอาญา 

ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า คดีความผิดเก่ียวกับทรัพย์นั้นคงมีปริมาณคดีท่ีเข้าสู่ 

การพิจารณาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร มากเป็นอันดับ 1 คือ 70,123 คดี หรือร้อยละ 45.47 ของคดีทั้งหมด 

ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ตามด้วยคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ ร่างกาย มีปริมาณคดี 

มากเป็นอนัดบั 2 คอื 30,851คดี หรือคิดร้อยละ 20.01 ส่วนอนัดบัท่ี 3 นัน้เป็นคดคีวามผดิลหโุทษท่ีจ�านวน 22,864 คดี 

หรือร้อยละ 14.83 ส่วนความผิดเกี่ยวกับเพศมี่จ�านวน 8,980 คดี หรือร้อยละ 5.82 และความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง

และเสรีภาพ จ�านวน 7,673 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ4.98นอกจากนั้นเป็นความผิด อื่นๆ จ�านวน 13,723 คดี หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 8.90 

แผนภูมิ 5: สัดส่วนของคดีตามประมวลกฎหมายอาญา แยกตามคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น 

ที่มา: ข้อมูลรายงานประจ�าปีงบประมาณ 2554-2556 ของส�านักงานศาลยุติธรรม 
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คดีในกระบวนการยุติธรรมในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 
 ในรายงานสถิติคดีในวงจรกระบวนการยุติธรรมทางอาญาฉบับนี้ได้ท�าการวิเคราะห์ปริมาณคดีที่เข้าสู่ 

กระบวนการยุติธรรมในส่วนของความผิดตามพระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญาในช่วงเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา (พ.ศ.

2554-2556) ในท�านองเดียวกับคดีตามประมวลกฎหมายอาญาพบว่าส่วนใหญ่แล้วคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีใน

ชั้นศาลได้แก่ คดียาเสพติดให้โทษ คดีจราจร คดีการพนัน คดีอาวุธปืน และคดีตามกฎหมายคนต่างด้าว เป็นหลัก

 

แผนภูมิ 6: สัดส่วนของคดีความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นที่มีโทษทางอาญาประเภทต่างๆ แยกตามคดีที่มีการ 

จับกุมได้ 

ที่มา: สถิติคดีอาญาในระบบฐานข้อมูลคดีอาญาต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปริมาณการจับกุมคดีความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 

เฉลี่ยในรอบ 3 ปี ท่ีผ่านมา (พ.ศ.2554-2556) พบว่าคดีความผิดที่ีมีการจับกุมผู้กระท�าความผิดได้เป็นอันดับ 

ที ่1 คอื คดคีวามผิดตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษฯ มจี�านวนมากถึง 374,994 คด ีหรอืคดิเป็นร้อยละ 59.61 

ล�าดับรองลงมาได้แก่คดีความผิดเกี่ยวกับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ จ�านวน 67,751 คดี หรือคิดเป็น 



100
ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2557

ร้อยละ10.77 คดีตามพระราชบัญญัติการพนันมีจ�านวน 49,479 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ7.87 คดีความผิดเกี่ยว 

ตามพระราชบญัญัตอิาวธุปืนจ�านวน 25,777 คด ีหรอืคดิเป็นร้อยละ 4.10 ความผดิตามพระราชบญัญตัคินเข้าเมอืง 

จ�านวน 22,765คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 3.62 นอกจากนี้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นๆ จ�านวน 88,318 คดี  

หรือคิดเป็นร้อยละ 10.94 ของปริมาณคดีความผิดตามพระราชบัญญัติทั้งหมด 

แผนภูมิ 6: สัดส่วนของคดีความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาประเภทต่างๆ แยกตามคดีที่เข้าสู่การ 

พิจารณาคดีในศาลชั้นต้น 

ที่มา: รายงานประจ�าปี 2554-2556 ของส�านักงานศาลยุติธรรม 

 จากข้อมูลรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร แสดงปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล 

ช้ันต้น ทัว่ราชอาราจกัร พบว่าในภาพรวมแล้วคดปีระเภทต่างๆ ทีเ่ข้าสูก่ารพจิารณาในชัน้ศาลมสีดัส่วนใกล้เคยีงกนั 

กับการจับกุมคดี โดยคดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ มีปริมาณมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งมีจ�านวน 

289,592 คดีหรือคิดเป็นร้อยละ 44.55 ของจ�านวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติท่ีมีโทษทางอาญาท่ีข้ึนสู่ศาล 
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ทัง้หมด ล�าดบัรองลงมาคือคดีความผดิตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบกฯ มจี�านวน 170,229 คดหีรอืคดิเป็นร้อยละ 

26.19 และคด ีพ.ร.บ.การพนนัฯ มมีากเป็นอนัดบั 3 มจี�านวน 35,679 คดหีรอืร้อยละ 8.16 ของจ�านวนคด ีความผดิ 

ตามพระราชบญัญตัท่ีิมโีทษทางอาญาทีข่ึน้สูศ่าลทัง้หมด ตามมาด้วยคดคีวามผดิเกีย่วกบั พ.ร.บ.อาวธุปืนฯ มจี�านวน 

35,679 คดหีรอืคดิเป็นร้อยละ 5.49 คดคีวามผดิตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมอืงฯ มจี�านวน 30,396 คด ีหรอืคดิเป็นร้อยละ 

4.68 นอกจากนี้ เป็นคดีความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นๆ 71,084 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 10.94 ของ ปริมาณคดี 

ความผิดตามพระราชบัญญัติทั้งหมด 

สถานการณ์ส�าคัญเกี่ยวกับปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

1) คดียาเสพติดให้โทษเป็นคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมากที่สุด 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูการจับกมุคดีและคดีทีข้ึ่นสูศ่าล 3 ปีย้อนหลงัระหว่างปี 2554-2556 พบว่าประเภท  

คดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมากที่สุดคือคดียาเสพติดให้โทษและเป็นคดีที่มากสูงสุดอย่างต่อเนื่องทุกปีโดย 

สถิติคดีเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง มีการจับกุมคดียาเสพติดทั้งสิ้นจ�านวน 374,994 คดี จากคดีที่มีการจับกุมทั้งหมด 

748,722 คด ีหรือคดิเป็นร้อยละ 54.11 ของคดีทีม่กีารจบักมุทัง้หมด หรอืกล่าวได้ว่าคดยีาเสพตดิให้โทษในช่วง 3 ปี 

ที่ผ่านมามีปริมาณมากกว่ากึ่งหนึ่งของคดีที่มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดเลยทีเดียว 

 เมื่อพิจารณาจากคดีที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลช้ันต้น คดียาเสพติดให้โทษก็ยังเป็นคดีท่ีเข้าสู่การ  

พิจารณาคดขีองศาลสงูทีส่ดุอย่างต่อเนือ่ง โดยมแีนวโน้มทีจ่ะมคีดยีาเสพตดิเข้าสูศ่าลเพิม่สงูขึน้มากขึน้เรือ่ยๆ ทกุปี  

โดยในระหว่างปี พ.ศ.2554-2556 ที่ผ่านมามีคดียาเสพติดขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเฉลี่ยแล้วประมาณปีละ 

289,592 คดี จากคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลทั้งหมด 804,265 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 36.00 ซึ่งจากข้อมูล 

จะเห็นได้ว่าเกินกว่า 1 ใน 3 ของคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นคดียาเสพติดให้โทษ แม้จะได้มีความพยายาม 

ในการด�าเนินมาตรการบ�าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิซึง่เป็นการน�าผูต้ดิยาเสพตดิไปบ�าบดัรกัษาโดยไม่ต้อง  

น�าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมปกติ ก็ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าคดียาเสพติด 

ยังคงเป็นคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง

แผนภูมิ 7: ปริมาณคดียาเสพติดที่เข้าสู่แต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม 

ที่มา: สถิติการจับกุมคดีของเจ้าหน้าที่ต�ารวจและสถิติคดีที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล 
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 จากแผนภูมิที่ 7 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคดียาเสพติดเป็นคดีที่เข้าส่กูระบวนการยุติธรรมมากที่สุด  

อย่างต่อเน่ือง โดยมีปริมาณคดีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกขั้นตอนตั้งแต่ชั้นจับกุม การพิจารณาคดี และคดีที่ 

พิจารณาเสร็จสิ้นไปในชั้นศาล 

2) คดทีีข่ึน้สู่ศาลส่วนใหญ่แล้วเป็นคดีตามพระราชบญัญตัทิีม่โีทษทางอาญามากกว่าคดตีามประมวลกฎหมายอาญา 

 จากการจดัอนัดบัประเภทคดทีีข่ึน้สูก่ารพจิารณาคดขีองศาลมปีรมิาณมากทีส่ดุ โดยพจิารณาจากคดทีีข่ึน้ 

 สู่การพจิารณาของศาลชัน้ต้นทัว่ราชอาณาจกัร (ศาลชัน้ต้นหมายถงึกลุม่ศาลอาญา กลุม่ศาลจงัหวดั กลุม่ศาลแขวง 

 และกล่มุศาลเยาวชนและครอบครัว) ซึ่งทางส�านักงานศาลยุติธรรมได้จัดอันดับไว้ 5 อันดับแรก โดยส่วนใหญ่แล้ว 

คดีที่ติดกลุ่มขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลมากที่สุด 5 อันดับแรก เป็นคดีตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ, 

คดีพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ คดีตามพระราชบัญญัติการพนันฯ, คดีตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ และคดี 

ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ส่วนคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีเพียงความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และ

ความผิดลหโุทษที่ตดิกลุม่คดทีีข่ึน้สูก่ารพจิารณาของศาลสงูสดุ 5 อนัดบัแรกในบางป ีข้อมลูดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า 

ส่วนใหญ่แล้วคดีที่ข้ึนสู่การพิจารณาคดีของศาลมากที่สุดเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา  

ซ่ึงคดตีามพระราชบญัญัติทีม่โีทษทางอาญาส่วนใหญ่แล้วเป็นคดทีีร่ฐัเป็นผูเ้สยีหายซึง่เกดิจากการทีเ่จ้าหน้าทีข่อง รฐั 

เป็นผู้ด�าเนินการปราบปรามจับกุมบังคับใช้กฎหมาย 

ตารางที่ 1: คดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรสูงสุด (5 อันดับแรก) 
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3) แนวโน้มข้อหาที่มีคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีจ�านวนมาก 

 จากการวิเคราะห์สถิติคดีอาญาที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาล โดยพิจารณาจากคดีท่ีเข้าส่กูารพิจารณา  

คดีในศาลชั้นต้นที่มีจ�านวนคดีโดยประมาณเกินกว่า 5,000 คดี ซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายในการก�าหนดมาตรการลด 

ปริมาณคดีสู่ศาลได้ พบว่าคดีที่ขึ้นสู่ศาลจ�านวนมากส่วนใหญ่แล้วเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติท่ีมีโทษทาง 

อาญา หรือกล่าวได้ว่าเป็นคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายซึ่งคดีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการจับกุมปราบปรามบังคับใช้ 

กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ 

 ข้อมลูสถติทิีข่ึน้สูศ่าลได้แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่าคดตีามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษเป็นคดทีีข่ึน้สู ่

ศาลมากที่สุดโดยตลอดอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็วทุกปี แต่เป็นท่ีน่าสนใจว่าหากรวม  

ความผิดเกีย่วกบัจราจร รถยนต์และขนส่ง หรอืคดทีีเ่กีย่วกบัยานพาหนะและการจราจรทกุประเภทเข้าด้วยกนัแล้ว 

คดีประเภทดงักล่าวได้เข้าสูก่ารพจิารณาคดขีองศาลในปรมิาณทีใ่กล้เคยีงกบัคดยีาเสพตดิเลยทีเ่ดยีว โดยเฉลีย่สาม  

ปีล่าสุด (พ.ศ.2554-2556) มีคดีประเภทดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาคดีศาลเฉลี่ยประมาณ 170,229 คดีต่อปี (รวม  

คดีความผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบกฯ, คดี พ.ร.บ.จราจรทางบก, พ.ร.บ.ทางหลวงฯและ พ.ร.บ.รถยนต์ฯ) 

 ในส่วนคดีตามประมวลกฎหมายอาญาส่วนใหญ่แล้วคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลจ�านวนมากได้แก่ 

ความผิดเกีย่วกบัชวีติร่างกายและคดคีวามผดิเกีย่วกบัทรพัย์ (ความผดิต่อชวีติเฉลีย่สามปี 7,782 คดต่ีอปี, ความผดิ 

ต่อชีวิตกรณีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเฉลี่ย 6,502 คดีต่อปี, ความผิดต่อร่างกายเฉลี่ย 12,063 คดี 

ต่อปี และความผิดฐานลักทรัพย์เฉลี่ย 29,170 คดีต่อปี) 

 ในส่วนของคดคีวามผดิตามกฎหมายอาญาเป็นทีน่่าสนใจว่าคดคีวามผดิทีม่มีลูเกีย่วกบัเรือ่งส่วนตวัซึง่เป็น 

คดียอมความได้ก็เป็นกลุ่มคดีที่น่าสนใจซึ่งมีปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น  

ความผิดฐานฉ้อโกงเฉล่ีย 5,032 คดีต่อปี, ความผิดฐานยักยอกเฉล่ีย 6,539 คดีต่อปี, ความผิดฐานบุกรุกเฉลี่ย 

7,821 คดีต่อปี

 เป็นทีน่่าสังเกตว่าความผดิต่อเจ้าพนกังานยติุธรรมเป็นอกีประเภทความผดิท่ีข้ึนสูก่ารพจิารณาคดขีองศาล 

จ�านวนมากเฉลีย่ 5,856 คดีต่อปี ซึง่ส่วนใหญ่เป็นความผดิเกีย่วกบัการแจ้งความเทจ็ เมือ่พจิารณาแล้วน่าจะมมีลูเหตุ 

เกี่ยวเนื่องกับกรณีพิพาทระหว่างบุคคล ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับคดีความผิดเก่ียวกับเอกสารท่ีข้ึนสู่การพิจารณา 

คดีของศาลเฉลี่ย 4,294 คดีต่อปี

 นอกจากนี้ในส่วนความผิดลหุโทษซึ่งเป็นคดีท่ีมีอัตราโทษเล็กน้อยและสามารถเปรียบเทียบปรับได้ในช้ัน 

พนกัสอบสวนกลบัเป็นทีน่่าประหลาดใจ โดยเป็นกลุม่ประเภทคดทีีม่คีดทีีข่ึน้สูศ่าลจ�านวนมากโดยเฉลีย่ถงึ 22,864  

คดีต่อปี
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ตารางที่ 3: จ�านวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาในศาลชั้นต้น (เฉพาะคดีที่ขึ้นสู่ศาลจ�านวนมาก) 
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ที่มา: รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร 

4) คดีมีตัวผู้ต้องหาเพิ่มขึ้น ในขณะที่คดีไม่มีตัวผู้ต้องหาลดน้อยลง 

 จากการวิเคราะห์สถิติจ�านวนคดีที่พนักงานอัยการรับมาด�าเนินการเป็นท่ีน่าสนใจว่าในช่วงที่ผ่านมา 

ปรากฏว่าแนวโน้มส�านวนทีป่รากฏตวัผูต้้องหาส่งตวัมาหรอืคดทีีม่ตีวัผูต้้องหามาฟ้องคดสีูศ่าล (ส�านวนความอาญา 

ปรากฏผูต้้องหาทีส่่งตวัมา) มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ ในขณะทีค่ดทีีไ่ม่รูต้วัผูก้ระท�าผดิ (ส�านวนความอาญาไม่ปรากฏตวั  

ผู้กระท�าผิด) หรือคดีที่ผู้กระท�าผิดยังจับกุมตัวไม่ได้หรือหลบหนี (ส�านวนความอาญาไม่ปรากฏผู้ต้องหาที่ส่งตัวมา 

เว้นคดีเปรียบเทียบ) กลับมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ 

 ข้อมูลคดีที่พนักงานอัยการรับมาด�าเนินดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมแล้วคดีที่มีการจับกุม ผู้ต้อง

หาได้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่คดีท่ีผู้ต้องหาหลบหนีหรือไม่รู้ตัวผู้กระท�าผิดกลับมีปริมาณ  

คดลีดลงเรือ่ยๆ อย่างต่อเนือ่ง ซึง่อาจเป็นข้อมลูประกอบทีแ่สดงให้เหน็ถงึผลกระทบของนโยบายในการใช้สถติกิาร 

รบัแจ้งคดแีละผลการจับกมุเป็นตัวชีว้ดัในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการทีอ่าจส่งผลให้ปรมิาณการรบัแจ้งคดลีด 

ต�่าลง และเน้นการจับกุมคดีให้มากขึ้นเพื่อชี้วัดให้เห็นถึงประสิทธิการปราบปราม 

ตารางที่ 3: จ�านวนคดีอาญาที่พนักงานอัยการรับมาด�าเนินการ แยกตามประเภทส�านวน 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส�านักงานอัยการสูงสุด 
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แผนภูมิที่ 9: แนวโน้มส�านวนคดีประเภทต่างๆ ที่พนักงานอัยการรับมาด�าเนินการ 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส�านักงานอัยการสูงสุด

ระยะเวลาการพิจารณาคดี
 กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีขั้นตอนการปฏิบัติท่ีค่อนข้างซับซ้อน มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลาย  

หน่วยงาน ซึง่บคุลากรในแต่ละหน่วยงานมหีน้าทีท่ีต้่องปฏบิตัติามล�าดบัขัน้ตอนทีก่ฎหมายก�าหนด และการปฏบิตัิ  

นั้นต้องค�านึงถึง “ความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม” อันเป็นสิทธิที่บุคคลจักต้องได้รับจากกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญา แต่ในทางปฏบิติักลบัพบว่า ยงัคงมคีวามล่าช้า ใช้ระยะเวลาในการด�าเนนิคดค่ีอนข้างนานกว่าคดคีวามผดิ 

จะสิน้สุด ส่งผลส�าคญัต่อประชาชนตามสทิธทิีพ่งึจะได้รบั กระทบต่อความพงึพอใจ และความเชือ่มัน่ของประชาชน 

ทั้งยังกระทบต่อการอ�านวยความยุติธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในสังคม 

 ศนูย์พฒันาข้อมลูกระบวนการยตุธิรรมร่วมกบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์จงึได้มกีารศกึษาข้อมลู  

ด้านระยะเวลาการให้บริการด�าเนินคดีอาญาจากหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในชั้นสอบสวน การ 

พิจารณาคดีชั้นอัยการ และการพิจารณาพิพากษาชั้นศาลในศาลช้ันต้น2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�าเนิน  

มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการด�าเนินคดี โดยก�าหนดขอบเขตการศึกษาตามประเภทคดี 7 ประเภท  

ประกอบด้วย 

 1) คดีฆ่าผู้อื่น/คดีพยายามฆ่า/คดีท�าร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

 2) คดีท�าร้ายร่างกาย (เฉพาะข้อหาท�าร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส) 

 3) คดีพรากผู้เยาว์และข่มขืนกระท�าช�าเรา (รวม 2 ข้อหา มีอัตราโทษรวมตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป) 

 4) คดีปล้นทรัพย์/ชิงทรัพย์ 

2ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ และคณะ, โครงการส�ารวจระยะเวลาการด�าเนินคดีอาญาของประเทศไทย, รายงานวิจัย, 
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 5) คดีลักทรัพย์ในเคหสถาน/คดีลักทรัพย์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์/คดีลักทรัพย์เคร่ืองมือการเกษตร/ 

คดีวิ่งราวทรัพย ์(อัตราโทษจ�าคุกไม่เกิน 10 ปี) 

 6) คดีลักทรัพย์ในเคหสถาน/คดีลักทรัพย์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์/คดีลักทรัพย์เคร่ืองมือการเกษตร/ 

คดีวิ่งราวทรัพย์ (อัตราโทษจ�าคุก 10 ปีขึ้นไป) และ 

 7) คดีครอบครองยาเสพติด/คดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจ�าหน่าย/คดีจ�าหน่ายยาเสพติด 

 จากผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณเรื่องระยะเวลาในการด�าเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน การพิจารณาคดี 

ชั้นอัยการ และการพิจารณาพิพากษาชั้นศาลในศาลชั้นต้น ทั้ง 7 กล่มุประเภทคดีดังกล่าว ปรากฏข้อค้นพบที ่

น่าสนใจว่าประเภทคดีอาญาทีแ่ตกต่างกนัน้ันไม่มผีลต่อระยะเวลาการด�าเนนิคดหีรอืมผีลต่อระยะเวลาการด�าเนนิคด ี

เพียงเล็กน้อย ทั้งในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน ชั้นพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ หรือแม้แต่ ในชั้น

พิจารณาคดีของศาลยุติธรรม 

 หากแต่ลักษณะของคดทีีท่�าให้คดช้ีาเรว็ต่างกนักลบัเป็นลกัษณะการจ�าแนกคดใีนกล่มุทีม่ตีวัผูก้ระท�าผดิ/ 

ไม่มีตัวผู้กระท�าผิดกับกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ กล่าวคือการด�าเนินคดีอาญาในชั้น  

พนักงานสอบสวนและอัยการในกรณีที่มีตัวผู้ต้องหาจะใช้เวลาสั้นกว่ากรณีท่ีไม่มีตัวผ้ตู้องหามาก ส่วนในศาลคดีท่ี 

จ�าเลยให้การรบัสารภาพโดยไม่ต้องสบืพยานหลกัฐานประกอบจะใช้เวลาสัน้ทีส่ดุ คดทีีจ่�าเลยรบัสารภาพแต่เป็นคดี  

ที่มีโทษสูงเกินกว่า 5 ปี ซึ่งต้องมีการสืบพยานหลักฐานประกอบจะใช้เวลารองลงมา แต่หากเป็นคดีที่จ�าเลยปฏิเสธ  

แล้วจะใช้ระยะเวลานานที่สุด 

 ในงานวิจัยชั้นน้ียังได้มีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่ทราบถึงเหตุปัจจัยท่ีมีผลต่อระยะเวลาการด�าเนินคดี 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดนโยบายในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการด�าเนินคดีอาญา พบว่าสาเหตุหลักที ่

ท�าให้เกดิปัญหาความล่าช้าในการด�าเนนิคดคีอืเรือ่งปัญหาการขาดแคลนบคุลากรทัง้ในส่วนของพนกังานสอบสวน  

อยัการ และผูพ้พิากษาซึง่ไม่ได้สดัส่วนกบัภาระงาน (workload) และคณุภาพของส�านวนสอบสวน ซึง่มสีาเหตจุาก 

 1) ความสนใจในการติดตามคดีของผูบ้งัคับบญัชาหรอืสือ่มวลชน ถ้าเป็นคดทีีอ่ยูใ่นความสนใจกจ็ะสามารถ 

ด�าเนินคดีให้เสร็จสิ้นได้โดยเร็ว ส่วนคดีที่ไม่ได้รับความสนใจก็จะถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ล่าช้า 

 2) เอกสารประกอบส�านวนการสอบสวนมจี�านวนมากเกนิความจ�าเป็น และมขีัน้ตอนทางธรุการทีไ่ม่จ�าเป็น

หลายประการในการด�าเนินการท�าส�านวนให้เสร็จสิ้น 

 3) คุณภาพของส�านวนการสอบสวนในปัจจุบันมีคุณภาพลดลง ขาดความครบถ้วน ท�าให้เป็นภาระงาน  

ของพนักงานอัยการที่ต้องสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม กระทบต่อระยะเวลาการด�าเนินคดีในภาพรวม 

 4) ปัญหางานปริมาณงานเกินภาระ (workload) เนื่องจากงานสอบสวนเป็นสายงานท่ีผู้บังคับบัญชา 

ไม่ได้ให้ความส�าคัญ และมีภาระงานมากกว่าสายงานอื่น พนักงานสอบสวนมีความผูกพันต่อวิชาชีพสอบสวนน้อย 

ท�าให้พนักงานสอบสวนมุ่งโอนย้ายไปท�าหน้าที่ในสายงานอื่น ส่งผลให้บุคลากรในสายงานสอบสวนเกิดความ 

ขาดแคลนมีปริมาณงานเกินภาระซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพส�านวนการสอบสวน 

 5) พนักงานสอบสวนต้องท�างานรับผิดชอบคดีโดยล�าพัง ขาดแคลนผ้สูนับสนุนการปฏิบัติงานและผู้ช่วย 

เหลือแบ่งเบาภาระงานของพนักงานสอบสวน 



108
ปีที่ 9  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2557

 6) นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีใช้ปริมาณคดีมาควบคุมประสิทธิภาพในการป้องกัน 

อาชญากรรมของต�ารวจ ท�าให้เกิดการควบคุมปริมาณโดยไม่รับแจ้งให้อยู่ในกรอบตัวช้ีวัด ซ่ึงท�าให้ตัวเลขคดีไม ่

สะท้อนความเป็นจริงส่งผลกระทบต่อการก�าหนดอัตราพนักงานสอบสวนน้อยกว่าที่ควร 

 เป็นที่น่าสนใจในงานวิจัยชิ้นนี้ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

กลับไม่ได้มีการพูดถึงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีพนักงานสอบสวนมักจะแสดง 

ความคิดเห็นว่ามีปัญหาเร่ืองค่าตอบแทนและวัสดุอุปกรณ์การท�างานท�าให้งานไม่มีประสิทธิภาพและขาดแรงจูงใจ  

ในการท�าหน้าที่ สืบเนื่องจากในปัจจุบันส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้มีการปรับปรุงให้พนักงานสอบสวนได้รับเงิน  

เพิ่มกรณีพิเศษส�าหรับต�าแหน่งพนักงานสอบสวนและได้รับค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการท�าส�านวนคดีอาญา ท�าให ้

พนักงานสอบสวนได้รับค่าตอบแทนมากกว่าในอดีตแต่ก็ยังไม่สามารถจูงใจให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติงานในสาย 

งานสอบสวนต่อไปได้

 งานวิจยัได้เสนอมาตรการในการลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการด�าเนนิคดโีดยมุง่เน้นในการแก้ไขเอกสาร  

และขัน้ตอนทีไ่ม่จ�าเป็นให้กระชบัรวดเรว็มากขึน้ ศกึษาถงึความเป็นไปได้ในการแยกสายงานสอบสวนออกจากการ  

บังคับบัญชาของสถานีต�ารวจจัดพนักงานราชการในต�าแหน่งนิติกรมาช่วยเหลืองานสอบสวน ให้พนักงานอัยการ  

เข้ามามส่ีวนร่วมในชัน้สอบสวนต้ังแต่ต้นแทนการสัง่สอบสวนเพิม่เตมิในลกัษณะงานธรุการทางเอกสาร และ ผลกัดนั 

กฎหมายให้อ�านาจไกล่เกลี่ยคดีในชั้นสอบสวนและพนักงานอัยการ 

วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ส�าคัญและข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติคดีที่เข้าส่กูระบวนการยุติธรรมได้ค้นพบข้อมูลส�าคัญหลายประการท่ีแสดง 

ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ส�าคัญหลายประการที่ควรน�ามาพิจารณาในการก�าหนดนโยบายกระบวนการยุติธรรมของ  

ประเทศไทย ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้น�าประเด็นส�าคัญมาพิจารณา และจัดท�าข้อสรุปน�าเสนอในแต่ละประเด็นดังนี้

1. พิจารณาถึงมาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเฉพาะประเภทที่เหมาะสมแทนการจับกุมบังคับใช้กฎหมาย 

 จากข้อมลูสถติคิดทีีเ่ข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมส่วนใหญ่แล้วเป็นคดใีนกล่มุรฐัเป็นผูเ้สยีหาย ซึง่คดใีนหลาย 

ประเภทคดนีัน้การป้องกนัปราบปรามจบักมุการกระท�าผดิแต่อย่างเดยีวส่งผลเพยีงเลก็น้อยต่อการควบคมุป้องกนั 

อาชญากรรมหรือในบางกลุ ่มประเภทคดีก็สามารถควบคุมป้องกันได้ด้วยมาตรการภาครัฐที่เหมาะสมโดย 

ไม่จ�าเป็นต้องใช้การจับกุมบังคับกฎหมายให้เกิดภาระกับกระบวนการยุติธรรมโดยเปล่าประโยชน์แต่อย่างใด 

ยิ่งไปกว่า น้ันการด�าเนินคดีกับผ้กูระท�าผิดในกลุ่มคดีรัฐเป็นผู้เสียหายนั้นส่วนใหญ่แล้วผู้กระท�าผิดมักได้รับการ 

ลงโทษเพียง เล็กน้อยไม่ได้ส่งผลต่อการข่มขู่ยับยั้งการกระท�าผิดในภาพรวมแต่ประการใด 

 จากข้อมูลคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลจ�านวนมากพบว่านอกจากคดียาเสพติดให้โทษแล้ว คดีรัฐเป็น 

ผูเ้สยีหายทีม่แีนวโน้มขึน้สูก่ารพจิารณาคดขีองศาลจ�านวนมากจะเป็นความผดิในคดกีารพนนั คดรีบัราชการทหาร  

คดีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน คดีคนเข้าเมือง คดีการกระท�าผิดเก่ียวกับการท�างานของคนต่างด้าว คดีป่าไม ้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคดีเกี่ยวกับรถยนต์จราจรและขนส่ง 
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 เป็นทีน่่าสนใจว่าในประเทศไทยมกัจะใช้แนวคดิการก�าหนดโทษทางอาญามาใช้ควบคมุบังคบัให้ประชาชน  

ปฏบัิตติามนโยบายภาครฐัโดยทีค่วามผดิดังกล่าวไม่ได้เป็นอาชญากรรมทีเ่กดิจากเจตนาร้ายของผูก้ระท�าผดิ (Mala 

in se) หากแต่เป็นการละเมิดต่อหน้าที่อันดีของพลเมืองหรือในความผิดที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ  

สังคม (Mala Prohibita) ซึ่งแนวคิดการก�าหนดความผิดอาญามาควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐดังกล่าว  

ส่งผลให้ประเทศไทยมีการออกกฎหมายและบทบังคับโดยโทษทางอาญาจ�านวนมากข้ึนเรื่อยๆ ในลักษณะท่ีรัฐจะ 

ก�าหนดมาตรการหรือนโยบายทางสังคมใดที่จะใช้บังคับกับประชาชนแล้วก็มักจะออกพระราชบัญญัติที่มีโทษ 

ทางอาญาก�าหนดความผิดทางอาญาฐานไม่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐควบค่กูันไปด้วย ซึ่งแนวคิดการก�าหนด

ความผิดทางอาญาเพื่อบังคับการปฏิบัติตามนโยบายเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดภาวะที่กฎหมายเยอะแต่บังคับ 

ไม่ได้ผล เนื่องจากกฎหมายมีจ�านวนมากเกินกว่าก�าลังเจ้าหน้าที่จะไล่ติดตามบังคับใช้กฎหมายที่มีทุกฉบับได้อย่าง 

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับลักษณะความผิดในลักษณะดังกล่าวมักจะมีบทลงโทษท่ีไม่รุนแรงไม ่

สามารถข่มขู่ยับยั้งผู้กระท�าผิดในทางปฏิบัติอย่างได้ผล ซ่ึงในความผิดหลายประเภทนั้นน่าจะสามารถเปลี่ยนแนว 

ความคิดไปใช้มาตรการทางเลือกอื่นๆ แทนการบังคับใช้กฎหมายได้

 คดีรับราชการทหารถือเป็นตัวอย่างของการก�าหนดโทษทางอาญาเพื่อใช้บังคับการปฏิบัติตามนโยบาย 

ของรัฐ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกรณีผู้ละเมิดไม่ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับตรวจเรียกเพื่อราชการทหารนั้นหากรัฐใช ้

แนวคิดใหม่ในการตรวจเรียกบุคคลเข้ารับราชการทหารหรือมีมาตรการในการควบคุมป้องกันอื่นท่ีเหมาะสมก็ 

อาจจะไม่จ�าเป็นต้องบงัคบัใช้กฎหมายด�าเนนิคดแีก่ผูก้ระท�าผดิแต่ประการใด ในส่วนของการควบคมุป้องกนักอ็าจ  

สามารถใช้มาตรการทางปกครองอื่นกับผู้ไม่ไปรายงานตัวเข้ารับการตรวจเรียกตามก�าหนด เช่น การระงับไม่ให ้

เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐต่างๆ จนกว่าจะเข้ารับการตรวจเรียกหรือรายงานตัว หรือการตรวจสอบสถานภาพการ 

จ้างงานของผู้ไม่ไปรายงานตัวและแจ้งนายจ้างส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการตรวจเรียก เป็นต้น ซึ่งน่าจะช่วยให้มีการ

รายงานตวัตามหมายเรยีกเกณฑ์ทหารทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่าการไล่ตดิตามจบักมุผูก้ระท�าผดิและยงัช่วยลดภาระ 

ในการน�าตัวผู้กระท�าผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่จ�าเป็นได้อีกมาก นอกจากนี้ยกตัวอย่างในประเทศที่ 

เจริญแล้วหลายประเทศ (เช่น สหรฐัอเมรกิา แคนาดา ประเทศส่วนใหญ่ในยโุรป จนี ญีปุ่น่ เป็นต้น) ใช้ระบบการคดัเลอืก 

บุคคลเข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจโดยอาจมีการให้สวัสดิการพิเศษเป็นมาตรการจูงใจให้คนเข้ารับราชการ  

ทหารหรือมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บุคคลท่ีเสียสละเข้าเป็นทหารซึ่งนอกจากจะท�าให้ได้ผ้สูมัครเข้ารับราชการ 

ทหารเกนิจ�านวนทีต้่องการแล้วยงัจะได้บคุคลทีม่คีวามตัง้ใจจรงิเข้าเป็นทหารอกีด้วย เมือ่พจิารณาจากสภาพการณ์ 

ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่าในหลายเขตพื้นที่มีผู้สมัครใจเข้าเป็นทหารเกินกว่าจ�านวนท่ีต้องการรับข้ึนบัญชี 

ซ่ึงแสดงถงึความเป็นไปได้ทีจ่ะใช้ระบบสมคัรใจแทนระบบการเกณฑ์ทหาร หรอือาจมคีวามจ�าเป็นต้องใช้ก�าลงัทหาร 

ที่มาจากระบบเกณฑ์ในจ�านวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 คดีคนเข้าเมืองและการท�างานของคนต่างด้าวก็เป็นอีกประเภทคดีที่แสดงให้ถึงข้อจ�ากัดของการใช้โทษ 

ทางอาญาเป็นเครือ่งมอืในการบงัคับประชาชนให้ปฏบิตัติามนโยบายภาครฐั กรณคีวามผดิตามกฎหมาย คนเข้าเมอืง

ในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วจะเกีย่วข้องกบัปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืงซึง่ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาเป็นที่ 

ทราบกันดีกว่าการด�าเนินควบคุมป้องกันคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไม่ประสบผลส�าเร็จ ซ่ึงแนวคิด การควบคุม
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คนต่างด้าวในประเทศไทยจะม่งุเน้นไปที่การปราบปรามจับกุมที่ตัวแรงงานต่างด้าวหรือกลุ่มบุคคล ขบวนการที่ 

น�าพาแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศโดยผดิกฎหมาย ซึง่แตกต่างกบัต่างประเทศทีจ่ะม่งุเน้นการวางระบบ การท�างาน 

ของคนต่างด้าวให้ถูกต้องกฎหมาย โดยเน้นการใช้มาตรการทางนโยบายระหว่างประเทศในการก�าหนด คุณสมบัติ 

พืน้ฐานของบคุคลทีจ่ะได้รบัอนญุาตเดินทางเข้าประเทศ (visa control) หรอืการก�าหนดจ�านวนโควตา เพือ่ควบคมุ 

จ�านวนคนต่างด้าวไม่ให้มีจ�านวนสูงมากเกินไป หรือเน้นที่วางระบบควบคุมและก�าหนดมาตรฐาน ด�าเนินการใน 

เรื่องการท�างานของคนต่างด้าวโดยเน้นการควบคุมไปที่การประกอบธุรกิจของนายจ้างจนท�าให้แรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมายไม่เป็นที่ต้องการ เมื่อพิจารณาจากปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าประเทศใน ประเทศไทยมีสาเหตุ

พื้นฐานมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ีดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านและ ปัญหาการขาดแคลน 

แรงงานภายในประเทศ ซึ่งจากสถิติการปราบปรามจับกุมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการจับกุม ด�าเนินคดีมีเพียงจ�า

นวนเล็กน้อยเม่ือเทียบกับจ�านวนแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบท้ังหมด หรืออาจกล่าวได้ว่าการ ปราบปรามจับกุม

แทบจะไม่ส่งผลต่อการป้องปรามข่มขู่ยับยั้งการกระท�าผิด นอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลน แรงงานในประเทศ 

ยงัเป็นข้อจ�ากัดทีท่�าให้ภาครฐัไม่สามารถด�าเนนิมาตรการเดด็ขาดกบักล่มุผูป้ระกอบการโดยเป็นท่ีทราบดว่ีาแรงงาน 

ต่างด้าวมคีวามจ�าเป็นต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศเนือ่งจากแรงงานภายในประเทศมไีม่เพยีงพอ ในขณะทีภ่าครฐั 

ยงัไม่สามารถวางระบบบรหิารจดัการแรงงานต่างด้าวให้สามารถส่งแรงงานต่างด้าวถกู กฎหมายเข้าส่รูะบบได้อย่าง 

เพียงพอจึงเป็นข้ออ้างของผ้ปูระกอบการถึงความจ�าเป็นในการใช้แรงงานต่างด้าวผิด กฎหมาย ประกอบกับค่าจ้าง 

แรงงานต่างด้าวโดยทั่วไปมักจะมีราคาถูกกว่าแรงงานไทยท�าให้ผู้ประกอบการท่ีใช้แรงงานต่างด้าวสามารถลด  

ค่าใช้จ่ายได้จ�านวนมาก ในขณะทีโ่ทษปรบัตามกฎหมายเป็นจ�านวนเงนิเพยีงเลก็น้อย เมือ่เทยีบกบัผลประโยชน์ทาง 

ธุรกิจซึ่งได้จากการหลีกเลี่ยงใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายดังนั้นการควบคุมคนต่าง ด้าวท่ีได้ผลจึงควรเน้นท่ีการ 

วางระบบและมาตรฐานในเรื่องการท�างานของคนต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ ใช้มาตรการควบคุมและ 

จ�ากัดจ�านวนคนต่างด้าวแทนการบังคับโทษทางกฎหมาย เช่น การก�าหนดคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคลท่ีจะได้รับ

อนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (visa control) การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศต้นทาง หรือการ 

ใช้นโยบายต่างประเทศในการแทรกแซงกดดันประเทศต้นทางเพื่อให้ความร่วมมอืในการ ป้องกนัคนต่างด้าว รวมถึง 

การใช้มาตรการทางปกครองกบัผ้ปูระกอบการในกรณีมกีารฝ่าฝืนให้มผีลต่อธรุกจิแทน การใช้โทษปรบัซึง่เป็นจ�านวน 

เงินเล็กน้อยไม่มีผลต่อธุรกิจหรือท�าให้ผู้ประกอบการเกรงกลัว 

 ในความผิดบางประเภทน้ันในหลายประเทศกลับใช้แนวคิดเปล่ียนอาชญากรรมใต้ดินให้ถูกกฎหมาย  

หรือลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) ในความผิดบางประเภทที่มีลักษณะไม่ร้ายแรงหรือโดย  

ธรรมชาตขิองอาชญากรรมนัน้มกัจะไม่สามารถใช้การปราบปรามจบักมุบงัคบัใช้กฎหมายในการควบคมุการ กระท�า 

ผดิให้ได้ผล ซึง่การปรบัเปลีย่นอาชญากรรมบางประเภทให้ถกูกฎหมายนัน้จะช่วยให้สามารถวางระบบการ ป้องกนั 

ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหากพิจารณาจากสถานภาพคดีที่ขึ้นส่กูารพิจารณาของศาลในประเทศ 

ไทยอาจมคีวามผดิหลายประเภททีม่คีดขีึน้สูศ่าลจ�านวนมากทีอ่าจสามารถปรบัเปลีย่นไปใช้นโยบาย ลดทอนความ 

เป็นอาชญากรรม (Decriminalization) แทนการเน้นทีก่ารปราบปรามจบักมุ ยกตวัอย่างเช่น ความผดิเกีย่วกบัการ 

พนนั โสเภณ ีแต่อย่างไรกดี็ในการท�าให้ความผดิเหล่านีเ้ป็นเรือ่งถูกกฎหมายควรจะต้องมวีาง ระบบการควบคมุป้อง

กันที่ดีเพื่อควบคุมและจ�ากัดจ�านวนไม่ให้คนเข้ามาเล่นการพนันหรือกลายมาเป็นโสเภณีได้โดยง่าย หรือความผิด
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เกี่ยวกับการใช้เช็คที่ประเทศที่เจริญแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นความผิดทางอาญา หากแต่ใน ประเทศเหล่านั้นมีระบบ 

ธนาคารและระบบข้อมลูหนีท้ีดี่ทีช่่วยควบคมุการใช้จ่ายเงนิเกนิบัญชทีีม่ปีระสทิธภิาพอยูแ่ล้วจงึไม่จ�าเป็นต้องบังคบั 

ให้ความผิดในการใช้เช็คเป็นความผิดทางอาญา รวมถึงในความผิดบางประเภทที่มีผลประโยชน์จากการลักลอบค้า 

สิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งการปราบปรามจับกุมด�าเนินคดีเพียงอย่างเดียวมักจะไม่สามารถ ข่มขู่ยับยั้งการกระท�าผิดอย่าง 

ได้ผลเนือ่งจากผลประโยชน์จากธรุกจิผดิกฎหมายมากกกว่าโทษทางอาญาทีไ่ด้รบัมาก เช่น ความผดิเกีย่วกบัทรพัยากร 

และสิง่แวดล้อมกอ็าจพจิารณาปรบัให้มกีารผลติพนัธ์พชืและสตัว์ป่าบางอย่าง ได้โดยถูกกฎหมาย โดยวางระบบการ 

ป้องกันควบคุมและวิธีการชดเชยให้กับสิ่งแวดล้อมแทนได้ 

2. พิจารณาถึงมาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการด�าเนินคดีและมาตรการแทนการฟองคดีมาใช้ควบคู่กับ 

นโยบายลดปริมาณคดีสู่ศาล 

 จากข้อมลูคดทีีข่ึน้สูก่ารพจิารณาของศาลพบว่าในความผดิยาเสพตดิให้โทษและความผดิเกีย่วกบัรถยนต์ 

จราจร และขนส่ง เป็นสองกล่มุคดีที่มีคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลมากท่ีสุดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพิจารณา  

เพิม่ประสทิธิภาพของกระบวนการยติุธรรมจงึควรให้ความสนใจกบัการด�าเนนิคดแีละกระบวนการพจิารณาคดขีอง  

คดีสองประเภทดังกล่าว 

 เป็นที่น่าสังเกตว่าในกลุ่มฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับรถยนต์ จราจร และขนส่ง  

ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่แล้วมกัจะเป็นการด�าเนนิคดกีบัลกัษณะความผดิทีซ่�า้ๆ แบบเดมิ เช่น กรณผีูค้้ายาเสพตดิหรอื  

ผูเ้สพยาเสพตดิทีม่ลีกัษณะเป็นผูเ้สพเรือ้รงัทีไ่ม่ผ่านการบ�าบดั กรณเีมาแล้วขบั แข่งรถในทาง หรอืความผดิเกีย่วกบั 

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถขนส่ง ซึ่งกรณีดังกล่าวหากไม่ใช่ความผิดร้ายแรงก็มักจะมีแนวค�าพิพากษา เป็นไป 

ในทางเดียวกันคือเป็นลักษณะของการลงโทษสถานเบาท่ีไม่ถึงกับลงโทษจ�าคุก ในลักษณะความผิดเช่นนี้ ในบาง 

ประเทศยกตวัอย่างหลายมลรฐัในสหรฐัอเมรกิากนิ็ยมใช้มาตรการแทนการฟ้องคดมีายตุคิดตีัง้แต่ช้ันพนกังานอยัการ 

กับกลุ่มประเภทความผิดที่มีคดีขึ้นสู่ศาลจ�านวนมากและศาลมักจะก�าหนดโทษในลักษณะซ�้าแบบเดิม เช่น เสพยา 

เสพติด เมาแล้วขับ การกระท�าผิดของกลุ่มแก็งค์เยาวชน การทะเลาะวิวาท เป็นต้น โดยอนุญาตให้พนักงานอัยการ

น�าคดเีข้าสู่กระบวนการลงโทษโดยมาตรการลงโทษระดบักลางโดยตรงโดยไม่ต้องน�าคดข้ึีนสูศ่าล ซึง่ในประเทศไทย 

ก็น่าที่จะสามารถน�าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ควบคู่กับมาตรการลงโทษระดับกลางในการบังคับโทษกับผู้กระท�าผิดที่ 

รบัสารภาพ เช่น กรณเีมาแล้วขบัซึง่มกัจะมแีนวค�าพพิากษาลงโทษให้ท�างานบรกิารสงัคมควบคูก่บั การคมุประพฤติ 

หรือกรณีแข่งรถในทางซึ่งอาจสามารถใช้การคุมประพฤติเด็ดขาด (Intensive Probation) หรือ การฝกแบบค่าย 

ทหาร (Boot Camp) ซึ่งตามปกติแล้วศาลก็มักจะก�าหนดโทษคุมประพฤติให้กรมคุมประพฤติรับ ตัวไปด�าเนินการ 

อยู่แล้ว ซึ่งหากมีการก�าหนดหลักเกณฑ์และอนุญาตให้มีการน�าตัวผู้กระท�าผิดไปเข้าสู่มาตรการ การลงโทษระดับ 

กลางได้โดยตรงก็น่าจะเป็นการลดขั้นตอนและลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลได้จ�านวนมาก 

 ระยะเวลาการด�าเนินคดียาเสพติดก็เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในกระบวนการยุติธรรม จากการรวบรวม 

ข้อมูลคดียาเสพติดพบว่าคดียาเสพติดให้โทษนอกจากจะเป็นกล่มุคดีท่ีข้ึนสู ่การพิจารณาคดีของศาลมาก 

ที่สุดแล้วยังเป็นคดีที่ใช้ระยะเวลาในการพิจารณามากที่สุดประเภทหนึ่งอีกด้วยโดยมีข้อมูลที่สอดคล้องกันจาก 

งานวิจัยเกี่ยวกับระยะเวลาการคุมขังระหว่างการพิจารณา3 และการส�ารวจระยะเวลาการด�าเนินคดีอาญาของ

3เพลินใจ แต้เกษม และคณะ, ระยะเวลาในการถูกคุมขังของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดี, รายงานวิจัย, กรมราชทัณฑ์, 2548
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ประเทศไทย4 ปรากฏข้อสรุปตรงกันว่าคดียาเสพติดให้โทษเป็นคดีที่มีระยะเวลาการพิจารณาคดียาวนานมาก 

ทั้งที่เป็นคดีที่ไม่มีความ ยุ่งยากซับซ้อน โดยการศึกษาวิจัยระยะเวลาการคุมขังผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี 

เมือ่ปี พ.ศ.2548 พบว่าคดี ยาเสพติดให้โทษเป็นกลุม่ประเภทคดทีีม่รีะยะเวลาการคมุขงัระหว่างการพจิารณาคดมีาก

ที่สุดคือ 1 ปี 7 เดือน 14 วัน (เปรียบเทียบกับระยะเวลาการคุมขังระหว่างการพิจารณาเฉลี่ย 1 ปี 2 เดือน) หรือ 

ผลการส�ารวจระยะเวลาการ พิจารณาคดีในชั้นศาลเฉลี่ยในกรณีท่ีจ�าเลยปฏิเสธสู้คดีก็พบว่าคดียาเสพติดให้โทษ 

มรีะยะเวลาการพจิารณาคดใีน ชัน้ศาลเฉลีย่ 256.67 วนั เป็นกลุม่คดทีีม่รีะยะเวลาการพจิารณาคดเีฉลีย่อนัดบัสอง 

รองจากคดีพรากผู้เยาว์และ ข่มขืนกระท�าช�าเรา (317.50 วัน) เท่านั้น โดยมีระยะเวลาการพิจารณาคดีนานกว่าคดี 

ฆ่าผู้อื่น (248.70 วัน) หรือ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลักทรัพย์อัตราโทษไม่เกิน 10 ปี 205 วัน และลักทรัพย์ 

อัตราโทษ 10 ปี ขึ้นไป 210 วัน) ข้อมูลดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อพิจารณาจากลักษณะของคดีซึ่งเป็นการจับกุม 

โดยเจ้าหน้าทีข่องรฐัและส่วน ใหญ่จ�าเลยกม็กัจะถกูคมุขงัจงึน่าจะเป็นคดทีีไ่ม่มคีวามยุง่ยากซบัซ้อนและไม่มปัีญหา 

ในการตดิตามพยาน แต่กลบัมรีะยะเวลาการพจิารณาคดนีานกว่าคดฆ่ีาผูอ้ืน่ซึง่น่ามคีวามยุง่ยากมากกว่า ซึง่น่าจะมี 

สาเหตุมาจากความพยายาม สู้คดีของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่ถูกจับกุม คดีค้ายาเสพติดให้โทษเป็นคดีร้ายแรงที่มีผล 

กระทบต่อสงัคมซ่ึงในทางปฏบิติัจะไม่มกีารน�ามาตรการเลี่ยงโทษจ�าคกุมาใช ้อย่างไรกด็ใีนบางประเทศนยิมใช้กลไก 

ของพนักงานอยัการใน การต่อรองค�ารบัสารภาพ (Plea bargaining) มาใช้ในการบรหิารคดเีพือ่ลดปรมิาณคดสีูศ่าล  

โดยประเทศดังกล่าว จะให้อ�านาจพนักงานอัยการท�าการต่อรองกระท�าผิดกับผู้กระท�าผิดให้รับโทษน้อยลงหาก 

รับสารภาพ หรืออาจมีการเพิ่มโทษแบบขั้นบันไดในกลุ่มผู้กระท�าผิดซ�้าซาก ผู้กระท�าผิดเป็นอาชีพ หรือมีประวัต ิ

การต่อสู้คดีในกรณีที่สู้คดีแล้วศาลตัดสินว่ามีความผิด โดยมีตัวอย่างการให้อัยการมีอ�านาจต่อรองการรับสารภาพ 

ในหลายมลรัฐในสหรฐัอเมรกิาทีส่ามารถลดปรมิาณคดสีูศ่าลและลดความยุง่ยากในการด�าเนนิคดโีดยเฉพาะในกลุม่ 

คดียาเสพติดให้โทษได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

 ลักษณะของรูปแบบคดียาเสพติดและคดีจราจรที่เป็นสัดส่วนใหญ่ในคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้น 

เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ในบางประเทศก็มีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มงานพิเศษเพี่อใช้ด�าเนินการทาง  

คดีกบักลุม่ประเภทความผดิบางประเภทเป็นการเฉพาะ ยกตวัอย่างเช่นในประเทศสหรฐัอเมรกิาในช่วงทีม่นีโยบาย  

สงครามยาเสพติดที่เน้นการปราบปรามจับกุมการลักลอบจ�าหน่ายโคเคนในช่วงปี 80 (คริสต์ศักราช 1980-1989) 

ซึ่งท�าให้มีคดียาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นมากก็พบว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่ก็มีการจัดตั้งฝ่ายที่ด�าเนิน

การเกี่ยวกับคดียาเสพติดเป็นการเฉพาะซึ่งมีส่วนช่วยในเรี่องของการบริหารจัดการคดี ประเมินสถานะคัดกรอง 

ผู้กระท�าผิด และการจัดการติดตามพยานให้การด�าเนินคดียาเสพติดเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือใน

สหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่มีระบบการด�าเนินคดีเกี่ยวกับคดีจราจรเป็นการเฉพาะเพื่อท�าหน้าท่ีติดตามผ้ฝู่าฝืน  

กฎหมายและการด�าเนินคดีให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 

3. มาตรการไกล่เกลี่ยคดีกับคดีที่มีมูลความผิดส่วนตัว 
 จากข้อมูลสถานการณ์การด�าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมไทยข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีคดีความผิดทาง 

อาญาจ�านวนมากที่เกิดขึ้นจากมูลกรณีพิพาทในเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร 

แจ้งความเท็จ ฯลฯ หรือคดีที่มีมูลอาญาแต่ผู้เสียหายจ�านวนมากแจ้งความคดีโดยมีเจตนาเรียกร้องค่าเสียหาย 

4อ้างถึงแล้วใน 2
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ชดเชย เช่น คดพีรากผูเ้ยาว์และคดข่ีมขนืกระท�าช�าเรา รวมไปถงึคดทีีค่วรจะสามารถไกล่เกลีย่เจรจาและด�าเนนิการ 

เปรียบเทียบปรับในชั้นสอบสวนได้ เช่น คดีลหุโทษ ซึ่งเป็นคดีท่ีมีสัดส่วนจ�านวนมากในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึง 

คดีในลักษณะดังกล่าวน่าที่จะสามารถน�ามาตรการไกล่เกลี่ยมาใช้ได้ โดยในความผิดบางกล่มุนั้น กฎหมายไม่ได้ 

ก�าหนดให้เป็นความผิดอันยอมความจึงมีความจ�าเป็นต้องน�าคดีข้ึนสู่ศาลท้ังท่ีผู้เสียหายและ ผู้กระท�าผิดสามารถ 

ตกลงกันได้ ซึ่งหากมีการน�ามาตรการต่อรองค�ารับสารภาพหรือมาตรการชะลอฟ้องมาใช้ควบคู่ ก็น่าจะสามารถ 

ลดจ�านวนคดีที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ไม่ให้เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลโดยไม่จ�าเป็น 

บทสรุป 
 รายงานสถติิในวงจรกระบวนการยติุธรรมฉบบันีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูคดทีีเ่ข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมเพือ่ 

แสดงสถานการณ์คดแีละผูก้ระท�าผดิทีเ่ข้าสูก่ารด�าเนนิคดใีนกระบวนการยตุธิรรมตัง้แต่ชัน้ต�ารวจ พนกังานอยัการ 

และศาล โดยมีความพยายามรวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนของข้อมูลในภาพรวมเพ่ือแสดงปริมาณคดีเข้า-ออก (input- 

output) ในกระบวนการยุติธรรม และในส่วนของข้อมูลคดีท่ีแยกประเภทรายข้อหาโดยให้มีรายละเอียดของ 

คดีมากที่สุดเท่าที่ระบบการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันจะเอื้ออ�านวยได้ เพื่อทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มคดีที่ 

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เห็นภาพของปริมาณคดีและความผิดประเภทต่างๆ ที่จะน�าไปก�าหนดนโยบายเพิ่ม  

ประสทิธิภาพการด�าเนนิคดีอาญา และการลดขัน้ตอนการท�างานของเจ้าหน้าทีใ่นแต่ละหน่วยงานให้มปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพบว่าคดีส่วนใหญ่ที่เข้าสู่กระบวนการ 

ยตุธิรรมเป็นความผดิในลกัษณะของคดีรัฐเป็นผูเ้สยีหายซึง่เกดิจากการปราบปรามจบักมุการ กระท�าผดิของเจ้าหน้าที ่

โดยเฉพาะอย่างยิง่ความผดิเกีย่วกบัยาเสพติดให้โทษและความผดิเกีย่วกบัการจราจร รถยนต์ และขนส่ง นอกจากนี้ 

ในรายงานฉบับน้ียังได้น�าเสนอข้อมูลผลการส�ารวจระยะเวลาการด�าเนินคดีอาญาซึ่งค้นพบว่าปัญหาความล่าช้า 

ในการด�าเนินคดีอาญาเกิดจากปัญหางานเกินภาระ (Caseload) และข้ันตอนการปฏิบัติทางคดีท่ีมีความยุ่งยาก 

ซบัซ้อน จากการวเิคราะห์ประมวลข้อมลูสถานการณ์คดทีีเ่ข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม ดงักล่าวได้มกีารเสนอแนวทาง 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมหลายประการดังนี้

 ประการแรกการเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวนเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการด�าเนินคดีอาญาโดย

มุ่งเน้นในการแก้ไขเอกสารและขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็นให้กระชับรวดเร็วมากข้ึน ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการแยก

สายงานสอบสวนออกจากการบงัคบับญัชาของสถานตี�ารวจจดัพนกังานราชการในต�าแหน่งนติกิรมาช่วยเหลอืงาน  

สอบสวน ให้พนักงานอัยการเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นสอบสวนตั้งแต่ต้นแทนการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในลักษณะงาน  

ธุรการทางเอกสาร และผลักดันกฎหมายให้อ�านาจไกล่เกลี่ยคดีในชั้นสอบสวนและพนักงานอัยการ 

 ประการที่สองพิจารณาหาแนวทางลดปริมาณคดีในกลุ่มรัฐเป็นผ้เูสียหายที่ใช้บังคับให้ประชาชนปฏิบัติ 

ตามนโยบายภาครัฐโดยการก�าหนดนโยบายแก้ปัญหาภาครัฐที่มีประสิทธิภาพแทนการบังคับโทษทางอาญา 

แก่ผู้ฝ่าฝืนในลักษณะที่กฎหมายมีจ�านวนมากแต่ขาดสภาพบังคับ 

 ประการที่สามพิจารณาการน�ามาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นมาตรการชะลอฟ้อง การต่อ 

รองค�ารับสารภาพ (Plea Bargaining) และมาตรการการลงโทษระดับกลาง มาปรับใช้ โดยพิจารณาจากกลุ่มคดี 

ท่ีความเหมาะสมในการน�ามาตรการมาใช้ไม่ว่าจะเป็นกล่มุคดทีีม่แีนวการลงโทษค่อนข้างเป็นมาตรฐานตายตวั การ

ต่อรองค�ารับสารภาพควบคู่ไปกับการเพิ่มโทษเพื่อลดการสู้ประวิงเวลาการด�าเนินคดี และพิจารณาถึงมาตรการ 

ไกล่เกลี่ยคดีที่มูลความผิดเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องส่วนตัว เป็นต้น 
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