
 

 
 
 
 

แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 

 
 
 
 
 
 

 

 



คํานํา 
 
ดวยพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ.2549 ไดกําหนดใหมี

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติซ่ึงไดมีคําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการดานการ
ศึกษาวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมขึ้นเพื่อทําหนาที่ศึกษา วิจัยและพัฒนา
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานยุติธรรม  วิเคราะห ภาพรวมการดําเนินงานของหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ  และแตงตั้ง
คณะทํางานหรือคัดเลือกบุคคลหรือหนวยงานใหเปนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งอยาง
ใดที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร และนําเสนอคณะกรรมการฯตอไป 

คณะอนุกรรมการดานการศึกษา วิจัยฯ ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรมในฐานะฝายเลขานุการจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมาย
และระบบงานในกระบวนการยุติธรรมขึ้นเพื่อใชเปนกําหนดกรอบทิศทางการวิจัยและสงเสริมใหมี
การวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เพียงพอและสอดคลองตอความ
ตองการของประเทศ  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการนําองคความรูจากผลงานวิจัยไปสูการกําหนด
นโยบาย และสนับสนุนใหหนวยงานไดนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม  เพื่อสงเสริม
ใหมีการพัฒนานักวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่มีความรูความสามารถในการทํา
วิจัยตามหลักวิชาการและเปนที่ยอมรับ 

ทั้งนี้ แผนแมบทวิจัยฯ ไดกําหนดแนวทางการวิจัยภายใตกรอบยุทธศาสตรการวิจัย
จํานวน 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย  ยุทธศาสตรการ
สงเสริมการมีสวนรวมและการเขาถึงความยุติธรรม  และยุทธศาสตรการพัฒนานโยบาย  การบริหาร
และการอํานวยความยุติธรรม รวมทั้งไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติโดยมีความ
มุงหวังใหหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของไดนําแผนแมบทวิจัยฯ ฉบับนี้ไปใชเปนกรอบแนวทางการวิจัย
และจัดทํางบประมาณใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเปนประโยชนตอการ
อํานวยความยุติธรรมใหเกิดแกประชาชน สังคม และความมั่นคงของประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไป 
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สาระสําคัญของแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
บทนํา 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 เห็นชอบในหลักการวา ในอนาคตควรมีการจัดโครงสราง  กลไก  
และองคกรหลักที่สําคัญๆ ของระบบวิจัยใน 4 ระดับ  ประกอบดวยหนวยนโยบายดานการวิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ  หนวยยุทธศาสตรดานการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาในระดับกระทรวง  หนวยจัดการทุนวิจัย  และ
หนวยปฏิบัติการวิจัย  กระทรวงยุติธรรมจึงไดมีคําสั่งที่ 169/2546 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 และแตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรมเพื่อจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงาน
ยุติธรรมขึ้นโดยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรมเปน
ผูรับผิดชอบงานดานการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมนับแตนั้นเปนตนมา   

การดําเนินการในระยะแรกสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไดรวมมือศูนยบริการวิชาการแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2547-2549) ขึ้นเพื่อใช
เปนกรอบและแนวทางในการวิจัยของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีการ 
บูรณาการ  อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมของประเทศใหมีประสิทธิภาพและเปนยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

ตอมาเมื่อแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2547-2549) ไดส้ินสุดลงในป 
พ.ศ.2549  พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ.2549 กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแหงชาติขึ้นเพื่อพิจารณาเสนอแนะและใหความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแนว
ทางการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ  โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน  และไดลงนามคําสั่ง
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมายและระบบงานใน
กระบวนยุติธรรมซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรวมกันกําหนด
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม   

อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาดังกลาว  ประเทศไทยตองประสบปญหาการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ
นํามาซึ่งการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ที่ผานมา  
จากสาเหตุแหงความเปลี่ยนแปลงและความไมชัดเจนของนโยบายดานกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมการวิจัย
ฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ควรจะปรับปรุงแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม แทนการจัดทําแผนแมบท
วิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม ฉบับที่ 2 และใหขยายระยะเวลาของแผนใหคลอบคลุม พ.ศ. 2550-2552 และ
มอบหมายใหสํานักงานกิจการยุติธรรมในฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการปรับปรุงแผนแมบทวิจัย

 1 



กฎหมายและระบบงานยุติธรรมโดยมี รศ.จตุพร บานชื่น เปนที่ปรึกษาเพื่อการทบทวนและปรับปรุงแผนแมบทวิจัย
กฎหมายและระบบงานยุติธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2547-2549)   และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จไดเปลี่ยนชื่อเปน       
“แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม” ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2550-2552)”   เพื่อใหสอดคลอง
กับชื่อของคณะอนุกรรมการดานการศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนยุติธรรม  

ทั้งนี้ เมื่อส้ินสุดวาระของแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 1     
(พ.ศ.2550-2552)แลว อนุกรรมการดานการศึกษาวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมจึงได
มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมยุติธรรมในฐานะฝายเลขานุการดําเนินการจัดทําแผน
แมบทวิจัยฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) ขึ้น โดยไดพิจารณาใหความเห็นชอบเเลวเมื่อคราวการประชุมการประชุม
คณะอนุกรรมการดานศึกษา วิจัยและพัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2552  วันศุกร
ที่ 1 พฤษภาคม 2552  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

 

แนวคิดพื้นฐานของการจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมายฯ 
1. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก

ผูสอบไลไดวิชาความรูช้ันเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33 ณ อาคารใหม สวนอัมพร 29 ตุลาคม 2524  ที่วา  “..กฎหมาย
นั้นไมใชตัวความยุติธรรม เปนแตเพียงเครื่องมืออยางหนึ่งสําหรับใชในการรักษาและอํานวยความยุติธรรมเทานั้น 
การใชกฎหมายจึงตองมุงหมายใชเพื่อรักษาความยุติธรรมไมใชเพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษา
ความยุติธรรมในแผนดินก็มิไดมีวงแคบอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตองขยายออกไปใหถึงศีลธรรมจรรยา 
ตลอดจน เหตุและผลตามเปนจริงดวย...” เปนหลักปรัชญานําทาง   

2. มุงใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม  เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบริการแกประชาชนที่ตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว เปนธรรม และตรวจสอบได 

3. มุงใหความสําคัญกับการพัฒนากฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย  เพื่อใหกฎหมายเปนเครื่องมือในการ
ควบคุม กํากับ ดูแล รักษาความสงบสุขของประชาชน และสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มุงสงเสริมการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชนในการเสนอความคิดเห็น ความตองการ ขอเสนอแนะ
และแนวทางตางๆ อันนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
ที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเทาเทียมแกประชาชน 

ทั้งนี้  บนพื้นฐานการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอกของบริหารงานยุติธรรม  การ
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของการวิจัย กฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม  
ตลอดจนความตองการของหนวยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  แผนแมบทการวิจัยวิจัยกฎหมายและ
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ระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556)  จึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค 
เปาหมายหลัก และยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 

วิสัยทัศน  
“การวิจัยทําใหไดองคความรูสําคัญในการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพใน

การอํานวยความยุติธรรม สงผลใหประชาชนมีสวนรวมและเขาถึงความยุติธรรมไดอยางเสมอภาค รวดเร็ว ทั่วถึง 
เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได” 

พันธกิจ 
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม (พ.ศ.2553-

2556) เกิดผลอยางเปนรูปธรรม มุงสูวิสัยทัศนที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดพันธกิจของการ
พัฒนา  ดังนี้ 

1.  สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
2.  สนับสนุนใหมีการนําองคความรูจากผลงานวิจัยไปสูการกําหนดนโยบาย แนวทางเพื่อเปนกรอบใน

การพัฒนากระบวนการยุติธรรมอยางเปนรูปธรรม 
3.  สนับสนุนสงเสริมใหหนวยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตระหนักถึงคุณคาจากองคความรู

ที่ไดรับจากการศึกษาวิจัย และสงเสริมใหการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานโดยจัดใหมีการศึกษา อบรมแก
บุคลากรใหความรูในระเบียบวิธีการวิจัยจนสามารถทําศึกษา คนควา หรือทําการวิจัยในระดับพื้นฐานได 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการวิจัยและสงเสริมใหมีการวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ของประเทศที่เพียงพอและสอดคลองตอความตองการของประเทศ 
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการนําองคความรูจากผลงานวิจัยไปสูการกําหนดนโยบาย และสนับสนุน

ใหหนวยงานไดนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
3. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนานักวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่มีความรูความสามารถ

ในการทําวิจัยตามหลักวิชาการและเปนที่ยอมรับ 
 
เปาหมายหลัก 
1. มีหนวยงานหรือบุคลากรใชแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมเปนกรอบ

ทิศทางการวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่นําไปสูการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ
อยางตอเนื่องเพียงพอ 

2. มีผลงานวิจัยที่สอดคลองกับกรอบทิศทางของแผนแมบทวิจัยฯ ไดนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
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3. มีการพัฒนาระบบและกลไกในการนําองคความรูจากผลงานวิจัยไปสูการกําหนดนโยบาย และการ
ปฏิบัติ 

4.  มีบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาองคความรูดานการวิจัยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงาน 
เพื่อใหการพัฒนาการวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนยุติธรรมของประเทศในอนาคตขางหนา

ในชวงระยะเวลาระหวางป พ.ศ.2553-2556 บรรลุเปาหมายหลัก สอดคลองกับพันธกิจ และผลักดันใหบังเกิดผลตาม
วิสัยทัศนที่กําหนดไว และมีความกับสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐแผนแมบทการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติ (พ.ศ.2552-2555)  จึงเห็นควรกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไวจํานวน  3 ยุทธศาสตร  8 
แผนงาน  เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานที่สอดคลอง สนับสนุนและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนากฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย 
สาระสําคัญของยุทธศาสตรการวิจัย 

ดวยกระเเสของโลกในยุคโลกาภิวัตนที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคมและปญหา
อาชญากรรมหรือขอพิพาทในประเทศ ทําใหตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหมเพื่อให
ทันสมัย  สอดคลองกับความตองการของประเทศ  จึงมีความจําเปนตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนากฎหมายทั้ง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ โดยครอบคลุมทั้งทางอาญา  แพงพาณิชย และ
ปกครอง สงเสริมการวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการนํากฎหมายไปสูการบังคับใช  รวมทั้งการพัฒนามาตรการทาง
กฎหมายใหมๆ ที่จะนําไปใชในการปองกันอาชญากรรม  การระงับขอพิพาททั้งทางแพงและปกครอง  การพัฒนา
แกไขปรับปรุงกฎหมายในการอํานวยความยุติธรรมตามภารกิจของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม  เพื่อให
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนและสังคมเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ โดยครอบคลุม

ทั้งทางอาญา แพงพาณิชย และปกครอง ใหมีความเหมาะสมกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. เพื่อวิจยัและพัฒนามาตรการบังคับใชกฎหมายใหมีความทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการบังคับใชกฎหมาย  รวมทั้งผลกระทบตอประชาชนและบุคคลที่มีสวน

ไดเสียในระบบงานยุติธรรม 
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แผนงานที่ 1  การวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย 
วัตถุประสงค   
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา แกไข ปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ และ

อนุสัญญาระหวางประเทศโดยใหครอบคลุมทั้งทางอาญา  แพงพาณิชย และปกครอง  รวมทั้ง สงเสริมใหมีการวิจัย
เพื่อใหเกิดนวัตกรรมทางความคิดที่นํามาสูการพัฒนามาตรการบังคับอื่น  ที่จะทําใหกฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญใน
การจัดระเบียบของสังคมและกําหนดภารกิจการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานในงานยุติธรรมใหมีความทันสมัย
และเหมาะสมเพื่อใหการบริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม 

แผนงานที่ 2  การวิจัยเพื่อพัฒนาการบังคับใชกฎหมาย 
วัตถุประสงค   
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการบังคับใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญา การบังคับมาตรการทางแพง พาณิชย และ

ปกครอง  เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน การมีสวนรวมของประชาชน 
ความทันสมัยสอดคลองกับสภาพปญหาอาชญากรรมและสังคม ใหความสําคัญตอผูบังคับใช (เจาหนาที่และ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม) ผูถูกบังคับใช (ประชาชน) เหยื่อหรือผูเสียหาย ผูตองหา/ผูกระทําผิด/จําเลย  เพื่อ
สรางความเปนธรรมในสังคม  ตลอดจนทําใหประชาชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมทางแพง พาณิชย และปกครอง
ไดรับความยุติธรรมอยางรวดเร็วและพึงพอใจ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2   การพัฒนานโยบาย  การบริหารและการอํานวยความยุติธรรม 
สาระสําคัญของยุทธศาสตรการวิจัย 

กระบวนการยุติธรรมมีเปาหมายที่สําคัญ คือ เพื่อดูแลรักษาความสงบสุขในสังคม โดยการควบคุม ปองกัน 

ปราบปรามอาชญากรรมและการกระทําผิดทุกประเภท และเพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชนที่เขาสู

กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค รวดเร็ว ทั่วถึง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได โดยครอบคลุมกิจกรรม

ทุกประเภท  ไดแก การดําเนินคดี การพิจารณาพิพากษาคดี  การใหความคุมครองสิทธิแกประชาชน  ผูตองหา และ

จําเลย การเยียวยาผูเสียหาย  การแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิด และกิจกรรมอื่นๆเพื่อระงับความขัดแยง

ระหวางบุคคลในชุมชนหรือสังคม ซ่ึงเปนภารกิจหนาที่ขององคกรในกระบวนการยุติธรรมที่พึงจะดําเนินการใหแก

ประชาชนโดยคํานึงถึงความมีมาตรฐาน เปนธรรมและทั่วถึง  เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนและสังคมที่มี

ตอองคกรและบุคลากรผูปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม  สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อนํานวัตกรรมมาใชใน

กระบวนการยุติธรรม เชน การคุมครองความปลอดภัยของประชาชนและผูปฏิบัติงานในศาล (Court Marshall)  

ดังนั้น การกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยจึงมุงเนนการพัฒนานโยบาย  การบริหารและการอํานวยความยุติธรรม      
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เพื่อตอบสนองตอปญหาและความตองการของประเทศดังกลาวขางตน  ทั้งนี้จะสงเสริมการวิจัยเพื่อใหเกิดการ

ทํางานเชิงบูรณาการ และสงเสริมการบริหารงานยุติธรรมเชิงระบบที่มีความตอเนื่อง เชื่อมโยง เปนเอกภาพและเชิง

รุกที่เนนประโยชนสาธารณชนเปนตัวตั้ง  คํานึงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานและอนุสัญญาตางของสหประชาชาติ  

เพื่อนําพากระบวนการยุติธรรมทั้งองคาพยพสูหลักนิติธรรม ลดทอนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลักใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เปนธรรม ทั่วถึง คาใชจายนอย ลดความเปนระบบ

ราชการในการดําเนินคดี ลดปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม พัฒนาระบบพยาน สงเสริมการศึกษา ทบทวน

การตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตามบทบัญญัติกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ฉบับพุทธศักราช 2550 อีกทั้งใหความสําคัญการวิจัยเกี่ยวกับการนํานโยบายหรือมาตรการใหมๆ ที่เปนนวัตกรรมสู

การปฏิบัติ รวมถึงการติดตามประเมินผลอันนําไปสูการพัฒนาระบบการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ในระบบงานยุติธรรม 

วัตถุประสงค 
1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย การนํานโยบายสูการปฏิบัติ การควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติในระบบงานยุติธรรม  
2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสรางองคกรและกลไกการบริหารงานยุติธรรม การพัฒนาบุคลากรการพัฒนา

ระบบขอมูลสารสนเทศ  
3. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการอํานวยความยุติธรรมใหสอดคลองกับหลักนิติธรรม 
แผนงานที่ 1  การพัฒนานโยบายการยุติธรรม 
วัตถุประสงค    
ศึกษาวจิัยเพื่อพัฒนาการกําหนดนโยบายของภาครัฐในงานยุติธรรม โดยมุงหมายใหเกิดนวัตกรรมที่เปน

ประโยชนตอการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนและผูมีสวนผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงอาจเปนการตอยอดจาก
แนวนโยบายและภารกิจเดิมหรือมีนโยบายใหมที่สอดคลองกับปญหาการบริหารงานยุติธรรมของประเทศและ
ความตองการที่มาจากภาคประชาชน  รวมทั้ง ผูมีสวนไดเสียในงานยุตธิรรมเพื่อที่จะใหการอํานวยความยุติธรรมที่
ดําเนินการโดยภาครัฐมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

แผนงานที่ 2  การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรม 
วัตถุประสงค   
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกรในระบบงานยุติธรรมโดยมุง

สงเสริมใหมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะ ความรู และความสามารถของบุคลากร การ
ติดตามและประเมินผลในภาคปฏิบัติงานเพื่อใหมีการดําเนินการตามภารกิจที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  
รวมตลอดถึงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม 
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แผนงานที่ 3  การพัฒนาการอํานวยความยุติธรรมสูหลักนิติธรรม 
วัตถุประสงค 
1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการอํานวยความยุติธรรมเพื่อใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  เสมอภาค รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม 
2. ศึกษาวิจัยเพื่อปองกันอาชญากรรมและการกระทําผิด  การศึกษามาตรการทางสังคมใหมๆ ที่ชวยลด

ความขัดแยงทางสังคม รวมถึง การศึกษาวิจัยเชิงรุกเพื่อปองกันปญหาที่จะเขาสูกระบวนการยุติธรรม และการนํา
แนวคิดทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการอํานวยความยุติธรรม 

 

ยุทธศาสตรที่ 3   การสงเสริมการมีสวนรวมและการเขาถึงความยุติธรรม 
สาระสําคัญของยุทธศาสตรการวิจัย 

ปญหาอาชญากรรมและการกระทําผิดมีแนวโนมที่จะเพิ่มปริมาณและความสลับซับซอน ขณะที่ภาครัฐมี
ขีดจํากัดในการทํางานเพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการกระทําผิด และการอํานวยความยุติธรรม จึง
จําเปนตองดึงภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการอํานวยความยุติธรรม เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน พัฒนาการ
อํานวยความยุติธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหเกิดการยอมรับเชื่อมั่นศรัทธาและลด
ความรูสึกแปลกแยกของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรม  ใหความสําคัญกับการลดชองวางที่จะทําใหเกิดปญหา
ในการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนทั้งในดานกายภาพและดานความรูสึกหรือจิตใจ ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ทิศทางการวิจัยจะตองมุงทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสาธารณชนและ
สอดคลองกับความตองการของประชาชนสวนใหญ 

การกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและการเขาถึงความยุติธรรม จึงมีความมุงหมาย
เพื่อสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยรูปแบบ กิจกรรมที่มีความเหมาะสมและความเปนไปไดของการที่จะเขามามีสวน
รวมกับการปฏิบัติงานในภาครัฐของประชาชน ชุมชน องคกรในลักษณะของภาคีการพัฒนารวมถึงรูปแบบอื่นๆที่
เปนประโยชนตอการบริหารงานยุติธรรมของภาครัฐ  และ การพัฒนาชองทางหรือกระบวนตางๆที่จะเปนการทําให
ประชาชนเขาถึงความยุติธรรมอยางสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค ประหยัด และเปนธรรม ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณคดีที่เขา
สูกระบวนการยุติธรรม การแกไข บําบัด ฟนฟู เยียวยาประชาชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมทั้งเปนผูเสียหาย จําเลย 
รวมถึงครอบครัวของทั้งสองฝายเพื่อเปนการสมานรอยราวใหแกของประชาชนและสังคม 

ทั้งนี้ การมีสวนรวม (Participation) ครอบคลุมถึง การมีสวนรวมในการรับรู รวมแสดงความคิดเห็น รวม
คิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ และเปนเจาของรวมกัน ซ่ึงอาจจะเปนการเขามามีสวนรวมอยางใดอยางหนึ่งใน
การกําหนดนโยบายและหรือในระบบงานยุติธรรม ของประชาชน ชุมชน องคกรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรไมแสวงหาผลกําไร 
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ขณะที่ การเขาถึงความยุติธรรม (access to justice) หมายถึง วิถีทางหรือวิธีการที่ผูมีสวนเกี่ยวของในระบบ
ยุติธรรมเขาไปใชประโยชน และไดรับสิทธิตางๆ ที่เทาเทียมกันในบริการยุติธรรม ตลอดจนขอมูลขาวสาร และสิ่ง
อํานวยความสะดวก ทางดานตางๆ คือ ดานความรูสึกวาไดรับความยุติธรรมอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ดาน
กายภาพ ไดแก ทําเลที่ตั้ง  ดานสังคม ไดแก การมีสวนรวมอยางเสมอภาคในบริการของรัฐ บนพื้นฐานของศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษยและสิทธิพลเมือง (civil rights) เชนเดียวกับคนอื่นๆ ในสังคม และดานจิตวิทยา ไดแก การเสรมิ
พลังความเขมแข็งในการแกปญหาใหผานพนวิกฤตการณที่ประสบอยูไปได 

การเขาถึงความยุติธรรม เปนสิ่งที่สามารถกระทําไดโดยผาน “กลไกการสื่อสารหลายรูปแบบ” และ
สามารถจําแนกประเภทได ดังนี้ 

(1) การเขาถึงความยุติธรรมดานความรู  ขาวสาร สารสนเทศ   เชน การใหการศึกษาชุมชนเกี่ยวกับ
บริการตางๆ ดานกฎหมาย สิทธิ และหนาที่ การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  

(2) การเขาถึงความยุติธรรมดานกฎหมายและงานยุติธรรม เชน กลไกเปดชองทางสิทธิ กิจกรรม
พิทักษสิทธิและผลประโยชน กิจกรรมการรางกฎหมาย หรือสนับสนุนกระบวนการการออกกฎหมายโดยกลุม
ประชาสังคมในการตอสูเพื่อสิทธิกลุมผูไรสิทธิหรือกรณีกฎหมายมีชองวางตางๆ 

(3)  การเขาถึงความยุติธรรมดานสภาพทางกายภาพ เชน ที่ตั้ง การคมนาคม การติดตอส่ือสาร 
(4) การเขาถึงความยุติธรรมทางการบริการ  เชน ทางเลือกตางๆ ที่หลากหลายเหมาะกับกลุม

ผูใชบริการ ในชุมชน และขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการยุติธรรม 
(5)  การเขาถึงความยุติธรรมทางกลไกเสริมพลัง  เชน การใหคําปรึกษาและบําบัดอยางตอเนื่อง กลุม

เพื่อนเหยื่ออาชญากรรมตางๆ (victim support)  
สวน กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative dispute resolutions หรือ ADRs) หมายถึง การคุมครอง

สิทธิเสรีภาพ ใหความเปนธรรมในทางกฎหมายหรือแกไขปญหาความขัดแยงแกบุคคล โดยใชระบบรูปแบบวิธีการ
ที่แตกตางจากระบบยุติธรรมกระแสหลัก มีลักษณะเปนทางการหรือไมเปนทางการ จะเนนการลงโทษชดใชหรือ
เนนการสมานฉันท และจะเชื่อมโยงกับระบบศาลหรือหันเหออกจากระบบศาลก็ได เพื่อเปนชองทางใหประชาชน
และสังคมบรรลุเปาหมายแหงการเขาถึงความยุติธรรมและความสงบสุขของสังคม  
 มีการจัดแบงการใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เปน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การเบี่ยงเบนจาก
กระบวนการยุติธรรม เปนวิธีการผลักดันผูกระทําความผิดที่ยังมิไดผานเขามาในขั้นตอนสวนใดสวนหนึ่งของ
กระบวนการยุติธรรมออกไป เชน การจัดใหมี บานกึ่งวิถี  และการกักขังโดยใชเครื่องอิเล็กโทรนิก ระดับที่ 2 การ
เล่ียงโทษจําคุก เปนวิธีการผลักดันผูกระทําความผิดที่ผานเขามาในขั้นตอนสวนใดสวนหนึ่งของกระบวนการ
ยุติธรรมออกไป เชน  การชะลอการฟอง การคุมประพฤติ และการทํางานบริการสังคม ระดับที่ 3 ลดผลกระทบจาก
การจําคุก เปนวิธีการผลักดันผูกระทําความผิดผานเขามาในขั้นตอนสุดทายของกระบวนการยุติธรรมแลว คือ 
เรือนจําใหออกไปจากกระบวนการยุติธรรม ไดแก การลดวันตองโทษ การพักการลงโทษ การปลอยตัวผูตองขังไป
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ทํางานหรือศึกษานอกเรือนจํา และการอภัยโทษ  ทั้งนี้ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกสําคัญๆ ที่จัดวาเปนนวัตกรรม
ยุติธรรมในปจจุบัน ไดแก ยุติธรรมชุมชน (Community justice) และ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) 

วัตถุประสงค 
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในงานยุติธรรม 
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือแนวทางการนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชในงานยุติธรรม 
3. การวิจัยเพื่อสงเสริมการทําใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรมอยางสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค ประหยัด 

และเปนธรรม 
แผนงานที่ 1   การเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในระบบงานยุติธรรม 
วัตถุประสงค 
เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในระบบงานยุติธรรมไดแก  ประชาชน ภาคประชาสังคม 

องคกรไมแสวงหากําไร ภาคเอกชนและองคกรทั้งภาครัฐ  ทั้งรูปแบบการมีสวนรวมใหความคิดเห็น การรวมคิด  
การรวมตัดสินใจ  การรวมดําเนินการ และรวมติดตามประเมินผลดวยความรูสึกของการเปนหุนสวนหรือเปน
เจาของรวมกันในการอํานวยความยุติธรรม 

แผนงานที่ 2   การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
วัตถุประสงค 
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการการดําเนินงานของภาครัฐและหนวยงานในการนํากระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือกมาใชในระบบงานยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อลดขอพิพาทความขัดแยงในสังคมและลดปริมาณคดีเขาสู
กระบวนการยุติธรรม  ทําใหประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมที่รวดเร็ว ประหยัด ทั่วถึง และเปนธรรม 

แผนงานที่ 3   การวิจัยเพื่อสงเสริมการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 
วัตถุประสงค 
ศึกษาวิจัยปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนทั้งทางกายภาพและดานจิตใจ การ

ขจัดปญหาที่ทําใหประชาชนรูสึกแปลกแยกจากกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของ
ประชาชนตอกระบวนการยุติธรรม พัฒนารูปแบบ  วิธีการ และชองทางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนใหมี
ความหลากหลายมากขึ้น 
 

แนวทางการขับเคลื่อนไปสูการปฏบิัติ 
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการ

ยุติธรรม พ.ศ.2553-2556 นับเปนกลไกที่มีความสําคัญยิ่งที่จะสงผลทําใหวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย 
ยุทธศาสตรและประเด็นการวิจัยตางๆ ไปสูการปฏิบัติไดอยางจริงจังและตอเนื่องโดยเปนที่ยอมรับ เขาใจ และมี
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สวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ จึงกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานใน
กระบวนการยุติธรรมและการติดตามประเมินผลไว ดังนี้ 
 

1. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ
เพื่อใหแผนแมบทวิจยักฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมมีการนําไปสูการปฏิบัติควรมี

การดําเนนิการดังนี ้
1.1   การผลักดันยทุธศาสตรในระดับนโยบาย  มีแนวทางดังนี ้

1.1.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ควรเพิ่มระดับการยอมรับแผนแมบทวิจัยกฎหมาย
และระบบงานในกระบวนการยุติธรรม เปนสวนหนึ่งของกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยในกระบวนการ
ยุติธรรม 

1.1.2 สํานักงบประมาณ  ควรจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยใหเพียงพอกับขอเสนอของ
หนวยงาน  ทั้งนี้ อาจคํานึงถึงสัดสวนความเหมาะสมกับงบประมาณการพัฒนาประเทศ 

1.1.3 พัฒนากองทุนการวิจัย กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมหรือกําหนดสัดสวนในวงเงิน
งบประมาณประจําปของสํานักงานกองสนับสนุนการวิจัยหรือแหลงทุนอ่ืนที่รัฐบาลใหการสนับสนุนเพื่อแผน
แมบทวิจัยฯนี้มีผลการแปลงผลไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.1.4 ในสวนกระทรวงยุติธรรม  นําแผนแมบทวิจัยฯ เขาสูการประชุมผูบริหารกระทรวง
ยุติธรรมเพื่อใหผูบริหารเห็นความสําคัญของการวิจัย และมีการกําหนดนโยบายสงเสริมการวิจัยตามกรอบทิศทาง
ของแผนแมบทวิจัยฯ  โดยกําหนดใหการวิจัยเปนตัวช้ีวัดหนึ่งของหนวยงานและเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพิจารณาความชอบประจําป  อีกทั้งจัดหรือมอบหมายใหมีโครงสราง ภารกิจ  และ
บุคลากรรองรับงานดานการวิจัยโดยเฉพาะอยางตอเนื่อง  สรางความเขมแข็งใหกับคณะทํางานดานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของแตละหนวยงาน   

1.1.5  สําหรับหนวยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม  จะตองมีการเผยแพรแผนแมบทวิจัย
กฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมสูหนวยงานอื่น และลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหนวยงาน (MOU)   

1.1.6 สงเสริมผลักดันการจัดทําชุดโครงการวิจัยเพื่อแกไขปญหากระบวนการยุติธรรมใน
ภาพรวม หรือ การวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในลักษณะบรูณาตัวประเด็นปญหาผลกระทบ
เกิดขึ้นจากกฎหมายหรือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามภารกิจขององคกรในกระบวนการยุติธรรมซึ่งนําไปสู
ความขัดแยงในสังคมและการไมยอมรับกฎหมายระเบียบของสังคม   ทั้งนี้  การวิจัยอาจมีระยะเวลาดําเนินการ
มากกวา 1 ป หรือ บรูณาการการวิจัยรวมกันมากกวา  1 หนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
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1.2 การผลักดันยุทธศาสตรในระดับปฏิบัติ  มีแนวทางดังนี้ 
1.2.1  ควรมีการเผยแพรแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมใหหนวยงาน

และบุคลากรรับทราบอยางกวางขวาง 
1.2.2  มีการเผยแพรผลงานวิจัยผานเวทีการประชุมสัมมนาระดับชาติอยางตอเนื่อง และ

หลากหลายชองทาง 
1.2.3   แกไขระเบียบกฎเกณฑที่ใชกับการใหทุนการวิจัย การตรวจรับใหมีความคลองตัว

เหมาะสมกับงานทางวิชาการ เชน การใหมีผูทรงคุณวุฒิ(Reader) และ Peer review ในการตรวจรับงานวิจัย 
1.2.4   มีการจัดทําคูมือ หลักเกณฑมาตรฐานกลางคลอบคลุมถึง การจัดทําและการพิจารณา

ขอเสนอการวิจัย  การรายงานความกาวหนา  และการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
1.2.5  มีการสรางแรงจูงใจในการทําวิจัยโดยมีการใหรางวัลเปนคาตอบแทน และการเชิดชูเกียรติ

แกนักวิจัยที่ทําผลงานวิจัยมีคุณภาพและมีการนําไปใชอยางเปนรูปธรรม 
1.2.6  สนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปเผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในประเทศและ

ตางประเทศ 
1.2.7 การสงเสริมใหการศึกษาวจิยัเปนสวนหนึง่ของการปฏิบัติงาน (routine to research) 

1.3  การบริหารงานวิจัย    การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่ไดสราง
ปญหาใหสังคมใหมีความซับซอนและหลากหลายยิ่งขึ้นกอใหเกิดสถานการณพิเศษและสถานการณฉุกเฉิน
กลายเปนปญหาวิกฤติที่สงผลกระทบตอประชาชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการบริหารประเทศ  
ดวยเหตุดังกลาวขางตนนําไปสูความตองการของสังคมที่ประสงคใหหนวยงานและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการกับปญหาความขัดแยงตางๆ เหลานั้น 

เพื่อใหการดําเนินการตางๆมีความรูที่เพียงพอที่ใชประกอบการพิจารณาการดําเนินการอยางหนึ่งอยาง
ถูกตอง สมเหตุสมผลเปนไปตามหลักการทางวิชาการในสถานการณที่ยากลําบากตอการตัดสินใจดําเนินการและ
พัฒนาใหมีกลไกสําหรับรองรับการศึกษาวิจัยอยางเรงดวนเมื่อมีสถานการณฉุกเฉินแผนแมบทวิจัยกฎหมายและ
ระบบงานในกระบวนการยุติธรรม จึงแบงประเภทของการวิจัยออกเปน 3  กลุม ไดแก กลุมงานวิจัยเรงดวน  กลุม
งานวิจัยประยุกต   กลุมงานวิจัยพื้นฐาน  และกําหนดใหคณะกรรมการที่เกี่ยวของเปนผูพิจารณาจัดทําแผนการวิจัย
ประจําป  ขอเสนอการวิจัยประจําป  และสัดสวนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตใหมี
ความเหมาะสมกับสถานการณและปญหาของประเทศ  รวมถึง พัฒนากลไกรองรับการศึกษาวิจัยกรณีปญหาวิกฤติ
เรงดวนและมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยนอย 
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2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม 
2.1 การพัฒนาบุคลากรการวิจัย  บุคลากรการวิจัย ซ่ึงไดแก นักวิจัย ผูชวยนักวิจัยและผูทํางาน

สนับสนุนการวิจัยซ่ึงมีอยูจํานวนนอยในปจจุบัน  ดังนั้น จึงควรจัดใหมีกิจกรรมการเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
และเสริมสรางเครือขายการวิจัยอยางตอเนื่องโดยมีแนวทางดังนี้  

2.1.1 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการ
สรางนักวิจัยหนาใหม ไดแก การจัดการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักทั่วไปของการวิจัยทางกฎหมายและ
สังคมศาสตร การเขียนขอเสนอการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การวิเคราะห  ประมวลขอมูลเชิงปริมาณ 

2.1.2 จัดกิจกรรมเสริมสรางเครือขายการวิจัยในระดับผูบริหารหรือผูใชประโยชนจากงานวิจัย
ใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณและปญหาการบริหารงานยุติธรรมรวมกัน เพื่อนําไปสูการ
รวมมือทางวิชาการและการพัฒนาหัวขอการวิจัยที่เปนประโยชนรวมกัน 

2.1.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัย(สายวิชาการ) และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
(ฝายบริหาร ฝายการเงินและบัญชี) เพื่อสรางความเขาใจรวมกันถึงแนวทางการบริหารโครงการวิจัยที่เหมาะสม 
ถูกตองตามระเบียบราชการ อาทิ การซื้อการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานพัสดุ การอํานวยการ
หรือการสนับสนุนงานระหวางกันเพื่อการบริหารโครงการวิจัยสามารถดําเนินการตามแผนการวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.4 สงเสริมและการสรางโอกาสการวิจัยใหแกบุคลากรในองคกรไดทําวิจัย 
2.1.5 พัฒนานักวิจัยในระดับอุดมศึกษาและการสนับสนุนทุนการวิจัย 
2.1.6 สงเสริมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตรและสาขา

ระบบงานยุติธรรม โดยการบรรจุวิชาระเบียบวิธีวิจัยใหเปนหลักสูตรภาคบังคับ เพื่อเปนการเตรียมสรางนักวิจัยทาง
กฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมรุนใหม 

2.1.7 สงเสริมใหหนวยงานอื่นสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนางานดานการวิจัยของหนวยงาน
ไดดวยตนเอง 

2.2 การสงเสริมสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอ โดยการพัฒนาแหลงทุนใหมนอกเหนือจาก
งบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ อาทิ การจัดกองทุนวิจัย การขอรับสนับสนุน
จากเเหลงทุนอื่นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนใหเพื่อพอตอการวิจัยในแตละป 

2.3  การสงเสริมพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัย เพื่อใหเปนฐานขอมูลสนับสนุนการวิจัย
ขององคกรในระบบงานยุติธรรม  มีแนวทางดังนี้ 

2.3.1 สํารวจและจัดทําทะเบียนนักวิจัย ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประวัติและ ผลงานวิจัย  สาขา
ที่มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญพิเศษ 
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2.3.2 สํารวจและจัดทําทะเบียนของที่ปรึกษา ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประวัติและ ผลงานวิจัย  
สาขาที่มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญพิเศษ 

2.3.3 สํารวจรวบรวมขอมูลผลงานวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ
เผยแพรผานระบบเชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ต 

2.3.4 รวบรวมและเผยแพรขอมูลขอเสนอการวิจัยและสถานะของขอเสนอที่ขอรับจัดสรร
งบประมาณในแตละป 

2.3.5 พัฒนาชองทางและวิธีการเผยแพรงานวิจัยเพื่อใหถึงผูใชประโยชน รวมถึง การเผยแพร
ในวารสารและการประชุมสัมมนาในตางประเทศ 

2.3.6 จัดทําชุมชนนักวิจัย (Community research) หรือองคกรจําลองเพื่อใหนักวิจัยไดมี
ชองทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถายทอดความรู/ประสบการณ รับขาวสารขอมูลสารสนเทศ 

2.3.7 สํารวจและจัดทําทะเบียนแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ 
2.3.8 รวบรวมและเผยแพรงานแปลกฎหมายและผลงานวิจัยของตางประเทศเปนภาษาไทย 

2.4 การพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัย  โดยสงเสริมใหมีหนวยงานในการทําหนาที่
ประสานความรวมมือเพื่อการกําหนดนโยบายการวิจัยใหสอดคลองกับการวิจัยในระดับตางๆ  

2.4.1 ระดับหนวยงาน  สํานักงานกิจการยุติธรรมเปนองคกรหลักทําหนาที่ประสานแผน
งานวิจัย งบประมาณ การติดตามประเมินผล การเผยแพรงานวิจัย การเสริมสรางและพัฒนาเครือขายการวิจัย 

2.4.2 ระดับชาติ  ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงบประมาณ เพื่อ
กําหนดนโยบายการวิจัยและเชื่อมตอกับนโยบายการวิจัยในระดับชาติ  

2.4.3 ความรวมมือระหวางประเทศ  เปนศูนยเชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ 
นอกจากนั้นในระดับปฏิบัติ สงเสริมใหมีการดําเนินการวิจัยเปนชุดโครงการ ที่มีนักวิจัยขาม

หนวยงานทําการวิจัยรวมกัน เพื่อศึกษาในประเด็นปญหาที่เปนปญหารวม มีมิติปญหาซับซอน และเปนปญหาคาบ
เกี่ยวระหวางหนวยงานหรือเปนงานที่ตองปฏิบัติในเชิงบูรณาการ หรือเปนการวิจัยแบบประยุกตใชองคความรู
แบบสหวิทยาการ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดเครือขายการวิจัยที่มีผลตอการนําผลวิจัยสูการปฏิบัติ 

2 . แนวทางการควบคุมตดิตามประเมินผลการวิจัย  มีแนวทางดังนี ้
2.1  ดานนโยบายและทิศทางการวิจัย  ยึดแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม

เปนกรอบสําคัญ โดยใหมีคณะกรรมการ ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่กํากับ ควบคุม ติดตามใหมีการ
ดําเนินการตามแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 

2.2  ดานผูทําวิจัย โดยพิจารณาประวัติสวนบุคคล ประสบการณและผลงานที่ผานมา องคประกอบของ
คณะผูวิจัยเหมาะสมกับปญหาวิจัยที่ดําเนินการ ทั้งนี้  ตองไมเคยเปนผูทิ้งงานหรือถูกบอกเลิกสัญญา 
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2.3  ดานการติดตามการวิจัย ควรมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการหรือขอบขายการจาง  มีการเบิกจายงบประมาณเหมาะสมกับผลงาน  และรายงานความกาวหนาของ
การวิจัย 

2.4  ดานการประเมินผลการดําเนินการตามแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
ใหมีการประเมินเมื่อส้ินปงบประมาณ และเมื่อส้ินสุดการใชแผน (Summative evaluation) โดยยึดตามตัวช้ีวัดใน
ยุทธศาสตรการวิจัยเปนหลักสําคัญ 

2.5  ดานการตรวจรับงานวิจัย  การตรวจรับงานวิจัยฉบับสมบูรณใหมีคณะกรรมการตรวจรับ
ผลงานวิจัยและจัดใหมีการสัมมนานําเสนอผลงานแกผูเกี่ยวของและจัดใหมีผูนําวิพากษเพื่อใหงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ความถูกตองตามหลักวิชาการ  

2.6  ดานการควบคุมคุณภาพการวิจัย  
2.6.1  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอที่เปนปญหาการวิจัยหลักและวิธีการวิจัยใหมีถูกตอง

ความเหมาะสมตามหลักวิชาการและมีความเปนไปไดในการบริหารโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค    
2.6.2  ใหมีคณะกรรมการติดตาม  และกํากับดูแลการวิจัยใหเปนไปตามหลักวิชาการและ

แผนปฏิบัติการ  ซ่ึงอาจประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากภายนอกองคกรหรือจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพิจารณากรอบแนวคิด 
ทฤษฏี และเครื่องมือการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อใหผลการวิจัยมีความถูกตอง มีความสมเหตุสมผล และนําความรูไปสูการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม 

2.7  ดานการยกยองเชิดชู  ควรจัดใหมีการประกวดผลงานวิจัยดีเดนและนําเสนอผลงานทุกปอยาง
ตอเนื่อง 

2.8 ผูวิจัยตองทําบทความเผยแพรผลงานในวารสารทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มี Peer review  
2.9 ควรมีการตรวจสอบยุทธศาสตรหากมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายและการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและตางประเทศที่มีผลกระทบตอการบริหารงานยุติธรรม ยุทธศาสตรการ
วิจัย และการนํายุทธศาสตรการวิจัยไปปฏิบัติอันจะนําไปสูการปรับปรุงแผนงานวิจัยเพื่อใหทันตอสถานการณและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสอดคลองกับแผนการปฏิบัติราชการของหนวยงานที่มีการปรับปรุง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1. ความเปนมาของแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 เห็นชอบในหลักการวา ในอนาคตควรมีการจัดโครงสราง  

กลไก  และองคกรหลักที่สําคัญๆ ของระบบวิจัยใน 4 ระดับ  ประกอบดวยหนวยนโยบายดานการวิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ  หนวยยุทธศาสตรดานการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาในระดับกระทรวง  หนวยจัดการ
ทุนวิจัย  และหนวยปฏิบัติการวิจัย  กระทรวงยุติธรรมจึงไดมีคําส่ังที่ 169/2546 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 
และแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรมเพื่อจัดทําแผนแมบทวิจัย
กฎหมายและระบบงานยุติธรรมขึ้นโดยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สํานกังาน
กิจการยุติธรรมเปนผูรับผิดชอบงานดานการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมนับแตนั้นเปนตนมา   

การดําเนินการในระยะแรกสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไดรวมมือศูนยบริการ
วิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม ฉบับที่ 1          
(พ.ศ.2547-2549) ขึ้นเพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการวิจัยของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมให
เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีการบูรณาการ  อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมของ
ประเทศใหมีประสิทธิภาพและเปนยอมรับในระดับนานาชาติ 

ตอมาเมื่อแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2547-2549) ไดส้ินสุดลง
ในป  พ .ศ .2549  พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ  พ .ศ .2549 กําหนดใหมี
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติขึ้นเพื่อพิจารณาเสนอแนะและใหความเห็นเกี่ยวกับ
การกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ  โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมเปนประธาน  และไดลงนามคําสั่งลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 แตงตั้งคณะอนุกรรมการดาน
การศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนยุติธรรมซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและ
ผูแทนหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรวมกันกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการวิจัยใน
กระบวนการยุติธรรม   

อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาดังกลาว  ประเทศไทยตองประสบปญหาการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
และนํามาซึ่งการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2550 ที่ผานมา  จากสาเหตุแหงความเปลี่ยนแปลงและความไมชัดเจนของนโยบายดานกระบวนการยุติธรรม 
คณะอนุกรรมการวิจัยฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ควรจะปรับปรุงแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงาน
ยุติธรรม แทนการจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม ฉบับที่ 2 และใหขยายระยะเวลาของ



แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

แผนใหคลอบคลุม พ.ศ. 2550-2552 และมอบหมายใหสํานักงานกิจการยุติธรรมในฝายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ  ดํา เนินการปรับปรุงแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรมโดยมี 
รศ.จตุพร บานชื่น เปนที่ปรึกษาเพื่อการทบทวนและปรับปรุงแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงาน
ยุติธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2547-2549)   และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จไดเปลี่ยนชื่อเปน  “แผนแมบทวิจัย
กฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม” ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2550-2552)” ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับชื่อ
ของคณะอนุกรรมการดานการศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนยุติธรรม โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน 
“งานวิจัยสามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมที่บูรณาการในการพัฒนาระบบกฎหมาย และ

ระบบงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม 
ตรวจสอบได และประชาชนมีสวนรวม” 

 
พันธกิจ 
1. สนับสนุนและประสานใหหนวยงานในระบบงานยุติธรรมดําเนินการวิจัยดานกฎหมายและ

ระบบงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหการวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศมีทิศทางและเปาหมายที่สอดคลองกัน 

2. สงเสริมบทบาทการวิจัยใหเปนเครื่องชี้นําในการพัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศ 

 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมใหมีการวิจัยในการพัฒนาโครงสรางระบบงานในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย

ของประเทศ 
2. เพื่อสงเสริมใหมีการวิจัยเกี่ยวกับองคความรูและนวัตกรรมในการพัฒนาระบบงานใน

กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายของประเทศ 
3. เพื่อจัดใหมีหนวยงานสนับสนุนประสานงานดานวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการ

ยุติธรรม จัดระบบการบริหารและติดตามประเมินผลการวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการ
ยุติธรรม 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

เปาหมาย 
1. มีการผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่หลากหลาย

และครอบคลุม เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรของแผนแมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ 
2.  สงเสริมใหงานวิจัยเปนแหลงความรูและนวัตกรรม เพื่อนําไปสูการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกบัการ

พัฒนาระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 
3. สงเสริมใหมีหนวยงานสนับสนุน ประสานงาน และดําเนินการวิจัยดานกฎหมายและระบบงาน

ในกระบวนการยุติธรรม 
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเครือขาย เพื่อสนับสนุนและประเมินผล ใหงานวิจัยมีคุณคาเปน

แหลงความรูอยางแทจริง 
 
ยุทธศาสตร 
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายของแผนแมบทวิจัยกฎหมายและ

ระบบงานในกระบวนการยุติธรรมยุติธรรม จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยไวดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสรางองคกรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมและความเสมอภาคในการเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและมาตรการปองกัน

ขอพิพาท 
ยุทธศาสตรที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมาย 
ยุทธศาสตรที่ 5 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบังคับตามคําพิพากษาและคําส่ัง 

 

2.  การดําเนินงานตามแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม  
 ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2550-2552) 

การจัดทําแผนแมบทวิจัยฯ นั้นมีแนวคิดสําคัญเพื่อใหหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมใชเปน
กรอบการวิจัยและสงเสริมการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน มีการนําความรูที่ไดรับมาใชในการ
กําหนดนโยบาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ซ่ึงเมื่อมีแผนแมบทวิจัยฯ ฉบับที่ 1 แลวไดมีการ
ศึกษาวิจัยอยางเปนรูปธรรมในหนวยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม แตในสวนของหนวยงานอื่นใน
กระบวนการยุติธรรมนั้นซึ่งสวนใหญเปนหนวยงานอิสระจึงทําใหการกําหนดนโยบาย แผนงานและ
งบประมาณการวิจัยยังไมมีความสอดคลองกับทิศทางยุทธศาสตรการวิจัยเทาที่ควร 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

แตทั้งนี้  การศึกษารวมรวมผลงานวิจัยชวงเวลาระหวาง ป พ.ศ.2547-2551 ไดพิจารณาผลงานวิจัย
จากทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงไดรวบรวมจากการเผยแพรรายงานฉบับสมบูรณและระบบ
อินเตอรเน็ต  โดยจําแนกออกเปน  3  ดาน  ดังนี้ 

2.1 ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
เพื่อใหเกิดการดําเนินการตามแผนแมบทวิจัยฯ ฉบับที่ 1  กระทรวงยุติธรรมโดยสํานักงานกิจการยุติธรรม

จึงจัดทําระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2548 ขึ้นเพื่อใหมีการบูรณาการจัดทํา
คําของบประมาณรายจายประจําปของกระทรวงยุติธรรม  โดยเปนการดําเนินการนํารองในสวนของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรมเทานั้น และเพื่อใหขอเสนอโครงการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมมีความเปนเอกภาพและ
สอดคลองกันภายใตกรอบยุทธศาสตรของแผนแมบทวิจัยฯ โดยเริ่มดําเนินการในปงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.2548 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  

วิธีการดําเนินงานจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปดังกลาวเปนไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม
วาดวยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2548 ซ่ึงกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผล
งานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม เพื่อกําหนดนโยบาย/แนวทางการบริหารงานดานการวิจัยของกระทรวง
ยุติธรรมโดยที่คณะกรรมการฯ ประกอบดวยปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน  รองปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเปนรองประธานคนที่หนึ่ง  ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรมเปนรองประธานคนที่สอง  
ผูแทนทุกหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมเปนกรรมการ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมเปนกรรมการ และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรมเปนกรรมการและเลขานุการ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป คณะกรรมการพิจารณาและ
ประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของ
ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีจะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปขึ้น  เพื่อเปนหลักการและแนวทางสําหรับทุก
หนวยงานและนักวิจัยในการเสนอของบประมาณโครงการวิจัยประจําป โดยคํานึงถึงความสําคัญของปญหาการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย  การบริหารโครงการและความคุมคาเปนสําคัญเพื่อใหงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไดถูก
นําไปใชอยางคุมคาและประโยชนมากที่สุดโดยไดรับความรวมมือและสนับสนุนอยางดีจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

จากการดําเนินงานฯ ดังกลาว กระทรวงยุติธรรมไดจัดสรรงบประมาณโดยตรงและจัดสรรเพิ่มเติม
เพื่อใหเพียงพอกับงานในดานการวิจัยจนมีสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน ในรอบ 4 ปที่ผานมา คือ 
เพิ่มขึ้นจาก 9,917,200 บาทในป พ.ศ. 2548 เปน 15,761,600 บาท ในป พ.ศ.2552 คิดเปนสัดสวนเพิ่มขึ้น 
รอยละ 59 (โปรดดูตารางที่ 1) 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

 
ตารางที่ 1  งบประมาณหมวดงบอุดหนุนการวิจัยกระทรวงยุติธรรม ระหวางป พ.ศ. 2548-2551 จําแนกรายป 
 

ป 
งบประมาณ

พ.ศ. 

ความตองการ
ทั้งหมดเบื้องตน

(บาท) 

งบประมาณที่
กรรมการ

เห็นชอบ (บาท) 

สํานักงบประมาณ 
จัดสรร 
(บาท) 

สํานักงานกิจการ
ยุติธรรมจัดสรร/
จัดหาใหเพิ่มเติม  

(บาท) 

สรุปงบประมาณที่
ไดรับการจัดสรร 

(บาท) 

ป  2548  10,287,830   9,917,200    9,917,200  
ป  2549 36,870,880  14,628,540 10,000,000  3,009,000  13,009,000  
ป  2550 64,609,755  18,236,470  10,957,300  1,333,000  12,290,300  
ป 2551 79,281,822  46,600,945  11,576,100      16,145,580 27,721,680  
ป 2552 39,671,600 21,273,340 11,019,100 4,742,500 15,761,600 
ป 2553   2,700,000   

 

ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม 
 
ขณะเดียวกัน หนวยงานในกระทรวงยุติธรรม และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดในความสําคัญ 

รวมแสดงความจํานงจัดสงขอเสนอโครงการวิจัยในสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้น ในรอบ 4 ปที่ผานมา คือ เพิ่มขึ้น
จาก 8 เรื่องในป พ.ศ. 2548 เปน 34 เรื่อง ในป พ.ศ.2552 คิดเปนสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 325 (โปรดดูตารางที่ 2)  

 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนขอเสนอโครงการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมจําแนกรายป 
 

ป พ.ศ. ขอเสนอการวจิยั 
เบื้องตน  
(เรื่อง) 

ผานการพิจารณาของ 
กระทรวงยุติธรรม 

(เรื่อง)  

ไดรับจัดสรร 
งบประมาณ 

(เรื่อง) 

สํานักงานกิจการยุติธรรม
จัดหางบประมาณเพิ่มเติม

1

(เรื่อง) 
ป  2548   8  7   
ป  2549 40  19  13  5  
ป  2550 44  21  12  2  
ป 2551 75  46  14  16  
ป 2552 34  21  13  4  

                                                        
1 สํานักงานกิจการยุติธรรมจดัหางบประมาณเพิ่มเติม ไดแก การจดัสรรงบประมาณเหลือจายของสํานักงาน
กิจการยุติธรรม และการขอรับสนับสนุนเงินดอกเบีย้กระทรวงยุติธรรม เปนตน 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

ป 2553   3  

 
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม 

2.2 ดานผลการดําเนินโครงการวิจัยตามยุทธศาสตรของแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานใน
กระบวนการยุติธรรม   

การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการโครงการวิจัยในกระทรวงยุติธรรมดังกลาว ทําใหไดงานวิจัย
ที่มีความหลากหลายสอดคลองกับยุทธศาสตรที่กําหนดไว ระหวางป พ.ศ.2547 - 2551  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสรางองคกรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางองคกรและหนาที่ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่
เปนปญหาขอจํากัดในการดําเนินงานและการนําระบบธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบานเมืองและ
สังคมที่ดีมาใชในการบริหารงานยุติธรรม  2) ศึกษาวิจัยกระบวนการสรรหา การพัฒนาบุคลากร มาตรฐาน
วิชาชีพ จรรยาบรรณ การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย และการพนจาก
ตําแหนงของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และปญหาทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการยุติธรรม และ 3) 
ศึกษาวิจัยดานความรวมมือระหวางประเทศเพื่อพัฒนาโครงสรางองคกรและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม มีการวิจัยทั้งส้ินจํานวน 52 เร่ือง (โปรดดูภาคผนวก) 

ยุทธศาสตร ท่ี  2  การวิจัยเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมและความเสมอภาคในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีสวน
รวมของประชาชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินในกระบวนการยุติธรรมและการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชนในการรองรับภารกิจของรัฐ 2) ศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจและพื้นที่ใหบริการ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรมและการใหความรูทางกฎหมายกับประชาชน 3) ศึกษาวิจัยระบบการ
ระงับขอพาทและการหันเหคดี กระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมชุมชน กระบวนการ
ยุติธรรมคูขนาน 4) ศึกษาวิจัยดานความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องการมีสวนรวมและความเสมอภาคใน
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  
และ 5) ศึกษาวิจัยการพัฒนาทุนทางสังคม (social capital) เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม มีการวิจัย
ทั้งส้ินจํานวน  27  เรื่อง (โปรดดูภาคผนวก) 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและมาตรการ
ปองกันขอพิพาท  มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบอาชญากรรม และแนวโนมการ
กออาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีความสลับซับซอน  2) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ รูปแบบ 
และวิธีการลดปริมาณคดีที่จะเขาสูกระบวนการยุติธรรม  3) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม  4) ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการแกไขขอพิพาททางแพงและขอพิพาท
ทางปกครอง  5) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลอาชญากรรมระหวางหนวยงานที่มีหนาที่

 6 



แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

ปราบปรามอาชญากรรมและขอพิพาททางแพงและทางปกครอง และ 6) ศึกษาวิจัยดานความรวมมือระหวาง
ประเทศในการพัฒนามาตรการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติและองคการอาชญากรรม        
มีการวิจัยทั้งส้ินจํานวน 22 เร่ือง (โปรดดูภาคผนวก) 

ยุทธศาสตร ท่ี  4  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมาย  มีวัตถุประสงค เพื่อ 
1) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและระบบการบังคับใชกฎหมาย การแจงความรองทุกข การกลาวโทษ การ
จับกุม การคน การยึด การประกันตัว การปลอยตัวช่ัวคราว การสืบสวนสอบสวน การสั่งคดี และระบบการ
ประนอมขอพิพาท และอนุญาโตตุลาการ การนําคดีเขาสูการพิจารณาของศาลที่เปนปญหาอุปสรรคตอ
ระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 2) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคดีของศาลและขอกฎหมายที่เปน
ปญหาและขอจํากัดตางๆ 3) ศึกษาวิจัยผลการบังคับใชกฎหมายในระบบงานในกระบวนการยุติธรรมที่มี
ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน  4) ศึกษาวิจัยดานความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อพัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมาย และ 5) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงพฤติกรรม
ผูกระทําความผิดกอนการฟองคดี  มีการวิจัยทั้งส้ินจํานวน  17  เร่ือง (โปรดดูภาคผนวก) 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบังคับตามคําพิพากษาและคําสั่งมีวัตถุประสงค 
เพื่อ  1) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง ทั้งคดีอาญา  คดีลมละลาย คดีเด็กเยาวชนและครอบครัว และคดี
ปกครอง  2) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแกไขบําบัดฟนฟูผูกระทําความผิดในคดีอาญา  3) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการกักขังจําเลย หรือการจําคุกผูกระทําความผิด  และ 4) ศึกษาวิจัยดานความรวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อพัฒนาระบบการบังคับตามคําพิพากษาและคําส่ัง  มีการวิจัยทั้งสิ้นจํานวน  27  เร่ือง (โปรดดู
ภาคผนวก) 

 
2.3 ดานการพัฒนาระบบการวิจัยและนักวิจัย   
จากการดําเนินงานพบวา  ปญหาสําคัญของการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม คือ การขาดแคลน

นักวิจัย และบุคลากรผูสนับสนุนการวิจัยของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากในหนวยงานไมมี
โครงสรางและตําแหนงเฉพาะดานการวิจัย  ทําใหการวิจัยมีความสําคัญเปนระดับรองจากภารกิจหนาที่หลัก
ตามการแบงโครงสรางและภารกิจของสวนราชการ  นอกจากนี้ นักวิจัยที่มีอยูยังขาดทักษะความสามารถ
ทางการวิจัยและไมไดรับความเชื่อถือในหนวยงาน แมวาบุคลากรเหลานี้เปนผูที่มีความรู มีความเขาใจ
ปญหาของหนวยงาน ตลอดจนปญหาของกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งมีขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่จะตอบ
คําถามวิจัยหรือปญหาวิจัยอยูพรอมก็ตาม ทําใหหนวยงานสวนใหญหันไปเลือกใชบริการจากบุคลากรใน
สถาบันการศึกษาซึ่งเปนทรัพยากรภายนอก ผลที่ตามมา คือ หนวยงานตองเสียคาใชจายจํานวนมากในการ
จัดจางหรือซ้ือบริการทางวิชาการเหลานั้น  ดังนั้นในชวงการดําเนินการตามแผนแมบทวิจัยฯ ตั้งแต ป พ.ศ. 2547 
ที่ผานมา จึงไดใหความสําคัญแกการพัฒนานักวิจัยในรูปโครงการพัฒนาตางๆ สรุปได ดังนี้ 

 7 



แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

2.3.1. การพัฒนานักวิจัยในหนวยงานกระบวนการยุติธรรม โดยมุงเนนการใหความรู  ความ
เขาใจในระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตรและสังคมศาสตร การกําหนดปญหาการวิจัย การออกแบบ
งานวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ใหแกขาราชการระดับตนและระดับกลาง 
อันเปนการสรางนักวิจัยรุนใหม  จากการอบรมหลักสูตรหลักทั่วไปของการวิจัยทางนิติศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 4 รุน ใน พ.ศ.2548 , 2550 , 2551 , 2552  และหลักสูตรการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
ใน ป พ.ศ. 2551 โดยมีผูผานการอบรมรวมทั้งส้ิน จํานวน 200 คน 

2.3.2. การพัฒนานักวิจัยในระดับอุดมศึกษา โดยเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาโท
ขึ้นไปในสถาบันการศึกษาตางๆ มีสวนรวมในลักษณะของการฝกปฏิบัติงาน และไดรับการสนับสนุนทุน
เพื่อการวิจัย ทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการศึกษาวิจัยโดยไดรับโอกาสทําวิจัยที่ไมยุงยากซับซอนมากเกินไป  
ซ่ึงจะเปนพื้นฐานการพัฒนาทักษะการวิจัยในระดับสูงตอไป โดยมีนิสิตนักศึกษาผานการอบรมไปแลว
จํานวน 15 คน และไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัยในระดับอุดมศึกษาจํานวน 16 ทุน  

2.3.3.  การกําหนดกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย  เมื่อไดมี
การบูรณาการการจัดทําคําของบประมาณการวิจัยตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการวิจัย พ.ศ. 2548
ไปแลว ทําใหพบปญหาการเบิกจายงบประมาณอันเกิดจากความสับสนของวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติใน 
2  ระดับ ไดแก ระดับหนวยงานวิจัยกับหนวยงานใหทุน  และระดับการวิจัย คือระหวางนักวิจัยกับเจาหนาที่
การเงินของหนวยงานตนสังกัด แมวาปญหาดังกลาวจะไมเกี่ยวของกับสาระสําคัญของการวิจัยโดยตรงก็
ตาม แตก็สงผลใหโครงการวิจัยหลายโครงการมีผลการดําเนินงานลาชากวาแผนงานวิจัยและคุณภาพของ
การวิจัยอยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุนี้จึงไดมีการจัดทําขึ้น โดยระเบียบ ไดกําหนดแนวทางการโอนเงิน
ระหวางหนวยงาน วิธีการและขั้นตอนของการเบิกจายอยางชัดเจน รวมทั้งไดกําหนดใหมีคาตอบแทนพิเศษ
แกคณะผูวิจัยซ่ึงเปนบุคลากรของหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณใน
หมวดงบอุดหนุนจากหนวยงานกลางอีกดวย  ทั้งนี้  ระเบียบฯ  ดังกลาวได รับความเห็นชอบจาก
กรมบัญชีกลางแลว (โปรดดูภาคผนวก) 

2.3.4. การพัฒนาความเปนศูนยกลางเผยแพรงานวิจัย  ในสวนของการเผยแพรผลงานวิจัยที่
แลวเสร็จแกประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเปนพื้นฐานองคความรูที่สามารถสืบคน อางอิง หรือ
ใชประโยชนในลักษณะอื่นๆ รวมกันไดโดยงายนั้น สํานักงานกิจการยุติธรรมไดรวบรวมขอมูลผลงานวิจัย
ทั้งจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและสถาบันศึกษานํามาลงเผยแพรผานเว็บไซตของสํานักงาน
กิจการยุติธรรม (www.oja.go.th) และเว็บไซตของกระบวนการยุติธรรม (www.thaijusticeprocess.org)  
เสร็จเรียบรอยแลว และยังมีแผนงานในการพัฒนาขอมูลและเว็บไซตอยางตอเนื่องอีกดวย 

2.3.5. การสรางเครือขายการวิจัย  ในชวงระยะเวลาการดําเนินการของแผนแมบทวิจัยฯ ที่ผานมา
ไดมีการลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 16 คณะ  รวมจํานวน 
15 มหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคใน 3 กรอบความ
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

รวมมือ ไดแก การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขานิติศาสตรและกระบวนการยุติธรรม และการ
สงเสริมสนับสนุนการดานการวิจัยระหวางกัน  

ในสวนของการดําเนินการนั้นไดมีการจัดทําโครงการเปดโลกยุติธรรม โดยการจัดอบรมและดูงาน
ในหนวยงานกระบวนการยุติธรรมแกนิสิตนักศึกษาเพื่อใหมีความรู ประสบการณการบริหารงานยุติธรรม
ของภาครัฐครบทุกภาค  และในการจัดทําขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในแตละปได
เชิญชวนสถาบันการศึกษารวมสงขอเสนอโครงการวิจัยดวย ทั้งนี้ เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณได
ดําเนินการจัดจางตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ปจจุบันจัดจางไปแลว 6 
โครงการ และอยูระหวางดําเนินการ 7โครงการ 

 

3. ผลสําเร็จและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมากระทรวงยุติธรรมไดพยายามนําผลงานวิจัยที่ไดไปใชประโยชนใหเกิดผล

เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการยกรางกฎหมายที่สําคัญหลายฉบับ ซ่ึงบางฉบับไดมีการ
ประกาศใชแลว บางฉบับอยูระหวางการพิจารณา รวมตลอดทั้งการนําองคความรูที่ไดไปพัฒนาองคกรและ
แนวทางปฏิบัติของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม  อาทิเชน 

3.1 การยกรางกฎหมายที่สําคัญ  ไดแก 
3.1.1 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25)  

พ.ศ.2550 (วิธีการขังหรือจําคุก การปฏิบัติตอผูตองขังที่เปนหญิงมีครรภ) ไดแก นวัตกรรมและการนํา
เทคโนโลยีมาใชในงานราชทัณฑ 

3.1.2 พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและแกไขปญหาทุจริต พ.ศ. 2551 
ไดแก การจัดตั้งหนวยงานปองกันและปราบปรามการทุจริตฝายบริหาร  

3.1.3 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่28)  
พ.ศ. 2550 (พยานหลักฐาน)  ไดแก รายงานการเก็บขอมูลเร่ืองการเปดเผยพยานบุคคลอยางบังคับในประเทศ
ที่ใชระบบ Common Law และ Civil Law โดยใชเปนขอมูลประกอบในการชี้แจงในชั้นสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ 

3.1.4 รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ไดแก   การประเมินผลการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทโดยวิธี
สมานฉันทโดยการใชกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมาใชในการแกไขปญหาเด็กและ
เยาวชนที่กระทําความผิดของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน   มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด   ปจจัยที่มีผลกระทบตอการไมขอปลอยตัวช่ัวคราว
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน   การติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชนภายหลัง
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

ปลอยจากศูนยฝกและอบรมของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน โดยใชเปนขอมูลประกอบในการ
ช้ีแจงในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

3.1.5 รางพระราชบัญญัติวาดวยการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. .... ไดแก การพัฒนาระบบการ
ชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย  รายงานการเก็บขอมูลการสอบสวนคดีอาญาในประเทศมุสลิม  ระบบการ
ชันสูตรพลิกศพในประเทศมุสลิม : กรณีศึกษาประเทศไทย อิหราน และอียิปต เปนตน 

3.1.6 รางพระราชบัญญัติชะลอฟอง พ.ศ. ....ไดแก บทบาทขององคกรอัยการตอผูถูกกลาวหา
วากระทําผิด 

3.1.7 รางพระราชบัญญัติวิชาชีพเจาพนักงานรับรองสิทธิและนิติกรรม (โนตารีปบลิก) แหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ไดแก แนวทางการรับรองและพัฒนาวิชาชีพ “โนตารีปบลิกในประเทศไทย” 

3.2 การนําองคความรูท่ีไดไปพัฒนาองคกรและแนวทางปฏิบัติของหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม  เชน การปรับปรุงและพัฒนาดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การรับเรื่องราวรอง
ทุกข การสอบสวนคดีพิเศษ งานดานยาเสพติด งานดานการคุมประพฤติ กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท ยุติธรรมชุมชน ศูนยบริการรวมกระทรวงยุติธรรม สํานักงานยุติธรรมจังหวัด การปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดในคดีอาญาทั้งผูใหญ เด็กและเยาวชน การพัฒนาศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม 
(Data Exchange Center: DXC)  และ การจัดทําขอมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน เปนตน 

 

4.  สังเคราะหปญหาและการแกไขการดําเนินการตามแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานใน 
     กระบวนการยุติธรรม  ฉบับที่ 1  (พ.ศ.2550-2552) 

จากการปฏิบัติงานตามแนวทางของแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ผานมาพบวา 

1. ในทัศนะของหนวยงานอื่นมีความเห็นวา  แผนแมบทวิจัยฯ ที่ผานมาไมไดสรางความรูสึกเปน
เจาของรวมใหกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งนี้  สํานักงานกิจการยุติธรรมมีบทบาทเปนฝายเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการ ฯ  ทําใหมีลักษณะผูกพันสํานักงานกิจการยุติธรรมมากเกินไปในระยะแรกของการพัฒนา
กระบวนการวิจัยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ  อยางไรก็ตามในแผนแมบทวิจัยฯ ฉบับที่  2 
ควรตองมีการทบทวนบทบาทของหนวยงานเพื่อความเหมาะสมตอไป 

2. การติดตามการวิจัยในหนวยงานอื่นๆ ยังไมเปนระบบที่ตอเนื่องจริงจัง ดวยการดําเนินการตาม
แผนในชวงระยะแรกมุงทํางานในเชิงรุก อาทิ การพัฒนานักวิจัย การจัดหางบประมาณ และการพัฒนาการ
บริหารงานวิจัยของบุคลากรหรือหนวยงาน 

3. เนื่องจากความเปนอิสระในการของบประมาณการวิจัยและวิธีการของบประมาณที่กระจายไป
หมวดงบประมาณอื่น นอกเหนือจากงบอุดหนุน  ทําใหการรวบรวมสถิติขอมูลและงบประมาณดานการวิจัย
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศในภาพรวมยังทําไมได    
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

4. เนื่องจากแผนแมบทวิจัยฯ ที่ผานมามีลักษณะเปนแผนระดับนโยบายรองจากแผนแมบทการ
บริหารงานยุติธรรมแหงชาติ เปนแผนที่กําหนดกรอบทิศทางการวิจัย ซ่ึงมีสถานภาพสูงกวาแผนปฏิบัติการ
และไดใชเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณการวิจัยเฉพาะหนวยงานในกระทรวงยุติธรรม ในขณะเดียวกัน
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีวัฒนธรรมองคกรที่ตองการความเปนอิสระในการบริหารกิจการของ
หนวยงานตนรวมทั้งในดานการวิจัย จึงกอใหเกิดความกังวลใจในสถานภาพของแผนแมบทวิจัยฯ ที่อาจเขา
มาควบคุม กํากับ ดูแลการวิจัยของหนวยงานตน 

 

5.   การจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม  ฉบับที่  2  
(พ.ศ.2553-2556) 

ในวาระที่แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2550-
2552) กําลังจะครบกําหนดและสิ้นสุดลง ฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงไดกําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) ดังนี้ 

5.1 วัตถุประสงค 
5.1.1 เพื่อจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมใหมีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของการพัฒนาประเทศและกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงจะทําใหแผนแมบทวจิยั
ฯ เปนเครื่องมือการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.1.2 เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและแผนงานใหมีความชัดเจนในการชี้นําทิศทางของการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมและกําหนดแนวทางการดําเนินการติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม 

5.1.3 เพื่อใหมียุทธศาสตรและแผนงานในแผนแมบทวิจัยฯ ที่มีการกําหนดประเด็นการวิจัย 
หัวขอการวิจัยที่คลอบคลุมและเพียงพอตอความตองการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบายและแนว
ทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

5.1.4 เพื่อใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบการบริหารจัดการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพ/
มาตรฐานการวิจัย  การสรางและสงเสริมนักวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปสูการปฏิบัติ 

5.2 ขอบเขตของแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการวิจัย พ.ศ.2548 ระบุวา “งานวิจัย” หมายความวา การศึกษา 

คนควา วิเคราะห อยางมีระบบ เพื่อใหพบขอเท็จจริง หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทาง
ในการยกรางกฎหมายหรือปฏิบัติ และใหหมายความรวมถึงการจางที่ปรึกษาดวย ดังนั้น เพื่อใหการจัดทํา
แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมมีความสอดคลองกับบริบทของการ
บริหารงานยุติธรรมของประเทศจึงไดกําหนดแนวทางการวิจัยตามแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานใน
กระบวนการยุติธรรม แนวทางการจัดทําแผนฉบับนี้จึงประกอบดวย 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

5.2.1 การวิจัยกฎหมาย  หมายถึง การวิจัยที่มุงศึกษาเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการแกไข 
ควบคุม ปองกัน และปราบปรามการกระทําผิดที่เขาสูกระบวนการพิจารณาคดีอาญา และการระงับขอพิพาท
หรือการโตแยงสิทธิที่เขาสูกระบวนการพิจารณาคดีแพง และคดีปกครอง    

5.2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม  หมายถึง การวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทั้งระดับนโยบาย ระดับองคกร/หนวยงาน และระดับการบริหารจัดการของหนวยงาน นอกจากนี้ ให
รวมถึง การพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวของกระบวนการยุติธรรม องคกร/หนวยงาน และ บุคลากรซึ่ง
เปนผูมีสวนไดเสียกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศโดยมุงหวังใหผลการศึกษาวิจัยเปนองคความรูใน
กําหนดแนวทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอันเปนสวนสําคัญในการรักษาความสงบ
เรียบรอย สรางความผาสุกในสังคม 

5.2.3  การวิจัยพื้นฐาน   (Basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) เปนการศึกษา
คนควาในทางทฤษฏี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ และความจริง
ที่สามารถสังเกตได หรือ เปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติของปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือ
เปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติหรือโครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมุติฐาน 
(hypothesis) ทฤษฏี (theories) และกฎตางๆ (laws) โดยมิไดมุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ 

5.2.4  การวิจัยประยุกต  (Applied research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ และมี
วัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการตางๆ ที่ได
จากการวิจัยพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือ หาวิธีใหมๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ไดระบุไวอยางแนชัด
ลวงหนา 

5.2.4. การพัฒนาทดลอง ( Experiment development) เปนงานที่ทําอยางเปนระบบ โดยใชความรูที่
ไดรับจากการวิจัยและประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑหรือเครื่องมือใหมเพื่อการติดตั้ง
กระบวนการ ระบบและบริการใหมๆ เพื่อการปรับปรุงสิ่งตางๆ เหลานั้นใหดีขึ้น  

 
5.3 กรอบแนวคิดและแนวทางจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2553-2556) 
การจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมฉบับนี้ มีลักษณะเปนการ

วิจัยเพื่อการพัฒนา (Research and development) และเพื่อกําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางการดําเนินการ
วิจัยที่เหมาะสมของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีขั้นตอนวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) โดยทําการศึกษาจากเอกสารของสวนราชการ 
เชน กฎหมายที่มีผลบังคับใช รายงานการประชุมสัมมนา รายงานผลการวิจัย แนวคิดทฤษฎีทางดานกระบวนการ
ยุติธรรม ส่ือและสิ่งพิมพที่เผยแพร โดยคนควาจากเอกสารและระบบเครือขาย 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

ขั้นตอนที่ 2 การประชุมเพื่อเชิงปฏิบัติการในกลุมนักวิชาการ นักวิจัย การสัมภาษณผูบริหาร
ระดับสูงของหนวยงานเพื่อรับทราบนโยบาย วิสัยทัศนและความคาดหวัง โดยมีประเด็นการศึกษา ดังนี้ 

1. แนวคิดและมุมมองที่ใหความสําคัญกับปญหาของการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ
ในภาพรวมเพื่อใหการอํานวยความยุติธรรมตอประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

2. ปญหาการวิจัยของนักวิจัยและหนวยงาน 
3. ประเด็นปญหาการวิจัยในชวง พ.ศ.2553-2556 
4. ทิศทางการพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 
5. วิธีการนําแผนไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหและสรุปผลการเก็บขอมูล ยกรางกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาโดยนําเสนอคณะกรรมการดานการศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการ
ยุติธรรมพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 4  จัดการประชุมวิพากษรางกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา นําผลที่ได
รับมาทําการแกไขปรับปรุง เสนอตอคณะอนุกรรมการดานการศึกษา วิจัย และพัฒนากฎหมายและ
ระบบงานในกระบวนการยุติธรรมพิจารณาอีกวาระหนึ่ง 

ขึ้นตอนที่ 5 นําเสนอคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติพิจารณา 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุตธิรรม 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) สามารถแสดงไดดังภาพความคิดตอไปนี้  
 
แผนภาพที่ 1    กรอบแนวคิดการจัดทําแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม            

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
 

Input Process Output Outcome 
    

สภาพแวดลอมภายนอก
กระบวนการยุติธรรม 

 
•  กลุมนโยบาย  อาทิ  

-รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550   
-นโยบายการบริหารราชการ
แผนดิน   
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ   
-น โ ย บ า ย ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
แผนการวิจัยแหงชาติ   
-มาตรฐานการปฏิบั ติงาน
และอนุสัญญาตางของ UN 

•  หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

กลุมความมั่นคง อาทิ   
-กระทรวงมหาดไทย  
-กระทรวงการตางประเทศ 

กลุมสังคม อาทิ  
-กระทรวงแรงงาน   
-กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย 
-กระทรวงสาธารณสุข 

กลุมเศรษฐกิจ อาทิ  
-กระทรวงพาณิชย  
-กระทรวงสาธารณสุข 

สภาพแวดลอม
ภายในกระบวนการ

ยุติธรรม 
• แ ผ น แ ม บ ท
บริหารงานยุติธรรม
แหงชาติ 
• คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติ 
•  ดานปญหา ไดแก 
ป ญ ห า ข อ ง ก า ร
บริหารงานยุติธรรม  
ปญหาการวิจัยและ
การใชผลงานวิจัย 
•  ค ว า ม ต อ ง ก า ร
ผลงานวิ จั ย  ได แก 
ค ว า ม ต อ ง ก า ร
ผลงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม  

การกําหนด 
 
 

•  ป ร ะ เ ด็ น
ยุ ท ธ ศ าสตร ข อ ง
แ ผ น แ ม บ ท วิ จั ย
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ร ะ บ บ ง า น ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ยุติธรรม  ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2553-2556) 
•  ยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนา
ของแผนแมบทวิจัย
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
ร ะ บ บ ง า น ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ยุติธรรม  ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2553-2556) 

 
 
 
 
 
 
แผนแมบทวิจัย
กฎหมายและ
ระบบงานใน
กระบวนการ
ยุติธรรม  ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2553-
2556) 

ในชวงป พ.ศ.
2553-2556  
 
•  ประชาชน
ไ ด รั บ ก า ร
บ ริ ก า ร ก า ร
อํ านวยความ
ยุ ติ ธ ร ร มที่ มี
ประสิทธิภาพ 
และเปนธรรม   
•  กระบวน 
การยุติธรรม
ไดรับการ
พัฒนาอยางมี
ทิศทางบนพื้น
ฐานขอมูลจาก
การศึกษาวิจัย 
•  หนวยงานที่
เกี่ยวของมีการ
พัฒนางานวิจัย
ตามยุทธศาสตร
ของแผน 
 

 14 



แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

 
บทที่ 2 

สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการวิจัยกฎหมายและระบบงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม 

 

1. สภาพแวดลอมภายนอกกระบวนการยุติธรรม 
 

1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550    
1.1.1 สวนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
มาตรา 39 บุคคลไมตองรับโทษอาญาเวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํา

นั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวและโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไวใน
กฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิไดในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมี
ความผิดกอนมี คําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน 
ผูกระทําความผิดมิได 

มาตรา 40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้ 
(1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
(2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการไดรับ

การพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง 
ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตนการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การไดรับการพิจารณาโดย 
ผูพิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ และการไดรับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย  
คําพิพากษาหรือคําส่ัง 

(3) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม 
(4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดี มีสิทธิไดรับการ

ปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิ ในการไดรับการสอบสวนอยาง
ถูกตองรวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 

(5) ผูเสียหายผูตองหาจําเลยและพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครองและความชวย
เหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปน ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการ หรือทุพพลภาพยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองใน
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสมและยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับ
ความรุนแรงทางเพศ 

(7) ในคดีอาญาผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง
รวดเร็วและเปนธรรมโอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอการตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐานตาม
สมควรการไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความและการไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว 

(8) ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ 
1.1.2  สวนท่ี 5  แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม  มาตราที่ 81 รัฐตองดําเนินการ

ตามแนวนโยบายดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดังนี้ 
1) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม 

และทั่วถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน และจัด ระบบงานราชการ
และงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชน และองคกรวิชาชีพมี
สวนรวมในกระบวนการยุติธรรม และการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

2) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและ
โดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน 

3) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปนอิสระ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ โดยตอง
รับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย 

4) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการเปนอิสระ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 

5) สนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 

1.1.3  หมวด 13  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 
มาตรา 279  มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการหรือเจาหนาที่

ของรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการ

บังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนการกระทําผิด

ทางวินัย ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐ
สภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถ่ินที่เกี่ยวของแลวแตกรณี และหากเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องให
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริ ตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุที่จะถูกถอด
ถอนจากตําแหนงตามมาตรา 270 

การพิจารณา สรรหา กล่ันกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใช
อํานาจรัฐรวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้นจะตองเปนไป
ตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย 

มาตรา 280  เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจ หนาที่
เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง และ 
สงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทัง้
มี หนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไป
ตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 วรรคสาม 

ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมี ลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวาการดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวน
และเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได 

 

1.2 นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
ขอมูลจากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) เมื่อวันจันทรที่ 29 ธันวาคม 

2551 มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมอยูในนโยบายดานตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในนโยบายดานนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ซ่ึงไดกลาวถึงนโยบายดาน
กฎหมายและการยุติธรรมอยางชัดเจน ดังนี้ 

1) นโยบายเรงดวนจะเริ่มดําเนินการในปแรก ไดแก การฟนฟูระเบียบสังคมและบังคับใช
กฎหมายอยางเทาเทียมและเปนธรรมแกทุกฝาย ตลอดจนสนับสนุนองคกรตามรัฐธรรมนูญใหมีสวนรวมใน
การสรางความสมานฉันทภายใตกรอบของบทบาทอํานาจและหนาที่องคกร 

2) นโยบายความมั่นคงของรัฐ ไดแก  
ขอ 2.5 เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุมคามขามชาติโดยใหความสําคัญแก

การพัฒนาระบบและกลไกตางๆใหพรอมที่จะปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขาม
ชาติทุกรูปแบบ รวมทั้ง พัฒนากฎหมาย และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
พัฒนาเครือขายความรวมมือกับนานาประเทศและสงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศภายใต
กรอบสหประชาชาติ 

3) นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดแก 
ขอ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย  

ขอ 3.5.5 ใหความสําคัญในการคุมครองผูบริโภคในทุกมิติ โดยการรณรงคสรางความรู  
ความเขาใจ จัดตั้งองคกรอิสระผูบริโภค บังคับใช มาตรการทางกฎหมายที่ใหการคุมครองดูแลผูบริโภคโดย
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เครงครัด รวมทั้งการใชกลไกทางกฎหมายในการปองกันการเอาเปรียบผูบริโภคในดานอื่นๆ เชน การโฆษณา
เกินเวลา การโฆษณาแฝงหรือการใชส่ือเพื่อประโยชนสวนตน เปนตน 

    ขอ 3.5.7 เรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบครบวงจร ทั้งดานการปองกัน 
การปราบปราม การบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ควบคูกับการปรับปรุงกฎหมายให
สอดคลองกับสถานการณ และมีการบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด รวมทั้งขยายความรวมมือกับประเทศ 
เพื่อนบานและนานาชาติในการแกไขปญหายาเสพติด 

    ขอ 3.5.8 เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดย
สงเสริมใหมีระบบติดตามและเฝาระวังปญหาอาชญากรรมที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยเนนการพัฒนา
ระบบขอมูล ขาวสาร การเตือนภัย และสรางเครือขายอาสาสมัครชุมชนในพื้นที่ตางๆ ในการปองกันปญหา 
รวมกับเจาหนาที่ของรัฐ และปรับปรุงระบบชุมชนและมวลชนสัมพันธใหมีความเขมแข็ง เพื่อสรางความ 
เขาใจและความรวมมือระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชน 

4) นโยบายดานเศรษฐกิจ ไดแก  
ขอ 4.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
    ขอ 4.2.4 การตลาด การคา และการลงทุน  
        ขอ 4.2.4.1 สงเสริมระบบการคาเสรีและเปนธรรม โดยมีภาคเอกชนเปนผูนําทางธุรกิจ

รัฐ เปนผูสงเสริม สนับสนุน และดูแล และใหมีการบังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาและกฎหมาย 
คุมครองผูบริโภคอยางเครงครัดเพื่อปองกันการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอน 
ปองกันการเอาเปรียบผูบริโภค และใหความคุมครองผูบริโภค รวมทั้งออกกฎหมายคาปลีกเพื่อกํากับดูแล
ธุรกิจคาปลีกอยางเปนระบบโดยใหธุรกิจรายใหญและรายยอยอยูรวมกันไดอยางเกื้อกูลและยั่งยืน 

5) นโยบายดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  
   ขอ 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  

             ขอ 6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดใหมีกองทุนวิจัยรวม
ภาครัฐและเอกชนที่รัฐลงทุนรอยละ 50 และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหกับภาคเอกชนที่เขารวมงานวิจัย
เพิ่มเติมงบประมาณดานการวิจัยของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยพื้นฐาน และ 
การวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจรที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายได และการจางงาน และการเพิ่มมูลคา
สินคา ทั้งนี้ใหมีโครงการวิจัยที่กอใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนรูปธรรม เชน ยาเคมีภัณฑ วัสดุ อุปกรณทาง 
การแพทย และสินคาเกษตร โดยเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือขาย
วิสาหกิจ 

6) นโยบายดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   
   ขอ 8 นโยายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
      ขอ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน  
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                     ขอ 8.1.6 สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐ พรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเปนที่
เชื่อถือไววางใจของประชาชน ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมถึงการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรางคานิยมของสังคมให ยึดมั่นในความ
ซ่ือสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม และสงเสริมเสรีภาพในการรวมกลุมของขาราชการและเจาหนาที่ของ
รัฐตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

ขอ 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
ขอ 8.2.1 ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ลาสมัยและเปดชองใหเกิดการ

ทุจริตประพฤติมิชอบหรือทําใหเกิดประโยชนทับซอน รวมทั้งออกกฎหมายใหมๆ เพื่อปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  ขยายและยกเลิกอายุความในคดีอาญาบางประเภทและคดีทุจริต  ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในทุกระดับอยางจริงจัง และสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมาก
ขึ้น สงเสริมคุณธรรมคูความรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อปลูกฝงคานิยม “คนไทยตองไมโกง” 

ขอ 8.2.2 พัฒนากระบวนการยุติธรรมใหมีระบบการอํานวยความยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรมตอทุกกลุม โดยสงเสริมใหมีการนําหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท
และหลักการระงับขอพิพาททางเลือกมาใชในการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท ใหมีการจัดตั้งองคกร
ประนอมขอพิพาท มีกระบวนการชะลอการฟองสําหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และคดีที่มีอัตราโทษจําคุก
ไมเกิน 3 ป มีระบบหรือกระบวนการใหสามารถพิจารณาคดีไดรวดเร็วและเปน ธรรมมากขึ้น 

ขอ 8.2.3 พัฒนากฎหมายใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุมครอง
สิทธิสวนบุคคล ปรับระบบงานและกระบวนการใหประชาชนไดรับความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม ทั้งนี้ จะเรงดําเนินการจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย และองคกรเพื่อการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมทั้งสนับสนุนการ
ดําเนินการทางกฎหมายของหนวยงานของรัฐในการใหความเห็นหรือตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐให
เปนไปโดยถูกตองตามหลักนิติธรรม 

ขอ 8.2.4  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมใหมาก
ขึ้นภายใตการใชอาสาสมัครเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต ช้ันปองกัน
อาชญากรรม การไกลเกล่ียขอพิพาท การตรวจสอบการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐ      
สงเสริมใหผูกระทําความผิดที่พนโทษสามารถกลับสูชุมชนมาใชชีวิตรวมกันไดอยางปกติสุข ตลอดจนจัดใหมี
บริการดานทนายและการปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนผูมีรายไดนอย 

ขอ 8.2.5 พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติในการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดที่เปนเด็ก
หรือเยาวชน และผูใหญใหมีความหลากหลายและเหมาะสมตอกลุมเปาหมายเพื่อใหผูกระทําความผิดไดรับ
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โอกาสในการแกไขฟ นฟูและสามารถกลับตนเปนพลเมืองดี ไมหวนกลับไปกระทําความผิดซํ้าอีก  
บนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพที่ผูกระทําความผิดพึงไดรับ 

ขอ 8.2.6 สนับสนุนและพัฒนาตํารวจใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และเปน 
ตํารวจมืออาชีพที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี รวมท้ังดําเนินการใหมีการกระจายอํานาจของตํารวจ ทั้งในสวนที่ 
ไมใชภารกิจหลักและกระจายอํานาจการบริหารไปยังสวนภูมิภาค 

ขอ 8.2.7 เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารกระบวนการยุติธรรม เพื่อให
เกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ติดตามประเมินผลการทํางานของตํารวจ อัยการ และผูใชอํานาจรัฐอื่น ๆ 

 

1.3 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 
ขอมูลจากแผนแมบทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( 2550-2554)  พบวามีประเด็น

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนากฎหมายและงานยุติธรรม ปรากฏดังนี้ 
บทที่ 1  การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตนสถานะและทิศทางการปรับตัว

ของประเทศไทย   
 ขอ 7  คนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและการกอ

ความไมสงบในสังคมสูงขึ้น  
  ขอ 7.1 ปญหายาเสพติดและอาชญากรรมยังเปนปญหาที่ตองเรงแกไข แมวา  สัดสวนคดี

ยาเสพติดจะมีแนวโนมลดลงจาก 422.8 คดี ตอประชากรแสนคนในป 2545 เปน 160.3  คดีตอประชากร
แสนคน ในป 2548  แตยังตองเผชิญกับปญหาชนิดของยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไป และการคารูปแบบใหมๆ 
เชน มีการสั่งซื้อทางอินเตอรเน็ต และลักลอบซื้อขายผานทางไปรษณีย เปนตน เนื่องจากการคายาเสพติด
ยังคงเปนธุรกิจที่สรางรายไดสูง คาดวามูลคาการซื้อขายทั่วโลกในป 2548-2549 มีจํานวนสูงอยางตอเนื่องถึง 
400,000 - 500,000 ลานดอลลารสหรัฐ/ป  

ขณะเดียวกันยังตองเผชิญความเสี่ยงจากปญหาคดีอาชญากรรม การประทุษรายตอทรัพยสิน คดชีีวติ
รางกายและเพศ ตลอดจนคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นสงผลใหแตละปรัฐตองจัดสรร
งบประมาณเพื่อการปองกันและปราบปรามเปนจํานวนมาก ในป 2548 งบประมาณราย จายในแผนงานปอง
กันและควบคุมอาชญากรรมมีจํานวนสูงถึง 36,698 ลานบาท 

บทที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  พบวา ไดระบุ
แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

ขอ 4  เรงสรางกําลังคนที่มี ความเปนเลิศในการสรางสรรค นวัตกรรมและองคความรูใหมที่
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ โดยมุงผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพในทุกสาขาโดยเฉพาะด
านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พัฒนานักวิจัย และสรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการทุกแขนง   
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

ขอ  4.1  ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพบนฐานการพึ่งตนเองทางวิทยาการสมัยใหม 
ไดแก   

1. เรงผลิตนักวิจัยในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและของสังคมไทย 
เพื่อเปนแกนนําในการพัฒนาประเทศ โดยมุงผลิตนักวิจัยดานวิทยาศาสตร และดานสังคมใหสามารถบริหาร
จัดการความรูไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนา เนนสาขาหลัก อาทิ เทคโนโลยี พัฒนาคน สังคม และการ
บริหารจัดการ และรวมทําวิจัยกับตางประเทศที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย   

2. พัฒนานักวิจัยที่มีอยูใหมีศักยภาพมีความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญสูงขึ้น 
สามารถสรางนวัตกรรมที่นํามาใชประโยชนตอสังคมโดยรวมและเชิงพาณิชย  ปลูกฝงคุณคาในเรื่องความ
ไวเนื้อเชื่อใจใหกับนักวิจัยที่กอใหเกิดการรวมกลุมสรางเปนเครือขายทั้งในและระหวางประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอดความรูประสบการณ สรางสรรคองคความรูใหมที่นํามาใชประโยชนได  
สนับสนุนใหทําการวิจัย พัฒนาและสรางนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายทางชีวภาพ มุงสราง
สรรคคุณคา และมูลคาเพิ่ม  เพิ่มผลิตภาพโดยรวม นําไปสูการพึ่งตนเองในระยะยาว 

ขอ 4.2  สรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการทุกสาขาใหเปนระบบเนนการมีสวนร
วมอยางจริงจัง กําหนดมาตรการจูงใจ และกระจายแหลงเรียนรูใหกวางขวางในทุกภูมิภาค  ไดแก  

1.  สงเสริมกระบวนการเรียนรูในทุกสาขาอยางเปนระบบโดยเฉพาะดานเทคโนโลยีที่
สรางมูลคาเพิ่มผานการลงทุนจากตางประเทศ โดยผลักดันใหบริษัทขามชาติจัดกิจกรรมวิจัยและพัฒนาใน
ประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขการถายทอดความรูและเทคโนโลยีผานการลงทุนจากตางประเทศ
ควบคู กับการสนับสนุนการรวมลงทุนดานวิจัยและพัฒนาระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อสรางฐาน
เทคโนโลยีของตนเอง   

2.  กําหนดมาตรการจูงใจที่มุ งสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถทํางานไดอยางเต็มที่       
ยกเวนภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาทุกสาขา จัดใหมีกลไกจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากการ
วิจัยและพัฒนาใหแกผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม พัฒนากระบวนการแพรกระจาย ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยี และยกยองนักวิทยาศาสตรไทย นักวิจัยและพัฒนาดานตางๆ ที่มีผลงานดีเดนใหเปนแบบอยาง
สําหรับเด็กและเยาวชน   

บทที่ 6  การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  พบวา ไดระบุแนวทางการพัฒนา  
ดังนี้   

ขอ 3 สนับสนุนการสรางวัฒนธรรมสันติ วิธีและจัดใหมีกลไกที่สงเสริมการแกไข   ปญหา
ความขัดแยงอยางสันติวิธี  โดย  1) เผยแพร สรางความรู ความเขาใจ และสรางวัฒนธรรมสันติวิธีใหแกเด็ก
เยาวชน และประชาชนทุกกลุม ใหเกิดกระบวนการเรียนรู ใชฉันทามติในการแกไขปญหา เพื่อเสริมสราง
ความสมานฉันท   2) ทบทวนบทบาทหนาที่ ของกลไกระงับความขัดแยงในรูปแบบตางๆ อาทิ ประชา
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

พิจารณ ฉันทานุมัติ ฯลฯ และศึกษาวิจัยสรางองคความรู หารูปแบบวิธีการและกลไก ตลอดจนหาแนวทาง
ปรับกลไกที่มีอยูใหสามารถทําหนาที่ระงับความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขอ 4  สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมในทุก
ขั้นตอนของการดําเนินคดีใหการดูแล และใหความชวยเหลือตั้งแตขั้นตอนการฟองรองการประกันตัว การ
ดําเนินคดี การสืบพยาน จนกระทั่งคดี ส้ินสุดแกประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคม พรอมทั้ง สงเส
ริมใหมีกลไกที่ปกปองผูแจงเบาะแส/พยานในเรื่องการทุจริตประพฤติ มิชอบ การชดเชยคาเสียหายใหบุคคล
เหลานั้นและผูที่ไดรับความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานของภาครัฐ 

นอกจากนี้ ประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนากฎหมายและงานยุติธรรม ปรากฏในประเด็นที่ 6  การ
ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความ
สมดุลในการจัดสรรประโยชน จากการพัฒนา โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
กฎหมายที่ลดการใชดุลพินิจของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีนอยที่สุด รวมทั้ง สรางความเขมแข็งของ 
กลไกการบังคับใชกฎหมายที่เอื้อตอผูประกอบการขนาดเล็ก และผูประกอบการใหม  โดยมีแนวดังนี้  

1) การศึกษา ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดย ตรวจสอบ
กฎหมายที่มีลักษณะการสรางความไมสมดุลในการจัดสรรผลประโยชน อาทิ กฎหมายที่ใหสิทธิประโยชน
แกภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดยอมหรือภาคชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ
มครองผูบริโภคและสรางความเขมแข็งให กับผูบริโภคในฐานะผูคานอํานาจภาคธุรกิจเอกชน   

2) ปรับปรุงกระบวนการตรากฎหมาย โดยเปดโอกาสใหภาคและกลุมตางๆ มีสวนรวมใน
การเสนอและตรากฎหมายใหมากที่สุด เพื่อใหภาคสวนตางๆ เขามาดูแลผลประโยชน และคานอํานาจกับ
ภาคสวนอื่นๆ ซ่ึงจะสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชน ทั้งนี้การพิจารณาปรับแกกฎหมายจะตอง
ดําเนินการให ครบกระบวนการทั้งระบบ ทั้งในสวนกฎหมายหลักและกฎหมายลูก และกฎหมาย
ระดับประเทศและทองถ่ิน  พรอมทั้งพิจารณาปรับแกกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกัน 

3)  สรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจ ได แก พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อปองกันไมใหเกิดการ
กระทําอันไมเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเอื้อตอผูประกอบการขนาดเล็ก และ 
ผูประกอบการใหม เพื่อสรางบรรยากาศการแขงขันที่เปนธรรมในประเทศ 

4) กําหนดใหมี กฎ ระเบียบใหโครงการ/มาตรการของรัฐ ตองวิเคราะหความเหมาะสมและ
ผลกระทบและเผยแพรขอมูลแกผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งการออกกฎระเบียบของกระทรวงที่มีลักษณะของการ
ใหการสงเสริมหรืออุดหนุนแกธุรกิจเอกชน จะตองมีการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ และ
ผลกระทบกอนเริ่มโครงการ และใหระบุผูที่จะไดรับผลประโยชนโดยตรง (จํานวนบริษัทและรายชื่อของ
บริษัท) และผูที่จะไดรับผลโดยออม รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลและเผยแพรผลกระทบของโครงการ 
ตสาธารณชน 

 22 



แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

 
 

1.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ.2553-2557) 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 เห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ.2553-2557) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาและเสนอแนวทางการวางระบบและกลไกการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนตางๆ รองรับ
การดําเนินกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนระบบและมีทิศทางที่รองรับการแกไข
ปญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต โดยไดกําหนดกรอบดําเนินงาน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอํานวยความยุติธรรมบนพื้นฐานหลักนิติธรรม  เพื่อที่นําไปสูกา
พัฒนาระบบกลไกการบริหารเพื่อใหเปนองคกรภาครัฐแนวใหมบนพื้นฐานหลักนิติธรรม และให
ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลในการอํานวยความยุติธรรม การนําหลักบริหารจัดการสมัยใหมและ
วิทยาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมตางๆ ทั้งจากนานาประเทศและจากภูมิปญญา
ชาวบานชุมชนมาใชโดยคํานึงถึงอัตลักษณของ หลักศาสนา วัฒนธรรม และวิธีการดํารงชีวิต 

2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือกใหเขมเเข็ง เพื่อเสริมสรางความ
ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือกใหมีความเขมเขมเเข็งดวยการประมวลความขัดเเยงทุกมิติในพื้นที่ 
กําหนดแนวทาง/รูปแบบการแกไข และลดขอขัดแยงดวยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน 
ประชาสังคม เสริมพลังชุมชนและใหความสําคัญกับบทบาทของผูนําทองถ่ิน และผูนําศาสนาใหความ
รวมมือรวมใจเปนหนึ่งเดียวในการจัดการปญหาของชุมชน  พัฒนาและสงเสริมการนํามาตรการใหมๆ มา
ปรับใชในการสรางความสมานฉันทในระดับบุคคล ชุมชนและสังคมใหเกิดแนวทางยุติธรรมชุมชน  
เสริมสรางปจจัยสนับสนุน ประสานงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชน จัดตั้งและวางกลไกการ
ประสานความรวมมือ เพื่อการบรูณาการการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนใหเปนทุนทางสังคมในพื้นที่
สรางพลังการทํางานใหเกิดปกแผน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบและแนวทางปฏิบัติตอผูกระทําผิดในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต  โดย
การทบทวน กฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตอผูกระทําผิดทางอาญา  จัดตั้งศูนยนิติวิทยาศาสตรและ
วิทยาการสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต พัฒนาระบบการจําแนกขอมูลเกี่ยวกับผูกอความไมสงบ ผูกระทํา
ผิดทางอาญาและเจาหนาที่ภาครัฐหรือเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายที่กระทําผิดในพื้นที่โดยใหความสําคัญ
กับเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมและไมเลือกปฏิบัติบนหลักการใหโอกาส ใหอภัย ดวยความเมตตา เอ้ืออาทร 
สนับสนุนการจัดทําพิธีการลุแกโทษ (เตาบะฮ) แกผูกลับใจเพื่อกลับคืนสูชุมชนและสังคม พัฒนาแนวทาง
การลงโทษและการแกไขฟนฟูที่คํานึงถึงหลักศาสนา วัฒนธรรม หลักสิทธิมนุษยชนและหลักสมานฉนัทบน
พื้นฐานการมีสวนรวมของชุมชน 

 23 



แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการฟนฟูและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ  เพื่อนําไปสู
ระบบการฟนฟู และการเยียวยาตอผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณดวยการทบทวนถึงขอจํากัดและ
ขอบกพรอง กําหนดแนวทางและวางระบบใหสอดคลองกับปญหาในพื้นที่ ลดความซ้ําซอนและปญหาที่
กอใหเกิดความรูสึกที่ไมเปนธรรม ทําใหผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบ และครอบครัวเขาถึงได
งาย สะดวกรวดเร็ว โดยไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางกระบวนการเสริมพลังผูไดรับความเสียหายและผูไดรับ
ผลกระทบตามทางเลือกที่เหมาะสมโดยใหความสําคัญกับการเยียวยาเชิงจารีต เชน การรื้อฟนสภาชูรอง และ
การใหความคุมครองและเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อสรางความเปนธรรมในพื้นที่ 

5. ยุทธศาสตรการสงเสริมประชาสัมพันธเชิงรุกดานการอํานวยความยุติธรรม โดยสรางระบบการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครอบคลุมครบถวนตรงตอความเปน
จริงและทันตอสถานการณที่จะทําใหภาพลักษณของกระบวนการยุติธรรมดีขึ้นในทุกมิติ พัฒนาระบบการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาตัวขาราชการและบุคลากร และกิจกรรมของหนวยงานกระบวนการุยติธรรม
ที่ส่ือภาพลักษณเชิงบวก เพิ่มชองทางการสื่อสารที่หลากหลายโดยใหความสําคัญกับการสื่อสารหลายทาง 
พัฒนาเครื่องมือการประชาสัมพันธทั้งระบบ สรางและพัฒนาระบบการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตเพื่อ
การบริหารจัดการขาวสารในประเด็นรอนที่เปนภัยคุกคามตอกระบวนการยุติธรรม 

 

1.5 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-

2553) เพื่อมุงเนนใหเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยของหนวยงานวิจัยตางๆ ของประเทศและใชเปน
กรอบทิศทางในการวิเคราะหตรวจสอบขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจําปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไดกําหนดวิสัยทัศน คือ  

 “ประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน”    
มีพันธกิจการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) คือ  
“พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศใหสูงขึ้น และสรางฐานความรูที่มี

คุณคา เพื่อสามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมรวมทั้งตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิด
ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ โดยใชทรัพยากรและเครือขายวิจัยอยางมีประสิทธิภาพที่ทุกฝายมีสวน
รวม” 

ประเด็นยุทธศาสตรการวิจัยในสวนทีเ่กีย่วของกับกระบวนการยุติธรรมปรากฏในยทุธศาสตรการ
วิจัยที่ 2 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคม   

กลยุทธที่ 6  การพัฒนาขีดสมรรถนะและศกัยภาพของหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชน แผนงานที ่
6.2 การวิจยัเกีย่วกับการพัฒนากฎหมายและระบบงานยตุิธรรม 

กลยุทธที่ 7 การจัดการปญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน และปญหาผูมีอิทธิพล
ประกอบดวย 3 แผนงาน คือ 
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แผนงานที่ 7.1 การวิจยัเกีย่วกับการพัฒนาเครือขายการบริหารจัดการปญหายาเสพติด 
แผนงานที่ 7.2 การวิจยัเกีย่วกับการแกปญหาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
แผนงานที่ 7.3 การวิจยัเกีย่วกับการปองกนัและปราบปรามผูมีอิทธิพล โดยใชมาตรการทางสังคม 

และกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 
 

1.6 มาตรฐานการปฏิบตัิงานและอนุสัญญาตางๆ ของสหประชาชาติ  
เนื่องจากการทํางานของกระบวนการยุติธรรมในยุคโลกาภิวัตนตองคํานึงถึงมาตรฐานองคการ

สหประชาชาติที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานยุติธรรม ซ่ึงไมอาจละเลยได  ทิศทางการวิจัยบางเรื่องในอนาคต
จะตองนํามาตรฐานเหลานี้มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซ่ึงในขณะนี้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
อนุสัญญาตางๆ ของสหประชาชาติที่เกี่ยวของทั้งส้ิน 18 ฉบับ ดังนี้ 

 

1) กฎมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติตอนักโทษ (Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners 1955) มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

เรือนจําทุกแหงควรจัดใหมีสมุดทะเบียนบันทึกขอมูลรายละเอียดของนักโทษแตละคนเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของนักโทษรายนั้นๆ เหตุที่ตองโทษและศาลที่พิพากษา วันเวลาที่รับเขาเรือนจําและ
กําหนดการปลอยตัว และเรือนจําจะรับตัวบุคคลใดเขาจําคุกมิไดหากยังไมมีการลงบันทึกขอมูลรายละเอียด
ของคําส่ังจําคุกที่ถูกตองนั้น และนักโทษตางประเภทกันพึงถูกจําคุกในสถานจําคุกแยกจากกันโดยคํานึงถึง
เพศ อายุ ประวัติการกระทําความผิด เหตุผลในการตองโทษและความจําเปนในการปรับปรุงแกไข  

สวนที่พักอาศัยควรเปนหองนอนเดี่ยว เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ เชน กรณีเกิดปญหา
แออัดในเรือน กรณีที่จัดหองพักในลักษณะเปนหองพักรวม จะตองมีการคัดสรรนักโทษที่มีความเหมาะสม
ที่จะมาพักรวมกันและจะตองมีการดูแลตรวจตราตลอดเวลากลางคืน หองนอนของนักโทษทุกแหงจะตองมี
การจัดการอยางคํานึงถึงสุขลักษณะ ทุกสถานที่ในเรือนจําที่จัดไวใหนักโทษไดอยูหรือทํางานจะตองมี
หนาตางที่กวางพอจะใหนักโทษไดรับแสงสวางสําหรับอานหนังสือหรือทํางานได มีไฟฟาเพื่อไมใหเกิด
ปญหาแกสุขภาพตาของนักโทษ มีหองน้ําและหองสวมที่ถูกสุขลักษณะและพอเพียงแกนักโทษ  และ
นักโทษควรไดรับการดูแลในเรื่องความสะอาดของรางกาย น้ําและของใชในหองน้ําอยางเพียงพอ มีเส้ือผา
สะอาดที่เหมาะกับสภาพอากาศ  อีกทั้ง ตองไมเหยียดหยามหรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของนักโทษ  

นอกจากนี้  พึงไดรับอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอ และตามกําหนดเวลาปกติ และไดออกกําลัง
กายกลางแจงอยางนอยวันละ 1 ช่ัวโมงถาสภาพอากาศเอื้ออํานวย และมีสิทธิไดรับโอกาสในการฝกฝนการ
เลนกีฬาและสันทนาการ ซ่ึงทางเรือนจําจะตองจัดใหมีสถานที่และอุปกรณตามสมควร และเรือนจําทุกแหง
จะตองจัดใหมีเจาหนาที่ดานการแพทยอยางนอย 1 คนที่มีความรูดานจิตบําบัดไวประจําเรือนจํา นักโทษที่
เจ็บปวยดวยโรคที่ตองการการบําบัดรักษาเฉพาะดานควรไดรับการสงตัวไปยังสถานบําบัดรักษาสําหรับ 
โรคชนิดนั้น   โดยเฉพาะสําหรับนักโทษหญิงจะตองจัดใหมีที่พักพิเศษสําหรับหญิงมีครรภทั้งกอนและหลัง
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คลอดบุตร จะตองไมบันทึกสถานที่เกิดของเด็กในสูติบัตรวาเด็กนั้นเกิดในเรือนจํา เจาหนาที่ดานการแพทย
ในเรือนจําจะตองตรวจสุขภาพของนักโทษทุกคนตั้งแตแรกรับนักโทษคนนั้นเขาสูเรือนจําและจะตองตรวจ
สุขภาพของนักโทษหลังจากนั้นอีกตามความจําเปน และบรรดาเครื่องพันธนาการ เชน กุญแจมือ โซ ตรวน 
และสายรัดแขน จะตองไมนํามาใชเพื่อการลงโทษ นอกจากนี้จะใชโซตรวนในการจองจํานักโทษไมได 
สวนเครื่องพันธนาการอยางอื่นจะนํามาใชไดตอเมื่อมีพฤติการณที่จะหลบหนีในระหวางขนยายนักโทษ 
ตามคําส่ังของเจาหนาที่ทางการแพทยดวยเหตุผลทางการแพทย  โดยคําสั่งของผูบัญชาการเรือนจําในกรณีที่
การควบคุมตัวนักโทษดวยวิธีอ่ืนใชไมไดผล และรูปแบบและลักษณะของการใชเครื่องพันธนาการจะตองมี
การกําหนดโดยหนวยงานราชทัณฑของประเทศ และเครื่องพันธนาการนั้นจะใชไดเพียงในระยะเวลาที่
จํากัดและเทาที่จําเปนอยางยิ่งเทานั้น  

นักโทษทุกคนตั้งแตเวลาที่เขาสูเรือนจํานั้นพึงไดรับขอมูลเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับ
ขอบังคับของเรือนจําวาดวยการปฏิบัติตอนักโทษสําหรับประเภทที่นักโทษคนนั้นถูกจัดอยูในประเภทนั้น 
ระเบียบวินัยของเรือนจํา วิธีการแสวงหาขอมูลและวิธีการรองทุกขของนักโทษโดยชอบ และนักโทษพึง
ไดรับอนุญาตใหติดตอกับครอบครัวของตนและเพื่อนที่เชื่อถือไดทั้งโดยจดหมายและการเยี่ยมเยือนของ
ครอบครัวหรือเพื่อนตามเวลาที่ทางระเบียบของเรือนจํากําหนด  

นอกจากนี้หนวยงานราชทัณฑจะตองใสใจในการคัดเลือกผูที่จะมาเปนเจาหนาที่ราชทัณฑใน 
ทุกระดับ โดยคํานึงถึงความซื่อสัตยสุจริต ความเปนผูมีมนุษยธรรม ความสามารถเชิงวิชาชีพและความ
เหมาะสมกับงานราชทัณฑ และจะตองผานการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติดวยและไดรับการฝกอบรม
อยางตอเนื่อง   ในสวนของการบําบัดฟนฟูนักโทษจะตองดําเนินการตลอดระยะเวลาที่นักโทษผูนั้นตองโทษ
จําคุกหรือโทษอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันโดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหนักโทษนั้นเคารพตอกฎหมาย
และสามารถชวยเหลือตนเองไดเมื่อพนโทษ ทางเรือนจําจะตองใชมาตรการทุกอยาง  รวมทั้งการอบรมทาง
ศาสนาตามที่จะจัดได  ตลอดจนใหการศึกษา การจัดใหมีการแนะแนวและฝกอบรมดานอาชีพ กิจกรรม
สังคม การฝกฝนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีและการกีฬา เพื่อใหเหมาะสมกับนักโทษรายบุคคล และตอง
สงเสริมใหนักโทษและครอบครัวไดรักษาและพัฒนาความสัมพันธที่ดีตอกันและตองคิดเตรียมอนาคตของ
นักโทษหลังการพนโทษ  

 

2) ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลใหพนจากการถูกกระทําทรมานและการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอื่นท่ีเปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Declaration on the 
Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment 1975) มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

การกระทําทรมานใดๆ ที่กอใหเกิดความเจ็บปวดหรือทุกขทรมานไมวาในดานรางกายหรือ
จิตใจ โดยเจตนาที่จะลวงละเมิดหรือโดยการยุยงสงเสริมของเจาหนาที่ของรัฐเพื่อที่จะบีบบังคับใหผูนั้นหรือ
บุคคลที่สามยอมบอกขอเท็จจริงหรือใหการรับสารภาพ หรือเพื่อลงโทษผูนั้นสําหรับการกระทําของผูนั้น
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

หรือที่ผูตองสงสัยวาไดกระทํานั้น หรือเพื่อเปนการขมขูผูนั้นหรือบุคคลอื่น ถือเปนความผิดที่กระทําตอ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และพึงถูกประณามโดยเหตุที่เปนการปฏิเสธตอกฎบัตรขององคการสหประชาชาติ
และยังเปนการลวงละเมิดตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีการประกาศไวในปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน  

ตองไมมีประเทศใดยินยอมใหมีหรือเพิกเฉยตอการกระทําดังกลาว แตละประเทศจะตองวาง
มาตรการอยางเขมแข็งที่จะปองกันการกระทําทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณ
โหดรายฯ และตองมีการฝกอบรมเจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายตลอดจนเจาหนาที่
อ่ืนๆ ของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบใหตระหนักถึงขอหามวาดวยการกระทําทรมานหรือการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดรายฯ  

แตละประเทศพึงวางระบบเกี่ยวกับวิธีการและทางปฏิบัติในการสอบปากคําบุคคล สถานที่คุม
ขังหรือจําคุกและการปฏิบัติตอบุคคลที่ถูกจํากัดอิสรภาพเพื่อปองกันมิใหเกิดกรณีการกระทําทรมานหรือการ
ปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดรายฯ โดยการกําหนดใหการกระทําทรมานฯ เปนความผิด
ตามกฎหมายอาญาของประเทศ ซ่ึงบุคคลใดที่ถูกกระทําทรมานฯ มีสิทธิทําคํารองทุกขตอองคกรของรัฐที่มี
อํานาจหนาที่เกี่ยวของ และกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อวาไดเกิดการกระทําทรมานฯ องคกรของรัฐที่มีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวของก็จะตองทําการสอบสวนอยางเปนธรรมโดยทันที และจะตองมีการดําเนินคดีอาญากับ
ผูกระทําความผิดหรือผูตองหาวากระทําความผิดนั้นตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ดวย ซ่ึงผูที่ไดรับความ
เสียหายจากการนั้นมีสิทธิไดรับการชดใชเยียวยาและคาสินไหมทดแทนตามที่กฎหมายของประเทศนั้น
กําหนดไวดวย 

 

3) หลักการเรื่องจริยธรรมทางการแพทยท่ีเก่ียวของกับบทบาทของเจาหนาท่ีดานสาธารณสุข
โดยเฉพาะแพทยในการคุมครองนักโทษและผูถูกคุมขังใหพนจากการถูกกระทําทรมานและการปฏิบัติหรือ
การลงโทษอื่นท่ีเปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Principles of 
Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of 
Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment 1982) มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

เจาหนาที่ดานสาธารณสุขโดยเฉพาะแพทยที่ทําหนาที่ตรวจรักษานักโทษและผูถูกคุมขังนั้นพึง
ดูแลรักษาบุคคลดังกลาวทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและบําบัดรักษาโรคใหแกบุคคลดังกลาวดวย
มาตรฐานและคุณภาพที่ดีอยางเดียวกันกับการตรวจรักษาบุคคลอื่นๆ โดยทั่วไปที่ไมใชนักโทษและ 
ผูถูกคุมขังนั้น และหามเขาไปมีสวนรวมไมวาโดยการลงมือเองหรือโดยเพิกเฉย สมรูรวมคิด ยุยงสงเสริม
หรือพยายามกระทําการทรมานหรือการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดราย  ไรมนุษยธรรม หรือ
ลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และหามมีความสัมพันธกับนักโทษหรือผูถูกคุมขังโดยเปนไปในลักษณะที่ไมใช
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

การชันสูตรหรือตรวจรักษาทางการแพทยหรือการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักโทษหรือ 
ผูถูกคุมขัง นอกจากนี้หามใชความรูหรือทักษะทางการแพทยเขาไปชวยในการสอบปากคํานักโทษและ 
ผูถูกคุมขังในลักษณะที่เปนการกดดันหรือสงผลกระทบตอสภาพหรือสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของ 
ผูถูกสอบปากคํา 

นอกจากนี้หามเขาไปมีสวนรวมในการลามตรวน หรือมัดตัวนักโทษหรือผูถูกคุมขังเวนแตเปน
การกระทําตามหลักเกณฑทางการแพทยลวนๆ เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตหรือความ
ปลอดภัยของนักโทษหรือผูถูกคุมขังนั้นเองหรือของนักโทษหรือผูถูกคุมขังคนอื่นๆ หรือของผูปกครองของ
นักโทษหรือผูถูกคุมขังนั้น  

 

4) มาตรการปองกันที่ประกันการคุมครองสิทธิของผูท่ีจะตองโทษประหารชีวิต (Safeguards 
Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death Penalty 1984) มีสาระสําคัญที่
เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

ในประเทศที่ยังไมไดยกเลิกโทษประหารชีวิตใหโทษประหารชีวิตใชไดตอเมื่อเปนกรณี
อาชญากรรมที่รายแรงที่สุด โดยควรจะเปนอาชญากรรมประเภทที่กระทําโดยเจตนาโดยมีการใชอาวุธหรือ
สงผลรายอยางรุนแรงที่สุด กฎหมายไดระบุอยางชัดแจงใหมีอัตราโทษประหารชีวิตและหามไมใหใชโทษ
ประหารชีวิตกับผูที่กระทําความผิดในขณะที่ยังเปนเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18 ป อีกทั้งไมใหใชโทษประหาร
ชีวิตกับสตรีที่มีครรภ หรือสตรีที่เพิ่งคลอดบุตร หรือบุคคลที่วิกลจริต  

โทษประหารชีวิตจะบังคับไดตอเมื่อไดผานกระบวนการตรวจสอบอยางถึงที่สุดของศาล โดย  
ผูที่ตองคําพิพากษาใหลงโทษประหารชีวิต พึงมีสิทธิอุทธรณคําพิพากษานั้นตอศาลสูง และกฎหมายจะตอง
กําหนดใหตองมีการพิจารณาคําอุทธรณดังกลาวดวย นอกจากนี้ยังมีสิทธิรองขอรับการอภัยโทษ หรือ
ลดหยอนผอนโทษ ซ่ึงการอภัยโทษหรือลดหยอนผอนโทษพึงมีไดในทุกคดีที่มีโทษประหารชีวิต และการ
จะบังคับใชโทษประหารชีวิตจะตองใชวิธีที่จะทําใหผูที่ถูกประหารชีวิตไดรับความทุกขทรมานนอยที่สุด 

 
5) อนุสัญญาวาดวยการตอตานการกระทําทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีเปนการ

ทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984) มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

การกระทําใดๆ ก็ตามที่กอใหเกิดความเจ็บปวดหรือทุกขทรมานอยางยิ่งไมวาในดานรางกาย
หรือจิตใจ โดยเปนการกระทําโดยเจตนาที่จะลวงละเมิดซึ่งกระทําตอบุคคลใดเพื่อที่จะบีบบังคับใหผูนั้น
หรือบุคคลที่สามยอมบอกขอเท็จจริงหรือใหการรับสารภาพ หรือเพื่อลงโทษผูนั้นสําหรับการกระทําของผู
นั้น หรือที่ผูนั้นตองสงสัยวาไดกระทําการนั้น หรือเพื่อเปนการขมขูหรือบังคับผูนั้นหรือบุคคลที่สามหรือ
ดวยเหตุเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติไมวาชนิดใดๆ ซ่ึงไดทําใหเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกขทรมานโดยการ
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กระทํา การยุยงสงเสริม การยินยอมหรือการเพิกเฉยของเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่กระทําในฐานะ
เจาหนาที่ของรัฐนั้นจะกระทําไมได และประเทศภาคีแตละประเทศจะตองกําหนดใหการกระทําทรมาน 
ทุกประเภทเปนความผิดตามกฎหมายอาญา นอกจากนี้จะตองกําหนดใหการพยายาม การสมรูรวมคิดหรือ
การมีสวนรวมในการกระทําทรมานเปนความผิดตามกฎหมายอาญามีอัตราโทษสําหรับความผิดดังกลาว ซ่ึง
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินคดีดังกลาวจะตองพิจารณาดําเนินคดีในทํานองเดียวกันกับคดีอาญา
ทั่วไปที่มีความรายแรงในระดับเดียวกัน  

นอกจากนี้ประเทศภาคีแตละประเทศพึงดําเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวาในการฝกอบรม
เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย ขาราชการ ทหาร หรือพลเรือน เจาหนาที่ทางการแพทย 
เจาหนาที่อ่ืนๆ ของรัฐและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการคุมขัง การสอบปากคําหรือการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จับกุม ควบคุมตัวหรือจําคุกนั้นจะตองมีการบรรจุหลักสูตรและขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑการหามกระทํา
ทรมานดังกลาวเอาไวโดยสมบูรณในหลักสูตรการฝกอบรมนั้นดวย  พรอมจัดวางระบบการตรวจสอบ 
หลักเกณฑและคําแนะนําในการสอบปากคํา วิธีปฏิบัติและการจัดการเกี่ยวกับการคุมขังและจับกุมตลอดจน
การปฏิบัติตอบุคคลที่ถูกจับกุม ควบคุมตัว หรือจําคุก ใหเปนไปในแนวทางที่ปองกันการกระทําทรมาน และ
พึงดําเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวาบรรดาผูที่อางวาถูกกระทําทรมานมีสิทธิที่จะทําคํารองทุกขและคํารอง
ทุกขนั้นจะไดรับการตรวจสอบในทันทีอยางเปนธรรมโดยองคกรที่มีอํานาจหนาที่ โดยมีหลักประกันดวยวา
ผูที่ทําคํารองทุกขและพยานในเรื่องดังกลาวจะไดรับการปกปองคุมครองใหปลอดภัยจากการคุกคามและการ
ปฏิบัติอันเลวรายทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ผูนั้นไดทําคํารองทุกขหรือเปนพยานนั้น ซ่ึงผูที่
ไดรับความเสียหายจากการกระทําทรมานนั้นจะไดรับการชดใชเยียวยาและมีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหม
ทดแทนอยางพอเพียงและเปนธรรมตลอดจนไดรับการบําบัดฟนฟูอยางเต็มที่ กรณีที่ผูที่ไดรับความเสียหาย
ถึงแกความตายก็ใหทายาทของผูนั้นมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนดังกลาวแทน และตองดําเนินการปองกนั
มิใหเกิดการปฏิบัติหรือการลงโทษใดที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยที่กระทําโดยการสมรูรวมคิด การยินยอมหรือการเพิกเฉยของเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่ทํา
หนาที่เจาหนาที่ของรัฐนั้น 

นอกจากนี้จะตองมีคณะกรรมการวาดวยการตอตานการกระทําทรมาน  ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญที่มีคุณธรรมอยางสูงและมีความสามารถเปนที่ยอมรับในดานสิทธิมนุษยชน ซ่ึงประเทศภาคี
จะตองจัดสงรายงานเกี่ยวกับมาตรการตางๆ ที่ประเทศของตนไดจัดใหมีเพื่อสนองตอบตอหลักเกณฑใน
อนุสัญญาฉบับนี้ ตอคณะกรรมการโดยผานเลขาธิการองคการสหประชาชาติ กรณีที่คณะกรรมการไดรับ
ขอมูลที่ตรวจสอบไดเกี่ยวกับการกระทําทรมานที่กําลังเกิดขึ้นอยางเปนระบบในประเทศภาคีใด ให
คณะกรรมการเชิญประเทศนั้นเขามีสวนรวมมือในการสอบสวนขอเท็จจริงและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยจะตองกระทําเปนการลับและพึงแสวงหาความรวมมือจากประเทศนั้นในทุก
ขั้นตอน  
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6) กฎมาตรฐานขั้นต่ําขององคการสหประชาชาติวาดวยการบริหารกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเยาวชน (กฎปกก่ิง) (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 
Juvenile Justice ("The Beijing Rules" 1985) มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

ประเทศสมาชิกพึงแสวงหาหนทางคุมครองสวัสดิภาพของเยาวชนและครอบครัวของเยาวชน 
โดยสอดคลองกับประโยชนทั่วไปของประเทศนั้น และพึงพยายามพัฒนาเงื่อนไขตางๆ ที่จะทําใหเยาวชนมี
ชีวิตอยูในชุมชนอยางมีความหมายแมแตในเวลาที่เยาวชนผูนั้นถูกตั้งขอกลาวหาวากระทําความผิด อีกทั้ง
จะตองจัดวางการศึกษาและกระบวนการพัฒนามนุษยเพื่อใหเยาวชนหางไกลจากการประกอบอาชญากรรม
และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนั้นเทาที่จะกระทําได โดยการสนับสนุนจากครอบครัว อาสาสมัคร กลุมชุมชน 
โรงเรียน และองคกรทางสังคมอื่นๆ ควบคูไปกับการลดการใชมาตรการทางกฎหมาย  ซ่ึงมุงหมายที่จะ
สงเสริมสวัสดิภาพของเยาวชนลดความจําเปนในการใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับเยาวชน  และลด
ผลกระทบในทางเลวรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเยาวชนจากการใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับเยาวชนนั้น 
และตองมีมาตรการในการดูแลเยาวชนเพื่อปองกันไมใหเยาวชนไปกระทําความผิด และตองมีการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนอยางตอเนื่องเพื่อไมใหตองคอยตามหลังการพัฒนาของนโยบายทางสังคม
สําหรับเยาวชนโดยทั่วไปและโดยคํานึงถึงความจําเปนในการพัฒนาการปฏิบัติของบุคลากรอยางตอเนื่อง และ
ตองปฏิบัติตอผูกระทําความผิดที่เปนเยาวชนทุกคนโดยเสมอภาคโดยไมมีการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงความ
แตกตางใดๆ ไมวาจะในทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางอื่น 
แหลงกําเนิดทางชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอื่นใดก็ตาม  

นอกจากนี้ระบบกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนจะตองเนนความสําคัญไปที่สวัสดิภาพ
ของเยาวชนกับพึงดําเนินการใหเปนที่มั่นใจไดวาการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดที่เปนเยาวชนนั้น จะตองให
ไดสัดสวนที่ เหมาะสมกับตัวผูกระทําความผิดและพฤติการณของความผิดนั้น และมีสิทธิไดรับขอ
สันนิษฐานไวกอนวาบุคคลเปนผูบริสุทธิ์  สิทธิที่จะไดรับการแจงขอกลาวหา สิทธิที่จะไมใหการใดๆ สิทธทิี่
จะไดรับคําปรึกษาแนะนํา สิทธิที่จะใหพอแมหรือผูปกครองอยูดวยในระหวางถูกสอบปากคํา หรือสิทธิที่จะ
ไดรับการเยี่ยมหรือติดตอจากบุคคลดังกลาว สิทธิที่จะไดเผชิญหนาและซักคานพยาน ตลอดจนสิทธิในการ
อุทธรณตอศาลสูง 

กรณีที่สมควร อาจมีการจัดการกับผูกระทําความผิดที่เปนเยาวชนโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมซึ่ง
ไมตองนําเอาเยาวชนนั้นไปดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในรูปแบบปกติ ซ่ึงไดแก การ
แกปญหาโดยชุมชนหรือโดยหนวยงานอื่นๆ แทนโดยไดรับความยินยอมจากเยาวชนหรือพอแมหรือ
ผูปกครองของเยาวชนนั้น ซ่ึงคําส่ังหรือคําวินิจฉัยใดๆ เกี่ยวกับการนี้อาจถูกทบทวนหรือตรวจสอบไดโดย
องคกรที่มีอํานาจหนาที่  

ในดานการคุมขังเยาวชนในระหวางการดําเนินคดีนั้นพึงกระทําตอเมื่อเปนหนทางสุดทายโดย
ไมมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกวาที่จะนํามาใชไดแลวเทานั้น อีกทั้งการควบคุมตัวดังกลาวควรเปนระยะเวลาสัน้
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ที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยแยกตางหากจากการคุมขังผูใหญ และพึงจัดใหเยาวชนนั้นอยูในสถานที่คุมขัง
เฉพาะสําหรับเยาวชน โดยจะตองไมปะปนกับผูถูกคุมขังที่เปนผูใหญ และพึงไดรับการดูแลเอาใจใส  
การคุมครอง และการชวยเหลือทั้งหมดที่จําเปนตามรายบุคคลทั้งในดานสังคม การศึกษา การฝกอาชีพ 
จิตวิทยา การแพทยและสุขอนามัย  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความตองการตามอายุ เพศ และบุคลิกภาพของเยาวชน
นั้นๆ และในคดีที่เกี่ยวกับผูกระทําความผิดที่เปนเยาวชนทุกคดียกเวนคดีเล็กๆนอยๆ กอนที่องคกรที่มี
อํานาจหนาที่วินิจฉัยคดีจะทําคําพิพากษาลงโทษนั้น จะตองรับฟงรายงานการสืบเสาะรายละเอียดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับภูมิหลัง และสภาพแวดลอมที่ผูกระทําความผิดที่เปนเยาวชนนั้นอาศัยอยูหรือวิสัยและพฤติการณ
ของการกระทําความผิด ทั้งนี้เพื่อใหการวินิจฉัยและพิพากษาคดีเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 

การสงตัวผูกระทําความผิดที่เปนเยาวชนไปยังเรือนจําหรือสถานที่คุมขังเพื่อคุมขังนั้น ควรเปน
หนทางสุดทายหลังจากที่เห็นวาไมมีมาตรการอื่นที่เหมาะสมกวามาใชไดแลวเทานั้น นอกจากนี้การจําคุก
หรือคุมขังเยาวชนไวดังกลาวควรเปนการใชเทาที่จําเปนในระยะเวลาที่ส้ันที่สุด และสนับสนุนการใช
มาตรการปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดโดยไมใชสถานที่คุมขัง นอกจากนี้บันทึกเกี่ยวกับผูกระทําความผิดที่เปน
เยาวชนนั้นจะตองถูกเก็บรักษาเปนความลับอยางเครงครัดและหามเปดเผยตอบุคคลที่สามเปนอันขาด และ
การฝกอบรมและบําบัดฟนฟูเยาวชนภายในสถานที่คุมขังสําหรับเยาวชนหรือสถานพินิจนั้นมีวัตถุประสงค
เพื่อการดูแล คุมครอง ใหการศึกษาและเสริมสรางทักษะทางวิชาชีพเพื่อชวยใหเยาวชนดังกลาวสามารถที่จะ
กลับไปมีบทบาทที่ดีและเปนประโยชนตอสังคม โดยพึงไดรับการดูแลและชวยเหลือทั้งในดานสังคม 
การศึกษา การฝกอบรมอาชีพ จิตวิทยา การดูแลทางการแพทยและสุขภาพใหเหมาะสมตามอายุ เพศ 
บุคลิกภาพ และประโยชนในเชิงพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผูนั้น และการปลอยตัวเยาวชนออกจากสถานที่
คุมขังโดยมีเงื่อนไขนั้นพึงกระทําอยางกวางขวางที่สุดเทาที่จะกระทําได และพึงมีการอนุญาตใหปลอยตัว
เชนนั้น ตั้งแตระยะเวลาเริ่มแรกที่สุดเทาที่จะกระทําไดดวย โดยไดรับการชวยเหลือและดูแลโดยองคกรที่
เหมาะสมและพึงไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากชุมชนและพึงมีการจัดใหมีระบบกึ่งสถานที่คุมขัง เชน
บานกึ่งวิถี บานศูนยการศึกษา ศูนยฝกอบรมเฉพาะเวลากลางวันและการจัดการอื่นๆ ที่เหมาะสมมารองรับ
เพื่อชวยใหผูกระทําความผิดที่เปนเยาวชนนั้นไดเตรียมความพรอมและสามารถจะกลับคืนไปใชชีวิตใน
สังคมไดอยางปกติสุข 

นอกจากนี้ควรมีการวิจัยเปนพื้นฐานของการวางแผน การกําหนดนโยบาย และการประเมินผล 
โดยเนนไปที่การศึกษาทบทวนและการประเมินผลเปนระยะๆ ถึงแนวโนม สภาพปญหาและสาเหตุของการ
กระทําความผิดและพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน ตลอดจนความตองการพิเศษของเยาวชนที่ถูกคุมขังหรือ
จําคุก ควรจะมีการจัดตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่ศึกษาวิจัยดังกลาวในระบบของกระบวนการยุติธรรมสําหรับ
เยาวชนเพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับการประเมินผลและพัฒนาการบริหารหรือจัดการ
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชนตอไปนั้น 

 

 31 



แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

7) หลักการเพื่อการคุมครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจําคุก (Body of Principles for the 
Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment 1988) มีสาระสําคัญที่
เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

บุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจําคุกพึงไดรับการปฏิบัติในฐานะมนุษยและอยางเคารพในศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของบุคคลนั้น การจับกุม คุมขัง หรือจําคุกจะกระทําไดอยางจํากัดเพียงเทาที่กําหนดไวใน
บทบัญญัติของกฎหมายและโดยบุคคลผูที่กฎหมายระบุอํานาจหนาที่ไว การสรางขอจํากัดหรือลดทอนสิทธิ
มนุษยชนที่เปนของผูถูกที่คุมขังหรือจําคุกนั้นโดยการออกเปนกฎหมาย อนุสัญญา กฎระเบียบ หรือประเพณี
ปฏิบัติใดๆ จะกระทํามิได การคุมขังไมวาในรูปแบบใด หรือการจําคุก ตลอดจนมาตรการอื่นที่กระทบตอ
สิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ถูกคุมขังหรือจําคุกนั้นจะกระทําไดตอเมื่อเปนคําส่ังหรือการควบคุมขององคกร
ศาลหรือองคกรอื่น  และรัฐพึงมีกฎหมายหามการกระทําใดๆ ที่จะเปนการละเมิดตอสิทธิและหนาที่และ 
พึงออกกฎหมายเพื่อจัดวางมาตรการตอบโตที่ เหมาะสมสําหรับการกระทําที่มิชอบดังกลาวรวมทั้ง
ดําเนินการสอบสวนอยางเที่ยงธรรมสําหรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการกระทําที่มิชอบดังกลาว พรอมแกไข
เยียวยาการละเมิดนั้น ผูที่ถูกคุมขังระหวางถูกดําเนินคดีพึงไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงสถานะ
ของการที่ผูนั้นยังไมไดตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก การคุมขังผูนั้นใหแยกตางหากจากนักโทษเด็ดขาด
และมีสิทธิติดตอส่ือสารและปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของตนและไดรับการเยี่ยมและรับการติดตอ
ใหคําปรึกษาหารือจากที่ปรึกษากฎหมายเปนการสวนตัวอีกทั้งพึงมีสิทธิไดรับบริการสาธารณะตามที่มีอยูทั้ง
ทางดานการศึกษา วัฒนธรรมและเอกสารขอมูลขาวสารตามสมควร  

นอกจากนี้หนวยงานที่สถานที่คุมขังหรือเรือนจําอยูในสังกัดนั้นจะตองจัดมาตรการชวยเหลือ
คนที่อยูในความดูแลของผูที่ถูกคุมขังหรือจําคุกนั้น โดยเฉพาะเด็กหรือผูเยาวในครอบครัวของผูที่ถูกคุมขัง
หรือจําคุก กับพึงจัดมาตรการดูแลโดยเฉพาะใหกับเด็กหรือผูเยาวดังกลาวอยางเหมาะสม และผูที่ถูกคุมขัง
หรือจําคุกหรือที่ปรึกษาของผูนั้นมีสิทธิที่จะยื่นคํารองขอหรือคํารองทุกขเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไดรับการปฏิบัติ
โดยเฉพาะกรณีที่ถูกกระทําทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม 
หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตอองคกรตนสังกัดของหนวยงานที่คุมขังหรือจําคุกเพื่อใหทบทวนหรือ
แกไขการปฏิบัติที่มิชอบนั้น กรณีที่ผูที่ถูกคุมขังหรือจําคุกถึงแกความตายหรือหายสาบสูญไปในระหวางที่
ถูกคุมขังหรือจําคุกนั้นจะตองมีการไตสวนขอเท็จจริงถึงสาเหตุของการตายหรือหายสาบสูญดังกลาวนั้นโดย
องคกรศาลหรือองคกรอ่ืน 

 

8) หลักการพื้นฐานวาดวยการใชกําลังและอาวุธปนของเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ีบังคับใช
กฎหมาย (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 1990) มี
สาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงกําหนดและปฏิบัติตามกฎเกณฑและขอบังคับวา
ดวยการใชกําลังและอาวุธปนของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมาย ในการพัฒนากฎเกณฑและ
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ขอบังคับดังกลาว รัฐบาลและหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายพึงหมั่นตรวจสอบประเด็นเรื่องจริยธรรมที่
เกี่ยวของกับการใชกําลังและอาวุธปนนั้นอยูเสมอวามีการปฏิบัติที่ถูกตองชอบธรรมเพียงใดและพัฒนา
วิธีการใชอาวุธและอุปกรณที่เกี่ยวของใหมีความหลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับความจําเปนที่แตกตางกัน
ของแตละสถานการณ รวมถึงการพัฒนาใหมีอุปกรณอ่ืนที่อาจใชแทนอาวุธแตมีอันตรายนอยเพื่อให
เหมาะสมกับสถานการณดวย เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอประชาชนที่ไมเกี่ยวของนั้นโดยใหเหลือ
อันตรายนอยที่สุด อีกทั้งการใชอุปกรณดังกลาวควรอยูภายใตการควบคุมอยางเขมงวด 

การใชกําลังและอาวุธพึงกระทําตอเมื่อวิธีการอื่นๆที่จะใชในการปฏิบัติหนาที่นั้นลวนแตไม
ไดผลแลวเทานั้น และการใชกําลังและอาวุธปนดังกลาวอยางจํากัดเพียงใหพอเหมาะแกความจําเปนตาม
ความรายแรงของความผิดและวัตถุประสงคตามกฎหมายในกรณีนั้นๆ และพยายามลดการบาดเจ็บและความ
เสียหายใหเกิดขึ้นนอยที่สุดควบคูไปกับความตระหนักที่จะตองรักษาชีวิตของมนุษย และรัฐบาลจะตองจัด
วางมาตรการใหเปนที่มั่นใจไดวาเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายผูใดที่ใชกําลังหรืออาวุธปน
โดยมิชอบหรือโดยอําเภอใจนั้นจะตองไดรับการลงโทษตามความผิดอาญาในกรณีที่จะสลายการชุมนุม  
ซ่ึงการชุมนุมมิชอบดวยกฎหมายแตมิไดมีการกอเหตุรายใดๆนั้น  

เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองหลีกเลี่ยงการใชกําลัง แตในกรณีที่ไม
สามารถหลีกเล่ียงไดใหการใชกําลังนั้นเปนไปในระดับที่นอยที่สุดโดยใชเทาที่จําเปนเทานั้น และจะตองไม
ใชกําลังกับผูที่ถูกคุมขังหรือถูกควบคุมตัว เวนแตกรณีจําเปนอยางยิ่งเพื่อการรักษาความปลอดภัยและความ
เปนระเบียบเรียบรอยภายในสถานที่นั้น หรือเมื่อเปนกรณีที่มีบุคคลจะถูกทําราย และรัฐบาลและหนวยงานที่
บังคับใชกฎหมายจะตองจัดมาตรการใหเกิดความมั่นใจไดวาเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายทุก
คนเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกตามวิธีการของการกลั่นกรองที่เหมาะสม โดยจะตองเปนผูที่มีคุณธรรม มีความ
พรอมทางดานรางกายและสภาพจิตใจเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติหนาที่นั้นๆ อีกทั้งพึงไดรับการฝกอบรม
ในวิชาชีพนั้นๆ อยางตอเนื่องและจริงจัง และพึงมีการทดสอบสมรรถภาพอยางสม่ําเสมอดวย อีกทั้ง
เจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายทุกคนจะตองไดรับการฝกอบรมและทดสอบที่พอเพียงตาม
มาตรฐานสําหรับการใชกําลัง และอาวุธปน โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับการฝกอบรมเรื่องจริยธรรมของ
ตํารวจกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการสอบสวน การแสวงหาทางเลือกอ่ืนแทนการใช
กําลังและอาวุธปนซึ่งรวมถึงการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี การทําความเขาใจกับสภาพฝูงชน วิธีการ
โนมนาว เจรจาตอรองและการไกลเกลี่ยตลอดจนเทคนิคตางๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะลดการใชกําลังและอาวุธปน  

 

9) กฎมาตรฐานขั้นต่ําขององคการสหประชาชาติวาดวยมาตรการที่ไมใชการจําคุกหรือกักขัง 
(กฎโตเกียว) (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo 
Rules) 1990) มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

สงเสริมการใชมาตรการที่ไมใชการจําคุกหรือกักขังควบคูไปกับการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําใน
การคุมครองบุคคลที่ตองถูกใชมาตรการทางเลือกอื่นที่ใชแทนโทษจําคุกเพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม
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มากขึ้นในการบริหารจัดการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการดูแลผูกระทํา
ความผิดพรอมๆ กับการสงเสริมใหผูกระทําความผิดไดตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอสังคม โดยตอง
พยายามสรางสมดุลระหวางสิทธิของผูกระทําความผิด สิทธิของผูเสียหาย และความปลอดภัยของสังคม
รวมถึงการปองกันอาชญากรรม ซ่ึงไวในระบบกฎหมายของประเทศเพื่อเปนทางเลือกอื่นๆ และเพื่อลดการ
ลงโทษจําคุก โดยการพัฒนานโยบายการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและการใหสังคมมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการ
บําบัดแกไขผูกระทําความผิด โดยไดรับความยินยอมจากผูกระทําความผิดนั้นกอน และกลไกที่เหมาะสม
สําหรับการแกไขเยียวยาที่เปนไปไดเมื่อเกิดเหตุกรณีการกระทบสิทธิใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการที่มีการไม
เคารพตอสิทธิมนุษยชน  

นอกจากนี้มาตรการที่ไมใชการจําคุกหรือกักขังนั้นจะตองไมมีการใชวิธีทดลองทางการแพทย
หรือทางจิตวิทยาหรือการกระทําที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงอันตรายโดยไมสมควรตอรางกายหรือสภาพจิตใจ
ของผูกระทําความผิด ซ่ึงบุคลากรที่จะทําหนาที่เปนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการจัดการเกี่ยวกับมาตรการที่
ไมใชการจําคุกหรือกักขังนั้น จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา 
ความคิดทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางอื่น แหลงกําเนิดทางชาติหรือสังคม สถานะทางทรัพยสิน กําเนิด
หรือสถานะอื่นๆ เปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเฉพาะกับงาน โดยควรจะตองผานการฝกอบรมทาง
วิชาชีพนั้นและมีประสบการณภาคปฏิบัติพอสมควร  

นอกจากนี้สาธารณชนตองเขามามีสวนรวมตอการใชมาตรการที่ไมใชการจําคุกหรือกักขังเพื่อ
เปนการพัฒนาความสัมพันธระหวางผูกระทําความผิดที่ถูกใชมาตรการดังกลาวกับครอบครัวและชุมชนของ
ผูกระทําความผิด ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงควรตองสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณชน
นั้นอยางเต็มที่ และจะตองแสวงหาทางใหทั้งภาคสาธารณะและภาคเอกชนไดมีสวนรวมและสงเสริมการ
วิจัยเกี่ยวกับการใชมาตรการที่ไมใชการจําคุกหรือกักขังอยู เสมอ โดยมีการจัดตั้งเปนหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสถิติของการใชมาตรการที่ไมใชการ
จําคุกหรือกักขังดังกลาว นอกจากนี้ยังตองมีการวิจัย การฝกอบรม ขอความชวยเหลือดานเทคนิคและการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางประเทศสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดมาตรการดังกลาวดวย 

 

10) หลักการพื้นฐานวาดวยการปฏิบัติตอนักโทษ (Basic Principles for the Treatment of 
Prisoners 1990) มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

นักโทษทุกคนพึงไดรับการปฏิบัติอยางเคารพตอศักดิ์ศรีและคุณคาแหงความเปนมนุษย การ
เลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงความแตกตางในเรื่องของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดทางการเมือง 
หรือความคิดเห็นอื่นๆ แหลงกําเนิดทางชาติหรือสังคม สถานะทางทรัพยสิน กําเนิดหรือทางอื่นใดนั้นจะ
กระทํามิได และตองเคารพตอความเชื่อทางศาสนาและกฎเกณฑทางวัฒนธรรมของกลุมชนที่นักโทษเปน
สมาชิกอยู และมีสิทธิที่จะเขารวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษาที่มีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
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บุคลิกภาพของมนุษย ตลอดจนพึงไดรับโอกาสและการปฏิบัติที่จะทําใหสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมใน
สภาวะที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดวยการมีสวนรวมและความชวยเหลือของชุมชนและองคกรตางๆ ใน
สังคม ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเสียหายนั้นดวย  

 
11) แนวทางขององคการสหประชาชาติวาดวยการปองกันการกระทําผิดของเยาวชน (แนวทาง

ริยารด) (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh 
Guidelines) 1990) มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

การปองกันการกระทําความผิดของเยาวชนเปนสวนสําคัญของการปองกันอาชญากรรมใน
สังคม โดยวิธีการประสานกิจกรรมที่เปนประโยชนในทางสังคมและชอบดวยกฎหมายกับการอบรมทาง
คุณธรรมของมนุษยที่มีตอสังคมและมุมมองที่มีตอชีวิตมนุษย เยาวชนทั้งหลายสามารถที่จะพัฒนาทัศนคติ
ไปในทางที่หางไกลจากอาชญากรรมได โดยอาศัยความพยายามของสังคมในการจัดการพัฒนาที่สอดคลอง
กับเยาวชน ดวยการใหความสําคัญและสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของเยาวชนตั้งแตยังเปนเด็กเล็ก โดยมี
เด็กเปนศูนยกลางและมีบทบาทที่แข็งขันและเปนผูมีสวนรวมเปนเจาของสังคม โดยไมควรที่จะเปนเพียงแค
สวนประกอบของสังคมหรือส่ิงที่ถูกควบคุม แตตองพัฒนาสวัสดิภาพของเยาวชนตั้งแตยังเปนเด็กเล็ก โดยมี
การวางนโยบายการปองกันการกระทําความผิดของเยาวชนอยางจริงจังและการศึกษาอยางเปนระบบ 
ตลอดจนผสมผสานของมาตรการตางๆ และควรจะตองหลีกเล่ียงการนําเยาวชนเขาสูกระบวนการทางอาญา
และการลงโทษทางอาญาถาหากวาการกระทําความผิดนั้นเปนเรื่องที่มิไดกอความเสียหายอยางรายแรงตอ
ผูอ่ืนหรือตอการพัฒนาของเยาวชนนั้นเอง และควรมีการพัฒนากิจกรรมและโครงการที่ใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการปองกันการกระทําความผิดของเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนงานที่ยังไมมีหนวยงานใด
เขาไปจัดการ  

นอกจากนี้การใหหนวยงานของรัฐและสังคมที่เปนทางการเขาไปจัดการกับปญหาการกระทํา
ความผิดของเยาวชนนั้นควรถูกจัดเปนหนทางสุดทายเมื่อไมมีทางเลือกอื่นแลว และนโยบายการปองกันการ
กระทําความผิดของเยาวชนพึงเนนไปที่การสนับสนุนกระบวนการทางสังคมและการรวมกลุมกันของเด็ก
และเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยผานครอบครัว ชุมชน กลุมเพื่อนเยาวชน โรงเรียน การฝกอบรมอาชีพ
และการจางแรงงานตลอดจนองคกรอาสาสมัคร โดยคํานึงถึงการพัฒนาของเด็กและเยาวชนแตละคนอยาง
เหมาะสม  

นอกจากนี้รัฐควรออกกฎหมายและบังคับใชกฎหมายรวมทั้งวิธีการตางๆ ที่มีขึ้นเพื่อการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเยาวชนทุกคนโดยเฉพาะการปองกันการกระทําราย การ
ลวงเกิน การเอารัดเอาเปรียบโดยมิชอบที่กระทําตอเยาวชนรวมถึงการกระทําที่จะกอใหเยาวชนไปมีสวน
รวมประกอบอาชญากรรม และใหมีการจัดตั้งสํานักงานผูตรวจการ หรือหนวยงานอิสระในลักษณะทํานอง
เดียวกันมาทําหนาที่ดูแลใหเปนที่มั่นใจไดวาสถานภาพและสิทธิประโยชนของเยาวชนจะไดรับการเคารพ
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และคุมครอง มีกลไกที่เหมาะสมในการสงเสริมการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข ระบบกระบวนการยุติธรรม หนวยงานดานเยาวชน ชุมชน และการ
พัฒนา หรือองคกรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติทั้งภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 

 

12) กฎขององคการสหประชาชาติวาดวยการคุมครองเยาวชนที่ถูกจํากัดอิสรภาพ (United 
Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 1990) มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของ
โดยสรุปดังนี้ 

เยาวชนจะถูกจํากัดอิสรภาพ (ถูกจับกุมคุมขัง) ไดตอเมื่อเปนไปตามหลักการและวิธีการที่
กําหนดไวในกฎหมาย และการจํากัดอิสรภาพของเยาวชนพึงเปนวิธีการสุดทายที่จะใชและหากมีการใช
จะตองใชอยางจํากัดเฉพาะกรณีพิเศษอยางยิ่งและภายในเวลาที่ส้ันที่สุดเทาที่จะทําได ระยะเวลาของการคุม
ขังเยาวชนนั้นควรไดรับการพิจารณาโดยองคกรศาลและโดยคํานึงถึงการปลอยตัวเยาวชนนั้นโดยเร็วภายใต
เงื่อนไขและพฤติการณของการเคารพตอสิทธิมนุษยชนของเยาวชนนั้น โดยมีหลักประกันวาจะไดรับ
ประโยชนจากโครงการและกิจกรรมสรางสรรคที่เปนการรักษาและสงเสริมสุขภาพพลานามัยและความ
เคารพในตนเองของเยาวชน อีกทั้งสงเสริมความสํานึกในความรับผิดชอบ ทัศนคติและทักษะซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนดังกลาวในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม 

นอกจากนี้เยาวชนที่ถูกจับกุมหรือถูกคุมขังในระหวางการดําเนินคดีพึงไดรับการสันนิษฐานไว
กอนวาเปนผูบริสุทธิ์กับพึงไดรับการปฏิบัติในฐานะผูบริสุทธิ์ดวย และพึงหลีกเลี่ยงการใชวิธีคุมขังเยาวชน
ในระหวางการดําเนินคดีนั้นเทาที่จะทําได และเยาวชนที่ถูกคุมขังระหวางการดําเนินคดีพึงมีสิทธิที่จะมีที่
ปรึกษากฎหมายและสามารถรองขอรับความชวยเหลือทางกฎหมายโดยไมตองเสียคาใชจาย ไดรับโอกาสที่
จะแสวงหางานทําที่มีคาจางตอบแทน และศึกษาตอหรือฝกอบรม มีสิทธิไดรับและใชอุปกรณเกี่ยวกับการ
นันทนาการและสันทนาการ ตามที่เปนไปโดยสอดคลองกับประโยชนแหงความยุติธรรม และรายงานทุก
ชนิดที่เกี่ยวกับเยาวชนที่ถูกคุมขังหรือจําคุกควรจัดเก็บรักษาในสารบบแยกเปนรายบุคคลใหเปนความลับ
และทันสมัยโดยมีการจําแนกขอมูลใหสามารถเขาใจไดงาย ซ่ึงผูที่จะดูขอมูลนั้นไดตองเปนผูที่ไดรับอนุญาต
โดยชอบเทานั้น อีกทั้งพึงมีสิทธิไดรับความสะดวกและการบริการ โดยคํานึงถึงความจําเปนทั้งในดาน
สุขภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเยาวชนนั้น และเยาวชนที่ถูกคุมขังทุกคนพึงไดรับความชวยเหลือใน
การเตรียมความพรอมที่จะกลับคืนไปใชชีวิตในสังคมและครอบครัวของตน นอกจากนี้บุคลากรหรือ
เจาหนาที่ที่ทํางานในสถานที่คุมขังสําหรับเยาวชนนั้นควรเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซ่ึงจะตองมี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดรับการฝกอบรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งพึงไดรับการฝกอบรมเนนหนักทางดานจิตวิทยาเยาวชน สวัสดิภาพเยาวชน มาตรฐานสากลและ 
ธรรมเนียมปฏิบัติวาดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของเยาวชน และไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทาง
วิชาชีพโดยเขารวมรับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ซ่ึงองคกรของสถานที่คุมขังนั้นควรจัดไวใหสําหรับ
วิชาชีพนั้นตามโอกาสที่เหมาะสม 

 36 



แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

13) สนธิสัญญาตนแบบวาดวยการโอนการควบคุมดูแลผูกระทําความผิดท่ีอยูระหวางตองโทษ
โดยมีเงื่อนไขหรือไดรับการปลอยตัวโดยมีเงื่อนไข (Model Treaty on the Transfer of Supervision of 
Offenders Who Have Been Conditionally Sentenced or Conditionally Released 1990) มีสาระสําคัญที่
เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

การโอนการควบคุมดูแลผูกระทําความผิดที่อยูระหวางตองโทษโดยมีเงื่อนไขหรือไดรับการ
ปลอยตัวโดยมีเงื่อนไข สามารถจะชวยเพิ่มการใชมาตรการทางเลือกมาแทนการใชโทษจําคุก และการ
ควบคุมดูแลผูกระทําความผิดไวที่ประเทศบานเกิดเมืองนอนของผูจะชวยใหการกลับคืนสูสังคมไดเร็วและมี
ประสิทธิผลมากขึ้น โดยใชในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดแลววาบุคคลนั้นไดกระทําความผิดและอยูระหวาง
ถูกคุมประพฤติ โดยยังไมมีการลงโทษ ไดรับการรอการลงโทษซึ่งอาจถูกจํากัดเสรีภาพทางรางกายบาง
ประการรวมอยูดวย หรือไดรับการลงโทษ แตไดมีการพักการลงโทษ หรือไดรับการรอการลงโทษโดยมี
เงื่อนไขทั้งหมดหรือบางสวนไมวาจะในเวลาตั้งแตมีคําพิพากษาใหลงโทษนั้นหรือในเวลาตอมา 

 

14) หลักการพื้นฐานวาดวยการดําเนินโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทในคดีอาญา   
(Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programme in Criminal Matters 2000) มี
สาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

โครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทควรมีไดทั่วไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และวิธีการเชิงสมานฉันทควรใชเฉพาะกรณีที่คูกรณีใหความยินยอมโดยอิสระและ 
สมัครใจ คูกรณีควรที่จะสามารถยกเลิกเพิกถอนความสมัครใจดังกลาวในเวลาใดๆ ก็ไดในระหวางการใช
วิธีการเชิงสมานฉันทนั้น ขอตกลงควรเปนไปโดยความสมัครใจของคูกรณีและประกอบดวยภาระหนาที่ 
ที่ชอบดวยเหตุผลและพอเหมาะพอดีเทานั้น และคูกรณีทุกฝายควรไดรับรูถึงขอเท็จจริงพื้นฐานแหงคดีนั้น 
โดยถือเปนพื้นฐานของการเขารวมในวิธีการเชิงสมานฉันท การเขารวมของคูกรณีไมควรถูกใชเปน
พยานหลักฐานสําหรับการคดีอาญาในภายหลังวาไดมีการยอมรับผิด กรณีที่วิธีการเชิงสมานฉันทหรือผล
ในทางสมานฉันทเปนเรื่องที่เปนไปไมได เจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรดําเนินการ 
ทุกวิถีทางเทาที่จะกระทําไดเพื่อสนับสนุนใหผูกระทําความผิดไดแสดงความรับผิดชอบที่มีตอผูเสียหายและ
ตอชุมชนที่ไดรับผลกระทบ ตลอดจนหาทางทําใหผูเสียหายและผูกระทําความผิดสามารถที่จะกลับคืนไปใช
ชีวิตในชุมชนไดอยางปกติสุข  

นอกจากนี้ควรมีการกําหนดขึ้น โดยทางนิติบัญญัติหากจําเปน เพื่อที่จะเปนหลักเกณฑในการ
ดําเนินโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท โดยมีการนํามาตรการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานในทาง
วิธีพิจารณาความเขามาใชดวย และการยุติคดีอันเนื่องมาจากขอตกลงที่จัดทําขึ้นในโครงการกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทควรมีสถานะเชนเดียวกันกับคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล และควรทําใหสิทธใินการฟอง

 37 



แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

คดีอาญาในเรื่องเดียวกันนั้นเปนอันระงับไป แตในกรณีที่คูกรณีไมอาจตกลงกันได คดีนั้นควรที่จะกลับเขาสู
การดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติ และควรมีการดําเนินการทางคดีตอไปโดยไมชักชา  

นอกจากนี้ใหมีผูชวยเหลือสนับสนุนซึ่งคัดสรรมาจากทุกๆ สวนในสังคมและเปนผูที่มีความ
เขาใจเปนอยางดีโดยท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถ่ินและชุมชน มีความสามารถในการแสดงออกถึงการ
ตัดสินใจและทักษะที่จําเปนในการประสานบุคคลตางๆ เพื่อประโยชนในการดําเนินวิธีการเชิงสมานฉันท 
โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม บนฐานแหงขอเท็จจริงของคดี ความจําเปนและความตองการของ
คูกรณี เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคูกรณีอยูเสมอและดําเนินการสงเสริมใหคูกรณีไดปฏิบัติดวยการ
ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ซ่ึงผูชวยเหลือสนับสนุนควรไดรับการฝกอบรมตั้งแตเบื้องตนกอนที่จะเขามาทํา
หนาที่เปนผูชวยเหลือสนับสนุน อีกทั้งควรไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติหนาที่ตอไปดวย การฝกอบรม
ควรมุงหมายเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแกไขขอขัดแยง เสริมสรางความตระหนักถึงความตองการโดยเฉพาะ
ของผูเสียหายและผูกระทําความผิด ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและความรู
โดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดการของโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพื่อประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ และควรมีการปรึกษาหารือกันอยางสม่ําเสมอระหวางองคกรในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญากับผูที่มีหนาที่บริหารจัดการโครงการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เพื่อที่จะพัฒนาความเขาใจ
ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเชิงสมานฉันทและผลในทางสมานฉันท เพื่อที่จะขยายขอบเขตการดําเนินโครงการ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท และแสวงหาหนทางที่จะทําใหรูปแบบเชิงสมานฉันทเขาไปอยูในการ
ปฏิบัติของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และควรสงเสริมการศึกษาวิจัยและการประเมินผลโครงการ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เพื่อประเมินวาผลในทางสมานฉันทอันเกิดจากการดําเนินการนั้นอยูใน
ระดับใดและสามารถใชเปนทางเลือกแทนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติไดเพียงใด และนําเสนอผล
ในเชิงบวกตอคูกรณีที่เกี่ยวของในคดีทั้งหลาย โดยมีการประเมินผลและปรับปรุงโครงการกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทอยางจริงจังและเปนกิจจะลักษณะ  

 

15) หลักการวาดวยการปองกันและสอบสวนอยางมีประสิทธิภาพกรณีเก่ียวกับการวิสามัญ
ฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตท่ีไรเหตุผล และรวบรัด (Principles on the Effective Prevention 
and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions 1989) มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของ
โดยสรุปดังนี้ 

รัฐบาลจะตองดําเนินการหามมิใหมีการวิสามัญฆาตกรรมหรือการลงโทษประหารชีวิตบรรดาที่
กระทําโดยที่ไรเหตุผลอันควรและรวบรัด กับจะตองดําเนินการใหเกิดความมั่นใจไดวาบรรดาการกระทํา
ดังกลาวนั้นเปนความผิดตามกฎหมายอาญาและจะตองไดรับโทษอยางหนักโดยคํานึงถึงระดับความรายแรง
ของความผิดนั้น การวิสามัญฆาตกรรมและประหารชีวิตที่ไรเหตุผลอันควรและรวบรัดดังกลาวจะตองถือ
เปนขอตองหามในทุกสถานการณ รัฐบาลจะตองจัดวางมาตรการควบคุมที่เครงครัดเพื่อปองกันการ
ดําเนินการในลักษณะดังกลาว และจะตองมีการสอบสวนที่มีความพรอม ครบถวน และเปนธรรม  กรณีที่
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เกิดการวิสามัญฆาตกรรม หรือการประหารชีวิตบุคคลอื่นโดยไรเหตุผลและรวบรัดดังกลาว รวมถึงคดีที่มี 
ผูรองทุกขวาญาติของตนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของถึงแกความตายโดยผิดธรรมชาติในระหวางเวลาที่เกิด
เหตุการณดังกลาว สวนผูรองเรียน พยานบุคคล เจาหนาที่ที่ปฏิบัติการสอบสวนและครอบครัวของบุคคล
ดังกลาวพึงไดรับการคุมครองใหปลอดภัยจากการปองราย คุกคาม หรือการขมขูไมวาในรูปแบบใดๆ และมี
สิทธิไดรับการแจงรวมทั้งมีสิทธิเขาไปฟงหรือตรวจดูขอมูลท้ังหมดที่เกี่ยวของกับการสอบสวน กับพึงมี
สิทธิแสดงพยานหลักฐานอื่นเพื่อประโยชนตอการสอบสวนนั้น และรัฐบาลพึงดําเนินการใหเปนที่มั่นใจได
วาบุคคลที่จากการสอบสวนบงชี้วาเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการวิสามัญฆาตกรรม หรือการประหารชีวิตที่
ไรเหตุผลและรวบรัดนั้นจะตองถูกดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม และครอบครัวและทายาทของผูตาย
จากการวิสามัญฆาตกรรม หรือการประหารชีวิตที่ไรเหตุผลและรวบรัดนั้นมีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหม
ทดแทนที่เหมาะสมและเปนธรรมภายในเวลาอันควรดวย 

 

16) ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการใชกําลังบังคับใหบุคคลหายสาบสูญ 
(Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance 1992) มีสาระสําคัญที่
เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

การใชกําลังบังคับใหบุคคลหายสาบสูญดวยวิธีการใดก็ตามเปนความผิดที่กระทําตอศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย อันเปนการกระทําที่พึงถูกประณามวาเปนการปฏิเสธตอวัตถุประสงคแหงกฎบัตรของ
องคการสหประชาชาติและเปนการลวงละเมิดอยางรายแรงและชัดแจงตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนซึ่งมีการยืนยันและพัฒนาเปนกติการะหวางประเทศ และ
การใชกําลังบังคับใหบุคคลหายสาบสูญดวยวิธีการใดก็ตามเปนการทําใหบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น
ตองไดรับความทุกขยากลําบากอยางแสนสาหัสและทําใหบุคคลนั้นกลายเปนคนที่อยูนอกการคุมครองของ
กฎหมาย จึงเปนการทําผิดกฎหมายระหวางประเทศที่รับรองสิทธิของบุคคลวาจะไดรับการคุมครองตาม
กฎหมาย สิทธิของบุคคลที่จะมีเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัย และสิทธิของบุคคลที่จะไมตองถูกกระทํา
ทรมาน ถูกปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่เปนการทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
อีกทั้งยังเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามอยางรายแรงตอสิทธิในการดํารงชีวิตนั้นดวย และตองดําเนินการให
มีประสิทธิผลทั้งในดานนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ตลอดจนมาตรการอื่นๆ เพื่อปองกันและขจัดการกระทํา
ที่เปนการใชกําลังบังคับใหบุคคลหายสาบสูญที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตอํานาจของประเทศของตนนั้น และ
กําหนดใหเปนความผิดตามกฎหมายอาญาซึ่งตองมีระวางโทษที่เหมาะสมตามระดับความรายแรงที่สุดของ
ความผิดนั้น ผูกระทําความผิดตลอดจนรัฐหรือองคกรของรัฐที่ไดจัดการ มีสวนรวม หรือยินยอมในการใช
กําลังบังคับใหบุคคลหายสาบสูญนั้นจะตองรับผิดตามกฎหมายแพงอีกดวย และในการจัดฝกอบรมเจาหนาที่
ที่มีอํานาจหนาที่บังคับใชกฎหมายจะตองเนนหนักถึงหลักเกณฑนี้ดวย 

 

 39 



แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

17) ปฏิญญาวาดวยหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมแกผู ท่ีไดรับความ
เสียหายจากอาชญากรรมและการใชอํานาจโดยไมถูกตอง (Declaration of Basic Principles of Justice for 
Victims of Crime and Abuse of Power 1985) มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับความเสียหายไมวาจะในดานการบาดเจ็บทางรางกายหรือสภาพ
จิตใจ ความเจ็บปวดทางอารมณ ความรูสึกนึกคิด ความสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเปนผล
จากการกระทําหรือละเวนการกระทําซึ่งเปนการละเมิดตอกฎหมายอาญารวมถึงกฎหมายที่บัญญัติใหการใช
อํานาจหนาที่โดยไมถูกตองเปนความผิดทางอาญา มีสิทธิเรียกรองผานกระบวนการยุติธรรม มีสิทธิไดรับ
การชดใชเยียวยา ตามกฎหมาย โดยองคกรศาลและองคกรของฝายบริหารจะตองจัดวางมาตรการที่จําเปน
เพื่อเอื้ออํานวยใหผูเสียหายสามารถไดรับการชดใชเยียวยาที่รวดเร็ว เปนธรรม ประหยัด  ผูกระทําความผิด
รวมทั้งบุคคลที่สามที่ตองรับผิดชอบตอการกระทําของผูกระทําความผิดนั้นจะตองชดใชเยียวยาแกผูเสียหาย 
ครอบครัวหรือทายาทของผู เสียหายอยางเปนธรรมและเหมาะสม  การชดใชเยียวยาทั้งในดานวัตถุ  
การบําบัดรักษาทางการแพทย ตลอดจนความชวยเหลือในดานจิตวิทยาและสังคม  

นอกจากนี้ตํารวจ และเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม หนวยงานบริการดานสังคมหรือ
สุขภาพและเจาหนาที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของพึงไดรับการฝกอบรมใหเกิดความตระหนักถึงความตองการของ
ผูเสียหายและเพื่อใหไดทราบแนวทางของการจัดความชวยเหลือแกผูเสียหายที่พรอมและเหมาะสมและรัฐ
พึงดําเนินการอยางสม่ําเสมอในการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและขอปฏิบัติที่มีอยูเพื่อใหเกิดความ
แนนอนเกี่ยวกับการสนองตอบตอพฤติการณที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป  

 

18) หลักการพื้นฐานวาดวยบทบาทของนักกฎหมาย (Basic Principles on the Role of 
Lawyers 1990) มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้ 

บุคคลทุกคนพึงมีสิทธิแสวงหาความชวยเหลือจากนักกฎหมายตามที่ตนประสงคเพื่อคุมครอง
และรักษาสิทธิตลอดจนแกตางใหกับตนในทุกขั้นตอนของคดีอาญา และรัฐบาลพึงจัดวางมาตรการใหเปนที่
มั่นใจไดวาจะมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพและองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดหานักกฎหมายใหแกบุคคลทุกคน
ในประเทศไดอยางเสมอภาคและมีประสิทธิผลโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติที่จะเกิดจากความแตกตางกัน
ของแตละบุคคลในทางใดๆ ไมวาจะในดานเชื้อชาติ สีผิว เผาพันธุ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดทางการเมือง
หรือความคิดเห็นอ่ืนๆ แหลงกําเนิดทางชาติหรือสังคม หรือสถานภาพโดยกําเนิด เศรษฐกิจ ทรัพยสินหรือ
ดานอื่นใด โดยมีกองทุนและปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ที่พอเพียงแกการใหความชวยเหลือทางกฎหมายสําหรับ 
ผูยากไร และจะตองสงเสริมใหมีรายการประชาสัมพันธใหความรูแกสาธารณชนเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่
ของประชาชนตามกฎหมาย รวมทั้งบทบาทของนักกฎหมายในการคุมครองเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั้น  

อีกทั้งพึงใหความใสใจเปนพิเศษกับการใหความชวยเหลือแกผูยากไรและบุคคลที่ถูกเอารัดเอา
เปรียบอ่ืนๆ เพื่อที่จะชวยใหบุคคลเหลานั้นไดรับการคุมครองสิทธิและสามารถแสวงหาความชวยเหลือจาก
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นักกฎหมายตามความจําเปนได และตองจัดวางมาตรการใหเปนที่มั่นใจไดวาบุคคลทุกคนจะไดรับ
คําแนะนําจากองคกรที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลนั้นที่จะไดรับความ
ชวยเหลือจากนักกฎหมายตามความประสงคของบุคคลนั้นในกรณีที่ถูกจับกุม คุมขัง หรือถูกดําเนนิคดีอาญา 

 

1.7  แนวคิดดานกระบวนการยุติธรรมในสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงของโลก 
ตลอดเวลาที่ผานมาโลกไดประสบกับเหตุการณและความเปลี่ยนแปลงสําคัญในหลายดาน ทั้งภัย

ธรรมชาติ  สภาวะการสูรบในบางภูมิภาคของโลก  การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอ
ผูคนทั่วโลก ราคาน้ํามันโลกที่พุงสูงขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหราคาสินคาและบริการเพิ่มสูงขึ้น ประชาชน
และภาคธุรกิจตางประสบปญหาความเดือดรอน หรือแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดของ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคม และนําไปสู
การเกิดปญหาอาชญากรรมตาง ๆ  

จากสภาวการณดังกลาวจึงตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่กระบวนการยุติธรรม  จะเนนการ
บังคับใชกฎหมาย ไปสูการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ รวมไปถึงสาขาอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวของมีสวนใน
การเขามารวมมือในการพิจารณาปญหา และหาแนวทางในการจัดการ โดยอาจรวมถึงแนวทางการจัดการ
ความขัดแยงภายในกลุมองคกรวิชาชีพ โดยไมจําเปนตองพึ่งพากฎหมาย ในขณะที่หนวยงานกํากับดูแลก็
ตองเรงแสวงหาความรู เครือขายการทํางาน และเรงพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร ใหเทาทันการ
เปล่ียนแปลงซึ่งเปนผลมาจากความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไมจํากัดเฉพาะในแวดวง
วิชาการดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  แตสามารถบูรณาการเขากับสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ไดอยาง
กวางขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ แนวคิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในมิติใหมอาจดําเนินการไดในหลายๆ ลักษณะ อาทิ
เชน การพัฒนากระบวนการยุติธรรมกับมิติความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เนนใหเห็น
บริบทสังคมอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอยางกาว
กระโดดและมีความซับซอนมากขึ้น เกิดปรากฏการณหลอมรวมของหลายๆ เทคโนโลยีเขาดวยกัน ไมวาจะ
เปน เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เราไดเห็นปรากฏการณ
ใหมๆ ที่เกิดขึ้นพรอมกับคําถามและประเด็นสําคัญตอสังคม เชน การโคลนนิ่ง ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงทาง
พันธุกรรม หรือ เซลตนกําเนิดซึ่งใชประโยชนจากความรูใหมๆ เกี่ยวกับยีน รูปแบบใหมของการดําเนิน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงอยูบนฐานของการพัฒนาวิทยาการดานการจัดการและประมวลขอมูล 
พัฒนาการเหลานี้มีทั้งดานบวก และดานที่เปนผลกระทบในแงลบ ส่ิงสําคัญคือเราตองเรงสรางความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของการหลอมรวมของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดังกลาว ทั้งในแงจริยธรรม 
กฎหมายและสังคม  เพื่อใหเราสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากความกาวหนาเหลานี้ไดพอเหมาะพอควร 
โดยไมกอใหเกิดปญหายุงยากที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
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2. สภาพแวดลอมภายในกระบวนการยุติธรรม 
 

2.1  แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ (พ.ศ.2552 - 2555) 
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติไดจัดทําแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรม

แหงชาติโดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหแผนแมบทฯ แสดงทิศทางการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของ
ประเทศที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเปนกรอบแนวทางความรวมมือในการดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปโดยสอดคลองกันและมีประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรมแก
ประชาชน ตลอดจนใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน “ระบบการอํานวยความยุติธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ถูกตองโปรงใส 
เปนธรรมและมีความเปนสากล ประชาชนสามารถเขาถึงบริการงานยุติธรรมไดอยางสะดวกรวดเร็ว เสีย
คาใชจายนอยและเสมอภาค กอใหเกิดสังคมที่มีความปลอดภัย สงบเรียบรอยและสมานฉันท” และได
กําหนดภารกิจที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนไว 7 ประการ คือ 1) สนับสนุนการมี 
สวนรวมและบทบาทของภาคประชาสังคม  2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการทํางาน  
3) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม 4) ใหความชวยเหลือคุมครองสิทธิเสรีภาพ  
5) พัฒนากฎหมายและการบังคับใช  6) พัฒนาระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม  
และ 7) สงเสริมการประสานความรวมมือกับตางประเทศ  โดยประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ประสานความรวมมือและพฒันาระบบงานยุติธรรม 
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการและการสงเสริมคุณธรรม 
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการปองกันอาชญากรรมและลดการเกิดขอพิพาท 
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการประนอมขอพิพาทและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
ยุทธศาสตรที่ 5   เสริมสรางการมีสวนรวมและบทบาทของภาคีการพัฒนาตางๆ 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแลวมีที่มาจากแนวคิดพืน้ฐานที่สําคัญ 4 ประการ ประกอบดวย 

1) การอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา “กฎหมายนั้นไมใชตัว
ความยุติธรรม เปนแตเพียงเครื่องมืออยางหนึ่งสําหรับใชในการรักษาและอํานวยความยุติธรรมเทานั้น การ
ใชกฎหมายจึงตองมุงหมายใชเพื่อรักษาความยุติธรรมไมใชเพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษา
ความยุติธรรมในแผนดินก็มิไดมีวงแคบอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย หากตองขยายออกไปใหถึง
ศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามเปนจริงดวย…” เปนหลักปรัชญานําทาง 

2) การเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมสะทอนความตองการสภาพปญหาและ
ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นตางๆ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเทาเทียมแกประชาชน 
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3) การใหความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการอํานวย
ความยุติธรรม รวมทั้งการประสานความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให
ประชาชนสามารถไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว สามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางทั่วถึง โปรงใส 
เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ 

4) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมใหครอบคลุมดานตางๆ ทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ทางแพง และทางปกครอง 

 

2.2  คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ  
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาการ

บริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2549 และนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
เปนรองประธาน ผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม และผูอํานวยการสํานักงาน
กิจการยุติธรรมเปนเลขานุการ ไดพิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม2549 เห็นชอบใหแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการดานตาง ๆ รวมทั้งส้ิน 7 ดาน รวมถึงคณะอนุกรรมดานศึกษา วิจัยและพัฒนากฎหมายและ
ระบบงานในกระบวนการยุติธรรม  

อนุกรรมการชุดนี้มีอํานาจหนาที่ในการศึกษาวิจัย และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
ยุติธรรม วิเคราะหภาพรวมการดําเนินงานของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ระบบงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ แตงตั้งคณะทํางาน คัดเลือกบุคคลหรือหนวยงานใหเปนผูเปน
รับผิดชอบหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด  ตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควรและนําเสนอตอ
คณะกรรมการตอไป สุดทายคือการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติมอบหมาย 

คณะกรรมการพัฒนากาบริหารงานยุติธรรมแหงชาติไดจัดทําแผนแมบทบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติ พ.ศ.2552-2555  ซ่ึงไดรวบรวมขอมูลสถานการณและสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของและอาจสง
กระทบตอการบริหารงานยุติธรรม ดังนี้ 

1. ปญหาการรองทุกขและขอขัดแยงตางๆ ในสังคมมีแนวโนมสูงขึ้น ซ่ึงเห็นไดจากขอมูลระหวางป 
พ.ศ. 2548 - 2550 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลในป พ.ศ. 2550 กับป พ.ศ. 2547 คิดเปน รอยละ 61 รอยละ 17 และรอยละ 93 
ตามลําดับ ในขณะที่หลายหนวยงานมีขอจํากัดทั้งดานบุคลากร กระบวนการทํางาน และความรวมมือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาดังกลาว   

2. ปญหาขอพิพาททางแพงและทางปกครองที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยคดีแพงรับใหมที่ขึ้นสูศาล
ช้ันตนทั่วราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นจาก 371,562 คดี ในป พ.ศ.2547 เปน 379,340 คดี ในป พ.ศ. 2548 (เพิ่มขึ้น
รอยละ 2.09) และเพิ่มเปน 412,542 คดี ในป พ.ศ. 2549 (เพิ่มขึ้นรอยละ 8.75) และในสวนของขอมูลจํานวน
คดีรับใหมที่เขาสูการดําเนินงานของศาลปกครองชั้นตนทั่วประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2547-2549 พบวาคดีที่เขาสู
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ศาลปกครองมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องจาก 3,621 คดี ในป พ.ศ.2547 เพิ่มเปน 4,349 คดี ในป พ.ศ. 2548 
(รอยละ 20.10) และเพิ่มขึ้นเปน 5,075 คดี ในป พ.ศ. 2549 (รอยละ 16.69) 

3. ปญหาการเพิ่มขึ้นของคดีอาชญากรรมประเภทตางๆ จากสถิติคดีที่รับแจงของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ จําแนกตามประเภทความผิดใน 4 กลุมฐานความผิด ระหวาง ป พ.ศ. 2547-2549 มีรายละเอียดดังนี้  
1) คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ มีการรับแจงมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 9,010 คดี เปน 9,586 คดี 
และ 8,738 คดี ตามลําดับ 2) คดีชีวิต รางกายและเพศ รับแจงจาก 45,494 คดี เปน 45,840 คดี และ 43,531 คดี 
ตามลําดับ 3) คดีประทุษรายตอทรัพย รับแจงจาก 68,665 คดี เปน 76,178 คดี และ 76,766 คดี ตามลําดับ  
4)สําหรับคดีที่นาสนใจ มีการรับแจงจาก 37,361 คดี เปน 41,240 คดีและ 44,037 คดี ตามลําดับ 

4.  ปญหายาเสพติด  ขอมูลจากสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ระหวางป พ.ศ. 2547-
2549 พบวา มีจํานวนคดียาเสพติดที่จับกุมไดและจํานวนผูตองหาเพิ่มขึ้น ดังนี้ ป พ.ศ.2547 จํานวน 55, 423 
คดี, ป พ.ศ.2548 จํานวน 66,724 คดี, ป พ.ศ.2549 จํานวน 80,424 คดี และในขณะที่ขอมูลจํานวนผูตองหาใน
คดียาเสพติดซ่ึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันโดยในป พ.ศ.2547 จํานวน 60,669 ราย, ป พ.ศ.2549 
จํานวน   73,257 ราย, ป พ.ศ.2549 จํานวน   88,543 ราย  

5. ปญหาเด็กและเยาวชนมีแนวโนมการกระทําความผิดและกระทําผิดซํ้ามากขึ้น ขอมูลจากสถาน
พินิจทั่วประเทศ ระบุวามีจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําผิดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแต ป พ.ศ. 2547-2549  
ดังนี้ 33,308 คน 36,080 คน และเปน 48,218 คน ตามลําดับ อนึ่งขอมูล ในป พ.ศ. 2550 (ถึงเดือน ต.ค.) มีเด็ก
และเยาวชนที่กระทําผิดแลว 41,743 คน 

6. ปญหาความไมสงบและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  นับตั้งแตป พ.ศ.2547 พบวา 
เกิดเหตุความรุนแรงรูปแบบตางๆ ในพื้นที่ 4 จังหวัดจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขอมูล 
ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 มีเหตุการณเกิดขึ้นแลวถึง 6,830 คร้ัง 

7. ปญหาคดีอาญาและผูตองขังยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ขอมูลคดีอาญาขึ้นสูศาล ระหวางป พ.ศ. 2547-
2549 เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนี้  425,557 คดี  433,569 คดี  467,512 คดี  ตามลําดับ  โดยคดีที่พิจารณาเสร็จ
ระหวางป พ.ศ.2547-2549 ดังนี้  420,333 คดี  430,180 คดี 466,953 ตามลําดับ  และในสวนจํานวนผูตองขัง
ของกรมราชทัณฑ พบวา มีนักโทษเด็ดขาดคดีอาญาทั่วประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2548-2550 (ขอมูล ณ เดือน
มิถุนายน 2550) เพิ่มขึ้น ดังนี้  67,971 คน  82,888 คน และ 84,101 คน ตามลําดับ โดยคดีอาญาที่กระทํา
ความผิดในคดียาเสพติดมากที่สุด รองลงมา คือ คดีประทุษรายตอทรัพย และคดีชีวิต รางกายและเพศ 

8. ปญหาความคาดหวังของภาคประชาชนที่มีตอกระบวนการยุติธรรม  พบวา 
1) ระบบงานยุติธรรมควรมีการดําเนินงานที่รวดเร็ว กระชับ สะดวกในการเขาถึงบริการ 

โปรงใส เปนกลาง และตรวจสอบได โดยไมถูกแทรกแซงทางการเมือง 
2) บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมควรมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมีจิตสํานึกใน

การใหบริการ รวมทั้งหมั่นพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง 
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3) กฎหมายทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีการบังคับใชอยาง
จริงจัง 

4) ประชาชนมีความรูความเขาใจดานกฎหมายและสิทธิตางๆ รวมทั้งเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน 

5) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีฐานขอมูลกลางที่เชื่อมโยงกันอยางทั่วถึงและเปน
ระบบทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค และสามารถเปดเผยใหประชาชนสามารถเขาถึงไดดวยตนเอง 

6) มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกทั้งในทางแพงและทางอาญาที่หลากหลายเพื่อลดปริมาณคดี
ที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและสรางความสมานฉันทในสังคม 

7) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ควรมีกลไกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และเอื้อตอ
การอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางทั่วถึง 

นอกจากนี้ ไดทําการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงของหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ  สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

1. ปญหาอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรม  พบวา หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดกลไก
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ขาดความเชื่อมตอของระบบขอมูล บุคลากรขาดจิตใจใหบริการ กระบวนการ
ยุติธรรมมุงใหความสําคัญกับสิทธิและเสรีภาพของผูกระทําผิดจนใหความสําคัญกับเหยื่อนอยกวาที่ควร และ
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นตอการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม 

2. แนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรม   ผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นวาควรมีการเชื่อมโยงเพื่อใช
ประโยชนจากขอมูลรวมกัน พรอมกับการปรับทัศนคติการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
ในดานของการปฏิบัติงานควรเนนการดําเนินการในเชิงปองกันดวยการสรางความเข็มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว เนนการระงับขอพิพาทตั้งแตกอนการเขาสูศาล  ควรแยกพนักงานสอบสวนจากการทําหนาที่ของ
ตํารวจโดยมีกฎหมายกําหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่ชัดเจน การพิจารณาคดีมีกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจน และสงเสริมการนําเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรม มีการบังคับใชกฎหมายอยาง
เข็มงวดและลงโทษผูบังคับใชกฎหมายที่ประพฤติมิชอบ แกไขกฎหมายที่ยังมีขอบกพรองและลาสมัย 
สงเสริมการวิจัยและการเผยแพรการวิจัยเพื่อใหสามารถนํามาพัฒนาตอยอดในการพัฒนากฎหมาย รวมถึง 
การสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน 

 

2.3 มุมมองและความตองการของบุคลากรดานการวิจัยจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
คณะอนุกรรมการดานการศึกษา วิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม โดยสํานกังาน

กิจการยุติธรรมในฐานะฝายเลขานุการจึงไดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนแมบทวิจัย
กฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) วันที่  18 กันยายน พ.ศ.2551  
ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี เพื่อรับฟงความคิดเห็นและเก็บขอมูลที่
เกี่ยวของกับสภาพปญหาและความตองการวิจัยของหนวยงานโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ เจาหนาที่ระดับสูงและ
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นักวิจัยจากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเขารวมประชุม ซ่ึงมีผูรับผิดชอบงานดานการวิจัยเขารวม
จํานวน 24 หนวยงาน รวมทั้งส้ิน 64 คน  ทั้งนี้ การดําเนินการในวัน เวลา สถานที่ดังกลาวฯ ไดรับขอมูลจาก
การอภิปรายและตอบแบบสอบถามโดยสรุปสาระสําคัญได 3 ประเด็นดังนี้ 

 

2.3.1.ขอมูลสภาพปญหาการปฏิบัติงานและปญหาการวิจัยในหนวยงาน 
1) ดานประเด็นการวิจัย 

1.1) ขาดนโยบายและการกําหนดหัวขอการวิจัยจากผูบริหารหนวยงาน 
1.2) การกําหนดหัวขอการวิจัยมาจากเจาหนาที่ปฏิบัติการและซึ่งไมสอดคลองกับ

ความคิดเห็นหรือตองการของฝายบริหาร 
1.3) การกําหนดหัวขอการวิจัยขาดการบรูณาการทั้งภายในหนวยงานและระหวาง

หนวยงาน 
2) ดานการบริหารการวิจัย 

2.1) ไมมีระบบฐานขอมูลเผยแพรอางอิงผลงานวิจัยที่ดี  
2.2) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอความตองการวิจัย 
2.3) ขาดระบบการประสานงานที่ดีระหวางนักวิจัยกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.4) มีเวลาจัดทําขอเสนอการวิจัยนอย 
2.5) เนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนผูพิจารณาขอเสนอการ

วิจัยในภาพรวม ทําใหหนวยงานตองทําขอเสนอการวิจัยลวงหนาคําของบประมาณปกติเปนระยะเวลานาน 
2.6) ไมมีระเบียบราชการที่ใชสําหรับงานวิจัยที่เหมาะสม การซื้อหรือการจางตอง

อางอิงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุที่มีหลักเกณฑไมเอื้อตองานดานการวิจัย 
2.7) ปญหาระยะเวลาการวิจัยที่อาจใชเวลานานทําใหเมื่องานวิจัยในบางเรื่องเมื่อแลว

เสร็จไมสามารถใชประโยชนไดเพราะไมทันสมัยหรือเหมาะสมกับสถานการณ 
3) ดานบุคลากรการวิจัย 

3.1) ไมมีบุคลากรดานการวิจัยและไมมีโครงสรางหรือกรอบอัตรากําลังดานการวิจัย
รองรับงานดานการวิจัย 

3.2) นักวิจัยปจจุบันไมมีเวลาทําวิจัย เนื่องจากมีงานบริหารและงานปฏิบัติตามภารกิจ 
3.3) ขาดบุคลากรที่มีความรูประสบการณการวิจัยที่มีทักษะและชํานาญสูง 
3.4) ผูปฏิบัติงานไมมีความชัดเจนในสายงานดานการวิจัย(Career path) 
3.5) คาตอบแทนบุคลากรการวิจัยไมจูงใจเทาที่ควร 
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2.3.2. ความตองการของหนวยงานดานการวิจัยในรอบระยะเวลา 5 ปขางหนา 
1) ดานประเด็นการวิจัย 

1.1)  หนวยงานควรจัดทําขอเสนอการวิจัยในลักษณะบูรณาทั้งภายในหนวยงานและ
ระหวางหนวยงาน เชน  ชุดโครงการแกไขปญหายาเสพติดทั้งระบบ  เพื่อใหเกิดความรวมมือและสามารถ
จัดหาทรัพยากรดําเนินการไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

1.2) ควรสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยกับตางประเทศ เชน  ปญหาการคามนุษย  
การคาขายผิดกฎหมาย  ซ่ึงควรจะมีการศึกษารวมกันระหวางประเทศตนทางและประเทศปลายทางถึงสาเหตุ
ของปญหา แนวทางและวิธีการปองกันและปราบปรามอยางเปนระบบรวมกัน 

1.3) ควรสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการบริหารงานยุติธรรมในภาพรวม 
ยกตัวอยาง เชน ปญหาการคนหาขอเท็จจริงในการดําเนินคดีใน 3 หนวยงาน  ซ่ึงพบวามีความแตกตางของ
โครงการองคกรและการบริหารจัดการในระหวาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด และ
สํานักงานศาลยุติธรรม เปนตน 

1.4) ควรสงเสริมและใหความสําคัญกับการวิจัยกฎหมายมหาชนใหมากยิ่งขึ้น 
1.5) ควรศึกษาแนวทางจัดตั้งกองทุนวิจัยของการบริหารงานยุติธรรม  ควบคูกับการ

พัฒนาเครือขายสนับสนุนการวิจัย 
1.6) ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัยรวมกัน เชน ระบบการ

สืบคนคําพิพากษา  ระบบฐานขอมูลการกระทําผิดซํ้า  การจัดทําฐานขอมูลการแปลกฎหมายและการวิจัย
ของตางประเทศ (ไทย - อังกฤษ และ ภาษาตางประเทศ -ไทย) 

2) ดานการบริหารการวิจัย 
2.1) ควรกําหนดแนวทางใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางแพรหลายโดย

ผลักดันในผลการวิจัยเปนสวนหนึ่งของนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติใดๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.2) ควรกําหนดแนวทางการติดตาม กํากับ ควบคุมคุมคุณภาพของการวิจัยเพื่อใหมี

คุณภาพ ถูกตองตามหลักวิชาการ  
2.3) ควรสงเสริมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีลักษณะ Routine to research 
2.4) การสงเสริมใหการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยอาจกําหนดให

การวิจัยเปนตัวช้ีวัดผลงานในระดับบุคคล หรือ กําหนดใหการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการประเมินการเลื่อน
ระดับของขาราชการ 

2.5) การวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม ควรพิจารณาและเปดโอกาสแกองคกร
อื่นที่อยูนอกกระบวนการยุติธรรมเชน ชุมชน หรือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีบทบาทที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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3) ดานบุคลากรการวิจัย 
3.1) ควรสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการไดมีโอกาสการทําวิจัย เชน หากมีการจางที่ปรึกษา

ควรใหขาราชการเขารวมเปนคณะวิจัยหรือผูชวยวิจัยเพื่อเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณจากการปฏิบัติงาน
จริงซ่ึงอาจจัดทําขอตกลงการวิจัยหรือขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) 

3.2) การอบรมหรือการพัฒนานักวิจัยนอกจากการการบรรยายภาคทฤษฏีแลว ควร
สงเสริมใหมีการปฏิบัติจริงดวย   

3.3) ควรสงเสริมใหนักวิจัยหนาใหมไดมีโอกาสทําวิจัย โดยแบงกลุมการพิจารณา
ขอเสนอวิจัยประจําปเปน 2 กลุม คือ กลุมนักวิจัยที่มีประสบการณสูง และนักวิจัยหนาใหม 

3.4) ควรสนับสนุนการวิจัยในระดับวิทยานิพนธ(โท-เอก) โดยกําหนดประเด็นที่
ตองการทําวิจัยและไมยากจนเกินไป และมีทุนสนับสนุนที่เหมาะสม 

3.5) ควรสนับสนุนและใหความสําคัญกับการสรางและการพัฒนาเครือขายการวิจัย  
เชน การจัดใหกิจกรรมของการสัมมนาเครือขายเปนประจํา 
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แผนภาพที่ 2    แสดงการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนโอกาสและขอจํากัดของการวิจัยกฎหมายและ ระบบงาน
ยุติธรรม 

 

จุดแข็ง จุดออน 
1. มีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน

ยุ ติ ธ ร ร ม แ ห ง ช า ติ  ซ่ึ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต า ม
พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2549 และนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
เปนรองประธาน ผูแทนจากหนวยงานตางๆ 
โดยไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการดาน
การศึกษาวิจัย กฎหมายและระบบงานใน
กระบวนการยุติธรรมมารับผิดชอบงานดานนี้
โดยเฉพาะ 

2. มีหนวยงานกลางไดแก สํานักงานกิจการ
ยุติธรรมทําหนาที่รับผิดชอบงานดานการวิจัย 
การประสานงานระหวางหนวยงานโดยตรง 

3. มีการจัดกจิกรรมการอบรมและพัฒนาการ
วิจัยแกนักวิจยัและบุคลากรอยางตอเนื่อง 

4. ผูทําวิจัยอยูในปจจุบันยังมีความกระตือรือรน
ตอทําวิจัยซ่ึงไดใหขอมูลความตองการวิจัยใน
หลายประเด็นเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน  

5. มี ระ เบี ยบสํ านั ก ง านกิ จการยุ ติ ธ รรมที่
กําหนดใหนักวิจัยมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
จากการทําวิจัย 

6. มีแผนแมบทวจิัยกฎหมายและระบบงานใน
กระบวนการยตุิธรรมที่กําหนดเปาหมายการ
วิจัยชัดเจน 

1. มีปริมาณงานประจํามากทําใหไมมีเวลาทําการ
วิจัย 

2. การบริหารงานยุติธรรมไมมีความเขมแข็งเพียง
ตอการจัดการปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

3. ขาดฐานขอมูลดานการวิจัยที่มีการเชื่อมโยง
ระหวางหนวยงานและเปนประโยชนตอการ
คนควา อางอิง  

4. การติดตามประเมินผลการวิจัยในหนวยงานอื่นๆ 
ยังไมเปนระบบที่ตอเนื่องจริงจัง 

5. ไมมีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเฉพาะและสอดคลอง
กับการวิจัย ทําใหการเบิกจายและการจัดซ้ือจัด
จางตองอางอิงระเบียบสํานักนายกวาดวยพัสดุซ่ึง
ไมมีความคลองตัว 

6. การบริหารโครงการวิจัยที่ตองดําเนินการใหเเลว
เสร็จภายใน 1 ป 

7. ขาดมาตรการนําผลงานวิจัยไปสูภาคปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม 

8. นโยบายและการใหความสําคัญตอการวิจัยของ
ผูบริหารในหนวยงานกระบวนการยุติธรรม 

9. ขาดการวิจัยในประเด็นที่ทันสมัยและสอดคลอง
กับสถานการณ 

10. ขาดการบรูณาการวิจัยรวมกันในลักษณะของ  
   ชุดโครงการวิจัย 

11. ขาดการวิจัยที่เปนการคาดการณ (forecast) หรือ 
   การวิจัยในเชิงนโยบาย 
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จุดแข็ง จุดออน 
 12. มีปญหาการประสานงานกับหนวยงานที่ 

   เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทั้งในและ 
   ตางประเทศ 

13. มีปริมาณนักวิจัยที่มีความรูสามารถไมเพียงพอ  
   คาตอบแทนการวิจัย  ความกาวหนาในสาย 
   งานวิจัยท่ีไมชัดเจน 

14. นักวิจัยหนาใหมมีโอกาสทําวิจัยนอย 
15. ในทัศนะของหนวยงานอื่นมีความเห็นวา แผน 

   แมบทวิจัยฯ ที่ผานมาไมไดสรางความรูสึกเปน 
   เจาของรวมใหกับหนวยงานอื่นๆ  

16. หนวยงานตางๆมีความเปนอิสระในการขอ 
   งบประมาณการวิจัยและวิธีการของบประมาณ 
   ที่ ก ร ะ จ า ย ไ ป ห ม ว ด ง บ ป ร ะ ม า ณ อื่ น  
   นอกเหนือจากงบอุดหนุน  ทําใหการรวบรวม 
   สถิติข อมูลและงบประมาณด านการวิ จั ย 
   กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 
   ในภาพรวมยังทําไมได 

17. หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีวัฒนธรรม 
   องคกรที่ตองการความเปนอิสระในการบริหาร 
   กิจการของหนวยงานตนรวมทั้งในดานการวิจัย  
   จึงกอใหเกิดความกังวลใจในสถานภาพของ 
   แผนแมบทวิจัยฯที่อาจเขามาควบคุม กํากับ ดูแล 
   การวิจัยของหนวยงานตน 
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โอกาส อุปสรรค/ขอจํากัด 
1. รัฐธรรมนูญใหความสําคัญในการคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการ
เขาถึงความยุติธรรมจากภาครัฐ 

2. รัฐบาลใหความสําคัญในการฟนฟูสังคม 
(social sanction) การพัฒนากฎระเบียบ และ
การบั งคั บ ใช กฎหมายอย า ง เป นธรรม 
โดยเฉพาะการใหความคุมครองผูบริโภค  

3. มาตรฐานการปฏิบัติงานและอนุสัญญาตางๆ 
ของสหประชาชาติใน 18 ประเด็นที่เอื้อตอ
การกําหนดหัวขอการวิจัยที่นําไปสูการพัฒนา
งาน 

4. มีนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรมที่
สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน  อาทิ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การ
แก ไขปญหายา เสพติด  การแก ไขฟนฟู
ผู กระทํ า ผิด  กระบวนการยุ ติ ธรรม เชิ ง
สมานฉันท 

5. มีการจัดตั้งองคกรปฏิรูปกฎหมาย องคกร
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  การทํางาน
รวมกับภาคประชาสังคมและสนับสนุนการ
พัฒนาองคกรตํารวจ 

6. มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ฉบับที่  10 ที่ให
ความสําคัญกับการปฏิรูประบบการวิจัย โดย
จะจัดใหมีกองทุนวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน 

 
 
 

1. ระยะเวลาการเสนอของบประมาณการวิจัยตาม
ปฏิทินงบประมาณที่ตองดําเนินการลวงหนา 

2. ปญหาการกระทําความผิดมีลักษณะที่ซับซอน
ทําใหการปฏิบัติงาน  การวิจัยและการเก็บ
รวบรวมขอมูลมีความยุงยากมากขึ้น 

3. ไดรับงบประมาณสนันสนุนที่ไมเพียงพอตอ
ความตองการ 

4. ขาดการพัฒนาและการประสานงานกับ
เครือขายแหลงทุนวิจัยอ่ืน อาทิ สกว. สสส. และ 
World Bank 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

บทที่ 3 
ยุทธศาสตรการวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 

 
แนวคดิพื้นฐานของการจัดทาํแผนแมบทวจิัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยตุิธรรม 
1. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แกผูสอบไลไดวิชาความรูช้ันเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33 ณ อาคารใหม สวนอัมพร 29 ตุลาคม 2524  ที่วา  
“..กฎหมายนั้นไมใชตัวความยุติธรรม เปนแตเพียงเครื่องมืออยางหนึ่งสําหรับใชในการรักษาและอํานวย
ความยุติธรรมเทานั้น การใชกฎหมายจึงตองมุงหมายใชเพื่อรักษาความยุติธรรมไมใชเพื่อรักษาตัวบทของ
กฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผนดินก็มิไดมีวงแคบอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย หาก
ตองขยายออกไปใหถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจน เหตุและผลตามเปนจริงดวย...” เปนหลักปรัชญานําทาง   

2. มุงใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานและบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม  เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบริการแกประชาชนที่ตองเขาสูกระบวนการยุติธรรม
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และตรวจสอบได 

3. มุงใหความสําคัญกับการพัฒนากฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย  เพื่อใหกฎหมายเปน
เครื่องมือในการควบคุม กํากับ ดูแล รักษาความสงบสุขของประชาชน และสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มุงสงเสริมการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชนในการเสนอความคิดเห็น ความตองการ 
ขอเสนอแนะและแนวทางตางๆ อันนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานและการใหบริการของหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคและเทาเทียมแกประชาชน 

ทั้งนี้  บนพื้นฐานการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สภาพแวดลอมภายนอกของบริหารงาน
ยุติธรรม  การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของการวิจัย กฎหมายและระบบงานใน
กระบวนการยุติธรรม  ตลอดจนความตองการของหนวยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  แผน
แมบทการวิจัยวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556)  จึงไดกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค เปาหมายหลัก และยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 

  
วิสัยทัศน  
 “การวิจัยทําใหไดองคความรูสําคัญในการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมี

ประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรม สงผลใหประชาชนมีสวนรวมและเขาถึงความยุติธรรมไดอยาง
เสมอภาค รวดเร็ว ทั่วถึง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได” 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

พันธกิจ 
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 

(พ.ศ.2553-2556) เกิดผลอยางเปนรูปธรรม มุงสูวิสัยทัศนที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนด
พันธกิจของการพัฒนา  ดังนี้ 

1. สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 

2. สนับสนุนใหมีการนําองคความรูจากผลงานวิจัยไปสูการกําหนดนโยบาย แนวทางเพื่อเปน
กรอบในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอยางเปนรูปธรรม 

3. สนับสนุนสงเสริมใหหนวยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตระหนักถึงคุณคา
จากองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาวิจัย และสงเสริมใหการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานโดยจัดให
มีการศึกษา อบรมแกบุคลากรใหความรูในระเบียบวิธีการวิจัยจนสามารถทําศึกษา คนควา หรือทําการวิจัย
ในระดับพื้นฐานได 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการวิจัยและสงเสริมใหมีการวิจัยในสาขากฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เพียงพอและสอดคลองตอความตองการของประเทศ 
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการนําองคความรูจากผลงานวิจัยไปสูการกําหนดนโยบาย 

และสนับสนุนใหหนวยงานไดนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
3. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนานักวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่มีความรู

ความสามารถในการทําวิจัยตามหลักวิชาการและเปนที่ยอมรับ 
 

 เปาหมายหลัก 
1. มีหนวยงานหรือบุคลากรใชแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการ

ยุติธรรมเปนกรอบทิศทางการวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่นําไปสูการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมของประเทศอยางตอเนื่องเพียงพอ 

2. มีผลงานวิจัยที่สอดคลองกับกรอบทิศทางของแผนแมบทวิจัยฯ ไดนําไปสูการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรม     

3.  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการนําองคความรูจากผลงานวิจัยไปสูการกําหนดนโยบาย 
และการปฏิบัติ 

4.  มีบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาองคความรูดานการวิจัยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

ยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงาน 
เพื่อใหการพัฒนาการวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนยุติธรรมของประเทศในอนาคต

ขางหนาในชวงระยะเวลาระหวางป พ.ศ.2553-2556 บรรลุเปาหมายหลัก สอดคลองกับพันธกิจ และผลักดัน
ใหบังเกิดผลตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว และมีความกับสอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐ
แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ (พ.ศ.2552-2555)  จึงเห็นควรกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ไวจํานวน  3 ยุทธศาสตร  8 แผนงาน  เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานที่
สอดคลอง สนับสนุนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนากฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย 
แผนงานที่ 1  การวิจยัเพื่อพฒันากฎหมาย 
แผนงานที่ 2  การวิจยัเพื่อพฒันาการบังคบัใชกฎหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 2   การพัฒนานโยบาย  การบริหารและการอํานวยความยุติธรรม 
แผนงานที่ 1  การพัฒนานโยบายการยุติธรรม 
แผนงานที่ 2  การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรม   
แผนงานที่ 3  การพัฒนาการอํานวยความยตุิธรรมสูหลักนิติธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3   การสงเสริมการมีสวนรวมและการเขาถึงความยุติธรรม 
แผนงานที่ 1   การเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในระบบงานยุติธรรม 
แผนงานที่ 2   การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
แผนงานที่ 3   การวิจยัเพื่อสงเสริมการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนากฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย 
 
สาระสําคัญของยุทธศาสตรการวิจัย 
ดวยกระเเสของโลกในยุคโลกาภิวัตนที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคมและ

ปญหาอาชญากรรมหรือขอพิพาทในประเทศ ทําใหตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือบัญญัติกฎหมาย
ขึ้นมาใหมเพื่อใหทันสมัย  สอดคลองกับความตองการของประเทศ  จึงมีความจําเปนตองสงเสริมใหมีการ
วิจัยและพัฒนากฎหมายทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ โดย
ครอบคลุมทั้งทางอาญา  แพงพาณิชย และปกครอง สงเสริมการวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการนํากฎหมาย
ไปสูการบังคับใช  รวมทั้งการพัฒนามาตรการทางกฎหมายใหมๆ ที่จะนําไปใชในการปองกันอาชญากรรม  
การระงับขอพิพาททั้งทางแพงและปกครอง  การพัฒนาแกไขปรับปรุงกฎหมายในการอํานวยความยุติธรรม
ตามภารกิจของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม  เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนและสังคมเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติ โดย

ครอบคลุมทั้งทางอาญา แพงพาณิชย และปกครอง ใหมีความเหมาะสมกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. เพื่อวิจยัและพัฒนามาตรการบังคับใชกฎหมายใหมีความทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อวิจัยและพัฒนากระบวนการบังคับใชกฎหมาย  รวมทั้งผลกระทบตอประชาชนและบุคคลที่

มีสวนไดเสียในระบบงานยุติธรรม 
 
ตัวชี้วัด 
1. มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสอดคลองกับวัตถุประสงค ที่มุงเนนพัฒนากฎหมาย  มาตรการบังคับใช

กฎหมาย  และกระบวนการบังคับใชกฎหมาย 
2. มีการนําผลงานวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายหรือนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม     
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

แผนงานที่ 1   การวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย 
 
วัตถุประสงค 
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา แกไข ปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมาย 

วิธีสบัญญัติ และอนุสัญญาระหวางประเทศโดยใหครอบคลุมทั้งทางอาญา  แพงพาณิชย และปกครอง  
รวมทั้ง สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อใหเกิดนวัตกรรมทางความคิดที่นํามาสูการพัฒนามาตรการบังคับอื่น   
ที่จะทําใหกฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดระเบียบของสังคมและกําหนดภารกิจการดําเนินการตาง ๆ 
ของหนวยงานในงานยุติธรรมใหมีความทันสมัยและเหมาะสมเพื่อใหการบริหารงานยุติธรรมมี
ประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

 
ประเด็นวิจัย 

1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
2. การปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับอนสัุญญาระหวางประเทศ 
3. การนํามาตรการลงโทษระดับกลาง (intermediate sanction) มาใชในกระบวนการยุตธิรรม  
4. กฎหมายและมาตรการที่ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกจิและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

ทั้งอาญา แพง พาณิชย และปกครอง 
5. กฎหมายใหความคุมครองประชาชน เชน การโฆษณาเกนิจริง การชําระบริการลวงหนา 
6. กฎหมายปรับปรุงอายุความในคดีอาญา 
7. ผลกระทบของกฎหมายระดบัสากลและภมูิภาคที่มีตอกฎหมายไทย 
8. กฎหมายยุติธรรมทางเลือก 
9. การปรับปรุงวิธีพิจารณาความเพื่อลดการนาํคดีขึ้นสูศาลสูง 
10. กฎหมายทีก่ําหนดอํานาจหนาที่เฉพาะของหนวยงาน 
11. การสังเคราะหกฎหมายไทย 
12. การพัฒนากฎหมายและขอสัญญาที่ไมเปนธรรม/กฎหมายคุมครองผูบริโภค 
13. ฯลฯ 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หนวยงานประสาน :  สํานักงานกิจการยุติธรรม 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

แผนงานที่ 2  การวิจัยเพื่อพัฒนาการบงัคบัใชกฎหมาย 
 

วัตถุประสงค 
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการบังคับใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญา การบังคับมาตรการทางแพง พาณิชย 

และปกครอง  เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน การมีสวนรวมของ
ประชาชน ความทันสมัยสอดคลองกับสภาพปญหาอาชญากรรมและสังคม ใหความสําคัญตอผูบังคับใช 
(เจาหนาที่และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม) ผูถูกบังคับใช (ประชาชน) เหยื่อหรือผูเสียหาย ผูตองหา/
ผูกระทําผิด/จําเลย  เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม  ตลอดจนทําใหประชาชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม
ทางแพง พาณิชย และปกครองไดรับความยุติธรรมอยางรวดเร็วและพึงพอใจ 

 
ประเด็นวิจัย 

1. การดําเนนิคดกีับเจาหนาที่รัฐ กรณี ละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติงานผิดพลาดในคดี
สําคัญ 

2. ปญหาการบังคับใชกฎหมายในสถานการณฉุกเฉินและสถานการณพิเศษ 
3. การบังคับโทษและกําหนดโทษที่เหมาะสม 
4. ปญหาการใชกฎหมายในการเขาสืบคนขอมูลของกลุมผูเกี่ยวของ 
5. ปญหาการบังคับใชกฎหมาย กรณีผูตองหาเปนผูมีอิทธิพล 
6. ปญหาการบังคับทางแพงและทางปกครอง 
7. ผลกระทบการบังคับใชกฎหมายตอประชาชน 
8. การบังคับคดีทรัพยสินทางปญหา 
9. การพัฒนามาตรการทางภาษีเพื่อปราบปรามการทุจริตทางตรงและเชิงนโยบาย 
10. ฯลฯ 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หนวยงานประสาน :  สํานักงานกิจการยุติธรรม 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

ยุทธศาสตรที่ 2   การพัฒนานโยบาย  การบริหารและการอํานวยความยุติธรรม  
 
สาระสําคัญของยุทธศาสตรการวิจัย 
กระบวนการยุติธรรมมีเปาหมายที่สําคัญ คือ เพื่อดูแลรักษาความสงบสุขในสังคม โดยการควบคุม 

ปองกัน ปราบปรามอาชญากรรมและการกระทําผิดทุกประเภท และเพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชนที่

เขาสูกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค รวดเร็ว ทั่วถึง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได โดย

ครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภท  ไดแก การดําเนินคดี การพิจารณาพิพากษาคดี  การใหความคุมครองสิทธิแก

ประชาชน  ผูตองหา และจําเลย การเยียวยาผูเสียหาย  การแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําความผิด และกิจกรรม

อ่ืนๆเพื่อระงับความขัดแยงระหวางบุคคลในชุมชนหรือสังคม ซ่ึงเปนภารกิจหนาที่ขององคกรใน

กระบวนการยุติธรรมที่พึงจะดําเนินการใหแกประชาชนโดยคํานึงถึงความมีมาตรฐาน เปนธรรมและทั่วถึง  

เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนและสังคมที่มีตอองคกรและบุคลากรผูปฏิบัติงานในกระบวนการ

ยุติธรรม  สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อนํานวัตกรรมมาใชในกระบวนการยุติธรรม เชน การคุมครองความ

ปลอดภัยของประชาชนและผูปฏิบัติงานในศาล (Court Marshall)  ดังนั้น การกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยจึง

มุงเนนการพัฒนานโยบาย  การบริหารและการอํานวยความยุติธรรม  เพื่อตอบสนองตอปญหาและความ

ตองการของประเทศดังกลาวขางตน  ทั้งนี้จะสงเสริมการวิจัยเพื่อใหเกิดการทํางานเชิงบูรณาการ และ

สงเสริมการบริหารงานยุติธรรมเชิงระบบที่มีความตอเนื่อง เชื่อมโยง เปนเอกภาพและเชิงรุกที่เนนประโยชน

สาธารณชนเปนตัวตั้ง  คํานึงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานและอนุสัญญาตางของสหประชาชาติ  เพื่อนําพา

กระบวนการยุติธรรมทั้งองคาพยพสูหลักนิติธรรม ลดทอนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรมกระแสหลักใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เปนธรรม ทั่วถึง คาใชจายนอย ลดความเปน

ระบบราชการในการดําเนินคดี ลดปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม พัฒนาระบบพยาน สงเสริม

การศึกษา ทบทวนการตรวจสอบถวงดุลการใชอํานาจของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมตามบทบัญญัติ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2550 อีกทั้งใหความสําคัญการวิจัยเกี่ยวกับการนํานโยบายหรือ

มาตรการใหมๆ ที่เปนนวัตกรรมสูการปฏิบัติ รวมถึงการติดตามประเมินผลอันนําไปสูการพัฒนาระบบการ

บริหารและการปฏิบัติงานของหนวยงานในระบบงานยุติธรรม 

วัตถุประสงค 
1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย การนํานโยบายสูการปฏิบัติ การควบคุม กํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติในระบบงานยุติธรรม  
2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสรางองคกรและกลไกการบริหารงานยุติธรรม การพัฒนาบุคลากร  

การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

3. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการอํานวยความยุติธรรมใหสอดคลองกับหลักนิติธรรม 
 
ตัวชี้วัด 

1. มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสอดคลองกับวัตถุประสงคที่มุงเนนการพัฒนานโยบาย  พัฒนาการ
บริหาร และการอํานวยความยุติธรรม 

2. มีการนําผลงานวิจัยไปใชในการปรับปรุงนโยบายหรือนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม     
 

แผนงานที่ 1  การพัฒนานโยบายการยตุิธรรม 
 

วัตถุประสงค 
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการกําหนดนโยบายของภาครัฐในงานยุติธรรม โดยมุงหมายใหเกิดนวัตกรรมที่

เปนประโยชนตอการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนและผูมีสวนผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงอาจเปน 
การตอยอดจากแนวนโยบายและภารกิจเดิมหรือมีนโยบายใหมที่สอดคลองกับปญหาการบริหารงาน
ยุติธรรมของประเทศและความตองการที่มาจากภาคประชาชน  รวมทั้ง ผูมีสวนไดเสียในงานยุติธรรม
เพื่อที่จะใหการอํานวยความยุติธรรมที่ดําเนินการโดยภาครัฐมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ประเด็นการวจัิย 

1. การวิเคราะหปญหาการนาํนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
2. การวิเคราะหผลกระทบของการนํานโยบายการยุติธรรมสูการปฏิบัติ 
3. การวิเคราะหที่สงเสริมการกําหนดนโยบายการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 
4. การวิเคราะหเพื่อการกําหนดนโยบายการลดปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม 
5. การวิเคราะหความเปนไปไดในการนําระบบรักษาความปลอดภัย  เชน Court Marshall  
มาใชการบริหารงานยุติธรรม 

6. การประเมนิผลการนํานโยบายสูการปฏบิัติ 
7. ฯลฯ 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หนวยงานประสาน :  สํานักงานกิจการยุติธรรม 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

แผนงานที่  2   การพัฒนาเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงานยุติธรรม   
 

วัตถุประสงค 
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา แกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกรในระบบงานยุติธรรม

โดยมุงสงเสริมใหมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะ ความรู และความสามารถของ
บุคลากร การติดตามและประเมินผลในภาคปฏิบัติงานเพื่อใหมีการดําเนินการตามภารกิจที่มีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได  รวมตลอดถึงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม 

 
ประเด็นการวจัิย 

1. โครงสรางและระบบการบรหิารงานที่เหมาะสมขององคกรปฏิรูปกฎหมาย 
2. โครงสรางและระบบการบรหิารงานที่เหมาะสมขององคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
3. โครงสรางและระบบการบรหิารงานที่เหมาะสมของสถาบันอนุญาโตตุลากร 
4. โครงสรางและระบบการบรหิารงานที่เหมาะสมของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 
5. การพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศในระบบงานยุติธรรม 
6. การพัฒนาระบบขอมูลสถิติอาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม  
7. การพัฒนามาตรฐานและตวัช้ีวัดการปฏิบตัิงาน 
8. การพัฒนาจรยิธรรมทางวิชาชีพและความเปนวิชาชีพของบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม 
9. การสรางดัชนีช้ีวัดความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 

10. ผลกระทบการดําเนินคดีลาชา 
11. การบริหารงานวิจยัและกลไกการติดตามประเมินผลงานวิจัย 
12. ฯลฯ 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หนวยงานประสาน :  สํานักงานกิจการยุติธรรม 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

แผนงานที่ 3   การพัฒนาการอํานวยความยตุิธรรมสูหลักนิติธรรม 
 
วัตถุประสงค 
1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการอํานวยความยุติธรรมเพื่อใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  เสมอภาค รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม 
2. ศึกษาวิจัยเพื่อปองกันอาชญากรรมและการกระทําผิด  การศึกษามาตรการทางสังคมใหมๆ ที่ชวย

ลดความขัดแยงทางสังคม รวมถึง การศึกษาวิจัยเชิงรุกเพื่อปองกันปญหาที่จะเขาสูกระบวนการยุติธรรม และ
การนําแนวคิดทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการอํานวยความยุติธรรม  

ประเด็นการวจัิย 
1. การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานรองรับการอํานวยความยุติธรรมในสถานการณพิเศษ 
2. การอํานวยความยุติธรรมในประเด็นรวมสมัยที่สังคมใหความสําคัญ เชน โรฮิงญา  การชื้อ

ขายอวยัวะ แรงงานตางดาว  การคามนุษย  การแขงรถซิ่ง ฯลฯ 
3. การพัฒนาระบบงานสืบสวน สอบสวน 
4. การพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดี 
5. การพัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและกลุมพิเศษเฉพาะ 
6. การแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทําผิดและกลุมพิเศษเฉพาะ 
7. การพัฒนาโปรแกรมแกไข ฟนฟูพฤติกรรมรูปแบบเฉพาะ ( Rehabilitation program for 

offenders)  
8. การสงเสริมการคุมครองสิทธิ  การเยียวยาและเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรม 
9. การพัฒนาการนํานิติวิทยาศาสตรมาใชกระบวนการยุติธรรม 
10. การสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
11. การพัฒนารูปแบบ  เทคนิคและวิธีการจัดการคดีพิเศษ 
12. การพัฒนามาตรการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมแนวใหม 
13. การพัฒนามาตรการปองกันการคามนุษย 
14. ฯลฯ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หนวยงานประสาน :  สํานักงานกิจการยุติธรรม 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

ยุทธศาสตรที่ 3   การสงเสริมการมีสวนรวมและการเขาถึงความยุติธรรม 
 
สาระสําคัญของยุทธศาสตรการวิจัย 
ปญหาอาชญากรรมและการกระทําผิดมีแนวโนมที่จะเพิ่มปริมาณและความสลับซับซอน ขณะที่

ภาครัฐมีขีดจํากัดในการทํางานเพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรมและการกระทําผิด และการอํานวยความ
ยุติธรรม จึงจําเปนตองดึงภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการอํานวยความยุติธรรม เพื่อใหเกิดการ
ขับเคลื่อน พัฒนาการอํานวยความยุติธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหเกิดการ
ยอมรับ เชื่ อมั่ นศรัทธาและลดความรู สึกแปลกแยกของประชาชนตอกระบวนการยุติ ธรรม   
ใหความสําคัญกับการลดชองวางที่จะทําใหเกิดปญหาในการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนทั้งในดาน
กายภาพและดานความรูสึกหรือจิตใจ ใหความสําคัญกับการพัฒนาโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  
ทิศทางการวิจัยจะตองมุงทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสาธารณชนและสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนสวนใหญ 

การกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและการเขาถึงความยุติธรรม จึงมีความมุง
หมายเพื่อสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยรูปแบบ กิจกรรมที่มีความเหมาะสมและความเปนไปไดของการที่จะเขา
มามสีวนรวมกับการปฏิบัติงานในภาครัฐของประชาชน ชุมชน องคกรในลักษณะของภาคีการพัฒนารวมถึง
รูปแบบอื่นๆที่เปนประโยชนตอการบริหารงานยุติธรรมของภาครัฐ  และ การพัฒนาชองทางหรือกระบวน
ตางๆที่จะเปนการทําใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรมอยางสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค ประหยัด และเปน
ธรรม ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณคดีที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม การแกไข บําบัด ฟนฟู เยียวยาประชาชนที่เขาสู
กระบวนการยุติธรรมทั้งเปนผูเสียหาย จําเลย รวมถึงครอบครัวของทั้งสองฝายเพื่อเปนการสมานรอยราว
ใหแกของประชาชนและสังคม 

ทั้งนี้ การมีสวนรวม (Participation) ครอบคลุมถึง การมีสวนรวมในการรับรู รวมแสดงความคิดเห็น 
รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ และเปนเจาของรวมกัน ซ่ึงอาจจะเปนการเขามามีสวนรวมอยางใด
อยางหนึ่งในการกําหนดนโยบายและหรือในระบบงานยุติธรรม ของประชาชน ชุมชน องคกรทั้งในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคกรไมแสวงหาผลกําไร 

ขณะที่ การเขาถึงความยุติธรรม (access to justice) หมายถึง วิถีทางหรือวิธีการที่ผูมีสวนเกี่ยวของ
ในระบบยุติธรรมเขาไปใชประโยชน และไดรับสิทธิตางๆ ที่เทาเทียมกันในบริการยุติธรรม ตลอดจนขอมูล
ขาวสาร และส่ิงอํานวยความสะดวก ทางดานตางๆ คือ ดานความรูสึกวาไดรับความยุติธรรมอยางเสมอภาค
เทาเทียมกัน ดานกายภาพ ไดแก ทําเลที่ตั้ง  ดานสังคม ไดแก การมีสวนรวมอยางเสมอภาคในบริการของรัฐ 
บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและสิทธิพลเมือง (civil rights) เชนเดียวกับคนอ่ืนๆ ในสังคม 
และดานจิตวิทยา ไดแก การเสริมพลังความเขมแข็งในการแกปญหาใหผานพนวิกฤตการณที่ประสบอยูไป
ได 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

การเขาถึงความยุติธรรม เปนสิ่งที่สามารถกระทําไดโดยผาน “กลไกการสื่อสารหลายรูปแบบ” และ
สามารถจําแนกประเภทได ดังนี้ 

(1) การเขาถึงความยุติธรรมดานความรู  ขาวสาร สารสนเทศ   เชน การใหการศึกษาชุมชน
เกี่ยวกับบริการตางๆ ดานกฎหมาย สิทธิ และหนาที่ การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  

(2) การเขาถึงความยุติธรรมดานกฎหมายและงานยุติธรรม เชน กลไกเปดชองทางสิทธิ 
กิจกรรมพิทักษสิทธิและผลประโยชน กิจกรรมการรางกฎหมาย หรือสนับสนุนกระบวนการการออก
กฎหมายโดยกลุมประชาสังคมในการตอสูเพื่อสิทธิกลุมผูไรสิทธิหรือกรณีกฎหมายมีชองวางตางๆ 

(3)  การเขาถึงความยุติธรรมดานสภาพทางกายภาพ เชน ที่ตั้ง การคมนาคม การติดตอส่ือสาร 
(4) การเขาถึงความยุติธรรมทางการบริการ  เชน ทางเลือกตางๆ ที่หลากหลายเหมาะกับกลุม

ผูใชบริการ ในชุมชน และขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการยุติธรรม 
(5)  การเขาถึงความยุติธรรมทางกลไกเสริมพลัง  เชน การใหคําปรึกษาและบําบัดอยาง

ตอเนื่อง กลุมเพื่อนเหยื่ออาชญากรรมตางๆ (victim support)  
 สวน กระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative dispute resolutions หรือ ADRs) หมายถึง การ

คุมครองสิทธิเสรีภาพ ใหความเปนธรรมในทางกฎหมายหรือแกไขปญหาความขัดแยงแกบุคคล โดยใช
ระบบรูปแบบวิธีการที่แตกตางจากระบบยุติธรรมกระแสหลัก มีลักษณะเปนทางการหรือไมเปนทางการ จะ
เนนการลงโทษชดใชหรือเนนการสมานฉันท และจะเชื่อมโยงกับระบบศาลหรือหันเหออกจากระบบศาลก็
ได เพื่อเปนชองทางใหประชาชนและสังคมบรรลุเปาหมายแหงการเขาถึงความยุติธรรมและความสงบสุข
ของสังคม  
 มีการจัดแบงการใชกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เปน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การเบี่ยงเบนจาก
กระบวนการยุติธรรม เปนวิธีการผลักดันผูกระทําความผิดที่ยังมิไดผานเขามาในขั้นตอนสวนใดสวนหนึ่ง
ของกระบวนการยุติธรรมออกไป เชน การจัดใหมี บานกึ่งวิถี  และการกักขังโดยใชเครื่องอิเล็กโทรนิก 
ระดับที่ 2 การเลี่ยงโทษจําคุก เปนวิธีการผลักดันผูกระทําความผิดที่ผานเขามาในขั้นตอนสวนใดสวนหนึ่ง
ของกระบวนการยุติธรรมออกไป เชน  การชะลอการฟอง การคุมประพฤติ และการทํางานบริการสังคม 
ระดับที่ 3 ลดผลกระทบจากการจําคุก เปนวิธีการผลักดันผูกระทําความผิดผานเขามาในขั้นตอนสุดทายของ
กระบวนการยุติธรรมแลว คือ เรือนจําใหออกไปจากกระบวนการยุติธรรม ไดแก การลดวันตองโทษ การพัก
การลงโทษ การปลอยตัวผูตองขังไปทํางานหรือศึกษานอกเรือนจํา และการอภัยโทษ  ทั้งนี้ กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกสําคัญๆ ที่จัดวาเปนนวัตกรรมยุติธรรมในปจจุบัน ไดแก ยุติธรรมชุมชน (Community 
justice) และ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท (restorative justice) 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

วัตถุประสงค 
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในงาน

ยุติธรรม 
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือแนวทางการนํากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชในงาน

ยุติธรรม 
3. การวิจัยเพื่อสงเสริมการทําใหประชาชนเขาถึงความยุติธรรมอยางสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค 

ประหยัด และเปนธรรม 
 
ตัวชี้วัด 
1. มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสอดคลองกับวัตถุประสงคที่มุงเนนสงเสริมการมีสวนรวม และการ

เขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 
2. มีการนําผลงานวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายหรือนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม     
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

แผนงานที่ 1   การเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในระบบงานยุติธรรม 
 
วัตถุประสงค 
เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในระบบงานยุติธรรมไดแก  ประชาชน ภาคประชา

สังคม องคกรไมแสวงหากําไร ภาคเอกชนและองคกรทั้งภาครัฐ  ทั้งรูปแบบการมีสวนรวมใหความคิดเห็น 
การรวมคิด  การรวมตัดสินใจ  การรวมดําเนินการ และรวมติดตามประเมินผลดวยความรูสึกของการเปน
หุนสวนหรือเปนเจาของรวมกันในการอํานวยความยุติธรรม 

ประเด็นการวจัิย 
1. การถายโอนภารกิจภาครัฐใหภาคเอกชนรวมดําเนินการ 

2. การกําหนดคาตอบแทนแกประชาชน องคกรที่เปนภาคีพัฒนา 

3. บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เหมาะสมในงานยุติธรรม 

4. การสรางพลังมวลชนในการรักษาความสงบของชุมชน 

5. ประสิทธิภาพของการพัฒนาเครือขายยุติธรรม 

6. การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครยุติธรรม 

7. การพัฒนากลไกความเชื่อมโยงและการประสานงานเพื่อการมีสวนรวมในระดับภูมิภาค 

8. การบูรณาการบทบาทอาสาสมัครและเครือขายในกระบวนการยุติธรรม 

9. ฯลฯ 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หนวยงานประสาน :  สํานักงานกิจการยุติธรรม 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

แผนงานที่  2   การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
 
วัตถุประสงค 

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการการดําเนินงานของภาครัฐและหนวยงานในการนํา
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชในระบบงานยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อลดขอพิพาทความขัดแยงในสังคมและ
ลดปริมาณคดีเขาสูกระบวนการยุติธรรม  ทําใหประชาชนไดรับการอํานวยความยุติธรรมที่รวดเร็ว ประหยัด 
ทั่วถึง และเปนธรรม 
 
ประเด็นวิจัย 

1. กระบวนการยตุิธรรมทางเลือกเหมาะสมกบัสังคมไทย 
2. ปญหาของขอกฎหมายและการยอมรับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
3. การชะลอการฟอง 
4. ความเปนไปไดในการนํานวตักรรมทางเลือกมาใชในกระบวนการยุติธรรมไทย 
5. ปญหาการนํายตุิธรรมทางเลือกมาใชในการอํานวยความยุติธรรม 
6. การจัดระบบและกลไกการเชื่อมโยงระหวางยุติธรรมกระแสหลักและยุติธรรมทางเลือก 
7. การประนอมขอพิพาท 
8. ฯลฯ 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หนวยงานประสาน :  สํานักงานกิจการยุติธรรม 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

แผนงานที่ 3   การวิจัยเพื่อสงเสริมการเขาถึงความยตุิธรรมของประชาชน 
 

วัตถุประสงค 
ศึกษาวิจัยปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนทั้งทางกายภาพและดาน

จิตใจ การขจัดปญหาที่ทําใหประชาชนรูสึกแปลกแยกจากกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการสรางความ
เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตอกระบวนการยุติธรรม พัฒนารูปแบบ  วิธีการ และชองทางการเขาถึงความ
ยุติธรรมของประชาชนใหมีความหลากหลายมากขึ้น 

 
ประเด็นวิจัย 

1. ทุนทางสังคม (Social Capital)ในระบบงานยุติธรรม 
2. การพัฒนากลไกและชองทางการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 
3. การสงเสริมการเขาถึงความยตุิธรรมของผูเสียหาย 
4. ปญหาและอุปสรรคการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 
5. ฯลฯ 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หนวยงานประสาน :  สํานักงานกิจการยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 67 



แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

บทที่ 4 
แนวทางการขับเคลื่อนไปสูการปฏบิัติ 

 
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานใน

กระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2553-2556 นับเปนกลไกที่มีความสําคัญยิ่งที่จะสงผลทําใหวิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตรและประเด็นการวิจัยตางๆ ไปสูการปฏิบัติไดอยางจริงจังและตอเนื่อง
โดยเปนที่ยอมรับ เขาใจ และมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ จึงกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผน
แมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมและการติดตามประเมินผลไว ดังนี้ 

1. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ
เพื่อใหแผนแมบทวิจยักฏหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมมีการนําไปสูการปฏิบัติ

ควรมีการดําเนินการดังนี ้
1.1   การผลักดันยทุธศาสตรในระดับนโยบาย  มีแนวทางดังนี ้

1.1.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ควรเพิ่มระดับการยอมรับแผนแมบทวิจัย
กฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม เปนสวนหนึ่งของกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย
ในกระบวนการยุติธรรม 

1.1.2 สํานักงบประมาณ  ควรจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยใหเพียงพอกับขอเสนอ
ของหนวยงาน  ทั้งนี้ อาจคํานึงถึงสัดสวนความเหมาะสมกับงบประมาณการพัฒนาประเทศ 

1.1.3 พัฒนากองทุนการวิจัย กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมหรือกําหนดสัดสวนใน
วงเงินงบประมาณประจําปของสํานักงานกองสนับสนุนการวิจัยหรือแหลงทุนอื่นที่รัฐบาลใหการสนับสนุน
เพื่อแผนแมบทวิจัยฯนี้มีผลการแปลงผลไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.1.4 ในสวนกระทรวงยุติธรรม  นําแผนแมบทวิจัยฯ  เขาสูการประชุมผูบริหาร
กระทรวงยุติธรรมเพื่อใหผูบริหารเห็นความสําคัญของการวิจัย และมีการกําหนดนโยบายสงเสริมการวิจัย
ตามกรอบทิศทางของแผนแมบทวิจัยฯ  โดยกําหนดใหการวิจัยเปนตัวช้ีวัดหนึ่งของหนวยงานและเปนสวน
หนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพิจารณาความชอบประจําป  อีกทั้งจัดหรือ
มอบหมายใหมีโครงสราง ภารกิจ  และบุคลากรรองรับงานดานการวิจัยโดยเฉพาะอยางตอเนื่อง  สรางความ
เขมแข็งใหกับคณะทํางานดานนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของแตละหนวยงาน   

1.1.5  สําหรับหนวยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม  จะตองมีการเผยแพรแผนแมบท
วิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมสูหนวยงานอื่น และลงนามขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางหนวยงาน (MOU)   

1.1.6 สงเสริมผลักดันการจัดทําชุดโครงการวิจัยเพื่อแกไขปญหากระบวนการยุติธรรม
ในภาพรวม หรือ การวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในลักษณะบรูณาการตัวประเด็น
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

ปญหาผลกระทบเกิดขึ้นจากกฎหมายหรือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามภารกิจขององคกรใน
กระบวนการยุติธรรมซึ่งนําไปสูความขัดแยงในสังคมและการไมยอมรับกฎหมายระเบียบของสังคม   ทั้งนี้  
การวิจัยอาจมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 ป หรือ บรูณาการการวิจัยรวมกันมากกวา  1 หนวยงานเพื่อให
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
 

1.2 การผลักดันยุทธศาสตรในระดับปฏิบัติ  มีแนวทางดังนี้ 
1.2.1  ควรมีการเผยแพรแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมให

หนวยงานและบุคลากรรับทราบอยางกวางขวาง 
1.2.2  มีการเผยแพรผลงานวิจัยผานเวทกีารประชุมสัมมนาระดับชาติอยางตอเนื่อง และ

หลากหลายชองทาง 
1.2.3   แกไขระเบียบกฎเกณฑที่ใชกับการใหทนุการวจิัย การตรวจรับใหมีความคลองตัว

เหมาะสมกับงานทางวิชาการ เชน การใหมีผูทรงคุณวุฒ(ิReader) และ Peer review ในการตรวจรับงานวิจยั 
1.2.4   มีการจัดทําคูมือ หลักเกณฑมาตรฐานกลางคลอบคลุมถึง การจัดทําและการ

พิจารณาขอเสนอการวิจยั  การรายงานความกาวหนา  และการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
1.2.5  มีการสรางแรงจูงใจในการทําวิจยัโดยมกีารใหรางวัลเปนคาตอบแทน และการเชิด

ชูเกียรตแิกนกัวิจัยทีท่ําผลงานวิจยัมีคุณภาพและมีการนําไปใชอยางเปนรูปธรรม 
1.2.6  สนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปเผยแพรผลงานวิจยัที่มีคุณภาพในประเทศ

และตางประเทศ 
1.2.7 การสงเสริมใหการศึกษาวจิยัเปนสวนหนึง่ของการปฏิบัติงาน (routine to research) 

1.3  การบริหารงานวิจัย    การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่ได
สรางปญหาใหสังคมใหมีความซับซอนและหลากหลายยิ่งขึ้นกอใหเกิดสถานการณพิเศษและสถานการณ
ฉุกเฉินกลายเปนปญหาวิกฤติที่สงผลกระทบตอประชาชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการ
บริหารประเทศ  ดวยเหตุดังกลาวขางตนนําไปสูความตองการของสังคมที่ประสงคใหหนวยงานและ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการกับปญหาความขัดแยงตางๆ เหลานั้น 

เพื่อใหการดําเนินการตางๆมีความรูที่เพียงพอที่ใชประกอบการพิจารณาการดําเนินการอยาง
หนึ่งอยางถูกตอง สมเหตุสมผลเปนไปตามหลักการทางวิชาการในสถานการณที่ยากลําบากตอการตัดสินใจ
ดําเนินการและพัฒนาใหมีกลไกสําหรับรองรับการศึกษาวิจัยอยางเรงดวนเมื่อมีสถานการณฉุกเฉินแผน
แมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม จึงแบงประเภทของการวิจัยออกเปน 3  กลุม 
ไดแก กลุมงานวิจัยเรงดวน  กลุมงานวิจัยประยุกต   กลุมงานวิจัยพื้นฐาน  และกําหนดใหคณะกรรมการที่
เกี่ยวของเปนผูพิจารณาจัดทําแผนการวิจัยประจําป  ขอเสนอการวิจัยประจําป  และสัดสวนการจัดสรร
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

งบประมาณการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตใหมีความเหมาะสมกับสถานการณและปญหาของประเทศ  
รวมถึง พัฒนากลไกรองรับการศึกษาวิจัยกรณีปญหาวิกฤติเรงดวนและมีระยะเวลาดําเนินการวิจัยนอย 

 
2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม 

2.1 การพัฒนาบุคลากรการวิจัย  บุคลากรการวิจัย ซ่ึงไดแก นักวิจัย ผูชวยนักวิจัยและผูทํางาน
สนับสนุนการวิจัยซ่ึงมีอยูจํานวนนอยในปจจุบัน  ดังนั้น จึงควรจัดใหมีกิจกรรมการเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถและเสริมสรางเครือขายการวิจัยอยางตอเนื่องโดยมีแนวทางดังนี้  

2.1.1 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และการสรางนักวิจัยหนาใหม ไดแก การจัดการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักทั่วไปของการวิจัยทาง
กฎหมายและสังคมศาสตร การเขียนขอเสนอการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การวิเคราะห  ประมวล
ขอมูลเชิงปริมาณ 

2.1.2 จัดกิจกรรมเสริมสรางเครือขายการวิจัยในระดับผูบริหารหรือผูใชประโยชนจาก
งานวิจัยใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณและปญหาการบริหารงานยุติธรรมรวมกัน เพื่อ
นําไปสูการรวมมือทางวิชาการและการพัฒนาหัวขอการวิจัยที่เปนประโยชนรวมกัน 

2.1.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัย(สายวิชาการ) และเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน (ฝายบริหาร ฝายการเงินและบัญชี) เพื่อสรางความเขาใจรวมกันถึงแนวทางการบริหาร
โครงการวิจัยที่เหมาะสม ถูกตองตามระเบียบราชการ อาทิ การซื้อการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานพัสดุ การอํานวยการหรือการสนับสนุนงานระหวางกันเพื่อการบริหารโครงการวิจัยสามารถ
ดําเนินการตามแผนการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1.4 สงเสริมและการสรางโอกาสการวิจัยใหแกบุคลากรในองคกรไดทําวิจัย 
2.1.5 พัฒนานักวิจัยในระดับอุดมศึกษาและการสนับสนุนทุนการวิจัย 
2.1.6 สงเสริมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตรและ

สาขาระบบงานยุติธรรม โดยการบรรจุวิชาระเบียบวิธีวิจัยใหเปนหลักสูตรภาคบังคับ เพื่อเปนการเตรียม
สรางนักวิจัยทางกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมรุนใหม 

2.1.7 สงเสริมใหหนวยงานอื่นสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนางานดานการวิจัยของ
หนวยงานไดดวยตนเอง 

2.2 การสงเสริมสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอ โดยการพัฒนาแหลงทุนใหม
นอกเหนือจากงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ อาทิ การจัดกองทุนวิจัย 
การขอรับสนับสนุนจากเเหลงทุนอื่นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนใหเพื่อพอตอการวิจัยในแตละป 

2.3  การสงเสริมพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการวิจัย เพื่อใหเปนฐานขอมูลสนับสนุน
การวิจัยขององคกรในระบบงานยุติธรรม  มีแนวทางดังนี้ 
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2.3.1 สํารวจและจัดทําทะเบียนนักวิจัย  ไดแก  ขอมูลสวนบุคคล  ประวัติและ 
ผลงานวิจัย  สาขาที่มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญพิเศษ 

2.3.2 สํารวจและจัดทําทะเบียนของที่ปรึกษา ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประวัติและ 
ผลงานวิจัย  สาขาที่มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญพิเศษ 

2.3.3 สํารวจรวบรวมขอมูลผลงานวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรมที่ดําเนินการ
แลวเสร็จเผยแพรผานระบบเชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ต 

2.3.4 รวบรวมและเผยแพรขอมูลขอเสนอการวิจัยและสถานะของขอเสนอที่ขอรับ
จัดสรรงบประมาณในแตละป 

2.3.5 พัฒนาชองทางและวิธีการเผยแพรงานวิจัยเพื่อใหถึงผูใชประโยชน รวมถึง การ
เผยแพรในวารสารและการประชุมสัมมนาในตางประเทศ 

2.3.6 จัดทําชุมชนนักวิจัย (Community research) หรือองคกรจําลองเพื่อใหนักวิจัยไดมี
ชองทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถายทอดความรู/ประสบการณ รับขาวสารขอมูลสารสนเทศ 

2.3.7 สํารวจและจัดทําทะเบียนแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ 
2.3.8 รวบรวมและเผยแพรงานแปลกฎหมายและผลงานวิจัยของตางประเทศเปน

ภาษาไทย 
2.4 การพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัย  โดยสงเสริมใหมีหนวยงานในการทํา

หนาที่ประสานความรวมมือเพื่อการกําหนดนโยบายการวิจัยใหสอดคลองกับการวิจัยในระดับตางๆ  
2.4.1 ระดับหนวยงาน  สํานักงานกิจการยุติธรรมเปนองคกรหลักทําหนาที่ประสาน

แผนงานวิจัย งบประมาณ การติดตามประเมินผล การเผยแพรงานวิจัย การเสริมสรางและพัฒนาเครือขาย
การวิจัย 

2.4.2 ระดับชาติ  ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงบประมาณ 
เพื่อกําหนดนโยบายการวิจัยและเชื่อมตอกับนโยบายการวิจัยในระดับชาติ  

2.4.3 ความรวมมือระหวางประเทศ  เปนศูนยเชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศ 

นอกจากนั้นในระดับปฏิบัติ สงเสริมใหมีการดําเนินการวิจัยเปนชุดโครงการ ที่มีนักวิจัย
ขามหนวยงานทําการวิจัยรวมกัน เพื่อศึกษาในประเด็นปญหาที่เปนปญหารวม มีมิติปญหาซับซอน และเปน
ปญหาคาบเกี่ยวระหวางหนวยงานหรือเปนงานที่ตองปฏิบัติในเชิงบูรณาการ หรือเปนการวิจัยแบบ
ประยุกตใชองคความรูแบบสหวิทยาการ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดเครือขายการวิจัยที่มีผลตอการนําผลวิจัยสูการ
ปฏิบัติ 
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3 . แนวทางการควบคุมตดิตามประเมินผลการวิจัย  มีแนวทางดังนี ้
3.1  ดานนโยบายและทิศทางการวิจัย  ยึดแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการ

ยุติธรรมเปนกรอบสําคัญ โดยใหมีคณะกรรมการ ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่กํากับ ควบคุม ติดตาม
ใหมีการดําเนินการตามแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม 

3.2  ดานผูทําวิจัย โดยพิจารณาประวัติสวนบุคคล ประสบการณและผลงานที่ผานมา 
องคประกอบของคณะผูวิจัยเหมาะสมกับปญหาวิจัยที่ดําเนินการ ทั้งนี้  ตองไมเคยเปนผูทิ้งงานหรือถูกบอก
เลิกสัญญา 

3.3  ดานการติดตามการวิจัย ควรมีการติดตามความกาวหนาของการดําเนินการวิจัยใหเปนไป
ตามแผนปฏิบัติการหรือขอบขายการจาง  มีการเบิกจายงบประมาณเหมาะสมกับผลงาน  และรายงาน
ความกาวหนาของการวิจัย 

3.4  ดานการประเมินผลการดําเนินการตามแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการ
ยุติธรรมใหมีการประเมินเมื่อส้ินปงบประมาณ และเมื่อส้ินสุดการใชแผน (Summative evaluation) โดยยึด
ตามตัวช้ีวัดในยุทธศาสตรการวิจัยเปนหลักสําคัญ 

3.5  ดานการตรวจรับงานวิจัย  การตรวจรับงานวิจัยฉบับสมบูรณใหมีคณะกรรมการตรวจรับ
ผลงานวิจัยและจัดใหมีการสัมมนานําเสนอผลงานแกผูเกี่ยวของและจัดใหมีผูนําวิพากษเพื่อใหงานวิจัยมี
คุณภาพ มีความถูกตองตามหลักวิชาการ  

3.6  ดานการควบคุมคุณภาพการวิจัย  
3.6.1  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอที่เปนปญหาการวิจัยหลักและวิธีการวิจัยใหมี

ถูกตองความเหมาะสมตามหลักวิชาการและมีความเปนไปไดในการบริหารโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค    
3.6.2  ใหมีคณะกรรมการติดตาม และกํากับดูแลการวิจัยใหเปนไปตามหลักวิชาการและ

แผนปฏิบัติการ  ซ่ึงอาจประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากภายนอกองคกรหรือจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพิจารณากรอบ
แนวคิด ทฤษฏี และเครื่องมือการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อใหผลการวิจัยมีความถูกตอง มีความสมเหตุสมผล และนํา
ความรูไปสูการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

3.7  ดานการยกยองเชิดชู  ควรจัดใหมีการประกวดผลงานวิจัยดีเดนและนําเสนอผลงานทุกป
อยางตอเนื่อง 

3.8 ผูวิจัยตองทําบทความเผยแพรผลงานในวารสารทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มี Peer review  
3.9 ควรมีการตรวจสอบยุทธศาสตรหากมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายและการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและตางประเทศที่มีผลกระทบตอการบริหารงาน
ยุติธรรม ยุทธศาสตรการวิจัย และการนํายุทธศาสตรการวิจัยไปปฏิบัติอันจะนําไปสูการปรับปรุงแผน
งานวิจัยเพื่อใหทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสอดคลองกับแผนการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานที่มีการปรับปรุง 
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แผนภาพที่ 3   แสดงความสัมพันธของแผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรมกับแผนอื่นๆ 
 

 
คณะรัฐบาล................. 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาช
 

ีวะ 

ณะกรรมการ............. 

ณะอนุกรรมการ........ 

ุติธรรม 

 

 
 
 
ค
พัฒนาการบริหารงาน 
ยุติธรรมแหงชาติ 
 
 
 
 
ค
ศึกษา และวิจัย
กฎหมายและ
ระบบงานใน
กระบวนการย
 
 
 
 
 

 

 

 
..............สํานักงาน 

คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

 
 

...............สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

...............หนวยงาน 
ระดับ 

กระทรวง/กรม 

 
 
 
 

 
นโยบายการบริหารประเทศ 

 

แผนแมบทการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติ 

 

นโยบายการบริหารงานวิจัย
แหงชาติ 

แผนแมบทวิจัยวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับที่ 10 

 

แผนปฏิบัติการ 
ดานการศึกษาวิจัย 
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ตารางที่ 3      แสดงประเดน็นโยบายรัฐบาล (นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ) ที่เกี่ยวของกับงานยุติธรรมใน
ยุทธศาสตรการวิจัยกฎหมายและระบบงานยุติธรรม 

 

นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนากฎหมายและ
การบังคับใชกฎหมาย 

การพัฒนานโยบาย  การ
บริหารและการอํานวย

ความยุติธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3
การสงเสริมการมีสวน
รวมและการเขาถึงความ

ยุติธรรม 
1. นโยบายเรงดวน -บังคับใชกฎหมายอยาง

เทาเทียมและเปนธรรมแก
ทุกฝาย 

- - 

2. นโยบายความมั่นคง
ของรัฐ 

-ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไ ข
ปญหาการกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติทุก
รูปแบบ 

- - 

3. นโยบายสวัสดิการ
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย 

-มาตรการทางกฎหมายที่
ใหการคุมครองดูแล ผูบริโภค 

-การปรับปรุงกฎหมาย
ใ ห เ ข า กั บ ส ถ า น ก า ร ณ
ยาเสพติด 

-การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 

-ก า ร แ ก  ไ ข ป  ญ ห า
ยาเสพติดอย างเป นระบบ
ครบวงจร 

-ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

-การสรางสรางเครือขาย
อาสาสมัครชุมชน 

4. นโยบายดาน
เศรษฐกิจ 

-การบังคับใชกฎหมาย 
แขงขันทางการคาอยาง

เปนธรรม 
-กฎหมายคุ  ม ครองผู 

บริโภค 
-ปองกันการผูกขาด 

  

5. นโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม 

 -ปฏิรูประบบการวิจัย 
-กองทุนการวิจัย 
-คุณภาพของงานวิจัย 

 

6. นโยบายการบริหาร
กิ จ ก า ร บ า น เ มื อ ง ที่ ดี  
(กฎหมายและการยุติธรรม) 

- ปรับปรุงแกไข
กฎหมายที่ลาสมัยและเอื้อ
ตอการทุจริต 

 

- ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 

 

- ประชาชนมีโอกาส
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
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แผนแมบทวิจัยกฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2556) 
  

นโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนากฎหมายและ
การบังคับใชกฎหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนานโยบาย  การ
บริหารและการอํานวย

ความยุติธรรม 

การสงเสริมการมีสวน
รวมและการเขาถึงความ

ยุติธรรม 
- ขยายและยกเลิกอายุ

ความในคดีอาญา 
- การชะลอการฟอง 
- กฎหมายที่เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจ สังคม 
- กฏหมายคุมครองสิทธิ

สวนบุคคล 
- การจัดต้ังองคกรเพื่อ

การปฏิรูปกฎหมาย 
- องคกรเพ่ือการปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรม 
 
 

- การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- ผูกระทําความผิดที่พ
นโทษสามารถกลับมาใช
ชีวิตไดอยางปกติสุข 

- การแกไขฟนฟูผูกระทํา
ความผิด 

- การกระจายอํานาจของ
ตํารวจ 

 

- ความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท การระงับ 

   ขอพิพาท การไกล
เกลี่ยและประนอมขอพิพาท 

- บริการดานทนาย 
- การปรึกษาทาง

กฎหมาย 
- ประชาชนเขาถึงขอมูล 

ขาวสาร กระบวนการ
ยุติธรรม 

- การติดตาม ประเมินผล
การทํางานของตํารวจ 
อัยการ และผูใชอํานาจรัฐ
อื่นๆ 
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