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กรอบวจิยัด้านการพฒันากระบวนการยุตธิรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 
วตัถุประสงค์ 

 
๑. เพือ่สร้างและพฒันาองค์ความรู้ให้สามารถแก้ไขปัญหา
กระบวนการยุตธิรรม และการบังคบัใช้กฎหมายของ
หน่วยงานยุตธิรรมให้มีความเสมอภาค ทันสมัย และเป็น
ธรรม 
 นายกฤษฎา บุณยสมิต 

อธิบดีอัยการ ส านักงานวชิาการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด 
3-11-59 

 
๒. เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการยุตธิรรม และส่งเสริมกระบวนการ
ยุตธิรรมทางเลอืกและการมีส่วนร่วมในงานยุตธิรรม ที่
จะท าให้ประชาชนได้รับการอ านวย ความยุตธิรรม 
และการบริการอย่างเป็นมาตรฐานสากล รวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 
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๓. เพือ่สร้างมาตรฐานและเพิม่ประสิทธิภาพในด้าน
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมสู่ประชาคมอาเซียน 
 
๔. เพือ่พฒันาคุณภาพงานวจิัยด้านกระบวนการ
ยุตธิรรมให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจ 
การแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการยุตธิรรม และการจัด
ระเบียบทางสังคม 
 

กรอบวจิัยที่๑.  การวจิัยส ารวจความจ าเป็นและความ
ต้องการนวตักรรมทางกฎหมายให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัพลวตัทางสังคมที่เปลีย่นแปลงไป  
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    ศึกษาวิจยัประเดน็ต่างๆ ดา้นกฎหมาย เพื่อน าไปสู่
การตรากฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 
     ๑.๑ กฎหมายที่ตราขึน้ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ตัวอย่าง เช่น  

          ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ที่ผ่านการลงประชามติและแก้ไขตามค าวนิิจฉัยของ 
                          ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว 
  ๑) หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
         มาตรา ๒๕๘ ใหด้ าเนินการปฏิรูปประเทศอยา่ง
นอ้ยในดา้นต่าง ๆ ใหเ้กิดผล ดงัต่อไปน้ี  
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 ง. ด้านกระบวนการยุตธิรรม  
    (๑) มี ๓ ประเดน็หลกั 
          -ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการยุตธิรรมที่ชัดเจน เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความยุตธิรรมโดยไม่ล่าช้า  
         -มีกลไกช่วยเหลอืประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้
เข้าถงึกระบวนการยุตธิรรมได้  
         -การสร้างกลไกเพือ่ให้มีการบังคบัการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดเพือ่ลดความเหลือ่มล า้และความไม่เป็นธรรม
ในสังคม  

 (๒) มี ๔ ประเด็นหลกั 
         -ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
ระหว่างพนักงานสอบสวนกบัพนักงานอยัการอย่างเหมาะสม  
           -ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีท่ี่เกีย่วข้องทุก
ฝ่ายให้ชัดเจนเพือ่มิให้คดีขาดอายุความ  
           -สร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอยัการในการสอบสวนคดีอาญา  
           -ให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวทิยาศาสตร์ และจัดให้มี
บริการทางด้านนิติวทิยาศาสตร์มากกว่าหน่ึงหน่วยงานทีม่ีอสิระจากกนั 
เพือ่ให้ประชาชนได้รับบริการในการพสูิจน์ข้อเทจ็จริงอย่างมีทางเลอืก  
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 (๓) เสริมสร้างและพฒันาวฒันธรรมองค์กรของ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องในกระบวนการยุตธิรรม ให้ 
มุ่งอ านวยความยุตธิรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและ
รวดเร็ว  

 (๔) เกีย่วกบัการปฏิรูปต ารวจ  ในประเดน็ส าคญั ได้แก่ 
         -ด าเนินการบังคบัใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกบัหน้าที่ อ านาจ และภารกจิ
ของต ารวจให้เหมาะสม  
          -แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการต ารวจให้เกดิประสิทธิภาพ มีหลกัประกนัว่า
ข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับ
ความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพจิารณา
บ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน 
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ซ่ึงในการพจิารณาแต่งตั้งและโยกย้าย ต้องค านึงถึง
อาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกนั เพือ่ให้
ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอสิระ 
ไม่ตกอยู่ใต้อาณตัขิองบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัตหิน้าที่ของตน  
 

 
มาตรา ๔๖ สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง  
                   บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกนัจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพือ่คุ้มครอง
และพทิกัษ์สิทธิของผู้บริโภค  
                    องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกนัจัดตั้งเป็น
องค์กรทีม่ีความเป็นอสิระเพือ่ให้เกดิพลงัในการคุ้มครองและพทิกัษ์สิทธิ
ของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี ้หลกัเกณฑ์และวธีิการ
จัดตั้ง อานาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงิน
จากรัฐ ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายบัญญตัิ 
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มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพทิักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็น
จริง ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการทา
สัญญา หรือด้านอืน่ใดอนัเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
 

มาตรา ๒๖๗ ก าหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฯ อยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป เพือ่จัดท าร่างพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนีใ้ห้แล้ว
เสร็จ และเสนอต่อสภานิติบัญญตัิแห่งชาติเพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป  
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(๑) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
(๒) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  
(๓) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตั้ง  
(๔) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง  
(๕) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวธีิพจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
(๖) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวธีิพจิารณาคดอีาญาของผู้ด ารง 
     ต าแหน่งทางการเมอืง  
(๗) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดนิ  
(๘) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
(๙) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ  
(๑๐) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
 

๑.๒  กฎหมายเพือ่การปฏิรูปและพฒันาสังคมตามความ
เปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลย ีตวัอย่างเช่น  
           ๑) พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฯ 
หมวด ๘/๑ กระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 
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มาตรา ๒๑/๑   กระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม มี
อ านาจหน้าที่เกีย่วกบัการวางแผน สงเสริม พฒันา และ
ด าเนินกจิการเกีย่วกบัดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม การ 
อุตุนิยมวทิยา การสถติ ิและราชการอืน่ ตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงด ิ
จทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกดั
กระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 
 

           เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิบับนี ้
คอื โดยที่เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารด้าน
ดจิิทัลได้เข้ามามีบทบาทส าคญัในการพฒันาและ
ขับเคลือ่นเศรษฐกจิ สังคม ฐานความรู้ 
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
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โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกจิต่างมีความ 
ต้องการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ด้านดจิิทัลมาใช้ในการพฒันาศักยภาพและ 
ประสิทธิภาพของการให้บริการ แต่กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีขอบเขตอ านาจ 
หน้าที่จ ากดัเฉพาะเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ระบบส่ือสาร ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงเร่ืองการ 
พฒันาดจิิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 

สังคม เพือ่รองรับการด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
และสังคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลือ่นโดยเทคโนโลยี
ดจิิทัลเป็นหลกั ซ่ึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐท า
หน้าที่บูรณาการกลไกต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ให้มีการด าเนินการไปในทิศทางเดยีวกนัอนัจะเป็น 
ประโยชน์ต่อภาพรวมของการพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมของประเทศ  
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โดยเน้นให้เทคโนโลยดีจิิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาค
ส่วน ดงัน้ัน เพือ่ให้มีกระทรวงที่มีอ านาจหน้าที่
ครอบคลุมถึงเร่ืองดจิิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม จึง
ต้องด าเนินการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารให้มีขอบเขตอ านาจหน้าที่
มากขึน้ และเปลี่ยนช่ือเป็นกระทรวงดจิิทัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม  

 ๒) สังคม กฎหมายปัจจุบันที่เกีย่วกบัวถิีชิวติ ความ
เป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ฯลฯ เพยีงพอต่อการให้
ประชาชนชาวไทยมีชีวติอยู่อย่างผาสุกและได้รับความ
เป็นธรรมหรือไม่ เช่น กฎหมายเกีย่วกบัการควบคุม
อาคาร กฎหมายเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
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๑.๓  กฎหมายที่ตราขึน้ตามเป้าหมาย และประเดน็ 
          เร่งด่วนของยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี 
          ขณะนีส้ามารถพจิารณาได้จากเค้าโครงของ
สภาขับเคลือ่นฯ และแผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ฉบับที่  
๑๒ 
 

๑.๔  กฎหมายที่ตราขึน้เพือ่ความสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัต ิมาตรฐาน พนัธกรณแีละความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาค ีตัวอย่าง เช่น ด้าน
สิทธิมนุษยชน 
       ๑) ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคสีนธิสัญญา 
ด้านสิทธิมนุษยชนซ่ึงสหประชาชาตถิือเป็น 
สนธิสัญญาหลกั จ านวน 7 ฉบับได้แก่ 
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 (๑) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - 
CRC) 
  (๒) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลอืกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Woman - CEDAW) 
  (๓) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) 
  (๔) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม 
(International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights - 
ICESCR) 

 (๕) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลอืกประติบัติทางเช้ือชาติในทุก
รูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination - CERD) 
  (๖) อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษ
ทีโ่หดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย า่ยศัีกดิ์ศรี (Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment - CAT) 
  (๗) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพกิาร (Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities - CRPD) 

http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights.aspx#crc
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๑.๕ กฏหมายคุ้มครองสิทธิของประชาชน และการ
เยยีวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุตธิรรม 
เช่น              
     ๑) กฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองพยาน 
       ๒) กฎหมายเกีย่วกบัการร้ือฟ้ืนการคดอีาญา 
       ๓) กฎหมายเกีย่วกบัค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า
ทดแทนจ าเลยในคดอีาญา 
 

๒. การวจิัยประสิทธิภาพของขั้นตอนและการบังคบัใช้
กฎหมาย โดยศึกษาด้านการน ากฎหมายมาใช้ในทาง
ปฏิบัตขิองเจ้าหน้าที่ผู้บังคบัใช้กฎหมาย 
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๒.๑  การศึกษาปัญหาอุปสรรคและการเบี่ยงเบน 
ของขั้นตอนการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
บังคบัใช้กฎหมาย ตลอดจนทัศนคตแิละพฤตกิรรม
ของเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องกบักระบวนการดงักล่าว 
ประชาชน และกลุ่มผลประโยชน์ที่เกีย่วข้อง 
 

๒.๒  การพฒันาตวัช้ีวดั เพือ่ใช้เป็นแนวทางการเพิม่
ประสิทธิภาพ เช่น ตัวช้ีวดัหลกันิติธรรม หรือ Rule of 
Law Index  
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3.2. Judiciary 
3.2.1. Performance 
Basket 3: Effectiveness and efficiency assesses 
whether the judicial system meets its 
responsibilities in an efficient and timely manner. 
•• Undue delays (indicator 52) 
•• Public perception of undue delays (indicator 53) 

WJP Rule of Law Index: Overall Score 2016 
Factor 8: Criminal Justice 
8.2 Criminal adjudication system is timely and effective 
      
Thailand                Upper     Middle Income      0.56 
Indonesia               Lower Middle Income          0.52 
Japan                     High Income                         0.63 
Netherlands           High Income                         0.78 
Sweden                  High Income                          0.73 
Singapore              High Income                          0.90 
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๒.๓  การศึกษามาตรการ และกลไกเพือ่ต่อต้านการทุจริตและการ
มผีลประโยชน์ทบัซ้อนในระบบราชการ ให้มคีวามโปร่งใส
ตลอดจนการศึกษาระบบตรวจสอบและประเมนิผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า อกีทั้งกระบวนการ
ติดตาม ตรวจสอบลงโทษผู้ทุจริตอย่างเด็ดขาด และการปลูก
จิตส านึก การส่งเสริม การมส่ีวนร่วมและการสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมชิอบจากภาคประชาชน 
 

ส านักงาน ก.พ. ก าหนดความหมาย ผลประโยชน์ทบัซ้อน ว่า 
สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมอืง
ข้าราชการ พนักงานบริษทั ผู้บริหาร) มผีลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา
เกีย่วข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏบิัติหน้าทีใ่น
ต าแหน่งน้ัน การกระท าทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐทีต้่องปฏบิัติหน้าทีโ่ดย
ค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลบั
ตัดสินใจปฏบิัติหน้าทีโ่ดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนของตนเอง
หรือพวกพ้อง  
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 “ข้าพเจ้าได้อ่านประมวลกฎหมายทั้งหมดแล้ว 
เห็นว่าส่วนใหญ่มีความเหมาะสมมาก สอดคล้องกับวถิี
ธรรมชาตแิละปรับเข้าได้กบัอุปนิสัย และขนบประเพณี
ของประชาชาติที่สร้างกฎหมายนีข้ึน้...คดทุีกคด ีพงึ
พจิารณาพพิากษาให้ส าเร็จลุล่วงไปภายในสามวนั แต่
สภาตระลาการกม็ักปล่อยคดใีห้ยดืเยือ้ไปตั้งสองปีหรือ
สามปี”  
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              เยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeremias van Vliet) 
ชาวฮอลนัดาที่เข้ามาในพระนครศรีอยุธยาระหว่าง 
พ.ศ. ๒๑๗๖ ถึง พ.ศ. ๒๑๘๕ ในรัชสมัยสมเดจ็พระเจ้า
ปราสาททอง เขียนบรรยายไว้ในจดหมายเหตุที่นัก
ประวตัศิาสตร์ทั้งหลายรู้จักด ีในหนังสือจดหมายเหตุ
ฟาน ฟลีต (วนัวลติ) มีความตอนหน่ึงว่า  
 

  “...กฎหมายที่เขียนไว้แต่โบราณเป็นส่ิงที่ดมีากและมี
คุณค่าสูงยิง่ พระเจ้าแผ่นดนิทั้งหลายควรจะรักษา
กฎหมายเหล่านี ้เพราะกฎหมายเหล่านีไ้ด้รับการตรา
ขึน้มาเพือ่เป็นพระเกยีรตยิศและช่ือเสียงของพระเจ้า
แผ่นดนิ แต่กม็ีการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมายอยู่
ไม่กีฉ่บับ...  
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...และความไม่ซ่ือสัตย์ของข้าราชการผู้ใหญ่ ท าให้การ
บริหารงานด้านความยุตธิรรมทั้งอาญาและแพ่งเป็นไป
อย่างเลวมาก (แม้ว่าจะมีการวางกฎเกณฑ์ที่ดเียีย่มและ
ได้รับการวางเงือ่นไขบทบัญญัตไิว้อย่างตรงดแีล้วใน
ทุกกรณกีต็าม)...”  

...พวกคนที่มีอ านาจที่สุด พวกที่รวยที่สุดมักชนะคดี
เสมอ ทั้งนีเ้พราะการติดสินบนหรือด้วยวธีิการทุจริต
อืน่ ๆ และคนจนเท่าน้ันต้องได้รับความทุกข์ยาก.”  


