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กลุมท่ี 4 โครงสรางพ้ืนฐานดานสถาบัน



หัวขอการนําเสนอ

1. สภาพปญหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
2. เศรษฐศาสตรของระบบยุติธรรมทางอาญา
3. ปญหาของกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาของไทยจากการ

วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
4. ตนทุนของกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาของไทย
5. สรุปและขอเสนอแนะ



ระบบยุตธิรรมทางอาญาและทางแพง

ตํารวจ อัยการ ศาล

ราชทัณฑ

สถานพินิจ

คุมประพฤติ

ศาลโจทก

ระบบยุติธรรมทางอาญา

ระบบยุติธรรมทางแพงฯ



ระบบยุตธิรรมทางอาญาของไทยมปีญหาหลายประการ (กิตติพงษ กิตยารักษ, 2544)

• ระบบไมมีการบริหารในภาพรวม  ขาดทิศทางและขาดความรวมมือระหวาง
หนวยงาน  

• บางองคกรมีโครงสรางที่ใหญเกินไป ขาดการกระจายอํานาจ มีตนทุนสูง   
• การนําคดเีขาสูระบบยุตธิรรมมากเกินควร ระบบการกลั่นกรองไมมีประสิทธิภาพ  
และการพิจารณาคดีมีความลาชา 

• มีการปฏิบัติโดยไมชอบธรรมจากเจาหนาที่ ซ่ึงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ปญหาสวนหน่ึงเปนปญหาการจัดสรรทรัพยากรและการออกแบบระบบ
แรงจูงใจ     เศรษฐศาสตรนาจะใหมมุมองใหมเพือ่แกไขปญหาไดบาง

1. สภาพปญหาของระบบยุตธิรรมทางอาญาของไทย



งบประมาณของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย 

ป 2546



บุคลากรในระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย



จํานวนคดีอาญาที่คางในศาล
จํานวนคดีอาญาที่คางหรอือยูระหวางการดาํเนนิการของศาล 2546-2549



นักโทษลนคุก 
ป 2546

• ป 2550 จํานวนนักโทษของไทยลดลงเหลือ 165,316 คน อัตราสวนนักโทษลดลงเหลือ 253 คนตอประชากรหน่ึงแสนคน
• สัดสวนจํานวนนักโทษตอจํานวนที่เรือนจํารองรับไดเทากับรอยละ 170



2. เศรษฐศาสตรของระบบยุติธรรมทางอาญา

• การเลือกดําเนินคดีทางอาญาลดตนทุนของผูเสียหาย เพราะรัฐเขามา
ชวยเหลือ ทาํใหมีแรงจงูใจดาํเนินคดีขึน้ และอาจทาํใหมีการดําเนินคดี
สูงเกินกวาระดับที่เหมาะสม

• การปองปรามโดยลงโทษในรูปตัวเงิน (monetary sanction)  เชน การ
ปรับมีตนทุนต่ําและมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมากกวาการลงโทษที่
ไมเปนตัวเงิน (non-monetary sanction) โดยเฉพาะการจําคุก    

• ระดับที่เหมาะสมของคาปรับคือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมกับตนทุนใน
การบังคับใชกฎหมาย  ทั้งนี้ คาปรับควรจะถูกกําหนดใหสูงขึ้นหาก
ความนาจะเปนในการจับตัวผูกระทําผิดมาดําเนินคดีนอยลง



3. ระบบยุติธรรมของไทยจากวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร

 ใชกระบวนทางอาญาเปนหลักในการระงับขอพิพาท

กําหนดโทษปรับต่ําเกินกวาระดับที่เหมาะสมมาก

มักลงโทษผูกระทําความผิดดวยการจําคุก

อาญา หรือ แพง?

ปรับ หรือ จําคุก?

อาญา

แพง

ปรับ

จําคุก



3.1 การใชกระบวนการทางอาญาเปนหลักในการระงบัขอพิพาท

• ไทยมีกฎหมายซ่ึงมีบทลงโทษทางอาญากวา 350 ฉบับ บางฉบบัเกีย่วของกับ
ขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกนั ซ่ึงไมมีผลกระทบตอสังคมโดยตรงมากนัก

• ในกรณีที่มีการฟองศาลทั้งทางแพงและอาญา การพิจารณาคดีสวนแพงมักรอ
ผลคดีสวนอาญา  

• กฎหมายตั้งหนวยงานกํากับดแูลทางเศรษฐกิจ เชน กฎหมายการแขงขันทาง
การคา และกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เนนการบังคบัใชกฎหมาย
ทางอาญาแทนกระบวนการทางปกครอง  

• กฎหมายบางฉบับปฏิบัตติอผูกระทําความผิด โดยใชแนวคิดทางอาชญวิทยา
ดั้งเดิม เชน ปฏิบัติตอผูเสพยาเสพติด ในฐานะ “อาชญากร” มากกวาในฐานะ 
“เหยื่อ”



•  ผูเสียหายเลือกดําเนินคดีทางอาญามากเกินกวาระดับที่
เหมาะสม (optimal level)  ทําใหสญูเสยีทรัพยากรมาก

• ระบบราชการดานยตุธิรรมทางอาญามขีนาดใหญ ใช
ทรัพยากรมาก

• ในหลายกรณี ยากที่จะดําเนินคดีเพื่อลงโทษผูกระทําความผิด 
เพราะตองพิสูจนจนสิ้นสงสัย (proof beyond reasonable 
doubt)

ผลกระทบของระบบยุตธิรรมไทย



3.2 การกําหนดโทษปรับต่ําเกินกวาระดับที่เหมาะสมมาก

1. การกําหนดโทษปรับสูงสุดในกฎหมายไมไดคํานึงถึงเงินเฟอ  
โทษปรับที่แทจริงเม่ือคิดผลของเงินเฟอ (inflation-adjusted 
fine) ของกฎหมายที่ออกมานานจึงต่ํามาก
• ประมวลกฎหมายอาญา ตองเพิ่มโทษปรับสูงสุดขึ้น 8 เทา เพื่อให
มีคาปรับที่แทจริงเทากับคาในปพ.ศ. 2499 เชน 

• โทษฐานลกัทรพัย ควรเพ่ิมจาก 6,000 เปน 48,142 บาท 
• โทษฐานทํารายรางกาย ควรเพ่ิมจาก 4,000 เปน 32,094 บาท  

• คาปรับปจจุบันแทบไมมีผลในการปองปรามการกระทําความผิด



ดัชนีราคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP deflator)

ปฐานพ.ศ. 2494 = 100



2. การกําหนดโทษปรับในขั้นตอนนิติบัญญัตินาจะไมไดพิจารณาถึง
ความเสียหาย และความนาจะเปนในการดําเนินคดีเอาผิด 

โทษปรับสูงสุดตามกฎหมายตํ่าเกิน ไมสามารถปองปรามการละเมิดกฎหมาย 

ป 2548



• การศึกษาคําพิพากษาศาลฎีกา พบวา 
– ศาลมักจะลงโทษจาํเลยดวยการจําคุกเกอืบทกุกรณีที่ศึกษา 
– ศาลจะลงโทษปรบัก็ตอเมือ่ตดัสินใหลงโทษจาํคุก แตใหรอการลงโทษ  

• การเนนลงโทษดวยการจําคุกแทนการปรับ อาจมีสาเหตุมาจาก
– ความเชื่อที่วา การจําคุกนาจะมีประสิทธิผลในการปองปรามไดดีกวา 
– โทษปรับสูงสุดตามกฎหมายต่ําเกินไป  ไมสามารถปองปรามการฝาฝน
กฎหมาย 

• รัฐมีตนทุนสูง และผูถูกจาํคกุสูญเสียเสรีภาพและโอกาสในการประกอบอาชีพ 
ทั้งที่หลายกรณีกระทําความผิดไมไดมีลักษณะในเชิงอาชญากรรมรายแรง

3.3 ศาลมกัลงโทษผูกระทําความผิดดวยการจาํคุก



ที่มา สุมวเิคราะหจากคําพิพากษาศาลฎีกา



ที่มา สุมวเิคราะหจากคําพิพากษาศาลฎีกา



4. ตนทุนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย



ตนทนุของรัฐในคดีแพง       = 6,575 บาท/คดี
ตนทนุของรัฐในคดีอาญา     = 144,946 บาท/คดี (22 เทาตนทนุของรัฐในคดีแพง)
คาเสียโอกาสทางแรงงานของนักโทษ = 7,113 ลานบาทตอป



5. ขอเสนอแนะในการปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญา

1. พิจารณาลดบทบัญญัติที่กําหนดโทษอาญาใหเหลือเทาที่จําเปน 
• คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ควรทบทวนวา ในกฎหมายซึ่งมีโทษ
อาญา 350 ฉบับ ฉบับใดไมจําเปนตองมีโทษอาญา 

• ควรทบทวนวา การกระทําความผิดที่มีลักษณะสวนบุคคลและไมเขา
ขายความผิดตอแผนดิน เชน  การหมิ่นประมาท การใชเช็ค หรือ
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาบางรูปแบบ ยังควรมีโทษทางอาญา
หรือไม



2. เพิ่มโทษปรับสูงสดุตามกฎหมายใหสงูขึ้น และวางกลไกในการ
เพิ่มโทษอัตโนมัติตามเงินเฟอ 

• ควรมีการสังคายนาการกําหนดโทษปรับของกฎหมายทั้งระบบให
สอดคลองกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม  

• โทษปรับควรสอดคลองกับความเสียหาย และคํานึงถึงความนาจะ
เปนในการจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษดวย 

• ควรวางกลไกกําหนดโทษปรับสูงสุดตามกฎหมายใหเพิ่มตามเงิน
เฟอโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทําโดยการออกกฎหมายกลางวาดวยการ
กําหนดโทษปรับ 

ขอเสนอแนะในการปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญา



3. การลดปริมาณคดีที่เขาสูระบบยุติธรรม  

• สรางทางเลอืกในการยุติขอพิพาทโดยไมนําคดีเขาสูระบบยุติธรรม 
• กลั่นกรองในขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการยุติธรรม เชน ในช้ัน
พนักงานอัยการ ควรใหความสําคัญตอการเบี่ยงเบนคดี  การ
ชะลอการฟอง และการคุมประพฤติ เพื่อลดปริมาณคดี 

ขอเสนอแนะในการปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญา


