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กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ทีใ่ ห้การสนับสนุนการวิจยั ในโครงการ
การวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์
หากปราศจากการ
สนับสนุ นดังกล่าว การวิจยั ในเรือ่ งใหม่เช่นนี้ยอ่ มทําได้ยาก
นอกจากนี้ การวิจยั นี้จะไม่สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รบั คําแนะนําจากทีป่ รึกษาของ
โครงการ ซึง่ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒจิ ากศาลยุตธิ รรมหลายท่าน อันประกอบไปด้วยท่านไสลเกษ วัฒนพันธุ์
และดร. ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ ทีใ่ ห้คาํ แนะนําทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างยิง่ ดร. สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
ทีน่ อกจากจะให้คาํ แนะนําต่างๆ แล้ว ยังช่วยประสานงานในการขอข้อมูลและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ
อีกมากมาย ท่านสรวิศ ลิมปรังษี ซึง่ นอกจากจะให้คาํ แนะนําต่างๆ แล้ว ยังร่วมทําวิจยั ด้วย และ
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมายอีกจํานวนมาก ซึง่ ล้วนให้ขอ้ คิดเห็นอันเป็ นประโยชน์อย่างสูง ส่วนในด้าน
การกําหนดกรอบความคิดในการศึกษา หัวหน้าคณะผูว้ จิ ยั ได้รบั ประโยชน์อย่างยิง่ จากคําแนะนําของ
ศาสตราจารย์ ดร. อัมมาร สยามวาลา
ในด้านการนําไปใช้ประโยชน์ทางนโยบาย หัวหน้าคณะผูว้ จิ ยั ได้รบั ความช่วยเหลืออันมีคุณค่า
อย่างยิง่ จาก ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ ซึง่ เชิญให้หวั หน้าคณะผูว้ จิ ยั ไปนําเสนอผลการวิจยั
ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึง่ มีทา่ นมีชยั ฤชุพนั ธ์ เป็ น
ประธาน
ในด้านการอํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล และการจัดสัมมนา คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ
คุณมาดี ธรรมสัจจกูล และทีมงานจากสถาบันวิจยั รพีพฒ
ั นศักดิ ์ และขอขอบคุณผูบ้ ริหารศาลอาญาและ
ศาลแขวงพระนครเหนือ ทีอ่ นุญาตให้คณะผูว้ จิ ยั เข้าไปจัดเก็บข้อมูลคดีความในฐานความผิดต่างๆ ใน
การศึกษา
ท้ายทีส่ ดุ คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ คุณเจนพิชา ชีวะอิสระกุล ซึง่ ได้สมั ภาษณ์จาํ เลยในคดีอาญา
กว่า 10 ราย อันมีผลช่วยทําให้คณะนักวิจยั ทีไ่ ม่ใช่นกั กฎหมาย ได้เข้าใจความรูส้ กึ ของประชาชนทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากกระบวนการยุตธิ รรม
ข้อผิดพลาดทีอ่ าจมีเหลืออยูใ่ นรายงานฉบับนี้เป็ นของคณะผูว้ จิ ยั ทัง้ สิน้

บทสรุปผูบ้ ริหาร
ระบบยุติธรรมทางอาญาของไทยประสบปญั หาสําคัญในด้านประสิทธิภาพ ในทุกๆ ปี ศาล
ยุตธิ รรมจะต้องรับคดีเข้าสู่ระบบมากเกินกว่าทีจ่ ะสามารถพิจารณาให้เสร็จสิน้ ได้ จึงมีคดีคงค้
ั ่ างในศาล
จํานวนมากขึน้ เรื่อยๆ นอกจากนี้ เรือนจําก็มนี กั โทษมากกว่าขีดความสามารถทีจ่ ะรองรับได้ประมาณ
ร้อยละ 70 ปญั หาดังกล่าวมิได้เกิดขึน้ เนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากร เพราะกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาของไทยใช้ทรัพยากรทัง้ งบประมาณและบุคลากรมากกว่าหลายประเทศ
ในปจั จุบนั ได้มคี วามพยายามต่างๆ ในการลดเวลาในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา เช่น ศาล
ยุตธิ รรมได้นําเอาระบบการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่องมาใช้ ในขณะที่กระทรวงยุตธิ รรมก็ส่งเสริมให้ใช้
กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก โดยเฉพาะ “ยุตธิ รรมชุมชน” และ “ยุตธิ รรมสมานฉันท์” แม้ว่า ความ
พยายามเหล่านี้จะมีประโยชน์มากก็ตาม ปญั หาความไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการยุตธิ รรมก็ยงั ไม่ได้
ถูกแก้ไขอย่างเพียงพอ คณะผู้วจิ ยั มีความเห็นว่า หากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้ถูกปฏิรูปให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ก็ยากทีจ่ ะทําให้ระบบยุตธิ รรมสามารถสร้างความเป็ นธรรมได้อย่างแท้จริง ดังคํา
กล่าวทีว่ า่ “ความล่าช้าของกระบวนการยุตธิ รรม ก็คอื ความอยุตธิ รรม”
การวิจยั นี้มงุ่ ทีจ่ ะศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา โดยใช้แนวคิดของวิชา
“การวิเคราะห์กฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์” (economic analysis of law) หรือทีจ่ ะเรียกในรายงานฉบับนี้
ว่า “นิตเิ ศรษฐศาสตร์” เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ กรอบแนวคิดดังกล่าวจะสมมติว่า มนุ ษย์มเี หตุผล
ในการเลือกดําเนินการในสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ตนมากทีส่ ุด เช่น อาชญากรจะประกอบอาชญากรรมเมื่อ
ผลประโยชน์สทุ ธิจากการดําเนินการดังกล่าวสูงกว่าการดําเนินการอื่น ในทํานองเดียวกัน ผูเ้ สียหายจะ
ฟ้องคดีอาญาเมือ่ การดําเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์สทุ ธิมากกว่าการดําเนินการอื่น เช่น การ
ฟ้ องคดีแ พ่ ง ดัง นั น้ หากระบบยุ ติธ รรมอนุ ญ าตให้ฟ้ องคดีอ าญาในกรณี ข้อ พิพ าทส่ ว นบุ ค คลได้
ผู้เสียหายก็จะมีแรงจูงใจในการฟ้องคดีอาญามากกว่าที่ควรจะเป็ น เพราะไม่ต้องแบกรับ ต้นทุ นเอง
ทัง้ หมด
การศึกษาทางนิตเิ ศรษฐศาสตร์ยงั ทําให้ทราบว่า การลงโทษด้วยการปรับจะก่อให้เกิดต้นทุนต่อ
สังคมตํ่ากว่าการลงโทษด้วยการจําคุก เนื่องจากการปรับก่อให้เกิดต้นทุนแก่รฐั ในการบริหารค่อนข้างตํ่า
และมีผลเป็ นเพียงการโอนเงินจากผูก้ ระทําความผิดไปสูร่ ฐั โทษปรับทีเ่ หมาะสมยังสามารถป้องปราม
การกระทําความผิดได้โดยไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียอื่นๆ เช่น ไม่ทาํ ให้ผถู้ ูกลงโทษสูญเสียอิสรภาพ หรือ
มี “ตราบาป” ซึง่ จะทําให้เขาสูญเสียโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต ในขณะที่
โทษจําคุกก่อให้เกิดความสูญเสียดังกล่าว
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จากแนวคิดข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ สันนิษฐานว่า ความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาของประเทศไทยน่ าจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุ 2 ประการคือ ก) ระบบกฎหมายไทย มีความโน้ม
เอียงในการเน้นการลงโทษทางอาญามากเกินไป (over-criminalization) และ ข) การลงโทษทางอาญามี
แนวโน้มใช้การจําคุกมากกว่าการลงโทษด้วยการปรับหรือแนวทางอื่นทีม่ ตี น้ ทุนตํ่ากว่า เพื่อทดสอบ
ข้อสันนิษฐานดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาบทบัญญัตขิ องกฎหมายต่างๆ และสุม่ ตัวอย่างคดีอาญาทีเ่ ข้า
สูก่ ระบวนพิจารณาของศาลชัน้ ต้นและพิจารณาเสร็จสิน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2551 ผลการศึกษาในเชิง
ประจักษ์ดงั กล่าวยืนยันข้อสันนิษฐานข้างต้นว่า ประเทศไทยใช้กระบวนการทางอาญาเป็ นหลักในการ
ระงับข้อพิพาทจริง และศาลมักจะลงโทษจําเลยด้วยการจําคุกเกือบทุกคดีทศ่ี กึ ษา โดยจะลงโทษปรับก็
ต่อเมือ่ ศาลตัดสินให้ลงโทษจําคุก แต่ให้รอการลงโทษ
จากข้อมูลคดีท่เี ข้าสู่การพิจารณาของศาล คณะผู้วจิ ยั ได้จดั ทําแบบจําลองเพื่อประมาณการ
ต้นทุนของรัฐในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ผลจากแบบจําลองพบว่า เมื่อรวมต้นทุนเฉลีย่ ในแต่ละ
ขัน้ ตอนโดยถ่วงนํ้าหนักด้วยความน่ าจะเป็ นในแต่ละเส้นทางแล้ว ต้นทุนเฉลีย่ (average cost) ในการ
ดําเนินการคดีอาญาจะตกประมาณ 76,600 บาทต่อคดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้น ซึง่ ต้นทุนเฉลีย่
จากการประมาณการดังกล่าวถือเป็ นต้นทุนขัน้ ตํ่าและเป็นเฉพาะต้นทุนของรัฐเท่านัน้ เนื่องจากยังไม่รวม
ต้นทุนของคูก่ รณี เช่น ค่าทนายความและค่าเสียโอกาสต่างๆ
จากแบบจําลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ประมาณการประโยชน์ของทางเลือกต่างๆ ในการลด
ต้นทุนของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา โดยพิจารณาทางเลือกในการปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรม 6
ทางเลือกทีม่ กี ารเสนอขึน้ คือ
1. การยกเลิกโทษอาญา (decriminalization) ในฐานความผิดต่างๆ ซึ่งเกิดจากกฎหมาย
ห้าม (mala prohibita) โดยเฉพาะความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค และการหมิน่ ประมาท
นอกจากนี้ คณะผูว้ จิ ยั ยังได้ประมาณการการลดต้นทุนจากการใช้มาตรการทางปกครอง
แทนมาตรการทางอาญาในคดีทเ่ี กีย่ วข้องกับการกํากับดูแลตามกฎหมายขนส่งทางบก
กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายสถานบริการ
2. การกําหนดให้คู่กรณีพยายามไกล่เกลี่ยในคดีท่ยี อมความกันได้ โดยสมมติให้ความ
น่าจะเป็ นในการตกลงกันได้คอื ร้อยละ 50 ซึง่ เป็ นอัตราทีพ่ บในการศึกษาก่อนหน้านี้
3. การกําหนดให้อยั การกลันกรองคดี
่
ทผ่ี เู้ สียหายฟ้องร้องคดีต่อศาลโดยตรง
4. การให้ศาลไต่สวนมูลฟ้องคดีทอ่ี ยั การฟ้อง
5. การใช้โทษปรับแทนการจําคุกระยะสัน้ (ระยะเวลาจําคุกไม่เกิน 1 ปี)
6. การยกเลิกการให้ดุลพินิจของผูพ้ พิ ากษาทีพ่ จิ ารณาคดีและอัยการสูงสุดในการอนุ ญาต
ให้ฎกี าได้ ตามมาตรา 221ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
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ตารางต่อไปนี้แสดงต้นทุนของรัฐทีจ่ ะลดลงจากการปฏิรปู ในแต่ละแนวทาง
ตาราง สรุปต้นทุนของรัฐที่ลดลงจากการปฏิ รปู ตามทางเลือกต่างๆ
ข้อเสนอปฏิ รปู
กรณีฐาน (สภาพปจั จุบนั )
1. การยกเลิกโทษอาญา
1.1 ยกเลิกโทษอาญาคดีเช็ค-หมิน่ ประมาท
1.2 ยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายอื่น
1.3 เหมือน 1.2 แต่มกี ารฟ้องศาลปกครอง
2. การไกล่เกลีย่ ในคดีทย่ี อมความกันได้
3. การให้อยั การกลันกรองคดี
่
ทผ่ี เู้ สียหายฟ้องเอง
4. การให้ศาลไต่สวนมูลฟ้องคดีทอ่ี ยั การฟ้อง
5. การใช้โทษปรับแทนการจําคุก
6. การลดดุลพินิจในการให้ฎกี า
ทีม่ า: การประมาณการโดยคณะผูว้ จิ ยั

ต้นทุนต่อคดี จํานวนคดีต่อปี ที่
(บาท)
เหลือ (คดี)
76,612
565,764
7,995
48,574
73,996
62,593
76,612
76,612
55,778
75,328

548,430
558,242
558,242
526,091
564,576
565,368
565,764
565,764

ต้นทุนที่ลดลง
(ล้านบาทต่อปี )
1,189
210
13
520
33
11
605
9.6

จากตารางจะเห็นว่า ทางเลือกในการปฏิรปู ทีม่ ผี ลในการลดต้นทุนของกระบวนการยุตธิ รรมได้
มากทีส่ ดุ ตามลําดับคือ
1. การยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ โดยเฉพาะการการยกเลิก
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 และกฎหมาย
หมิน่ ประมาท จะทําให้ตน้ ทุนของกระบวนการยุตธิ รรมลดลงถึง 1,189 ล้านบาท
ต่อปี
2. การใช้โทษปรับแทนการจําคุกในคดีอาญาทีไ่ ม่รา้ ยแรง จะทําให้ตน้ ทุนของ
กระบวนการยุตธิ รรมลดลงถึง 605 ล้านบาทต่อปี
3. การไกล่เกลีย่ ในคดีทย่ี อมความกันได้ในชัน้ ศาล จะทําให้ตน้ ทุนของกระบวนการ
ยุตธิ รรมลดลงถึง 520 ล้านบาทต่อปี
4. การยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายอื่น นอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วยความผิด
อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 และกฎหมายหมิน่ ประมาท จะทําให้ตน้ ทุน
ของกระบวนการยุตธิ รรมลดลงถึง 210 ล้านบาทต่อปี หากสมมติวา่ ไม่มกี าร
ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
ทัง้ นี้ การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาตามแนวทางดังกล่าวทัง้ 4 ทางเลือก ไม่น่าจะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อกระบวนการยุตธิ รรม หรือระบบเศรษฐกิจและสังคม
หากได้เตรียมมาตรการ
ทางเลือกต่างๆ ทีเ่ หมาะสมรองรับไว้แล้ว ทางเลือกในการปฏิรปู ดังกล่าวจึงสมควรได้รบั การพิจารณา
ในการนําไปปฏิบตั ิ โดยมีความสําคัญในลําดับสูง
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ต่อข้อเสนอในการนํ าโทษปรับมาใช้แทนการจําคุกในคดีอาญาที่ไม่รา้ ยแรง ที่ผ่านมา มักมีขอ้
โต้แย้งว่า โทษปรับมีผลกระทบด้านลบต่อผูม้ รี ายได้น้อยมากกว่าผู้มรี ายได้มาก และโทษปรับมักไม่
สามารถป้องปรามการกระทําความผิดได้ เพื่อแก้ปญั หาดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั เสนอให้นําเอาโทษปรับ
ตามรายได้ (day fines) มาใช้แทนโทษปรับแบบตายตัว (fixed sum fines) ทีใ่ ช้อยูใ่ นปจั จุบนั เนื่องจาก
โทษปรับตามรายได้สามารถแก้ไขปญั หาความเหลื่อมลํ้าทางรายได้ของคนกลุ่มต่างๆ ได้ นอกจากนี้
โทษปรับดังกล่าวยังสามารถเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ซึง่ ทําให้โทษปรับทีแ่ ท้จริงไม่ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับเงินเฟ้อ นอกจากนี้ คณะผูว้ จิ ยั ยังเสนอให้ใช้โทษบริการสังคมแทนในกรณีทผ่ี กู้ ระทํา
ความผิดไม่สามารถชําระค่าปรับได้ ส่วนโทษจําคุกนัน้ คณะผูว้ จิ ยั ยังเสนอให้ใช้เฉพาะในกรณีทม่ี กี าร
ทําความผิดร้ายแรง หรือไม่สามารถใช้การลงโทษอื่นได้เท่านัน้
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Executive Summary
Economic Analysis of the Thai Criminal Justice System

The Thai criminal justice system is fraught with problems of inefficiency in many
parts of its process. Each year the courts receive many more cases than they can decide,
leaving a growing backlog of undecided cases. The number of imprisoned convicts is roughly
170 percent the carrying capacity of prisons. However, these overloads are not the result of a
lack of resources. By international standards, the Thai criminal justice system consumes
relatively more resources in terms of budget and personnel than many other countries.

There are many ongoing initiatives to streamline the criminal procedures. For
example, the court has introduced a system of continuous case hearings. The Ministry of
Justice has promoted the use of alternative dispute resolution, “community justice” and
“restorative justice.” Useful as they are, these initiatives have so far been unable to
significantly reduce the inefficiencies in the criminal justice system. We argue that, unless the
system is reformed to be more efficient, accessibility and fairness would be of limited value.
As the saying goes: “justice delayed is justice denied.”

We argue that an economic analysis can provide fresh insights into the problem and
offer new perspectives for possible solutions. We assume that individuals are rational in the
sense that they are forward looking and attempting to maximize their own interests. From this
perspective, people commit criminal offenses if they expect the net benefits from them to
exceed the net benefits they could obtain by performing other activities. Net benefits related
to a crime are defined as benefits from the crime minus the costs in conducting it and the
costs arising from being prosecuted and punished. Similarly, a rational injured person will
file a criminal lawsuit if he expects the net benefits from it to exceed the net benefits he could
obtain from other activities, including filing a civil lawsuit. As criminal sanction involves the
use of public resources, if a dispute that is private in nature is allowed to be settled
criminally, the plaintiffs would have an incentive to overuse the justice system by initiating
more lawsuits than necessary since they would not have to bear the full cost of their actions.
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Another key major insight of the economic approach is that monetary sanctions such
as fines are superior to non-monetary ones such as imprisonment in many ways. Aside from
relatively small collection costs, the social cost of fines is almost zero, as they are just
transfers from the convicted offenders to the public. Fines also have another advantage over
imprisonment in that, while still furnishing deterrence effects, they do not deprive the
convicted offenders of freedom and attach social stigma to them. As a result, they do not have
the negative effects of excluding the offenders from current and future labor market and
disrupting economic activities. On the other hand, the cost of imprisonment can be very high,
as it comprises the sum of the earnings foregone, the value placed on the restrictions on
consumption and freedom, and the social costs of stigmatization.

Based on such insights, we hypothesize that the inefficiencies of Thailand’s current
criminal justice system are a result of two major problems: (a) systematic biases toward
criminal proceedings over civil ones, and (b) the underutilization of monetary sanctions and
the overutilization of imprisonment. To test our hypotheses, we analyze the Thai legislations
and sampled court cases decided during 2003-2008. The analysis confirms that the Thai legal
system indeed prefers criminal sanctions to civil ones. In particular, it is found that there are
over 350 legislations that provide criminal sanctions against prohibited actions. Many of
them are related to disputes between private parties over private matters such as defamation
and the use of bounced cheques. We also found that even though almost all statutes provide
judges with a choice of imposing imprisonment or fines, or both, on convicted offenders,
imprisonment has been the predominant mode of sanction by the court. Fines are used only in
cases involving minor criminal offenses, such as gambling, or in combination with suspended
imprisonment.

Based on the sampled court cases, we construct a model to estimate the costs borne by
the state in conducting criminal proceedings. We found that it costs averagely about 76,600
Baht to settle a criminal case accepted by the Court of First Instance. This includes the costs
to finance the operation of the police, prosecution, all levels of courts, prisons and correction
facilities. If the costs borne by private parties, such as lawyer fees and their opportunity costs,
are also included, the total cost is likely to become much higher.
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Based on the model, we estimate the potential cost savings that can be achieved by the
following six reform proposals that have been suggested:
1. Decriminalizing certain mala prohibita offences. In particular, we estimate the
cost saving arising from decriminalizing the use of bounced cheques and
defamation. We also estimate the savings arising from replacing criminal
sanctions with administrative ones to sanction violators of transportation,
building and service provision regulations.
2. Requiring the parties to attempt to settle their disputes through mediation. The
estimation assumes a success rate of 50 percent, as indicated by a previous
study.
3. Disallowing plaintiffs to file criminal cases directly to the court without an
approval from a public attorney.
4. Requiring the court to conduct preliminary examination of the cases filed by
public attorneys before accepting them.
5. Replacing short-term imprisonment (less than 1 year) with monetary fines.
6. Abolishing the discretion of judges and the public attorneys to allow a case to
be appealed to the Supreme Court.

The estimated cost savings of each reform proposal are shown in the following table.
Table Cost saving resulted by various reform proposals
Reform Proposal

76,612

565,764

Cost saving
(million Baht per
year)
-

7,995

548,430

1,189

48,574

558,242

210

73,996

558,242

13

62,593

526,091

520

76,612

564,576

33

76,612

565,368

11

55,778

565,764

605

75,328

565,764

9.6

Cost per case
(Baht)

Base case (status quo)
1. Decriminalization
1.1 Decriminalizing cheque misuses and
defamation
1.2 Replacing criminal sanctions with
administrative ones
1.3 Same as 1.2, but assume that 10% of the
cases will be appealed to the administrative court
2. Compulsory mediation before the court
considers the case
3. Disallowing plaintiffs filing lawsuits to the court
directly without approvals from public attorneys
4. Requiring the court to conduct preliminary
examination of cases filed by public attorneys
5. Replacing imprisonment of less than 1 year with
monetary fines
6. Abolishing the discretion of judges and the
public attorneys to allow a case to be appealed to
the Supreme Court
Source: estimated by the authors
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Number of
remaining cases

The table shows four reform proposals would produce the most significant savings:
decriminalizing the use of bounced cheques and defamation (1.2 billion Baht in saving per
year), replacing imprisonment of less than 1 year with monetary fines (605 million Baht in
saving per year), compulsory mediation between disputing parties (520 million Baht in
saving per year) and replacing criminal sanctions with administrative ones (210 million Baht
in saving per year). We believe that all the four reform proposals would neither compromise
the fairness of the justice system nor bring about significant negative social and economic
impacts, provided that appropriate safeguard measures are put in place. Thus, these reform
options should be accorded high priority for consideration.

While replacing short-term imprisonment with fines can result in significant savings,
there are a number of arguments against the use of fines. Firstly, it is widely believed that it
favors the rich over the poor. Secondly, many people view that fines alone would not have
the necessary deterrent effect. We believe that these arguments reflect the weaknesses of the
current fines system rather than the inherent faults in the use of fines as a sanction in itself.
To address the two concerns, we propose that ‘day fines’, fines that are determined based on
both the gravity of the offences and the offender's income, should replace the current fixedsum fines. A major strength of day fines is that high and low-income people are punished
proportionate to their incomes, thus avoiding the pro-rich bias in the current fixed-sum fines.
Based on the level of income, day fines tend to keep pace with inflation and thus do not lose
its deterrent effect overtime. We also propose that community services should be performed
in case of fine defaults. Finally, we believe that imprisonment should be limited to the case
of felony or used as a last resort sanction in the case of non-felony ones.
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บทที่ 1 บทนํา
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์

1.1 หลักการและเหตุผล
เป็ นทีก่ ล่าวกันโดยทัวไปว่
่ า การศึกษาวิชากฎหมายในประเทศไทยก่อให้เกิดปญั หาใน
การใช้กฎหมายในการเป็ นเครือ่ งมือเพือ่ การพัฒนาประเทศมาก เช่น การขาดแคลนนักกฎหมายที่
มีทกั ษะในการออกแบบกฎหมายให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับการใช้
ควบคุมพฤติกรรมของมนุ ษย์ในโลกความเป็ นจริง เนื่องจากการออกแบบกฎหมายมักขาดการ
คํานึงถึงแรงจูงใจ (incentive) ของผูบ้ งั คับใช้กฎหมายและผูท้ จ่ี ะถูกกฎหมายบังคับใช้ซง่ึ ทําให้เกิด
ปญั หาต่างๆ ตามมา เช่น การฟ้องร้องกันเกินกว่าระดับทีเ่ หมาะสม ทําให้เกิดคดี “รกโรงรกศาล”
อันเป็ นผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรของสังคมไปอย่างมากตลอดจนการมีพฤติกรรมเบีย่ งเบน
ในลักษณะต่างๆ อย่างมากมายในวงกว้าง เช่น การละเลยกฎหมายในวงกว้าง หรือการใช้
กฎหมายเป็ นเครือ่ งมือในการกลันแกล้
่
งกัน ในส่วนของการตีความกฎหมาย มักมีขอ้ วิจารณ์วา่
นักกฎหมายจํานวนมากเน้นการตีความตามตัวอักษร
หรือเน้นการตีความเพียงให้เกิดความ
สอดคล้องภายใน (internal consistency) ของระบบกฎหมายเท่านัน้ โดยไม่มตี รรกะการตีความซึง่
เชื่อมโยงกฎหมายเข้ากับโลกความเป็ นจริง
ตัวอย่างของปญั หาดังกล่าวปรากฏอย่างชัดเจนในส่วนของกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญา ซึง่ ประเทศไทยมีกฎหมายทีม่ โี ทษทางอาญาประมาณ 350 ฉบับ มีจาํ นวนผูถ้ ูกจับกุมคุมขัง
มาก ทัง้ นักโทษและผูถ้ ูกกล่าวหาทีศ่ าลยังไม่พพิ ากษาถึงทีส่ ดุ ทัง้ ทีจ่ าํ นวนไม่น้อยเป็ นผูไ้ ด้รบั
ความเสียหายจากยาเสพติด และผูต้ อ้ งโทษระยะสัน้ ซึง่ เป็ นผูก้ ระทําความผิดโดยประมาท หรือ
พลาดพลัง้ ซึง่ นอกจากจะก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมหาศาลต่อระบบยุตธิ รรมของประเทศแล้วยังทําให้
เกิดคําถามต่อระบบยุตธิ รรม เพราะกระบวนการยุตธิ รรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพตํ่า อาจไม่ทาํ ให้เกิด
ความยุตธิ รรมอย่างแท้จริงและเป็ นแรงผลักดันให้เกิดกระแสในการปฏิรปู ระบบกฎหมายอาญาใน
ประเทศไทย
แนวทางหนึ่งในการลดปญั หาในการออกแบบและการตีความกฎหมายทีก่ ล่าวมาข้างต้น
คือการนําเอาศาสตร์แขนงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบและเสนอแนะ
แนวทางในการตีความของกฎหมายให้เชื่อมโยงกับโลกความเป็ นจริงดังที่ Richard A Posner ซึง่
เป็ นผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์ทม่ี ชี ่อื เสียงของสหรัฐได้เคยตัง้ ข้อสังเกตไว้ (Posner, 2001) หนึ่งใน
ศาสตร์ทว่ี งการกฎหมายของประเทศต่างๆ พบว่ามีประโยชน์ในการออกแบบระบบและตีความ
กฎหมายคือเศรษฐศาสตร์ ซึง่ เป็ นวิชาทีเ่ น้นการศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของมนุษย์ในการ
1

แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนภายใต้กฎกติกาต่างๆ
และได้พฒ
ั นาเครือ่ งมือในการวิเคราะห์
ผลกระทบของมาตรการของรัฐในสังคมอย่างเป็ นระบบ รวมถึงหลักการว่าด้วยออกแบบกฎกติกา
เพือ่ ปรับพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้บรรลุผลตามเจตจํานงของกฎหมายในปจั จุบนั วงการ
วิชาการด้านกฎหมายในประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหรัฐและยุโรป
มีความตื่นตัวและมี
พัฒนาการมากในการศึกษาศาสตร์ทเ่ี รียกว่า “กฎหมายและเศรษฐศาสตร์” (law and economics)
หรือ “การวิเคราะห์กฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์” (economic analysis of law) หรือทีจ่ ะขอเรียกใน
รายงานฉบับนี้วา่ “นิตเิ ศรษฐศาสตร์” จนสามารถสามารถสังเคราะห์องค์ความรูอ้ อกมาในรูปของ
ตํารา (เช่น Polinsky and Shavell, 2007 และ Shavell, 2004) วารสารวิชาการเฉพาะด้าน เช่น
American Law and Economics Review และ European Journal of Law and Economics
ตลอดจนสารานุกรม เช่น Bouckaert and De Geest (2001)
สารานุ กรม Wikipedia ได้สรุปผลกระทบของนิตเิ ศรษฐศาสตร์วา่ มีอทิ ธิพลอย่างสูงมาก
ในสหรัฐ โดยผูพ้ พิ ากษาได้ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินคดีอย่าง
ค่อนข้างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ นิตเิ ศรษฐศาสตร์ยงั มีผลกระทบต่อการศึกษาด้านกฎหมายในหลาย
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากการทีโ่ รงเรียนกฎหมายในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย ต่างมีอาจารย์ทาง
เศรษฐศาสตร์ประจําอยู่ และในปจั จุบนั มีนกั เศรษฐศาสตร์จาํ นวนมากทีเ่ ขียนบทความวิชาการ
เชื่อมโยงระหว่างหลักกฎหมายกับหลักเศรษฐศาสตร์
ตัวอย่างของสาขาของกฎหมายทีไ่ ด้รบั
อิทธิพลจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์อย่างเด่นชัดในช่วงแรกคือ
กฎหมายการแข่งขัน
(competition law) หรือกฎหมายป้องกันการผูกขาด (antitrust law) และกฎหมายการกํากับดูแล
ต่างๆ (ดู ธรรมนูญ พิทยาภรณ์, 2554) ก่อนทีจ่ ะขยายมายังสาขาอื่นๆ ของกฎหมาย เช่น
กฎหมายเกีย่ วกับทรัพย์สนิ กฎหมายสัญญา กฎหมายละเมิด กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความ กฎหมายสิง่ แวดล้อม กฎหมายอุบตั เิ หตุกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง
กฎหมายระหว่างประเทศ ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ นิตเิ ศรษฐศาสตร์จะให้มมุ มองใหม่ๆ แก่การปฏิรปู ระบบกฎหมาย
มากมายก็ตาม การปฏิรปู ระบบกฎหมายโดยภาพรวมก็ยงั จําเป็ นทีจ่ ะต้องพิจารณาถึงมิตอิ ่นื ๆ อีก
มาก และต้องคํานึงถึงบริบทด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมไทย ซึง่ อาจแตกต่างในสาระสําคัญ
จากบริบททีใ่ ช้ในการพัฒนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์กฎหมายก็ได้ โดยนัยนี้ การ
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์กฎหมาย จึงเป็ นเครือ่ งมือทีเ่ ติมเต็ม (complement)
แต่ไม่ได้ทดแทน (substitute) เครือ่ งมือในการวิเคราะห์อน่ื ๆ ทีม่ อี ยู่
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1.2 วัตถุประสงค์
โครงการนี้มวี ตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นนิตเิ ศรษฐศาสตร์ขน้ึ ในประเทศไทย
2. ประยุกต์หลักวิชาการด้านนิตเิ ศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
กฎหมายอาญาในประเทศไทยเพือ่ นําเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายในการ
พัฒนาระบบกฎหมายอาญาของไทยให้มปี ระสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม
มากยิง่ ขึน้
3. ประยุกต์หลักวิชาการด้านนิตเิ ศรษฐศาสตร์ เพือ่ ศึกษากฎหมายสําคัญใน
กรณีศกึ ษา 2 กรณีคอื กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการหมิน่ ประมาท และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เช็ค เพือ่ ศึกษาความเหมาะสมในการกําหนด
โทษอาญาต่อฐานความผิดทีเ่ กีย่ วข้อง และนําเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ในการพัฒนากฎหมายดังกล่าวของประเทศไทยให้มปี ระสิทธิภาพและมีความ
เป็ นธรรมมากยิง่ ขึน้
4. วางรากฐานของการวิจยั เชิงประจักษ์
เพือ่ พัฒนาระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรมของประเทศไทยให้ดขี น้ึ
และการกระตุน้ ให้เกิดการ
จัดเก็บข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นต่อการปฏิรปู ระบบยุตธิ รรม
1.3 ขอบเขตของโครงการ
การศึกษาในโครงการนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อทีเ่ กีย่ วเนื่องกัน 7 หัวข้อ ซึง่ จะนําเสนอใน
รูปของบทความแต่ละชิน้ ดังนี้
1.3.1 การวิ เคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์: แนวคิ ดและวรรณกรรมปริ ทศั น์
หัวข้อนี้เป็ นบทนํ าที่อธิบายว่า นิติเศรษฐศาสตร์คอื อะไร มีประโยชน์ อย่างไร มีประวัติ
ความเป็ นมาอย่างไร บทความนี้ยงั จะอธิบายแนวคิดสําคัญทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลัก
เศรษฐศาสตร์ เช่น ประสิทธิภาพ (efficiency) สวัสดิการ (welfare) ทฤษฎีบทของโคส (Coase
Theorem) ต้นทุนค่าธุรกรรม (transaction cost) การบังคับใช้กฎหมายในระดับทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
(optimal law enforcement) เป็ นต้น เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการศึกษานิตเิ ศรษฐศาสตร์ในประเทศ
ไทย
นอกจากนี้ บทความนี้ จ ะครอบคลุ ม ถึ ง วรรณกรรมปริท ัศ น์ โดยจะสรุ ป ข้อ ค้ น พบ
(findings) ทีส่ ําคัญของการวิเคราะห์ดา้ นนิตเิ ศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็ นงานในเชิง
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ทฤษฎี (theoretical) และงานในเชิงประจักษ์ (empirical) แยกตามกฎหมายในด้านต่างๆ ทีส่ าํ คัญ
คือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ กฎหมายสัญญา กฎหมายละเมิด กฎหมายอาญา กฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความ กฎหมายสิง่ แวดล้อม กฎหมายอุบตั เิ หตุ ฯลฯ
ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์
เป้าหมายของการศึกษาในหัวข้อนี้คือการให้ข้อมูล พื้นฐานต่ อนักกฎหมายที่สนใจนิ ติ
เศรษฐศาสตร์ และนักเศรษฐศาสตร์ทส่ี นใจประยุกต์นิตเิ ศรษฐศาสตร์เพื่อทําความเข้าใจกฎหมาย
นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผูส้ นใจทัวไป
่
1.3.2 ภาพรวมของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยจากมุมมอง
นิ ติเศรษฐศาสตร์
บทความนี้ จ ะประยุ ก ต์ แ นวคิด นิ ติเ ศรษฐศาสตร์ใ นการวิเ คราะห์ร ะบบกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของไทย และตรวจสอบข้อสันนิษฐาน (hypothesis) ต่างๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั
มีต่อระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของไทย ในด้านประสิทธิภาพ (efficiency)
และความเป็ นธรรมในการกระจาย (distribution) ต้นทุนและประโยชน์ของระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ สันนิษฐานเบือ้ งต้น 3 ประการ ซึง่ ต้องการตรวจสอบ
ดังนี้คอื
ข้อสันนิ ษฐานที่ 1: ระบบกฎหมายไทยเน้นการลงโทษทางอาญามากเกินไป (overcriminalization) ในความหมายดังต่อไปนี้
- มีก ฎหมายซึ่ง มีบ ทบัญ ญัติซ่ึง มีบ ทลงโทษทางอาญามากถึง 350 ฉบับ ทัง้ ที่
ประเด็นทีเ่ ป็ นข้อพิพาทในบางเรื่องเป็ นข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกัน ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อสังคมโดยตรง หรือมีผลกระทบน้ อย เช่น กฎหมายหมิน่ ประมาท
กฎหมายเช็ค กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ซึ่งน่ าจะสามารถใช้กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ในส่วนของกฎหมายละเมิด และกฎหมายสัญญา ในการระงับข้อ
พิพาทได้
- ในกรณีทก่ี ฎหมายมีบทลงโทษทัง้ ในทางแพ่งและอาญา และมีการฟ้องร้องทัง้ ใน
คดีแพ่งและคดีอาญาการพิจารณาคดีทางแพ่งมักรอการพิจารณาคดีทางอาญาให้
เสร็จสิ้นก่อนซึ่งมีผลให้การพิจารณาคดีทางอาญาเป็ นกระบวนการหลักในการ
ระงับข้อพิพาท นอกจากนี้ หากคดีแพ่งหมดอายุความ แต่โจทก์ชนะในคดีอาญา
ก็ยงั สามารถกลับมาเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้อกี
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- กฎหมายบางฉบับได้ตงั ้ หน่ วยงานฝ่ายปกครองขึน้ มาเพื่อกํากับดูแลเศรษฐกิจ
แต่ ใ นการออกแบบการบัง คับ ใช้ ก ฎหมายของหน่ ว ยงานเหล่ า นั ้น มัก เน้ น
กระบวนการทางอาญาแทนกระบวนการทางปกครอง เช่น กฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ในบางกรณี กฎหมายถูกออกแบบให้ปฏิบตั ติ ่อผูก้ ระทําความผิดโดยแนวคิดทาง
อาญาล้วนๆ เช่น ปฏิบตั ิต่อผู้เสพยาเสพติด ในฐานะ “อาชญากร” มากกว่าใน
ฐานะ “เหยือ่ ”
ผลกระทบของการทีร่ ะบบกฎหมายไทยเน้นการลงโทษทางอาญามากเกินไปคือ
- ทําให้ผเู้ สียหายเลือกทีจ่ ะดําเนินคดีทางอาญามากเกินกว่าระดับทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
(optimal level) ซึง่ หมายถึง ระดับทีม่ กี ารสูญเสียทรัพยากรของสังคมน้อยทีส่ ุด
เพราะการกระบวนการทางอาญาใช้ทรัพยากรของรัฐในขณะทีก่ ารใช้กระบวนการ
ทางแพ่งและพาณิชย์ใช้ทรัพยากรของผูเ้ สียหาย การอนุ ญาตให้ใช้กระบวนการ
ทางอาญาในการเยียวยาในหลายกรณี จึงลดต้นทุนของผูเ้ สียหายให้ต่ํากว่าระดับ
ทีค่ วรจะเป็ น
- ทําให้ระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีขนาดใหญ่
และใช้ทรัพยากรมาก
- ยากที่จะดําเนิ นคดีเพื่อลงโทษผู้กระทําความผิด เนื่ องจากการดําเนินคดีทาง
อาญาต้องการพยานหลักฐานที่พสิ ูจน์ เจตนาและการกระทําของจําเลยให้ศาล
พิจารณาจนปราศจากข้อสงสัยอันสมควร (proof beyond reasonable doubt) ทํา
ให้ไม่สามารถลงโทษผูก้ ระทําความผิดได้โดยง่าย
ข้ อ สัน นิ ษฐานที่ 2: เมื่อ พิจ ารณาเฉพาะกฎหมายที่มีบ ทลงโทษอาญาบทลงโทษใน
กฎหมายส่วนใหญ่มคี วามโน้มเอียงในการลงโทษผูก้ ระทําความผิดด้วยการจําคุก (imprisonment)
มากกว่าการลงโทษด้วยการปรับ (fine) เนื่องจาก โทษปรับมักถูกกําหนดให้อยูร่ ะดับทีต่ ่ําเกินกว่า
ระดับทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ (optimal level) ซึง่ หมายถึงทีเ่ ท่ากับผลรวมของความเสียหาย (harm) และ
ต้นทุนในการบังคับใช้กฎหมาย (enforcement cost) จนไม่สามารถป้องปราม (deter) ไม่ให้เกิด
การฝา่ ฝืนกฎหมายและต้องใช้การลงโทษด้วยการจําคุกเป็ นหลัก
การที่โทษปรับถูกกําหนดให้อยู่ระดับที่ต่ําเกินกว่าระดับที่เหมาะสมที่สุด น่ าจะมีสาเหตุ
ต่างๆ หลายประการดังนี้
- ในการยกร่างกฎหมาย ไม่เคยมีการศึกษาอย่างเป็ นระบบถึงความเสียหายที่
เกิด ขึ้น จากการฝ่ า ฝื น กฎหมาย ทํ า ให้ไ ม่ ส ามารถกํ า หนดโทษปรับ ได้อ ย่ า ง
เหมาะสม
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- การกําหนดโทษปรับสูงสุดในกฎหมายไม่ได้คํานึงถึงเงินเฟ้อซึง่ ทําให้โทษปรับที่
แท้จริงเมื่อปรับด้วยเงินเฟ้อแล้ว (inflation-adjusted fine) ของกฎหมายทีบ่ งั คับ
ใช้มาเป็ นเวลานาน มีคา่ ลดลงตามอัตราเงินเฟ้อ
- การพิจ ารณาความเสีย หายจริง ที่เ กิด ขึ้น ต่ อ เนื่ อ งไปในอนาคตมัก ไม่ ไ ด้คิด
ผลกระทบของค่าของเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามเวลา (time value of money) ซึง่
ทําให้ละเลยค่าเสียโอกาสในการใช้เงินนัน้ เพือ่ การอื่น
- การกําหนดโทษปรับไม่ได้พจิ ารณาถึงความน่ าจะเป็ น (probability) โดยเฉลี่ย
ของความสามารถในการดําเนินคดีกบั ผูฝ้ ่าฝื น ซึ่งทําให้โทษปรับอยู่ในระดับตํ่า
กว่าระดับ optimal และไม่สามารถป้องปราม (deter) ไม่ให้มกี ารละเมิดกฎหมาย
ได้อย่างเพียงพอ
ผลกระทบในด้านลบของการเน้ นการลงโทษด้วยการจําคุกที่มากเกินไปดังที่กล่าวมา
ข้างต้นคือ
- ผูเ้ สียหายมักไม่ได้รบั การชดเชยอื่นจากกระบวนการยุติธรรม นอกจากการแก้
ั หาใหญ่ ท่ีนํ า ไปสู่แ นวคิด ในการปฏิรูป กฎหมายให้เ กิด ระบบ
แค้น จนเป็ น ป ญ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice)
- ผูก้ ระทําความผิดสูญเสียเสรีภาพ เกียรติยศชื่อเสียง โอกาสในการประกอบอาชีพ
และโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขตนเอง ทัง้ ที่ในหลายกรณี การกระทําความผิด
นัน้ ไม่ได้มลี กั ษณะในเชิง “อาชญากรรม” ทีร่ า้ ยแรง
- รัฐ มีต้นทุ น สูง ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น ต้อ งสร้างเรือ นจํา และ
ว่าจ้างเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ โดยใช้ทรัพยากรมาก
ข้อสันนิ ษฐานที่ 3: ระบบการกลันกรองคดี
่
ในกระบวนการยุตธิ รรมไม่มปี ระสิทธิภาพ จน
ทํา ให้มี “คดีร กโรงรกศาล” ซึ่ง ทํา ให้ก ารพิจ ารณาคดีใ ช้เ วลานานมาก และความยุ ติธ รรมไม่
สามารถเกิดขึน้ จริง แม้ศาลได้พยายามเร่งรัดคดีอย่างเต็มทีแ่ ล้ว
ตัวอย่างของการกลันกรองคดี
่
ในกระบวนการยุติธรรมที่อาจไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
ได้แก่ การทีอ่ ยั การอาจสังฟ
่ ้ องมากเกินไป การทีศ่ าลประทับฟ้องโดยไม่มมี ลู คดี การรับพิจารณา
อุทธรณ์-ฎีกามากเกินไป ซึ่งทําให้มปี ริมาณคดีเข้าสู่การพิจารณามาก และนํ าไปสู่การยกฟ้องใน
ภายหลังเป็ นต้น
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ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์
เป้าหมายของการศึกษาในหัวข้อนี้ คือการสร้างองค์ความรูเ้ พื่อสนับสนุ นการปฏิรปู ระบบ
ยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทย โดยกระทรวงยุตธิ รรม และคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย ที่
จัดตัง้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนู ญ หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือโดยกระบวนการอื่น
1.3.3 ต้นทุนของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
หากข้อสันนิษฐานต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็ นความจริงแนวทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยผลักดันให้
การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทยเกิดขึน้ ได้สาํ เร็จก็คอื การประมาณการ
ต้นทุน (cost) ของระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของไทยการประมาณการ
ประโยชน์ของการปฏิรปู ตามภาพสถานการณ์ (scenario) ต่างๆ และนําเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้
กําหนดนโยบายและสาธารณชน
ทัง้ นี้ ในการประมาณการต้นทุนของระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ของไทย ผูว้ จิ ยั จะให้ความสําคัญต่อการประมาณการต้นทุนของภาครัฐในขัน้ ตอนต่างๆ ของ
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา และต้นทุนของคู่ความเอกชน ทัง้ ในด้านค่าจ้างนักกฎหมาย และ
ค่าเสียโอกาส (opportunity cost) จากเวลาทีส่ ญ
ู เสียไป ในส่วนทีส่ ามารถประมาณการได้
ควบคู่กนั ไปกับการประมาณการต้นทุน คณะผูว้ จิ ยั จะพยายามประเมินว่า ระบบยุตธิ รรม
ทางอาญาที่เป็ นอยู่สามารถป้องปรามมิให้เกิดการละเมิดกฎหมายได้หรือไม่ เพียงใด ในกรณีท่ี
สามารถหาข้อมูลได้
นอกจากการประมาณการต้น ทุ น ดัง กล่ า วแล้ว ผู้วิจ ยั จะประมาณการความประโยชน์
(benefit) ของการปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในภาพสถานการณ์ (scenario) ต่างๆที่
สําคัญทีอ่ าจเป็ นไปได้ ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการหาข้อมูลได้ คือ
- การปฏิรป
ู กฎหมายโดยยกเลิกบทลงโทษทางอาญาในกฎหมายบางฉบับ
- การหันไปใช้การลงโทษด้วยการปรับแทนการจําคุก
- การปรับปรุงระบบการกลันกรองคดี
่
โดยเปลีย่ นค่าพารามิเตอร์ (parameter)
ของอัตราการส่งต่อคดีในขัน้ ตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เช่น การยื่นฟ้องคดีของอัยการต่อศาลการรับฟ้องของศาลชัน้ ต้น และการรับ
อุทธรณ์ของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา เป็ นต้น
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ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์
เป้าหมายของการศึกษาในหัวข้อนี้คอื การสร้างองค์ความรูเ้ พื่อสนับสนุ นการปฏิรปู ระบบ
ยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทย โดยกระทรวงยุตธิ รรม และคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย ที่
จัดตัง้ ขึน้ ตามรัฐธรรมนู ญ หรือคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือโดยกระบวนการอื่น
1.3.4 ค่าปรับทางอาญาเปรียบเที ยบกับมาตรการเยียวยาด้านเงิ นอื่ นๆ จากมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร์
ในทางกฎหมายมีมาตรการลงโทษหรือมาตรการเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับเงิน (monetary
measure) หลายรูป แบบ เช่ น ค่ า ปรับ ทางอาญา ค่ า เสีย หายทางแพ่ ง และค่ า ปรับ ปกครอง
บทความนี้จะกล่าวถึงแนวคิดนิตเิ ศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการดังกล่าวในระบบกฎหมายไทย โดยจะ
วิเคราะห์ว่าในทางทฤษฎี มาตรการต่างๆ ดังกล่าวแต่ละมาตรการมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร
และมีผลต่อประสิทธิภาพ และการกระจายต้นทุนและประโยชน์ต่อฝา่ ยต่างๆ เหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไรและสามารถใช้หนุ นเสริมกันได้หรือไม่ อย่างไร
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์แนวคิดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคิดค่าเสียหายและโทษปรับ
ในต่างประเทศ เช่น การปรับเพื่อลงโทษ (punitive damage) การคิดค่าปรับตามรายได้ (day
fines) ว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร ตลอดจนมีผลต่อประสิทธิภาพ และความเป็ นธรรมอย่างไร
เหมาะสมต่อการนํามาใช้ในระบบกฎหมายไทยหรือไม่อย่างไร
ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์
เป้าหมายของการศึกษาในหัวข้อนี้คอื การจัดทําข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการคิด
ค่าเสียหายทางแพ่ง และค่าปรับทางอาญา ในระบบกฎหมายไทย ให้มปี ระสิทธิภาพและมีความ
เป็ นธรรมมากขึน้
1.3.5 กรณี ศึกษาทางเลือกในการบังคับใช้กฎหมายกรณี ที่ 1: คดีหมิ่ นประมาท
ในช่วงหลัง กฎหมายหมิน่ ประมาทได้ถูกใช้เป็ นเครื่องมือของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการดําเนินคดีทงั ้ ทางแพ่งและทางอาญากับสื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ
และประชาชนทัวไป
่ เพื่อปิ ดกัน้ การแสดงความคิดเห็นและการรายงานข่าวเพื่อปกป้องประโยชน์
สาธารณะ ดังปรากฏว่า มีนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้กฎหมายดังกล่าวในการฟ้องกลัน่
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แกล้งหรือเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไม่สมเหตุผลหลายครัง้ เพื่อ “ปิ ดปาก ต่อรอง ฟ้องแกล้ง และ
แจ้งจับ” ผูท้ ต่ี รวจสอบการใช้อาํ นาจของตน
กรณีต่างๆ ทีผ่ ่านมา ได้ทําให้เกิดความตระหนักถึงปญั หาในขัน้ ตอนต่างๆ ในการบังคับ
ใช้กฎหมายหมิน่ ประมาท นับตัง้ แต่การรับเรือ่ งร้องทุกข์ของพนักงานสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง
ของศาลไปจนถึงการพิจารณาคดีและการลงโทษ โจทย์ทเ่ี หลืออยู่กค็ อื วงการกฎหมายและภาค
ส่วนต่างๆ ของสังคมไทยจะต้องดําเนินการอย่างไรจึงจะสามารถปรับเปลีย่ นแนวคิดและปรับปรุง
กระบวนการใช้กฎหมายหมิน่ ประมาทให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุม้ ครองผูเ้ สียหาย ซึ่งเป็ น
นักการเมืองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และการปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ตลอดจนการรายงานข่าวเพือ่ รักษาประโยชน์สาธารณะของสือ่ มวลชน
ในบทความนี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้แนวคิดทางนิตเิ ศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์เพื่อตอบคําถามใน
ประเด็นต่อไปนี้คอื
1. ระบบยุตธิ รรมทีเ่ กีย่ วข้องคดีหมิน่ ประมาทในปจั จุบนั ก่อให้เกิดการกระจาย
ต้นทุนและประโยชน์ต่อใคร ทําให้แต่ละฝา่ ยมีพฤติกรรมอย่างไร และภาระใน
การพิสจู น์ (burden of proof) จะมีผลอย่างไรต่อพฤติกรรม
2. ควรปฏิรูปกฎหมายให้คดีหมิน่ ประมาทเป็ นเฉพาะคดีแพ่งเท่านัน้ เช่น ใน
นานาอารยประเทศหรือไม่ หรือควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหมิน่ ประมาท
อย่างไรในกรณีทย่ี งั คงโทษอาญาไว้ เช่น ควรเพิม่ ภาระในการพิสจู น์ในกรณี
ทีโ่ จทก์เป็ นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือไม่
ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์
เป้าหมายของการศึกษาในหัวข้อนี้ คือการสนับสนุ นทางวิชาการแก่การปฏิรูปกฎหมาย
หมิ่น ประมาท โดยกลุ่ ม ต่ า งๆ ทางสัง คม เช่ น สมาคมวิช าชีพ ด้า นสื่อ มวลชน และกลุ่ ม สิท ธิ
มนุษยชนต่างๆ
1.3.6 กรณี ศึกษาทางเลือกในการบังคับใช้กฎหมายกรณี ที่ 2: คดีเช็ค
เช็คถูกออกแบบขึน้ มาเพื่อเป็ นเครื่องมือในการชําระเงิน (payment instrument) แต่กลับ
ถูกใช้เป็ นเครื่องมือทางสินเชื่อ (loan instrument) ในประเทศไทยซึง่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ล้มละลายและการบังคับคดีไม่มปี ระสิทธิภาพ ในปจั จุบนั การใช้เช็คในวงการธุรกิจได้รบั การ
คุ้มครองโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ซึ่งกําหนดให้
ลู ก หนี้ ต้ อ งรับ ผิด ทางอาญา หากกระทํ า การที่ก ฎหมายดัง กล่ า วกํ า หนดให้ เ ป็ น ความผิด
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นอกเหนือจากการมีความรับผิดทางแพ่งตามปรกติ เช็คจึงเป็ นเสมือนหลักประกัน (collateral) ใน
การกูย้ มื เงิน โดยเฉพาะการกูเ้ งินนอกระบบระยะสัน้ ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในด้า นหนึ่ ง การใช้เ ช็ค เป็ น เครื่อ งมือ ในการกู้ย ืม อาจช่ ว ยแก้ไ ขความบกพร่อ งของ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการล้มละลายและการบังคับคดีในปจั จุบนั และช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึง
สินเชื่อได้งา่ ยขึน้ อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง การใช้เช็คเป็ นเครื่องมือในการกูย้ มื อาจมีผลทําให้
การเก็บ ข้อ มูล ด้า นสิน เชื่อทํา ได้ย ากขึ้น และส่ง ผลต่ อการกํา หนดนโยบายการเงิน ที่ผิด พลาด
นอกเหนือไปจาก การสร้างต้นทุนในการบังคับใช้กฎหมายต่อภาครัฐเป็ นอย่างมาก และก่อปญั หา
จากการที่เ จ้า หน้ า ที่ใ นกระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญาบางส่ว นอาจแสวงหาประโยชน์ จ าก
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายโดยมิชอบ
คํ า ถามที่ น่ า สนใจก็ คือ บทบาทในการเป็ น สิน เชื่ อ ของเช็ ค ส่ ง เสริม หรือ บัน่ ทอน
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ซึง่ จําเป็ นต้องอาศัยการวิเคราะห์ตน้ ทุนทางสังคมและผลกระทบของ
กฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ตลอดจนการกระจายต้นทุนและประโยชน์ดงั กล่าว
ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์
เป้าหมายของการศึกษาในหัวข้อนี้ คือการสนับสนุ นทางวิชาการในการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ให้สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างแท้จริง
1.3.7 การสํารวจข้อมูลที่สามารถใช้ได้ในการวิ จยั เชิ งประจักษ์
ที่ผ่า นมา การศึก ษากฎหมายในประเทศไทยแทบจะไม่ มีก ารศึก ษาในเชิง ประจัก ษ์
(empirical research) เลย สาเหตุประการหนึ่งก็คอื การขาดการจัดเก็บข้อมูลทีจ่ ําเป็ น และการ
ขาดการสํารวจว่ามีขอ้ มูลใดทีม่ กี ารจัดเก็บอยูใ่ นปจั จุบนั และสามารถใช้ได้ในการวิจยั เชิงประจักษ์
ได้ การศึกษาในบทความนี้มงุ่ ทีจ่ ะตอบคําถาม 2 ประการคือ
ก) มีขอ้ มูลใดทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบยุตธิ รรมทีม่ กี ารจัดเก็บอยู่ในปจั จุบนั และสามารถ
ใช้ได้ในการวิจยั เชิงประจักษ์ได้
ข) ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรมอย่างไรในอนาคต เพื่อให้
สามารถใช้ได้ในการวิจยั เชิงประจักษ์ และการบริหารจัดการในระบบยุตธิ รรมให้มี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
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ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์
เป้าหมายของการศึกษาในหัวข้อนี้
คือการวางรากฐานของการวิจยั เชิงประจักษ์เพือ่
พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมของประเทศไทยให้ดขี น้ึ
และการกระตุน้ ให้เกิด
การจัดเก็บข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นต่อการปฏิรปู ระบบยุตธิ รรม
1.4 โครงสร้างรายงานในโครงการวิ จยั
รายงานผลการศึก ษาในโครงการนี้ แ บ่ ง ออกเป็ น 4 เล่ ม ซี่ง มีเ นื้ อ หาที่เ กี่ย วข้อ งและ
เชื่อ มโยงกัน รายงานฉบับ นี้ เป็ น รายงานฉบับ ที่ 1 ซึ่ง มีเ นื้ อ หาเกี่ย วกับ การนํ า เอาหลัก
เศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ และนํ าเสนอข้อเสนอทางนโยบายในการปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาของประเทศไทย ในทางเลือกต่างๆ ตลอดจนนําเสนอข้อเสนอแนะในการจัดเก็บข้อมูล
ด้านยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทย
รายงานฉบับที่ 2 จะให้ความรูพ้ ้นื ฐานในการวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์
โดยศึกษาแนวคิดของนิตเิ ศรษฐศาสตร์และวรรณกรรมปริทศั น์ เพื่อเป็ นประโยชน์ แก่ผูส้ นใจใน
การนํ าไปศึกษาต่อ ทัง้ หลักนิตเิ ศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการป้องปรามอาชญากรรม และบทสํารวจ
แนวคิดเบื้องต้นของนิตเิ ศรษฐศาสตร์สาขาอื่น ตลอดจนศึกษาวิวาทะว่าด้วยประสิทธิภาพและ
ความยุตธิ รรมในนิตเิ ศรษฐศาสตร์ และเสนอแนะแนวทางการทํางานร่วมกันของนักเศรษฐศาสตร์
และนักนิตศิ าสตร์
รายงานฉบับที่ 3 จะตัง้ คําถามต่อความเหมาะสมในการกําหนดโทษอาญาในฐานความผิด
ต่างๆ ในระบบกฎหมายไทย โดยจะเริม่ จากการสํารวจแนวคิดต่อกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญากับวัตถุประสงค์การลงโทษจากมุมมองจากนิตศิ าสตร์ ติดตามมาด้วยกรณีศกึ ษา 2 กรณี
จากมุมของนิตเิ ศรษฐศาสตร์ว่า การกําหนดให้การหมิน่ ประมาท และการจ่ายเช็คโดยไม่มเี งินใน
บัญชี เป็ นความผิดในคดีอาญานัน้ มีความเหมาะสมหรือไม่
รายงานฉบับที่ 4 จะรวบรวมข้อคิดเห็นของทีป่ รึกษาของโครงการ และผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
ตลอดจนข้อคิดเห็นจากประชาชนทัวไปต่
่ อการวิเคราะห์และข้อเสนอของคณะผูว้ จิ ยั
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บทที่ 2
ปัญหาของระบบยุติธรรมทางอาญาของไทย
จากมุมมองของนิติเศรษฐศาสตร์
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์
ธราธร รัตนนฤมิตรศร และทรงพล สงวนจิตร

2.1 บทนํา
2.1.1 สภาพปัญหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
ในช่วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษทีผ่ ่านมา ได้เกิดความเคลื่อนไหวในการปฏิรูประบบยุตธิ รรมของ
ประเทศไทย ซึง่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีส่ าํ คัญหลายประการ เช่น การยกระดับสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในการเข้า ถึง กระบวนการยุ ติธ รรม โดยเฉพาะกระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญา ใน
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องมาถึงรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 นอกจากนี้ การทีม่ าตรา 81 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กําหนดให้มอี งค์กรอิสระเพื่อปฏิรปู และ
พัฒนากฎหมายของประเทศ และให้มอี งค์กรอิสระเพื่อปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรม ยังชีใ้ ห้เห็นว่า ยังคง
มีความจําเป็ นทีต่ อ้ งปฏิรปู กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ระบบของประเทศไปอย่างต่อเนื่อง
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2544) ได้ประมวลสภาพปญั หาของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของ
ั หาของระบบการบริห ารงานยุติธ รรมที่ถู ก วางโครงสร้า งที่ไ ม่มีก าร
ไทยไว้ห ลายประการ ตัง้ แต่ ป ญ
บริหารงานยุตธิ รรมในภาพรวมและขาดทิศทางและความร่วมมือกันระหว่างหน่ วยงาน ปญั หาที่บาง
องค์กรในระบบยุติธรรมมีโครงสร้างที่ใหญ่เกินไป ขาดการกระจายอํานาจ อาทิเช่น สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ซึง่ ส่งผลต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีตน้ ทุนในงบประมาณแผ่นดินสูง ปญั หาที่
สําคัญอีกประการคือ มีการนําคดีเข้าสูร่ ะบบยุตธิ รรมมากเกินสมควร เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายที่
กํา หนดให้นํ า โทษทางอาญามาใช้ก ับ พฤติก รรมที่ฝ่า ฝื น กฎหมายเป็ น จํา นวนมากแม้ว่า พฤติก รรม
เหล่านัน้ จะเป็ นเพียงการกระทําที่กฎหมายกําหนดว่าเป็ นความผิดที่ไม่ใ ช่เ ป็ นอาชญากรรมโดยแท้
อีกทัง้ ระบบการกลันกรองคดี
่
กย็ งั ไม่มปี ระสิทธิภาพ การดําเนินคดีมคี วามล่าช้า จนก่อให้เกิดปญั หาคดี
ล้นศาลและผูต้ อ้ งขังล้นเรือนจํา
นอกจากนี้ กระบวนการยุตธิ รรมของไทยยังมีปญั หาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั โิ ดยไม่ชอบธรรมจาก
บุคคลในกระบวนการยุตธิ รรมอันเป็ นการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยสภาพปญั หานี้มี
หลายรูปแบบ เช่น การคุกคามสิทธิของผูถ้ ูกกล่าวหา การละเลยไม่คมุ้ ครองสิทธิของผูเ้ สียหายและพยาน
เท่าทีค่ วร ปญั หาการใช้ดุลพินิจทีอ่ าจไม่เทีย่ งธรรมและปญั หาการฉ้อราษฎร์บงั หลวง เป็ นต้น
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ในมุมมองทางนิตเิ ศรษฐศาสตร์ ปญั หาดังกล่าวของระบบการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศ
ไทย ส่วนหนึ่งเป็ นปญั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรทรัพยากร (resource allocation) ทีเ่ ป็ นผลมาจากการ
ออกแบบระบบแรงจูงใจ (incentive system) ทีไ่ ม่เหมาะสม การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ซึง่ เป็ น
ศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว จึงน่ าจะให้มุมมองใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปญั หาของระบบยุติธรรมทาง
อาญาของประเทศไทยได้บา้ ง
2.1.2 ขนาดของระบบยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย
ประเทศไทยมีระบบราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบยุตธิ รรมทางอาญาทีม่ ขี นาดค่อนข้างใหญ่ โดย
เมือ่ วัดจากงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐของระบบดังกล่าว (ตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์) พบว่า
งบประมาณด้านนี้ของประเทศไทยสูงถึง 64,643 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2546 ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 6.5 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของประเทศ หรือร้อยละ 1.26 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) โดยงบประมาณรายจ่ายของตํารวจมีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 64 ของรายจ่ายระบบยุตธิ รรมทาง
อาญาทัง้ หมด รองลงมาคือศาลยุตธิ รรมและราชทัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายของระบบยุตธิ รรมทางอาญา
ของไทยมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยมีอตั ราการขยายตัวของงบประมาณเฉลีย่ ร้อยละ 6.6 ต่อปี ซึง่ ทําให้
ในปี พ.ศ. 2550 งบประมาณด้านนี้ของไทยเพิม่ ขึน้ เป็น 81,585 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม งบประมาณ
ของระบบยุตธิ รรมทางอาญาของไทยต่องบประมาณรายจ่ายประจําปี ของไทยมีสดั ส่วนลดลงเล็กน้อยมาอยู่
ทีร่ ะดับประมาณร้อยละ 5.2 ในปี พ.ศ. 2550
เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศไทยมีขนาดของระบบ
ยุตธิ รรมทางอาญาทีค่ ่อนข้างใหญ่ ภาพที่ 2.1 แสดงสัดส่วนงบประมาณด้านระบบยุตธิ รรมทางอาญา
ของประเทศต่างๆ ต่อ GDP ในปี พ.ศ. 2546 สัดส่วนดังกล่าวของไทยอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 1.26 ซึง่ นับว่าสูงกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วต่างๆ เช่น ฝรังเศส
่
เยอรมนี สวีเดน เดนมาร์ก มีเฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ ที่มี
สัดส่วนดังกล่าวสูงกว่าประเทศไทย (ร้อยละ 1.38)
ภาพที่ 2.2 แสดงจํ า นวนบุ ค ลากรในระบบยุ ติ ธ รรมทางอาญาของไทยเปรีย บเทีย บกับ
ต่างประเทศ โดยพบว่าประเทศที่มสี ดั ส่วนจํานวนบุคลากรในระบบยุติธรรมทางอาญาต่อประชากร
สูงสุดคือฝรังเศส
่ ซึง่ มีจาํ นวนบุคลากร 620 คนต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา ออสเตรีย
เยอรมัน และไทย โดยประเทศไทยมีสดั ส่วนดังกล่าวเท่ากับ 397 คนต่อประชากรแสนคน บุคลากรใน
ระบบยุตธิ รรมทางอาญาของไทยส่วนใหญ่คอื ตํารวจ โดยในปี พ.ศ. 2548 ไทยมีตํารวจ 221,215 คน
บุคลากรด้านศาลยุตธิ รรมประมาณ 13,594 คน (ผูพ้ พิ ากษา 3,594 คนและข้าราชการธุรการประมาณ
10,000 คน) บุคลากรทางด้านอัยการ 4,539 คน (อัยการ 2,670 คน และข้าราชการธุรการ 1,869 คน)
และมีเจ้าหน้าทีด่ า้ นราชทัณฑ์ 10,978 คน
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ภาพที่ 22.1 งบประมาณของระบบบยุติธรรมททางอาญาไททยเปรียบเทีทยบกับต่างปประเทศ ปี พ.ศ.
พ 2546

ทีม่ า: งบปประมาณรายจ่ายของประเทศ
า
ศไทยมาจากสําานักงบประมาณ
ณ งบประมาณของต่างประเททศรวบรวมจากก Social
andd Cultural Plannning Office (2004)
(
และเว็บบไซต์หน่วยงานนต่างประเทศที
ทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนนข้อมูลผลิตภัณ
ั ฑ์มวล
รวมมภายในประเทศของประเทศต่างๆ มาจากธธนาคารโลก

ภาพทีที่ 2.2 จํานวนบุคลากรในระบบยุติธธรรมทางอาาญาของไทยยเปรียบเทีย บกับต่างปรระเทศ

หมายเหตุตุ: 1. จํานววนบุคลากรของไทยได้รวมข้า้ ราชการธุรกาารด้วยเพือ่ ให้อยูใ่ นฐานเดียวกักับข้อมูลต่างประเทศ
2. ข้อมูลของไทยเป็ นข้ขอมูลปี พ.ศ. 22548 ข้อมูลขอองต่างประเทศเป็ นข้อมูลปี พ .ศ. 2546 โดยกรณีทไ่ี ม่มขี อ้ มูมล
จะใช้ช้ขอ้ มูลปี ทใ่ี กล้เคี
เ ยง
ทีม่ า: จํานนวนบุคลากรในนระบบยุตธิ รรมมทางอาญาของงไทยมาจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้
ว อง ส่วนข้ออมูลต่างประเทศศรวบรวม
จากก Social and Cultural
C
Plannning Office (20004) ซึง่ เป็ นตัวั เลขโดยประมมาณ และข้อมูลลจํานวนประชาากรของ
ประะเทศต่างๆ มาจจากธนาคารโลลก
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2.1.3 จํานวนคดีที่ค้างในศาลและนักโทษที่ถกู จําคุก
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้ว ประเทศไทยมีขนาด
ระบบราชการด้านยุติธรรมทางอาญาที่ค่อนข้างใหญ่และใช้งบประมาณค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม
ระบบที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั ก็ยงั ไม่สามารถรองรับกับจํานวนคดีความทัง้ หมดได้จนเกิดปญั หาคดีล้นศาล
และผูต้ อ้ งขังล้นเรือนจํา
ภาพที่ 2.3 แสดงจํานวนคดีอาญาทีค่ า้ งหรืออยูร่ ะหว่างการดําเนินการของศาลในแต่ละปี โดยใน
ปี พ.ศ. 2546 มีจาํ นวนคดีอาญาค้างอยูใ่ นทัง้ 3 ศาลรวมทัง้ สิน้ 96,703 คดี โดยจํานวนคดีอาญาทีค่ า้ งอยู่
ร้อยละ 60 เป็ นคดีอาญาในศาลชัน้ ต้น จํานวนคดีอาญาที่คา้ งในแต่ละปี มแี นวโน้มสูงขึน้ เรื่อยๆ โดย
เพิม่ ขึน้ เป็ น 116,075 คดีในปี 2549 และคงอยูใ่ นระดับทีใ่ กล้เคียงกันมาจนถึงปี 2551 ซึง่ น่าจะมีผลทํา
ให้ผทู้ ต่ี ้องการใช้กระบวนการทางศาลในการแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ จะต้องใช้เวลาในการรอคอยมากขึน้
เรือ่ ยๆ หากเรายังไม่สามารถปฏิรปู กระบวนการพิจารณาความอาญาในขัน้ ตอนต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้ ก็หลีกเลีย่ งไม่ได้ ทีจ่ ะเกิดความไม่ยุตธิ รรมในสังคมดังคํากล่าวทีว่ ่า
“ความยุตธิ รรมทีล่ ่าช้า
คือความอยุตธิ รรม” (Justice delayed is justice denied)
ภาพที่ 2.4 แสดงจํานวนนักโทษต่อประชากรของไทยเทียบกับต่างประเทศ ซึ่งจะพบว่า ในปี
พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีนักโทษในเรือนจํา 210,395 คน หรือคิดเป็ นสัดส่ว นนักโทษ 339 คนต่ อ
ประชากรหนึ่งแสนคน โดยสัดส่วนดังกล่าวสูงเป็ นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาที่มสี ดั ส่วนนักโทษ
690 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในขณะทีป่ ระเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ มีสดั ส่วนนักโทษต่อประชากรอยู่
ในช่วงประมาณ 67-140 คนประชากรหนึ่งแสนคนเท่านัน้ แม้ว่าในปี พ.ศ. 2550 จํานวนนักโทษของ
ไทยจะลดลงเหลือ 165,316 คน ซึง่ เป็ นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตฟิ ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
พ.ศ. 2545 ซึง่ มีผลทําให้นกั โทษคดียาเสพติดลดลงไปมาก ทําให้อตั ราส่วนนักโทษลดลงเหลือ 253 คน
ต่อประชากรหนึ่งแสนคนก็ตาม แต่จาํ นวนนักโทษในเรือนจําของไทยก็ยงั มากเกินกว่าความสามารถของ
เรือนจําจะรองรับได้ โดยสัดส่วนจํานวนนักโทษของไทยต่อจํานวนนักโทษที่เรือนจํารองรับได้เท่ากับ
ร้อยละ 170 ซึ่งหมายความว่านักโทษต้องอยู่กนั อย่างแออัดและเกิดแรงกดดันต่อการเพิม่ งบประมาณ
เพือ่ เพิม่ ความสามารถของเรือนจําในการรองรับนักโทษ
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ภาพทีที่ 2.3 จํานวนนคดีอาญาทีที่ค้างหรืออยูยู่ระหว่างกาารดําเนิ นการของศาล ปี พ.ศ. 2546-2551
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40,0000

ศาลชันต้
้ น

20,0000
25446

25477

2548

2549

2550

2551

ทีม่ า: สํานนักงานศาลยุตธรรม
ธิ

ภาพที่ 2..4 จํานวนนักโทษของไท
ก
ทยเปรียบเทีทียบกับต่างป
ประเทศ ปี พพ.ศ. 2546

ทีม่ า: ข้ออมูลของไทยมาาจากกรมราชททัณฑ์ ส่วนข้อมูลต่างประเทศศรวบรวมจาก Social
S
and Cuultural Planninng Office
(20004) และ Eurropean Sourceebook (2006) และข้อมูลจํานวนประชากรของประเทศต่าางๆ มาจากธนนาคารโลก
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2.2 หลักนิ ติเศรษฐศาสตร์ของระบบยุติธรรมทางอาญา1
แนวคิด หลัก ทางนิ ติเ ศรษฐศาสตร์ใ นการวิเ คราะห์ก ารกระทํา ความผิด ก็คือ ทฤษฎีก ารก่ อ
อาชญากรรมโดยเลือกอย่างมีเหตุผล (rational choice theory of crime) ซึง่ กล่าวว่า บุคคลจะตัดสินใจ
กระทําความผิดก็ต่อเมื่อประโยชน์ทเ่ี ขาคาดคะเน (expected benefits) จากการกระทําความผิดสูงกว่า
ต้นทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (expected costs) การทีเ่ ราใช้ค่าคาดคะเน (expected value) ก็เนื่องจาก
การกระทําความผิดมีความไม่แน่ นอน (uncertainty) จากการดําเนินการสําเร็จ และการถูกลงโทษ จึง
ต้องนํ าความน่ าจะเป็ นทีป่ ระโยชน์และต้นทุนจะเกิดขึน้ มาพิจารณาด้วย โดยประโยชน์ทค่ี าดคะเนไว้ก็
คือประโยชน์ทบ่ี ุคคลคาดว่าจะได้จากการกระทําผิด เช่น ในการลักทรัพย์ ประโยชน์ทค่ี าดคะเนคือมูลค่า
ทรัพย์คณ
ู กับความน่าจะเป็ นทีจ่ ะลักทรัพย์ผอู้ ่นื สําเร็จ เป็ นต้น ส่วนต้นทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ คือ ความ
น่ าจะเป็ นที่บุคคลที่กระทําความผิดจะถูกจับคูณด้วยบทลงโทษสําหรับฐานความผิดที่กระทํา เช่น
ค่าปรับ หรือต้นทุนจากการถูกจําคุก เป็ นต้น นอกจากนี้ ต้นทุนของผูก้ ระทําความผิดยังอาจรวมถึง
ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากเวลาที่ใช้ไปในการเตรียมการและกระทําความผิด และรายจ่ายที่ใช้ในการ
เตรียมการกระทําความผิด เช่นปื น หน้ากาก บัตรประจําตัวปลอม เป็ นต้น
ตามแนวคิดดังกล่าว แนวทางในการป้องปรามการกระทําความผิดคือ การลดประโยชน์ ท่ี
ผูก้ ระทําความผิดคาดหวังและการเพิม่ ต้นทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ทัง้ นี้การเพิม่ ต้นทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
แก่ผกู้ ระทําความผิดอาจทําโดยการเพิม่ การลงโทษให้หนักขึน้ หรือการเพิม่ ความน่ าจะเป็ นในการจับกุม
ผูก้ ระทําความผิดให้สูงขึน้
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การเพิม่ การลงโทษในบางรูปแบบเช่นการปรับ
ไม่ ไ ด้เ พิ่ม ต้น ทุ น ของรัฐ การเพิ่ม ความน่ า จะเป็ น ในการจับ กุ ม จะก่ อ ให้เ กิด ต้น ทุ น มาก เนื่ อ งจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะมีต้นทุนเกิดขึน้ ในทุกขัน้ ตอนนับตัง้ แต่การจับกุม การฟ้องคดี การ
ลงโทษ ซึง่ มีทงั ้ ต้นทุนภาครัฐและเอกชนเกิดขึน้
คําถามสําคัญก็คอื รัฐควรจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ใน
การจับ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ผิด มากน้ อ ยเพีย งใด และบทลงโทษที่เ หมาะสมควรเป็ น อย่ า งไรเพื่อ ให้ เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
การวิเคราะห์ทางนิตเิ ศรษฐศาสตร์ขา้ งต้นยังชีใ้ ห้เห็นถึงความแตกต่างของการดําเนินคดีทาง
แพ่ง และการดําเนินคดีทางอาญาด้วย ในกรณีทผ่ี เู้ สียหายสามารถเลือกดําเนินคดีได้ทงั ้ ทางแพ่งและ
ทางอาญา การตัดสินใจของผูเ้ สียหายว่าจะเลือกดําเนินคดีอย่างไร จะขึน้ อยูก่ บั ต้นทุนและประโยชน์ท่ี
ได้รบั ในแต่ละแนวทาง
ในด้านหนึ่ง การดําเนินคดีทางอาญาจะช่วยลดต้นทุนในการดําเนินคดีของ
ผูเ้ สียหาย เพราะจะมีกลไกของรัฐทัง้ ตํารวจและอัยการเข้ามาช่วยเหลือ ซึง่ ทําให้ผเู้ สียหายมีแรงจูงใจใน
การดําเนินคดีมากกว่าระดับทีไ่ ม่ได้รบั การสนับสนุนจากรัฐ ในอีกด้านหนึ่ง ในการดําเนินคดีทางอาญา
ผูเ้ สียหายมักจะไม่ได้รบั การเยียวยาทีช่ ดเชยความเสียหายของตนเมือ่ ชนะคดี เพราะการลงโทษทาง
อาญามักทําโดยการปรับหรือการจําคุก
ในขณะทีผ่ เู้ สียหายสามารถเรียกค่าเสียหายได้จากการ
1

ผูส้ นใจศึกษาหลักนิตเิ ศรษฐศาสตร์เพิม่ เติม กรุณาดู (ปกป้อง จันวิทย์, 2554)
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ดําเนินคดีทางแพ่งได้ ในทางปฏิบตั ิ ผูเ้ สียหายจึงอาจเลือกดําเนินคดีทางแพ่งและทางอาญาควบคูก่ นั
ไป โดยอาจเลือกฟ้องทางอาญา ซึง่ มีอายุความสัน้ กว่าไปก่อน และถ้าเห็นว่า ตนมีโอกาสจะชนะคดีสงู ก็
จะฟ้องแพ่งต่อไป
หรือมิฉะนัน้ ผูเ้ สียหายก็อาจใช้สทิ ธิทจ่ี ะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่
พนักงานอัยการเป็ นโจทก์ได้ โดยผูเ้ สียหายยืน่ คําร้องต่อศาลทีพ่ จิ ารณาคดีอาญาขอให้บงั คับจําเลยชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนแทนทีจ่ ะไปฟ้องร้องเป็ นคดีแพ่งต่างหาก
2.2.1 การป้ องปรามโดยการลงโทษที่เป็ นตัวเงิ น (deterrence with monetary sanction)
สมมติว่ามีการกระทําความผิด โดยประโยชน์ (gain) ต่อผูก้ ระทําความผิดนัน้ คือ 80 หน่วยและ
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ (harm) คือ 100 หน่ วย ในกรณีน้ี ความเสียหายสูงกว่าประโยชน์จากการ
กระทําความผิด ในทางนิตเิ ศรษฐศาสตร์ รัฐจึงควรป้องปรามการกระทําความผิดนี้2
สมมติให้ความ
น่ าจะเป็ นในการจับกุ มผู้กระทําผิดมาลงโทษเท่ากับ 1 ซึ่งหมายความว่าจับกุมได้แน่ นอน ค่าปรับ
สําหรับการกระทําความผิดนี้ทเ่ี หมาะสมทีส่ ดุ ทางทฤษฎี จะเท่ากับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ คือ 100 หน่วย
อย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็ นในการจับกุมผูฝ้ า่ ฝืนกฎหมายมาลงโทษมักน้อยกว่า 1 เช่น สมมติ
ให้ความน่ าจะเป็ นในการจับกุมผูฝ้ ่าฝื นกฎหมายเท่ากับร้อยละ 50 และให้ค่าปรับเท่ากับ 100 หน่ วย
ดังนัน้ ค่าปรับทีผ่ กู้ ระทําความผิดคาดคะเนไว้ (expected fine) จะเท่ากับ 50 หน่วย จะเห็นว่าในกรณีน้ี
ประโยชน์ทผ่ี กู้ ระทําความผิดคาดคะเนไว้สงู กว่าต้นทุนทีค่ าดคะเนว่าจะเกิดขึน้ ซึง่ ทําให้เกิดแรงจูงใจใน
การทําความผิด ดังนัน้ เพื่อจะป้องปรามไม่ให้มกี ารกระทําความผิด รัฐควรจะตัง้ ค่าปรับไว้ท่ี 200
หน่วยหรือเท่ากับความเสียหายหารด้วยความน่าจะเป็ นในการจับกุมผูก้ ระทําผิดมาลงโทษ
สําหรับผูก้ ระทําความผิดทีเ่ ป็ นกลางต่อความเสีย่ ง (risk neutral)3 ส่วนผสมของการลงโทษปรับ
และความน่ าจะเป็ นในการจับกุมมาลงโทษที่ให้ผลลัพธ์เป็ นค่าคาดคะเนที่เท่ากันจะส่งผลป้องปรามที่
เหมือนกัน เช่น ถ้าความเสียหายจากการกระทําความผิดเท่ากับ 100 หน่ วย เมื่อความน่าจะเป็ นในการ
จับกุมผูก้ ระทําผิดมาลงโทษเท่ากับร้อยละ 50 ค่าปรับควรจะเท่ากับ 200 หน่ วย แต่หากความน่ าจะ
2

ในทางทฤษฎี รัฐควรจะป้องปรามการกระทําความผิดตราบเท่าทีต่ น้ ทุนทางสังคม (social cost) สูงกว่าประโยชน์ของสังคม (social
benefit) ทีเ่ กิดจากการกระทําความผิดนัน้ ในทางตรงกันข้าม หากประโยชน์จากการกระทําความผิดสูงกว่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ รัฐไม่
ควรป้องปรามการกระทําความผิดนัน้
ตัวอย่างเช่น หากการขับรถพาผูห้ ญิงท้องแก่ใกล้คลอดไปจอดซ้อนคันหน้าโรงพยาบาลเพือ่ ให้ทนั
่
คลอด ก่อให้เกิดประโยชน์จากการฝาฝืนกฎจราจร มากกว่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ รัฐก็ควรปล่อยให้เกิดการกระทําความผิดนัน้
3
ในกรณีทม่ี คี วามเสีย่ ง (risk) หรือความน่าจะเป็ น (probability) มาเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจของบุคคล ในทางเศรษฐศาสตร์จะแบ่งบุคคล
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ บุคคลทีเ่ ป็ นกลางต่อความเสีย่ ง (risk neutral) บุคคลทีไ่ ม่ชอบความเสีย่ ง (risk aversion) และบุคคลทีช่ อบเสีย่ ง
(risk lover) เพือ่ ให้งา่ ยต่อความเข้าใจ จะขอยกตัวอย่าง สมมติวา่ มีเกมหนึ่งให้เลือกระหว่าง ก) ได้เงิน 500 บาท แน่นอน กับ ข) ได้เงิน
1,000 บาทด้วยความน่าจะเป็ นเท่ากับร้อยละ 50 บุคคลทีไ่ ม่ชอบเสีย่ ง (risk aversion) จะเลือกทางเลือก ก) คือได้เงิน 500 บาท แน่นอน
ส่วนบุคคลทีช่ อบเสีย่ ง (risk lover) จะเลือกทางเลือก ข) ในขณะทีบ่ ุคคลทีเ่ ป็ นกลางต่อความเสีย่ ง (risk neutral) จะไม่รสู้ กึ แตกต่างระหว่าง
ทางเลือก ก) และ ข) เพราะว่าให้คา่ คาดการณ์ (expected value) ทีเ่ ท่ากัน ทัง้ นี้เชือ่ กันว่า บุคคลโดยทัวไปมั
่ กไม่ชอบความเสีย่ ง (risk
aversion)
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เป็ นในการจับกุมลดลงเหลือร้อยละ 10 ค่าปรับควรจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,000 หน่วย ซึง่ จะทําให้บุคคลที่
เป็ นกลางต่อความเสีย่ งไม่รสู้ กึ แตกต่าง (indifferent) ระหว่าง 2 กรณีขา้ งต้น เพราะการลงโทษทีค่ าดว่า
จะเกิดขึน้ เท่ากับ 100 หน่วยเท่ากันทัง้ สองกรณี4
ผลกระทบสําคัญของการใช้บทลงโทษทีใ่ ช้ค่าปรับ คือการมีตน้ ทุนทางสังคมเกิดขึน้ ตํ่า เนื่องจาก
การปรับเป็ นเพียงการโอน (transfer) ทรัพย์สนิ จากผู้กระทําความผิดไปให้แก่รฐั ซึ่งมีต้นทุนในการ
จัดเก็บไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการจําคุก ดังนัน้ บทลงโทษที่มปี ระสิทธิภาพในทาง
ทฤษฎีคอื การปรับให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ และความน่ าจะเป็ นในการจับกุมตํ่าที่สุดเพื่อลดต้นทุน
เช่น รัฐควรจะปรับผูก้ ระทําผิด 1,000 หน่ วยด้วยความน่ าจะเป็ นในการจับกุมร้อยละ 10 มากกว่าที่จะ
ปรับ 200 หน่ วยด้วยความน่ าจะเป็ นร้อยละ 50 เพราะในสายตาของผูก้ ระทําความผิดทีเ่ ป็ นกลางต่อ
ความเสีย่ ง ทัง้ สองกรณีมผี ลป้องปรามไม่แตกต่างกัน แต่สําหรับรัฐแล้ว กรณีแรกจะมีต้นทุนตํ่ากว่า
กรณีทส่ี อง
ดังนัน้ ในทางทฤษฏีแล้ว ค่าปรับควรจะเพิม่ ให้สูงสุดจนกระทังเท่
่ ากับทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของ
ผูก้ ระทําผิด เนื่องจากความน่ าจะเป็ นในการจับกุมมักจะมีค่าตํ่า
และการเพิม่ ขึน้ ของค่าปรับไม่ได้
เพิม่ ต้นทุนแก่สงั คมแต่อย่างใด
2.2.2 การป้ องปรามโดยการลงโทษที่ไม่เป็ นตัวเงิ น (deterrence with non-monetary sanction)
ตัวอย่างของการลงโทษที่ไม่ใช่ตวั เงิน ได้แก่ การจําคุก การภาคทัณฑ์ การประหารชีวติ การ
ระงับใบอนุญาต การลงโทษโดยชุมชน การเปิ ดเผยชื่อของผูก้ ระทําความผิดเพื่อประจานให้เกิดความอับ
อาย เป็ นต้น ทัง้ นี้รปู แบบของการลงโทษทีไ่ ม่ใช่ตวั เงินทีน่ ิยมใช้มากทีส่ ดุ คือ การจําคุก
การลงโทษทีไ่ ม่ใช่ตวั เงินแตกต่างจากการลงโทษด้วยการปรับ ในแง่ทท่ี าํ ให้เกิดต้นทุนทางสังคม
(social cost) ในการบังคับใช้ โดยเฉพาะการจําคุกจะก่อให้เกิดต้นทุนสูงเพราะจะต้องสร้างเรือนจําเพื่อ
คุมขังนักโทษ ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างที่นักโทษถูกคุมขัง นอกจากนี้ โดยทัวไปแล้
่
ว
ต้นทุนความทุกข์ยาก (disutility) ของผูถ้ ูกลงโทษจากการจําคุกมักจะสูงกว่าโทษปรับ อีกทัง้ นักโทษที่
ถูกคุมขังยังถูกแยกออกจากตลาดแรงงาน ซึง่ ทําให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) จาก
กํ า ลัง แรงงานที่ห ายไปจากระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้ นั ก โทษมัก จะมีผ ลิต ภาพในการผลิ ต
(productivity) น้อยลงหลังจากทีไ่ ด้รบั การปล่อยตัวจากคุก เนื่องจากถูกแยกออกจากตลาดแรงงาน
เป็ นเวลานานและมีตราบาป (stigma) จากการทีเ่ คยถูกจําคุกซึง่ ส่งผลให้หางานได้ยาก การลดลงของ
4

อย่างไรก็ตาม บุคคลผูไ้ ม่ชอบความเสีย่ ง (risk aversion) จะไม่ถกู ป้องปรามเท่ากันจากส่วนผสมของบทลงโทษและความน่าจะเป็ นทีไ่ ด้
ค่าคาดการณ์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากความเสียหายเท่ากับ 100 หน่วย เมือ่ ความน่าจะเป็ นในการจับกุมมาลงโทษเท่ากับร้อยละ 50
ค่าปรับควรจะเท่ากับ 200 หน่วย และหากความน่าจะเป็ นเท่ากับร้อยละ 10 ค่าปรับควรจะเท่ากับ 1,000 หน่วย บุคคลทีไ่ ม่ชอบความ
เสีย่ งจะรูส้ กึ แตกต่างกันระหว่างสองกรณีขา้ งต้นแม้วา่ จะมีคา่ คาดการณ์เท่ากันคือ 100 หน่วยก็ตาม โดยจะชอบกรณีแรกมากกว่า

20

ผลิต ภาพในการทํ า งานและการหางานได้ ย ากอาจทํ า ให้ล ดต้ น ทุ น ค่ า เสีย โอกาสของการกระทํ า
อาชญากรรมและเพิม่ ความน่าจะเป็ นทีบ่ ุคคลจะกลับไปประกอบอาชาญกรรมอีกครัง้
โดยหลักแล้ว การลงโทษทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินควรใช้เสริมกับการลงโทษด้วยการปรับเท่านัน้ เนื่องจาก
การลงโทษที่ไม่เป็ นตัวเงิน โดยเฉพาะการจําคุกจะก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคมที่สูง กล่าวคือ หาก
ผูก้ ระทําความผิดมีทรัพย์สนิ มากกว่าค่าปรับที่เหมาะสมที่สุด ผูก้ ระทําผิดนัน้ ควรถูกลงโทษด้วยการ
ปรับ เท่า นั น้
อย่า งไรก็ต าม หากผู้ก ระทํา ความผิด มีท รัพ ย์สิน น้ อ ยกว่ า ค่ า ปรับ ที่เ หมาะสมที่สุ ด
บทลงโทษทีค่ วรใช้กค็ อื การปรับทรัพย์สนิ ทัง้ หมดบวกกับการลงโทษโดยการจําคุก
กรณีน้ีหลังมัก
เกิดขึน้ หากการกระทําผิดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เช่นการก่ออาชญากรรมต่างๆ จนค่าปรับ
อย่างเดียวอาจไม่สามารถป้องปรามได้ หรือกรณีทผ่ี กู้ ระทําความผิดเป็ นคนยากจน
2.3 ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยจากการวิ เคราะห์ทางนิ ติเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ในหัวข้อที่ 2.2 ให้ขอ้ สรุปทีส่ าํ คัญ 3 ประการ ประการทีห่ นึ่ง การดําเนินคดีทาง
อาญาจะช่วยลดต้นทุนในการดําเนินคดีของผูเ้ สียหาย เพราะจะมีกลไกของรัฐทัง้ ตํารวจและอัยการเข้ามา
ช่วยเหลือ ทําให้ผเู้ สียหายมีแรงจูงใจในการดําเนินคดีมากกว่าระดับทีไ่ ม่ได้รบั การสนับสนุ นจากรัฐ ซึง่
อาจทําให้แรงจูงใจในการเลือกดําเนินคดีทางอาญาสูงเกินกว่าระดับทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะในกรณีของ
คดีทส่ี ร้างความเสียหายเฉพาะต่อผูเ้ สียหายโดยไม่มผี ลกระทบต่อสาธารณะ
ประการทีส่ อง การป้องปรามโดยใช้การลงโทษทีเ่ ป็ นตัวเงิน (monetary sanction) เช่น การ
ปรับเป็ นแนวทางทีม่ ตี น้ ทุนตํ่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการลงโทษทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน (non-monetary
sanction) โดยเฉพาะการจําคุก
ประการทีส่ าม ระดับทีเ่ หมาะสมของค่าปรับคือ ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ รวมกับต้นทุนในการ
บังคับใช้กฎหมาย ทัง้ นี้ ค่าปรับควรจะถูกกําหนดให้สงู ขึน้ หากความน่าจะเป็ นในการจับตัวผูก้ ระทําผิดมา
ดําเนินคดีน้อยลง
ในหัวข้อนี้ คณะผูว้ จิ ยั จะใช้แนวคิดดังกล่าวในการวิเคราะห์ปญั หาของระบบยุตธิ รรมทางอาญา
ของประเทศไทย
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2.3.1 การใช้กระบวนการทางอาญาเป็ นหลักในการระงับข้อพิ พาท
คณะผูว้ จิ ยั ก็มขี อ้ สันนิษฐานตัง้ ต้นในการวิจยั นี้ว่า ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของไทย
น่ า จะให้น้ํ า หนั ก ต่ อ การใช้ก ระบวนการทางอาญาเป็ น หลัก ในการระงับ ข้อ พิพ าทมากเกิน ไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น โดยมีเหตุผล 4 ประการ ดังนี้ ประการทีห่ นึ่ง ประเทศไทยมีกฎหมายซึง่ มี
บทบัญญัตซิ ง่ึ มีบทลงโทษทางอาญามากกว่า 350 ฉบับ โดยครอบคลุมถึงข้อพิพาทในบางเรือ่ งซึง่ เป็ นข้อ
พิพาทระหว่างเอกชนด้วยกัน และไม่มผี ลกระทบต่อสังคมโดยตรง หรือมีผลกระทบน้อย เช่น ข้อพิพาทที่
เกี่ยวข้องกับการหมิน่ ประมาท หรือการจ่ายเช็คที่ไม่มเี งินในบัญชี ซึ่งน่ าจะสามารถใช้กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ในส่วนของกฎหมายละเมิด และกฎหมายสัญญา ในการระงับข้อพิพาทได้
ประการทีส่ อง ในกรณีทก่ี ฎหมายมีบทลงโทษทัง้ ในทางแพ่งและอาญา หรือในคดีทเ่ี รียกว่าคดี
แพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา เมื่อผู้เสียหายฟ้องทัง้ ในคดีแพ่งและคดีอาญา ศาลคดีส่วนแพ่งจําต้องฟงั
ข้อเท็จจริงตามที่คําพิพากษาคดีส่วนอาญาพิพากษา5 ทําให้ศาลส่วนแพ่งไม่อาจวินิจฉัยข้อเท็จจริงให้
แตกต่างจากทีศ่ าลในคดีสว่ นอาญาวินิจฉัยไว้6 ซึง่ มีผลทําให้ศาลทีจ่ ะพิพากษาคดีสว่ นแพ่งมักรอฟงั ผล
ของคดีส่วนอาญาก่อนแล้วจึงพิพากษาคดีส่วนแพ่งไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคําพิพากษาคดีส่วน
อาญานัน้ 7 ผลที่ต ามมาก็คือ การพิจ ารณาคดีท างอาญากลายเป็ น กระบวนการหลักในพิจ ารณาคดี
นอกจากนี้ หากมีการฟ้องคดีอาญาแล้ว จะมีผลทําให้อายุความคดีทางแพ่งต้องสะดุดหยุดลง ซึง่ หากศาล
พิพากษาลงโทษจําเลย โจทก์กจ็ ะมีสทิ ธิทางแพ่งทีจ่ ะเรียกร้องค่าเสียหาย โดยมีอายุความใหม่อกี 10 ปี
ไม่วา่ อายุความเดิมจะยาวเท่าใดก็ตาม8
ประการที่ส าม กฎหมายบางฉบับ ได้ต ัง้ หน่ ว ยงานฝ่ า ยปกครองขึ้น มาเพื่อ กํ า กับ ดู แ ลทาง
เศรษฐกิจ เช่ น กฎหมายการแข่ง ขัน ทางการค้า ได้ต ัง้ คณะกรรมการการแข่ง ขัน ทางการค้า และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ตงั ้ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) แต่ในการออกแบบการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานเหล่านัน้ มักเน้นกระบวนการ
ทางอาญาแทนกระบวนการทางปกครอง ซึง่ มีผลทําให้กระบวนการทางอาญากลายเป็ นกระบวนหลักใน
การกํากับดูแลทางเศรษฐกิจไปอีกเช่นกัน
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ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาม.46 บัญญัตวิ า่ “ในการพิพากษาคดีสว่ นแพ่ง ศาลจําต้องถือข้อเท็จจริงตามทีป่ รากฎในคํา
พิพากษาคดีสว่ นอาญา”
6
คําพิพากษาฎีกาที่ 960/2510
7
แม้ในคดีทม่ี ใิ ช่คดีแพ่งเกีย่ วเนื่องคดีอาญาแต่เป็ นกรณีทม่ี กี ฎหมายให้อาํ นาจผูเ้ สียหายฟ้องทัง้ ในคดีแพ่งและในคดีอาญาซึง่ มีการฟ้องร้อง
ทัง้ ในคดีแพ่งและคดีอาญา เมือ่ ประเด็นทีต่ อ้ งวินิจฉัยในคดีสว่ นแพ่งเป็ นอย่างเดียวกับปญั หาทีจ่ ะต้องวินิจฉัยในคดีสว่ นอาญา
และคํา
วินิจฉัยในคดีอาญาอาจทําให้การชีข้ าดตัดสินแพ่งเปลีย่ นแปลงไป ศาลทีจ่ ะพิพากษาคดีสว่ นแพ่งมักทีจ่ ะงดการพิจารณาคดีแพ่งไว้รอฟงั
ข้อเท็จจริงทีจ่ ะปรากฏในคําพิพากษาคดีสว่ นอาญา ทัง้ ทีม่ ไิ ด้มกี ฎหมายบังคับไว้
8
มาตรา 51 ของประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
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ประการทีส่ ่ี ในบางกรณี กฎหมายถูกออกแบบให้ปฏิบตั ติ ่อผูก้ ระทําความผิด โดยใช้แนวคิดทาง
อาชญวิทยาแบบดัง้ เดิม เช่น ปฏิบตั ติ ่อผูเ้ สพยาเสพติด ในฐานะ “อาชญากร” มากกว่าในฐานะ “เหยื่อ”
ซึง่ ทําให้ใช้การลงโทษแทนการเยียวยาต่อผูก้ ระทําความผิดทีเ่ ป็ นเหยือ่ เหล่านัน้
ผลกระทบของการทีร่ ะบบกฎหมายและระบบยุตธิ รรมของไทยใช้กระบวนการทางอาญาเป็ น
หลักในการระงับข้อพิพาทและแก้ไขปญั หาต่างๆ มีหลายประการ ประการทีห่ นึ่ง ทําให้ผเู้ สียหายเลือก
ทีจ่ ะดําเนินคดีทางอาญามากเกินกว่าระดับทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ (optimal level) ซึง่ หมายถึง ระดับทีม่ กี าร
สูญเสียทรัพยากรของสังคมน้อยทีส่ ดุ
เพราะกระบวนการทางอาญาใช้ทรัพยากรของรัฐ ในขณะที่
กระบวนการทางแพ่งจะใช้ทรัพยากรของผูเ้ สียหายเองด้วย การอนุญาตให้ใช้กระบวนการทางอาญาใน
การเยียวยาในหลายกรณี จึงลดต้นทุนของผูเ้ สียหายให้ต่าํ กว่าระดับทีค่ วรจะเป็ น ประการทีส่ อง ทําให้
ระบบราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบยุตธิ รรมทางอาญามีขนาดใหญ่ และใช้ทรัพยากรมากดังทีไ่ ด้แสดงใน
หัวข้อที่ 2.1 ประการทีส่ าม ในหลายกรณี ยากทีจ่ ะดําเนินคดีเพือ่ ลงโทษผูก้ ระทําความผิด เนื่องจาก
การดําเนินคดีทางอาญาต้องการพยานหลักฐานทีส่ ามารถพิสจู น์จนสิน้ สงสัย (proof beyond reasonable
doubt) ทําให้ไม่สามารถลงโทษผูก้ ระทําความผิดได้โดยง่าย เช่น ในกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับการฝา่ ฝื น
กฎหมายหลักทรัพย์ ซึง่ ยากทีจ่ ะหาหลักฐานทีส่ ามารถพิสจู น์จนสิน้ สงสัยได้โดยง่าย
2.3.2 การกําหนดโทษปรับตํา่ เกิ นกว่าระดับที่เหมาะสมมาก
ในส่วนของระบบกฎหมายอาญาเอง กฎหมายไทยส่วนใหญ่มกั มีการกําหนดโทษจําคุก โทษ
ปรับหรือทัง้ การจําคุกและปรับ อย่างไรก็ตาม ค่าปรับสูงสุดตามกฎหมายไทยน่ าจะอยู่ระดับที่ต่ํากว่า
ระดับทีเ่ หมาะสม (optimal level) มากจนไม่สามารถป้องปรามไม่ให้เกิดการฝา่ ฝื นกฎหมาย และต้องใช้
การลงโทษด้วยการจําคุกเป็ นหลัก การทีโ่ ทษปรับถูกกําหนดให้อยูท่ ต่ี ่ําเกินกว่าระดับทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
น่าจะมีสาเหตุต่างๆ ดังนี้
1. การกําหนดโทษปรับสูงสุดในกฎหมายไม่ได้คาํ นึงถึงเงินเฟ้อ ซึง่ ทําให้โทษปรับทีแ่ ท้จริงเมือ่
ปรับด้วยเงินเฟ้อแล้ว (inflation-adjusted fine) ของกฎหมายทีบ่ งั คับใช้มาเป็ นเวลานาน มีคา่ ลดลงตาม
อัตราเงินเฟ้อ
คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาคดีอาญาทีข่ น้ึ สูศ่ าลชัน้ ในต้นปี 2550 จํานวน 596,782 คดี พบว่ากฎหมายที่
มีโทษอาญาทีม่ จี าํ นวนข้อหาขึน้ สูศ่ าลชัน้ ต้นสูงสุด 10 ฉบับแรก ซึง่ มีสดั ส่วนร้อยละ 92 ของจํานวนข้อหา
ทัง้ หมดทีข่ น้ึ สูศ่ าลชัน้ ต้น ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา (โดยเฉพาะฐานความผิดลักทรัพย์และความผิด
ต่อร่างกาย) พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 พ.ร.บ. จราจรทางบก
พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 พ.ร.บ.
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อาวุธปื น พ.ศ. 2490 พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากเช็ค พ.ศ. 2534 พ.ร.ก. ป้องกันการใช้สาร
ระเหย พ.ศ. 2533 และพ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (ดูตารางที่ 2.1)
จะเห็น ว่ า กฎหมาย 10 ฉบับ ดัง กล่ า วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กฎหมายที่บ ัง คับ ใช้ม านานแล้ว และ
บทลงโทษส่วนใหญ่ไม่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงตามเวลา ตัวอย่างเช่น
- ประมวลกฎหมายอาญา บังคับใช้มาตัง้ แต่พ.ศ. 2499 โดยบทลงโทษส่วนใหญ่ไม่มกี าร
ปรับปรุงแก้ไข มีเพียงบางมาตรา ซึง่ เป็ นส่วนน้อยทีม่ กี ารปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิม่ โทษปรับ
เช่น
ก) ความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและอืน่ ๆ (ม.335) ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขใน
ปี 2525 จากเดิม มีโ ทษจํา คุ ก 6 เดือ น-5 ปี แ ละปรับ ตัง้ แต่ 1,000-10,000 บาท
โดยเพิม่ โทษเป็ นจําคุก 1-5 ปีและปรับตัง้ แต่ 2,000-20,000 บาท
ข) ความผิดฐานหมิน่ ประมาทด้วยการโฆษณา (ม.328) ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขในปี
2535 จากเดิมมีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
โดยเพิม่ โทษเป็ นจําคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท
ค) ความผิดเกีย่ วกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ม.269/1 - ม.269/7) ได้บญ
ั ญัตฐิ านความผิด
เพิม่ ขึน้ มาในปี 2547 โดยฐานความผิดการทําบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมมีโทษจําคุก
1ปี -5 ปี และปรับ 20,000-100,000 บาท เป็ นต้น
- พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขครัง้ ล่าสุดฉบับที่ 8 พ.ศ. 2505 หรือ
46 ปี มาแล้ว ทําให้มโี ทษปรับตํ่า เช่น ม.12 ผูท้ จ่ี ดั ให้เล่นพนันบัญชีก.1-16 (เช่น หวย ก.
ข. ไพ่สามใบ โปปนั ่ แปดเก้า) มีโทษจําคุก 3 เดือน-3 ปี และปรับ 500-5,000 บาทหรือทัง้
จําทัง้ ปรับ
- พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขครัง้ ล่าสุดฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 แต่
ไม่ได้เปลีย่ นแปลงกําหนดโทษ เช่น ม.62 การลักลอบเข้าเมือง มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี และ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
- พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขครัง้ ล่าสุดฉบับที่ 8 พ.ศ. 2551
แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงบทลงโทษ
เช่น ม.157 การขับรถกีดขวางจราจร ประมาทน่ า
หวาดเสียวตามทีก่ าํ หนดไว้ในม.53 มีโทษปรับ 400-1,000 บาท
- พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขครัง้ ล่าสุดฉบับที่ 4 พ.ศ.
2516 หรือ 35 ปี มาแล้ว เช่น ม.47 การหลีกเลีย่ งไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อ
ตรวจสอบ มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 300 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายบางฉบับ โดยกําหนดเพิม่ โทษให้สงู ขึน้ เช่น
- พ.ร.บ. ยาเสพติ ดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขครัง้ ล่าสุดฉบับที่ 4 ปี 2545
ตัวอย่างเช่น ม.65 จากเดิมฐานความผิดสําหรับผูท้ ผ่ี ลิต นําเข้า ส่งออกยาเสพติดประเภท 1
(เฮโรอีน ยาบ้า) มีโทษจําคุกตลอดชีวติ ได้เพิม่ เป็ นโทษจําคุกตลอดชีวติ และปรับตัง้ แต่
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1,000,000-5,000,000 บาท ม.70 ฐานความผิดสําหรับผูผ้ ลิตหรือนําเข้ายาเสพติดประเภท
3 (ยาแก้ไอทีม่ ตี วั ยาโคเคอีน ยาฉีดทีม่ มี อร์ฟีน) โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต จากเดิมจําคุกไม่เกิน
3 ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ เป็ นจําคุก 1-3 ปีและปรับ 100,000300,000 บาท
- พ.ร.ก. ป้ องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขครัง้ ล่าสุดฉบับที่ 3 ปี
2550 ตัวอย่างเช่น ม.24 จากเดิมฐานความผิดการใช้สารระเหยมีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ ได้รบั การแก้ไขในปี 2550 เพิม่ โทษเป็ นจําคุกไม่
เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
คณะผูว้ จิ ยั ได้ปรับค่าของเงินของกําหนดโทษปรับสูงสุดของกฎหมาย 10 ฉบับดังกล่าว ตาม
ระดับเงินเฟ้อ โดยใช้ดชั นีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP deflator) เป็ นตัวปรับค่าของ
เงินตามภาพที่ 2.5 เพื่อให้ได้ค่าทีป่ รับด้วยเงินเฟ้อแล้วเท่ากับค่าทีแ่ ท้จริงในปี ทม่ี กี ารบัญญัตกิ ฎหมาย9
ผลการคํานวณพบว่า ประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ. 2499) ควรได้รบั การเพิม่ โทษปรับสูงสุดขึน้ 8 เท่า
เพื่อให้มคี ่าปรับที่แท้จริงเท่ากับค่าปรับในปี พ.ศ. 2499 เช่น โทษฐานลักทรัพย์ (ม.334) ควรเพิม่
ค่าปรับจาก 6,000 บาทเป็ น 48,142 บาท โทษฐานทําร้ายร่างกายควรเพิม่ ค่าปรับจาก 4,000 บาท
เป็ น 32,094 บาท สําหรับกฎหมายฉบับอื่นคือ พ.ร.บ. การพนัน ควรเพิม่ ค่าปรับขึน้ 7.6 เท่า พ.ร.บ.
รับราชการทหาร ควรเพิม่ ค่าปรับขึน้ 6.3 เท่า พ.ร.บ. อาวุธปื นควรเพิม่ ค่าปรับขึน้ 4.1 เท่า เป็ นต้น (ดู
ตารางที่ 2.1) เนื่องจากหากไม่มกี ารเพิม่ ค่าปรับ ค่าปรับทีแ่ ท้จริงตามกฎหมายจะลดลงมาก จนแทบจะ
ไม่มผี ลในการป้องปรามการกระทําความผิดเลย
การวิเ คราะห์ข้างต้น ยังไม่ไ ด้พิจ ารณาประเด็น ที่ว่า โทษปรับ สูงสุด ณ เวลาที่มีก ารบัญญัติ
กฎหมายครัง้ แรกนัน้ มีค วามเหมาะสมหรือ ไม่
มีค วามเป็ น ไปได้สูง ว่า โทษปรับ สูง สุด อาจถู ก
กํ า หนดให้ต่ํ า กว่ า ระดับ ที่เ หมาะสมที่สุ ด คือ เท่ า กับ ความเสีย หายเฉลี่ย ที่เ กิด ขึ้น ตัง้ แต่ ก ารบัญ ญัติ
กฎหมายครัง้ แรกแล้ว อันเป็ นผลเนื่องมาจากการทีก่ ระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นขัน้ ตอนต่างๆ ของประเทศ
ไทยมักไม่ได้มกี ารศึกษาอย่างเป็ นระบบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทําความผิดในแต่ละฐาน
ความผิดเลย

9

ในทางทฤษฎี การปรับค่าเงินดังกล่าวควรใช้ดชั นีราคาของผูบ้ ริโภค (consumer price index) อย่างไรก็ตาม ดัชนีดงั กล่าวไม่ได้ม ี
อนุกรมทีย่ าวเพียงพอเท่ากับดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP deflator) คณะผูว้ จิ ยั จึงใช้ดชั นีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศแทน
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ตารางที่ 2.1 ค่าปรับที่ควรจะเป็ นในปัจจุบนั เพื่อให้มีค่าที่แท้จริงเท่ากับปี ที่บญ
ั ญัติกฎหมาย

ความผิดตามกฎหมาย
1. ประมวลกฎหมายอาญา
- ความผิดฐานลักทรัพย์
(ม.334-ม.335)
- ความผิดต่อร่างกาย
(ม.295-ม.299)

- ความผิดต่อชีวติ
(ม.288-ม.290,
ม.292-ม.294)

- ความผิดฐานบุกรุก
(ม.362-ม.366)
- ความผิดฐานรับของโจร (ม.
357)
- ความผิดลหุโทษ (ม.367-ม.
398)

ข้อหาที่ขึน้ สู่
บทลงโทษตามกฎหมาย
ศาลชัน้ ต้นปี 2550
จํานวน สัดส่วน
ตัวอย่างบทลงโทษ
(%)
162,551
27.23
35,488
5.9 ม.334 ลักทรัพย์: จําคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บาท
ม.335 ลักทรัพย์เวลากลางคืน: จําคุก 1-5 ปีและปรับ 2,000-10,000 บาท
ม.335 ทวิ ลักทรัพย์พระพุทธรูป: จําคุก 3-10 ปี และปรับ 6,000-20,000 บาท
20,205
3.4 ม.295 ทําร้ายร่างกาย: จําคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ม.296 ทําร้ายร่างกายโทษหนักขึน้ : จําคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้
ปรับ
ม.299 ชุลมุนต่อสู้ 3 คนขึน้ ไป: จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้
ปรับ
9,142
1.5 ม.288 ฆ่าผูอ้ ่นื : ประหารชีวติ จําคุกตลอดชีวติ หรือจําคุก 15-20 ปี
ม.290 ไม่เจตนาฆ่า: จําคุก 3-15 ปี
ม.292 ทําให้บุคคลนัน้ ฆ่าตนเอง: จําคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท
ม.293 ยุยง ช่วยเด็กฆ่าตนเอง: จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้
ปรับ
9,098
1.5 ม.362 บุกรุก: จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ม.365 บุกรุกมีอาวุธ/กลางคืน: จําคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
8,719
1.5 ม.357 รับของโจร: จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
8,195

1.4

ม.371 พาอาวุธเข้าไปในเมือง: ปรับไม่เกิน 100 บาทและให้ศาลมีอาํ นาจสังให้
่ รบิ อาวุธนัน้
ม.372 ทะเลาะกันอือ้ อึงในทางสาธารณะ: ปรับไม่เกิน 500 บาท
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ปี
พ.ศ.
2499
2525
2525
2499
2499
2499

ค่าปรับที่ควรจะเป็ นใน
ปัจจุบนั
(บาท)
เพิ่ มขึน้ (เท่า)
8
48,142
2.5
5,010-25,048
2.5
15,029-50,095
32,094
8
48,142
8
16,047
8

2499
2499
2499
2499

11,2331
80,236

8
8

2499
2499
2499

16,047
80,236
80,236

8
8
8

2499
2499

802
4,012

8
8

ความผิดตามกฎหมาย

ข้อหาที่ขึน้ สู่
ศาลชัน้ ต้นปี 2550

ม.390 ประมาทผูอ้ ่นื รับอันตราย: จําคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทัง้ จํา
ทัง้ ปรับ
ม.391 ใช้กาํ ลังทําร้ายผูอ้ ่นื : จําคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ม.393 ดูหมิน่ ผูอ้ ่นื ซึง่ หน้า: จําคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ม.291 ประมาททําให้ผอู้ ่นื ตาย: จําคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท

2499
2499
2519

ค่าปรับที่ควรจะเป็ นใน
ปัจจุบนั
8,024
8
8,024
8
4,063
4

2499

160,472

8
8
1.7
1.2

บทลงโทษตามกฎหมาย

- ความผิดต่อชีวติ ประมาท (ม.
291)
- ความผิดเกีย่ วกับเอกสาร
(ม.264-ม.269)

6,425

1.1

5,387

0.9

ม.264 ปลอมเอกสาร: จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ม.266 ปลอมเอกสารราชการ พินยั กรม ใบหุน้ : จําคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บาท
ม.269/1 ทําบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม: จําคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000-100,000 บาท

2499
2535
2547

- ความผิดฐานหมิน่ ประมาท
(ม.326-ม.333)
2. พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ

2,694

0.5

82,603

13.8

ม.326 หมิน่ ประมาท: จําคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ม.328 หมิน่ ประมาทด้วยการโฆษณา: จําคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท
ม.65 ผลิตนําเข้าส่งออกยาเสพติดประเภท 1: จําคุกตลอดชีวติ และปรับ 1,000,000-5,000,000
บาท
ม.66 มีไว้ในครอบครอง: จําคุก 4-15 ปีหรือปรับ 80,000-300,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

2535
2535
2545

ม.9 ตรี ขายสลากกินแบ่งทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต: จําคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท
หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ม.12 จัดให้เล่นพนันบัญชีก.1-16: จําคุก 3 เดือน-3ปีและปรับ 500-5,000 บาทหรือทัง้ จําทัง้
ปรับ
ม.157 ขับรถกีดขวางจราจร ประมาทน่าหวาดเสียวตามม.53: ปรับ 400-1,000 บาท
ม.62 ลักลอบเข้าเมือง: จําคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาท

2505

48,142
33,344333,444
23,503117,515
33,344
333,4444
1,227,9876,139,933
98,239368,396
7,571

2504

3,806-38,055

7.6

2551
2522

400-1,000
64,214

3.2

3. พ.ร.บ. การพนัน

4. พ.ร.บ. จราจรทางบก
5. พ.ร.บ. คนเข้าเมือง

82,082

74,779
57,421

13.8

12.5
9.6
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2545

1.7
1.7
1.2
1.2
7.6

ความผิดตามกฎหมาย
6. พ.ร.บ. การทํางานของ
คนต่างด้าว
7. พ.ร.บ. อาวุธปื น
8. พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค
9. พ.ร.ก. ป้องกันการใช้สาร
ระเหย
10. พ.ร.บ. รับราชการทหาร

ข้อหาที่ขึน้ สู่
ศาลชัน้ ต้นปี 2550
32,194

5.4

25,256

4.2

15,571

2.6

10,331

1.7

5,816

1.0

ค่าปรับที่ควรจะเป็ นใน
ปัจจุบนั
ม.63 นําคนต่างด้าวเข้ามา: จําคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาท
2522
321,069
3.2
ม.51 คนต่างด้าวทํางานไม่ได้รบั อนุญาต: จําคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับ 2,000-100,000 บาทหรือ 2551 2,000-100,000
ทัง้ จําทัง้ ปรับ
ม.7 ทํา ซือ้ มี ใช้ นําเข้าอาวุธปืนโดยไม่ได้รบั อนุญาต: จําคุก1-10 ปีและปรับ 2,000-20,000 2519 8,126-81,261
4.1
บาท
ม.4 ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค: ปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือจําคุกไม่เกิน 1 ปีหรือทัง้ จํา 2534
104,525
1.7
ทัง้ ปรับ
ม.24 ใช้สารระเหย: จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาททัง้ จําทัง้ ปรับ
2550
41,451
1.04
บทลงโทษตามกฎหมาย

ม.47 หลีกเลีย่ งไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพือ่ ตรวจสอบ: จําคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ 2515
ปรับไม่เกิน 300 บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

รวม 10 ฉบับ
548,604
92
รวมกฎหมายอาญาทัง้ หมด 596,782
100
ทีม่ า: 1. จํานวนข้อหาทีข่ น้ึ สูก่ ารพิจารณาของศาลชัน้ ต้นปี 2550 มาจากสํานักงานศาลยุตธิ รรม (2550)
2. ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP deflator) มาจากสํานักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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1,889

6.30

ภาพที่ 2.5 ดัชนี ราคาผลิ ตภัณฑ
ฑ์มวลรวมภภายในประเท
ทศ (GDP deeflator)
ปี ฐานนพ.ศ. 2494 = 100

ทีม่ า: สํานักงานคณ
ณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐ
ฒ
ฐกิจและสังคมแแห่งชาติ

2 การกําหนดโทษป
า
ปรับ ในขัน้ ตออนนิ ติบ ัญ ญััติน่ า จะไม่ได้ดพิจ ารณาถึ ึง ความน่ า จะเป็ น
(probbability) ในกการดําเนินคดีดีเอาผิดกับผูฝ้ า่ ฝื น ซึง่ ทําให้โทษปรับสูงสุดตามกฎฎหมายอยู่ในระดับ
้ องปปรามไม่ให้มกี ารละเมิดกฎฎหมายได้อยย่างเพียงพอ
ตํา่ กวว่าระดับเหมาาะสมและไม่สามารถป
ส
ดังทีไ่ ด้กล่ลาวไว้ในหัวข้ขอที่ 2.2 ค่าปรับทีเ่ หมาะะสมควรเท่ากักบความเสียหหาย (harm) หาร
ด้วยคความน่าจะเป็ป็ นในการดําเนิ
เ นคดีกบั ผูฝ้ า่ ฝืน ทัง้ นี้ ความน่
ค
าจะเป็ป็ นในการดํา เนินคดีกบั ผูฝ้ า่ ฝื น
มักไมม่สงู นัก เช่น ข้อมูลจาก U.S.
U Departtment of Justice
J
(1997) ชีว้ ่าควาามน่าจะเป็ นในการ
ใ
จับกุ มในคดีลกั ทรั
ท พย์เ ท่ากับร้อยละ 13.88 คดีขโมยยรถเท่ากับร้อยละ 14.0 และคดีวางเพลิง
ณการว่าควา มน่าจะเป็ นในการ
ใ
เท่ากับร้อยละ 166.5 ส่วนงานนศึกษาของ Kenkel (19993) ประมาณ
จับผูท้ เ่ี มาแล้วขับขีร่ ถยนต์มคี าเพี
า่ ยงร้อยละะ 0.3 (หรือคิดิ เป็ นความนน่าจะเป็ นเท่าากับ 0.003)
ในกรณีประเทศไทย
ป
คณะผู
ค ว้ จิ ยั ได้ด้ประมาณการความน่าจะเป็ นในการจับั กุมผูต้ อ้ งหาา โดย
ใช้ขออมู
้ ลของสํานักั งานตํารวจแห่งชาติ คํานวณจากจํจํานวนคดีทตํต่ี าํ รวจจับได้หหารด้วยจํานววนคดี
ที่รบั แจ้งในปี 2548 และพ
พบว่าความน่น่ าจะเป็ นดังกล่
ก าวไม่น่าจะเกิ
จ นร้อยละะ 50 โดยคดีดีปล้น
จ นในการรจับได้ 0.48 ในขณะทีค่ ดียกั ยอกและฉ้อโกงมีควาามน่าจะเป็ นในการ
ใ
ทรัพย์มคี วามน่าจะเป็
ย อ งกับ ทรรัพ ย์ส ิน เคลื่ออนที่ไ ด้ เช่น การ
จับ ไดด้ 0.15 แล ะ 0.20 ตามมลํา ดับ สํา หหรับ คดีท่ีเ กี่ยวข้
โจรกกรรมรถยนต์และจั
แ กรยานยนต์จะมีควาามน่ าจะเป็ นในการจั
ใ
บผูต้ต้ อ้ งหาได้เพียยง 0.07 และะ 0.03
เท่านัน้ (ภาพที่ 2.6)
2
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ภาพที่ 2.6 ความน่ าจะเป็
จ นในการจับผูต้ ้องหหาของตํารวจจประเทศไททยปี 2548

ทีม่ า: คํานวณจากข้อ้ มูลสถิตอิ าญาาปี 2548 ของสสํานักงานตํารววจแห่งชาติ

ข้อมูลดังกล่
ก าวชีว้ า่ ควาามน่าจะเป็ นใในการดําเนินคดี
น กบั ผูฝ้ า่ ฝนกฎหมายใน
ฝื
นประเทศไทยยไม่
น่าจะะสูงนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ พิจารรณาต่อไปว่า การประมาาณการดังกล่ล่าวน่าจะให้คาที
ค่ ส่ งู
เกินจจริงมาก เนื่องจากผูเ้ สียหายจากกาารก่ออาชญากกรรมจํานวนมากไม่ได้รา ยงานต่อเจ้าหน้
ห าที่
ดังทีกการสํ
่ ารวจสถิถิตอิ าชญากรรรมภาคประชชาชนของกระะทรวงยุตธิ รรรมเมือ่ ปี 25550 และ 2551
พบว่าาอาชญากรรรมทีเ่ กิดในกรุงเทพมหานคครร้อยละ 63.3 และทีเ่ กิดในจังหวัดนคครศรีธรรมราชร้อย
ละ 71.0 ไม่ถกู รายงานต่อเจ้าหน้
ห าที่
ดังนัน้ หาากการพิจารรณากําหนดโโทษปรับสูงสุสดตามกฎหมายไม่ได้คําานึงถึงความน่ าจะ
น ต่อผูก้ ระทําผิด โทษษปรับทีก่ ําหนนดขึน้ นัน้ ก็จะตํ
ะ ่ ากว่าระดับบทีเ่ หมาะสมหลาย
เป็ นใในการดําเนินคดี
เท่า ซึง่ ทําให้โทษปรับไม่สามมารถป้องปราามไม่ให้เกิดการกระทํ
ก
าคววามผิดได้อย่ างมีประสิทธิผล
2.4 สรุป
ระบบยุตธรรมทางอาญ
ธิ
ญาของประเททศไทย
เป็ นระบบบราชการทีม่มีีขนาดใหญ่และใช้
แ
ใ เวลานาน ซึง่ หมายความ
ทรัพยากรมาก ในนขณะทีก่ ระบบวนการยุตธิธรรมในหลายยขัน้ ตอนก็ยงั ใช้
ว่า กระบวนการรของระบบยุติธรรมทางอาญาของประะเทศไทยโดยยรวมน่าจะยังงไม่มปี ระสิทธิภาพ
ไ ก่อให้เกิดต้ นทุนทีส่ งู ต่อรั
อ ฐใน
นัก การขาดปรระสิทธิภาพของกระบวนกการยุตธิ รรมททางอาญาไม่ได้
ณเท่านัน้ แต่
แ ยงั สร้างต้นนทุนทีส่ งู ต่อสัสงคม และน่าจะมีผลต่ออประสิทธิภาพของ
รูปขอองงบประมาณ
ระบบบเศรษฐกิจไททยโดยรวมด้วย
ว

30

จากมุมมองทางนิตเิ ศรษฐศาสตร์ ปญั หาของระบบยุตธิ รรมของประเทศไทยน่าจะเกิด
จากการออกแบบกฎกติกาต่างๆ ทีท่ าํ ให้เกิดแรงจูงใจทีไ่ ม่เหมาะสมหลายประการ อาทิ การเน้น
การดําเนินคดีทางอาญามากกว่าการดําเนินคดีทางแพ่ง การกําหนดค่าปรับทีม่ รี ะดับทีต่ ่าํ เกินไป
ซึง่ ส่วนหนึ่งเกิดจากการกําหนดค่าปรับแบบตายตัว ไม่เปลีย่ นแปลงตามเวลา ปจั จัยเหล่านี้มผี ล
ทําให้ศาลมักลงโทษผูก้ ระทําความผิดด้วยการจําคุกมากกว่าการปรับ ดังทีจ่ ะแสดงให้เห็นด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อไปในบทที่ 3
จากการวิเคราะห์ในบททนี้ จะเห็นว่า ทางเลือกในการปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญาของประเทศไทยทีเ่ ป็ นไปได้ ได้แก่ แนวทางดังต่อไปนี้
1. พิ จารณาลดบทบัญญัติทีก่ าํ หนดโทษทางอาญาให้เหลือเท่าทีจ่ าํ เป็ น
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่า กระบวนการยุตธิ รรมของไทยในปจั จุบนั น่ าจะทําให้เกิดการฟ้องคดี
มากเกินกว่าระดับทีค่ วรจะเป็ น เพราะการกําหนดบทลงโทษทางอาญาต่อการกระทําใด จะทําให้
รัฐเข้ามาแทรกแซงในการดําเนินคดีทเ่ี กีย่ วข้องกับการกระทํานัน้ ซึง่ ทําให้ตน้ ทุนในการดําเนินคดี
ของผูเ้ สียหายตํ่ากว่าทีค่ วรจะเป็ น ในขณะทีร่ ฐั ต้องแบกรับต้นทุนแทนผูเ้ สียหาย กฎหมายจึง
ควรพิจารณากําหนดบทลงโทษทางอาญา โดยเฉพาะโทษจําคุก ให้เหลือเฉพาะเท่าที่จําเป็ นใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยควรทบทวนว่า การกระทําความผิดทีม่ ลี กั ษณะเป็ น
ความผิดต่อบุคคลและไม่เข้าข่ายการกระทําความผิดต่อแผ่นดิน เช่น คดีทเ่ี กี่ยวข้องกับการหมิน่
ประมาท คดีทเ่ี กีย่ วข้องกับเช็ค หรือการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาในบางรูปแบบ ยังสมควรมีบท
กําหนดโทษทางอาญาหรือไม่
คณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมายที่ จ ั ด ตั ง้ ขึ้ น ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หรือ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ตลอดจนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุตธิ รรม ควรศึกษาและทบทวนว่าใน
บรรดากฎหมายซึ่งมีบทบัญญัตซิ ่งึ มีบทลงโทษทางอาญามากถึงประมาณ 350 ฉบับนัน้ มีการ
ลงโทษทางอาญาทีไ่ ม่จาํ เป็ นมากน้อยเพียงใด
2. เพิ ม่ โทษปรับสูงสุดตามกฎหมายให้สงู ขึ้น และพิ จารณากําหนดกลไกในการเพิ ม่
โทษปรับสูงสุดอัตโนมัติตามดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่า โทษปรับสูงสุดตามกฎหมายต่างๆ เมื่อปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้วจะ
มีค่าลดลงตามเวลามาก เช่น มีค่าที่แท้จริงลดลงเหลือเพียง 1 ใน 8 ของค่าเมื่อครัง้ ที่มกี ารออก
กฎหมาย สําหรับกฎหมายทีอ่ อกมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2499 ซึ่งมีผลทําให้โทษปรับในปจั จุบนั อยู่ใน
ระดับทีต่ ่ําเกินกว่าระดับตามเจตนาของผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย ในขณะที่โทษจําคุกยังคงอยู่ในระดับ
เดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา โทษปรับในกฎหมายส่วนใหญ่จงึ ตํ่าเกินไปจนไม่น่าจะสามารถ
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ป้องปรามไม่ให้เกิดการฝา่ ฝื นกฎหมายได้อย่างเพียงพอ และต้องหันไปใช้โทษจําคุก ซึ่งมีตน้ ทุน
ทางสังคมทีส่ งู แทน
ด้วยเหตุ น้ี คณะผู้วิจยั จึงมีความเห็นว่า ควรมีการสังคายนาการกําหนดโทษปรับของ
กฎหมายทัง้ ระบบให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุง่ กําหนดให้สอดคล้อง
กับความเสียหายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และพิจารณาถึงความน่ าจะเป็ นในการจับกุมผูก้ ระทําความผิด
มาลงโทษประกอบด้วย
นอกจากนี้ เพื่อให้โทษปรับอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมอยู่ตลอดเวลา หลังจากทีไ่ ด้เพิม่ โทษ
ปรับให้อยูใ่ นระดับเหมาะสมตามข้อเสนอแนะข้างต้นแล้ว ควรมีการวางกลไกในการกําหนดโทษ
ปรับสูงสุดตามกฎหมายให้เพิม่ ขึน้ ตามดัชนีราคาผูบ้ ริโภคโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทําโดยการออก
กฎหมายกลางว่าด้วยการกําหนดโทษปรับ ซึง่ ช่วยให้รฐั สามารถเปลีย่ นแปลงค่าปรับในแต่ละปี ได้
หรือการใช้ค่าปรับตามรายได้ (day fines) ซึง่ สามารถปรับเปลีย่ นขนาดของค่าปรับได้ทางอ้อม
ตามอัตราเงินเฟ้อ ดังทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 5
3. การลดปริ มาณคดีทีเ่ ข้าสู่ระบบยุติธรรม
แม้ระบบยุติธรรมทางอาญาจะได้รบั การปฏิรูปตามที่เสนอข้างต้น โดยลดบทบัญญัติท่ี
กําหนดโทษทางอาญาให้เหลือเท่าทีจ่ าํ เป็ น และเพิม่ โทษปรับให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมแล้ว คดีท่ี
เข้า สู่ร ะบบยุ ติธ รรมก็ย งั อาจมีจํา นวนมากเกิน กว่า ขีด ความสามารถของระบบที่จ ะรองรับ ได้
แนวทางในการแก้ไขปญั หาดังกล่าวอีกทางหนึ่งทีค่ วรดําเนินการควบคู่ไปก็คอื การสร้างทางเลือก
ในการยุติข้อพิพาทโดยไม่นําคดีเข้าสู่ระบบยุติธรรม หรือมีการกลันกรองในขั
่
น้ ตอนต่างๆ ใน
กระบวนการยุตธิ รรม เช่น ในชัน้ อัยการ ควรพิจารณาให้ความสําคัญยิง่ ขึน้ ต่อการเบี่ยงเบนคดี
(diversion) การชะลอการฟ้อง และการคุมประพฤติ
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บทที่ 3
การวิเคราะห์กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในเชิงประจักษ์
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์
ปวริศร เลิศธรรมเทวี และทรงพล สงวนจิตร

ในบทนี้ คณะผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์ถงึ กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของไทยในเชิงประจักษ์
โดยการสุม่ ตัวอย่างคดีอาญาทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนพิจารณาของศาลชัน้ ต้นและพิจารณาเสร็จสิน้ ในช่วงปี
พ.ศ. 2546-2551 รวมทัง้ สิน้ 425 คดี และการสุม่ ตัวอย่างคําพิพากษาของศาลฎีกา จํานวน 150
คดี
ในส่วนของคดีอาญาทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนพิจารณาของศาลชัน้ ต้น คณะผูว้ จิ ยั ได้สมุ่ เลือกคดีท่ี
เกีย่ วข้องกับ 8 ฐานความผิด ซึง่ มีจาํ นวนคดีในชัน้ ศาลมากทีส่ ดุ ซึง่ ได้แก่ คดีความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค คดีความผิดฐานหมิน่ ประมาท คดีความผิดฐานลักทรัพย์ คดีความผิดต่อร่างกาย คดี
ความผิดเกีย่ วกับการพนัน คดีความผิดเกีย่ วกับการจราจรทางบก คดีความผิดเกีย่ วกับอาวุธปืน
และคดียาเสพติด ทัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้สมุ่ ตัวอย่างคดีในแต่ละฐานความผิดประมาณ 50 คดี คดี
เหล่านี้มรี ะวางโทษสูงสุดตามลักษณะของความผิดแตกต่างกันออกไปดังสามารถสรุปได้ในตาราง
ที่ 3.1
ในการศึกษานี้คณะผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์วา่ คดีต่างๆ
ในแต่ละฐานความผิดนัน้ มีเส้นทาง
อย่างไรในกระบวนการพิจารณาความ โดยให้ความสนใจต่อตัวแปรทีส่ าํ คัญ 2 ตัวคือ 1) ความ
น่าจะเป็ นของแต่ละทางเลือกทีเ่ ป็ นเป็ นไปได้ในแต่ละขัน้ ตอน และ 2) เวลาทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละ
ขัน้ ตอน ทัง้ นี้ เพือ่ เป็ นข้อมูลสําหรับการทําแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ในการประมาณการ
ต้นทุนของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของไทย ซึง่ จะใช้ในการจัดทําข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปญั หาคดีคงค้
ั ่ างในขัน้ ตอนต่างๆ ในระบบยุตธิ รรมทางอาญา
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ตารางที่ 3.1 ระวางโทษสูงสุดของการกระทําความผิดในแต่ละฐานความผิด
ฐานความผิ ด
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
ความผิดฐานหมิน่ ประมาท
ความผิดฐานลักทรัพย์
ความผิดเกีย่ วกับการพนัน
ความผิดเกีย่ วกับจราจรทางบก
ความผิดเกีย่ วกับอาวุธปื นฯ
ความผิดคดียาเสพติด

ความผิดต่อร่างกาย

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการใช้เช็ค พ.ศ. 2534

ระวางโทษสูงสุดตามกฎหมาย
ปรับไม่เกิน 6,000 บาท
ไปจนถึงจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทัง้ จําทัง้ ปรับแล้วแต่ลกั ษณะความผิด
มาตรา 326-333 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ ไปจนถึง
จําคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาทแล้วแต่ลกั ษณะความผิด
มาตรา 334-335 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
จําคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บาท ไปจนถึงจําคุกไม่เกิน 15 ปี และ
ปรับไม่เกิน 30,000 บาทแล้วแต่ลกั ษณะความผิด
มาตรา 9 ตรี และ มาตรา 12-14 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารพนัน จําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ไปจนถึงจําคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาทแล้วแต่ลกั ษณะความผิด
พ.ศ. 2478
มาตรา 147-163 แห่งพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ.
ปรับไม่เกิน 200 บาท ไปจนถึง จําคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000
2522
บาทแล้วแต่ลกั ษณะความผิด
มาตรา 72-85 แห่งพระราชบัญญัตอิ าวุธปื น เครือ่ งกระสุนปืน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ไปจนถึงจําคุกตลอดชีวติ หรือประหารชีวติ แล้วแต่
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปื น พ.ศ. 2490
ลักษณะความผิด
มาตรา 89-116 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตวิ ตั ถุทอ่ี อกฤทธิ ์ต่อจิต ปรับไม่เกินวันละ 200 บาท
และประสาท พ.ศ. 2518 และมาตรา 65-102 แห่ง
ไปจนถึงประหารชีวติ แล้วแต่ลกั ษณะความผิด
พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 295-300 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ไปจนถึงจําคุกไม่เกิน 10 ปี แล้วแต่ลกั ษณะความผิด
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3.1 กระบวนการพิ จารณาคดีอาญาของไทย
ภาพที่ 3.1 สรุปกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของไทยตัง้ แต่กระบวนการก่อนฟ้องคดี
กระบวนการระหว่างพิจารณาคดีของศาล ไปจนถึงกระบวนการหลังพิพากษาคดี
จากภาพ
ดังกล่าว การฟ้องร้องคดีโดยผูเ้ สียหายในคดีอาญาแบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณีทร่ี ฐั เป็ น
ผูเ้ สียหายและกรณีทป่ี ระชาชนเป็ นผูเ้ สียหาย โดยกระบวนพิจารณาความอาญาของทัง้ สองกรณีมี
ขัน้ ตอนทีแ่ ตกต่างกันดังต่อไปนี้
3.1.1 คดีที่รฐั เป็ นผูเ้ สียหาย
คดีทร่ี ฐั เป็ นผูเ้ สียหายมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 4 หน่วยงานคือ พนักงานสอบสวน อัยการ
ศาล และ ราชทัณฑ์หรือคุมประพฤติ ซึง่ รับผิดชอบใน 3 ขัน้ ตอนหลักของกระบวนการยุตธิ รรม
เริม่ จากกระบวนการก่อนฟ้องคดี
(ชัน้ พนักงานสอบสวนและอัยการเพือ่ สังฟ
่ ้ องหรือไม่ฟ้อง)
กระบวนการพิจารณาของศาล (สืบพยานและมีคาํ พิพากษา) และขัน้ ตอนการลงโทษโดยกรม
ราชทัณฑ์หรือกรมคุมประพฤติ
3.1.2 คดีที่ประชาชนเป็ นผูเ้ สียหาย
ในคดีทป่ี ระชาชนเป็ นผูเ้ สียหาย การฟ้องร้องต่อศาลสามารถทําได้ใน 2 แนวทางคือ การ
ทีผ่ เู้ สียหายร้องทุกข์/กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน และการทีป่ ระชาชนสามารถฟ้องคดีต่อศาล
ด้วยตนเอง
ในกรณีทผ่ี เู้ สียหายร้องทุกข์/กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนก่อน คดีกจ็ ะเข้าสู่
กระบวนยุตธิ รรมในชัน้ ศาลตามขัน้ ตอนเดียวกับกรณีทร่ี ฐั เป็ นผูเ้ สียหาย ส่วนในกรณีทป่ี ระชาชน
ฟ้องคดีเองต่อศาล กระบวนพิจารณาความทางอาญากําหนดให้ศาลมีหน้าทีไ่ ต่สวนมูลฟ้อง ซึง่ ทํา
ให้ลดจํานวนหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องลงเหลือ 2 หน่วยคือ ศาลและกรมราชทัณฑ์หรือกรมคุม
ประพฤติ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นการเพิม่ ภาระความรับผิดชอบให้ศาลมากยิง่ ขึน้ จากเดิมที่
พนักงานสอบสวนและอัยการมีหน้าทีก่ ลันกรองว่
่
าจะฟ้องคดีหรือไม่
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ภาพที่ 3.1 กระบวนพิ จารณาความอาญา
(1)
ความผิดเกิด
ประชาชน

ยืน่ ฟ้องคดีเอง

(2)
ผูเ้ สียหาย

ร้องทุกข์/กล่าวโทษ

(3)
พนักงานสอบสวน

รัฐ

กระบวนการก่อนฟ้อง

(4)
อัยการ
ศาลไต่สวนมูลฟ้อง

(5)
ศาลประทับฟ้อง

ยกฟ้องคดีไม่มมี ลู

รับสารภาพ
คดีขอ้ หาโทษจําคุกอย่างตํ่า
เกิน 5 ปีหรือโทษสถานหนัก

(6)
นัดพิจารณา

กระบวนการระหว่าง
พิจปฏิ
ารณาคดี
เสธ/ไม่ให้การ

(7)
สืบพยาน
(8)
พิพากษาคดี

ยกฟ้อง

ลงโทษ
(9)
อุทธรณ์/ฎีกา
(10)
ราชทัณฑ์/คุม
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กระบวนการหลัง

3.2 กรณี ศึกษาการพิ จารณาคดีอาญาที่เกี่ยวกับ 8 ฐานความผิดในศาลชัน้ ต้น
เนื่องจากจํานวนคดีอาญาทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาของศาลชัน้ ต้นในแต่ละปีมจี าํ นวนมาก จึง
ไม่อาจนํามาศึกษาได้ทงั ้ หมด ในการศึกษานี้ คณะผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างคดีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ความผิด 8 ฐาน จํานวน 425 คดีดงั ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น คดีเหล่านี้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ คดีท่ี
เกีย่ วข้องกับความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัว กับคดีทเ่ี กีย่ วข้องกับความผิดอาญา
แผ่นดินทีไ่ ม่สามารถยอมความได้
3.2.1 ความผิดอันยอมความได้
ความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัว เป็ นความผิดระหว่างเอกชนต่อเอกชนที่
คาดหวังค่าชดเชยความเสียหายจากคูก่ รณีมากกว่าความรับผิดทางอาญาตามโทษานุ โทษของ
คูก่ รณี เว้นแต่คกู่ รณีดงั กล่าว ไม่อาจชดเชยความเสียหายให้คกู่ รณีอกี ฝา่ ยหนึ่งได้ รายงานฉบับนี้
จะศึกษาถึงคดีทเ่ี กีย่ วข้องกับความผิด 2 ฐานคือ ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คกับความผิดฐาน
หมิน่ ประมาท
1. ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค เป็ นความผิดฐานออกเช็คโดยมีเจตนาทีจ่ ะไม่ใช้เงินตาม
เช็คนัน้
หรือในขณะออกเช็คนัน้ ไม่มเี งินอยูใ่ นบัญชีทจ่ี ะชําระหนี้ได้ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 จากการสุม่ ตัวอย่างจํานวน 52
คดี พบว่า ในทางปฏิบตั ิ คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คมีเส้นทางในกระบวนการพิจารณาทาง
อาญาดังภาพที่ 3.2
จากภาพที่ 3.2 จะเห็นว่า การฟ้องร้องในคดีเช็คแยกเป็ นการฟ้องร้องโดยอัยการยืน่ ฟ้อง
24 คดี คิดเป็ นร้อยละ 46.2 ผูเ้ สียหายยืน่ ฟ้อง 28 คดี คิดเป็ นร้อยละ 53.9 ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
ผูเ้ สียหายยืน่ ฟ้องคดีเองมากกว่าการฟ้องร้องโดยอัยการเล็กน้อย
เมือ่ มีการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว พบว่า ศาลจะประทับฟ้องคดีทอ่ี ยั การฟ้องร้องคดีทงั ้ หมด
หรือคิดเป็ นร้อยละ 100 แต่ยกฟ้องในกรณีทผ่ี เู้ สียหายยืน่ ฟ้องคดีเองในชัน้ ไต่สวนมูลฟ้อง 1 คดี
คิดเป็ นร้อยละ 3.6 ประทับฟ้อง 27 คดี คิดเป็ นร้อยละ 96.4
ในบรรดาคดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจาณาของศาล ในชัน้ นัดพิจารณาคดี จําเลยให้การรับสารภาพ
จํานวน 42 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 82.4 และให้การปฏิเสธหรือ ไม่ให้การ 9 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 17.6
ของทัง้ หมด
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ภาพที่ 3.2 เส้นทางของคดีความผิดอันเกิ ดจากการใช้เช็ค
ผูเ้ สียหายยืน่ ฟ้อง

28 คดี (53.9%)

จํานวน 52 คดี

24 คดี (46.2%)

ไต่สวนมูลฟ้อง

27 คดี (96.4%)

ประทับฟ้อง

24 คดี (100%)

อัยการยืน่ ฟ้อง

1 คดี (3.6%)

ยกฟ้องชัน้ ไต่สวนมูลฟ้อง

51 คดี
42 คดี (82.4%)

รับสารภาพ

นัดพิจารณาคดี

42 คดี
2 คดี (3.9%)

ยกฟ้อง

9 คดี

พิพากษาคดี

15 คดี (29.4%)

ลงโทษ

9 คดี (17.6%)

ปฏิเสธ/ไม่ให้การ
9 คดี

สืบพยาน

25 คดี (49.0%)

จําหน่ายคดีชวคราว
ั่

9 คดี (17.6%)

จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ

15 คดี (100%)

ยืน่ อุทธรณ์

จําคุก

4 คดี (21.0%)

มีคาํ พิพากษาอุทธรณ์
1 คดี (25.0%)

ยืนให้ยกฟ้อง

1 คดี (25.0%)

แก้ลดโทษจําคุก

1 คดี (25.0%)

แก้ให้จาํ หน่ายคดีชวคราว
ั่

1 คดี (25.0%)

ยกคําสังศาลชั
่
น้ ต้นให้พจิ ารณาใหม่

ในการพิพากษาคดีของศาลชัน้ ต้น ศาลพิพากษายกฟ้อง 3 คดี คิดเป็ นร้อยละ 3.9
พิพากษาให้ลงโทษ 15 คดี คิดเป็ นร้อยละ 29.4 โดยเป็ นการลงโทษจําคุกทัง้ หมด จําหน่ายคดี
ชัวคราว
่
25 คดี คิดเป็ นร้อยละ 49 และจําหน่ายคดีออกจากสารบบความเพราะยอมความกันได้ 9
คดี คิดเป็ นร้อยละ 17.6 หลังจากศาลชัน้ ต้นตัดสินแล้ว มีการอุทธรณ์ 4 คดี โดยศาลอุทธรณ์ยก
ฟ้อง 1 คดี แก้คาํ พิพากษาของศาลชัน้ ต้น 3 คดี และไม่มกี ารยืน่ ฎีกาแม้แต่กรณีเดียว
คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตว่า ในคดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ผูเ้ สียหายยืน่ ฟ้องคดีเอง
มากกว่าอัยการยืน่ ฟ้องคดี ทัง้ นี้น่าจะเนื่องจากคดีความผิดเรือ่ งเช็คเป็ นคดีทม่ี ปี ระเด็นข้อพิพาท
ไม่ยงุ่ ยาก ผูเ้ สียหายมักทราบถึงมูลเหตุแห่งการกระทําผิดเป็ นอย่างดี และคาดหวังทีจ่ ะได้รบั การ
เยียวยาความเสียหายจากคูก่ รณีมากเสียกว่าการเอาตัวคูก่ รณีมาลงโทษ ดังนัน้ การฟ้องคดีอาญา
ในความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็ นแต่เพียงมาตรการบังคับของผูเ้ สียหายให้คกู่ รณีอกี ฝา่ ยหนึ่ง
ปฏิบตั ติ ามข้อเรียกร้องของตน โดยผ่านกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
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2. ความผิดฐานหมิน่ ประมาท
ความผิดฐานหมิน่ ประมาทเป็ นความผิดเกีย่ วกับเกียรติยศชื่อเสียง ซึง่ ประมวลกฎหมาย
อาญาได้จาํ แนกลักษณะแห่งความผิดตามฐานะของผูถ้ ูกหมิน่ ประมาท และวิธกี ารกระทําทีห่ มิน่
ประมาทต่างกันออกไปตามมาตรา 326-333 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จากการสุม่ ตัวอย่างคดี
จํานวน 58 คดี พบว่า ในทางปฏิบตั ิ คดีความผิดฐานหมิน่ ประมาทมีเส้นทางในกระบวนการ
พิจารณาทางอาญาดังภาพที่ 3.3
จากการสุม่ ตัวอย่างคดีหมิน่ ประมาท 58 คดี พบว่า ในทางปฏิบตั ิ ผูเ้ สียหายยืน่ ฟ้องคดี
เอง 50 คดี คิดเป็ นร้อยละ 86.2 โดยในจํานวนนี้ถูกยกฟ้องในชัน้ ไต่สวนมูลฟ้อง 4 คดี คิดเป็ นร้อย
ละ 8 ประทับฟ้อง 46 คดี คิดเป็ นร้อยละ 92 ของคดีทผ่ี เู้ สียหายฟ้องคดีเอง นอกจากนี้ ยังมีคดีท่ี
อัยการยืน่ ฟ้อง 8 คดี ซึง่ ศาลประทับรับฟ้องทัง้ หมด
ในชัน้ พิจารณาคดี จําเลยให้การปฏิเสธ 40 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 74.1 คูค่ วามตกลงกันได้ 14
คดีคดิ เป็ นร้อยละ 25.9 ส่วนในการพิพากษาคดีของศาลชัน้ ต้น ศาลยกฟ้อง 11 คดี คิดเป็ นร้อย
ละ 20.4 ลงโทษจําคุกแต่รอการลงอาญา 1 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 1.9 และจําหน่ายออกจากสารบบ
ความ 42 คดี คิดเป็ นร้อยละ 77.8 หลังจากศาลชัน้ ต้นตัดสินแล้ว มีการอุทธรณ์ 12 คดี โดยศาล
อุทธรณ์มคี าํ พิพากษายืนตามศาลชัน้ ต้นทุกคดีคดิ เป็ นร้อยละ 100 นอกจากนี้ มีการยืน่ ฎีกา 1 คดี
แต่พน้ กําหนดเวลา ศาลจึงไม่รบั ฎีกา
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ภาพที่ 3.3 เส้นทางของคดีความผิดฐานหมิ่ นประมาท
ผูเ้ สียหายยืน่ ฟ้อง

50 คดี (86.2%)

จํานวน 58 คดี

8 คดี (13.8%)

ไต่สวนมูลฟ้อง

46 คดี (92.0%)

ประทับฟ้อง

8 คดี (100%)

อัยการยืน่ ฟ้อง

4 คดี (8.0%)

ยกฟ้องชัน้ ไต่สวนมูลฟ้อง

54 คดี

นัดพิจารณาคดี
40 คดี (74.1%)

0 คดี (0%)

รับสารภาพ

ปฏิเสธ/ไม่ให้การ

14 คดี (25.9%)

คูค่ วามตกลงกันได้

40 คดี

สืบพยาน
40 คดี

พิพากษาคดี
11 คดี (20.4%)

42 คดี (77.8%)

ยกฟ้อง

จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ยืน่ อุทธรณ์

14 คดี
1 คดี (1.9%)

ลงโทษ
จําคุกแต่รอลงอาญาและปรับ

12 คดี (80.0%)

คําพิพากษาอุทธรณ์
12 คดี (100%)

ยืนให้ยกฟ้อง
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3.2.2 ความผิดอาญาแผ่นดิ น
ความผิดอาญาแผ่นดินเป็ นความผิดทีไ่ ม่อาจยอมความได้
ผูเ้ สียหายหมายจะเอาตัว
ผูก้ ระทําผิดมารับโทษ การเยียวยาความเสียหายเป็ นไปในลักษณะของการแก้แค้น ดังคํากล่าว
ทีว่ า่ “จงลงโทษให้สาสมกับความผิด” (Let the punishment fit the crime) ในรายงานฉบับนี้
คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาความผิดอาญาแผ่นดิน 6 ฐาน คือ ความผิดฐานลักทรัพย์ ความผิดเกีย่ วกับ
การพนัน ความผิดเกีย่ วกับการจราจรทางบก ความผิดเกีย่ วกับอาวุธปื น ความผิดคดียาเสพติด
และความผิดต่อร่างกาย
1. ความผิดฐานลักทรัพย์
ความผิดฐานลักทรัพย์เป็ นความผิดอันเกิดจากการเอาทรัพย์สนิ ของผูอ้ ่นื ไปโดยมิชอบ
ตามลักษณะ 12 ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์ มาตรา 334-335 ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายอาญา จากการสุม่ ตัวอย่างคดีความผิดฐานลักทรัพย์จาํ นวน 52 คดี พบว่า
เป็ นคดีทอ่ี ยั การเป็ นผูย้ น่ื ฟ้องทัง้ 52 คดี โดยศาลชัน้ ต้นประทับฟ้องทุกคดี คิดเป็นร้อยละ 100
ในการพิจารณาคดี จําเลยรับสารภาพ 46 คดี คิดเป็ นร้อยละ 88.5 ปฏิเสธ หรือไม่ให้การ
6 คดี คิดเป็ นร้อยละ 11.5 มีคาํ พิพากษาของศาลชัน้ ต้นให้ลงโทษ 45 คดี คิดเป็ นร้อยละ 86.5
และจําหน่ายคดีชวคราวเนื
ั่
่องจากจําเลยหลบหนี 7 คดี คิดเป็ นร้อยละ 13.5
ในการลงโทษจําเลย ศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุก 33 คดีจาก 45 คดี คิดเป็ นร้อยละ
73.3 และลงโทษจําคุกแต่รอการลงอาญาและปรับ 12 คดี คิดเป็ นร้อยละ 26.7
หลังจากศาลชัน้ ต้นตัดสินแล้ว มีการยืน่ อุทธรณ์ 4 คดี คิดเป็ นร้อยละ 8.7 โดยศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน 2 คดี คิดเป็ นร้อยละ 50 แก้คาํ พิพากษาลงโทษอีก 2 คดี คิดเป็ นร้อยละ 50 โดย
ทัง้ หมดนี้ไม่มกี ารยืน่ ฎีกาต่อ (ดูภาพที่ 3.4 ประกอบ)
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ภาพที่ 3.4 เส้นทางของคดีความผิดฐานลักทรัพย์
จํานวน 52 คดี
อัยการยืน่ ฟ้อง
52 คดี

ประทับฟ้อง
รับสารภาพ

46 คดี (88.5%)

52 คดี (100%)
6 คดี (11.5%)

นัดพิจารณาคดี

ปฏิเสธ/ไม่ให้การ
6 คดี

46 คดี
0 คดี (0%)

ยกฟ้อง
33 คดี (71.7%)

จําคุก

6 คดี

พิพากษาคดี

7 คดี (13.5%)

45 คดี (86.5%)

ยืน่ อุทธรณ์

ลงโทษ

จําหน่ายคดีชวคราว
ั่

1 คดี (2.2%)

12 คดี (26.1%)

จําคุกแต่รอลงอาญาและปรับ

สืบพยาน

จําเลยหลบหนี
4 คดี (8.7%)

คําพิพากษาอุทธรณ์
2 คดี (50.0%)

2 คดี (50.0%)

พิพากษายืน

แก้คาํ พิพากษาลงโทษ

2. ความผิดเกีย่ วกับการพนัน
ความผิดเกีย่ วกับการพนันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารพนัน พ.ศ. 2478 จากการ
สุม่ ตัวอย่างคดีจาํ นวน 50 ตัวอย่าง พบว่า ในทางปฏิบตั ิ ความผิดเกีย่ วกับการพนันมีเส้นทางใน
กระบวนการพิจารณาทางอาญาภาพดังภาพที่ 3.5
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ภาพที่ 3.5 เส้นทางของคดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน
จํานวน 50 คดี
อัยการยืน่ ฟ้อง
50 คดี

ประทับฟ้อง
รับสารภาพ

50 คดี (100%)

50 คดี (100.0%)
0 คดี (0%)

นัดพิจารณาคดี

ปฏิเสธ/ไม่ให้การ
0 คดี

50 คดี

พิพากษาคดี

สืบพยาน

0 คดี

50 คดี (100.0%)

ยกฟ้อง

ลงโทษ
12 คดี (24.0%)

จําคุกแต่รอลงอาญาและปรับ

38 คดี (76.0%)

ปรับ

ในบรรดาคดีความผิดเกีย่ วกับการพนันทีอ่ ยั การยืน่ ฟ้อง 50 คดี ศาลประทับรับฟ้องทุก
คดีคดิ เป็ นร้อยละ 100 ในชัน้ พิจารณาจําเลยให้การรับสารภาพทุกคดีคดิ เป็ นร้อยละ 100 ในการ
ลงโทษจําเลย ศาลชัน้ ต้นมีคาํ พิพากษาลงโทษทุกคดี คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยให้จาํ คุกแต่รอการ
ลงอาญาและปรับ 12 คดี คิดเป็ นร้อยละ 24 และลงโทษปรับสถานเดียว 38 คดี คิดเป็ นร้อยละ 76
โดยทัง้ หมดนี้ไม่มกี ารยืน่ อุทธรณ์
3. ความผิดเกีย่ วกับการจราจร
ความผิดเกีย่ วกับการจราจรเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522
จากการสุม่ ตัวอย่างจํานวน 51 คดี พบว่า ในทางปฏิบตั ิ คดีความผิดเกีย่ วกับการจราจรมีเส้นทาง
ในกระบวนการพิจารณาทางอาญาภาพดังภาพที่ 3.6

43

ภาพที่ 3.6 เส้นทางของคดีความผิดเกี่ยวกับการจราจรทางบก
จํานวน 51 คดี
อัยการยืน่ ฟ้อง
51 คดี

ประทับฟ้อง
รับสารภาพ

51 คดี (100%)

51 คดี (100%)
0 คดี (0%)

นัดพิจารณาคดี

ปฏิเสธ/ไม่ให้การ
0 คดี

51 คดี

พิพากษาคดี

0 คดี

สืบพยาน
51 คดี (100%)

ยกฟ้อง

ลงโทษ
51 คดี (100%)

จําคุกแต่รอลงอาญาและปรับ

ในจํานวนคดีความผิดเกีย่ วกับการจราจรทางบกทีอ่ ยั การยืน่ ฟ้อง 51 คดี ศาลประทับรับ
ฟ้องทัง้ หมดคิดเป็ นร้อยละ 100 ในชัน้ พิจารณาคดีของศาล พบว่า จําเลยให้การรับสารภาพทุก
คดี คิดเป็ นร้อยละ 100 และในการพิพากษาคดี ศาลชัน้ ต้นพิพากษาให้ลงโทษจําคุกแต่รอการลง
อาญาทุกคดี คิดเป็ นร้อยละ 100 อนึ่ง ในคดีความผิดเกีย่ วกับการจราจรทางบกนี้ไม่มกี ารยืน่
อุทธรณ์ต่อศาลแต่อย่างใด
4. คดีความผิดเกีย่ วกับอาวุธปื น
ความผิดเกีย่ วกับอาวุธปืนเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตอิ าวุธปืน เครือ่ งกระสุนปื น
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิง่ เทียมอาวุธปื น พ.ศ. 2490 จากการสุม่ ตัวอย่างจํานวน 53 คดี
พบว่า ในทางปฏิบตั ิ คดีความผิดเกีย่ วกับอาวุธปื นมีเส้นทางในกระบวนการพิจารณาทางอาญา
ภาพดังภาพที่ 3.7
ในบรรดาคดีเกีย่ วกับอาวุธปื นทีอ่ ยั การยืน่ ฟ้อง 53 คดี พบว่า ศาลประทับฟ้องทัง้ 53 คดี
คิดเป็ นร้อยละ 100 ในชัน้ พิจารณาคดีของศาล พบว่า จําเลยให้การรับสารภาพ 45 คดี คิดเป็ น
ร้อยละ 84.9 ให้การปฏิเสธ 8 คดี คิดเป็ นร้อยละ 15.1 ส่วนในการพิพากษาคดีของศาลชัน้ ต้น
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พบว่า ศาลตัดสินยกฟ้อง 1 คดี คิดเป็ นร้อยละ 1.9 จําหน่ายคดีชวคราว
ั่
1 คดี คิดเป็ นร้อยละ
1.9 และพิพากษาลงโทษ 51 คดี คิดเป็ นร้อยละ 96.2
ในการกําหนดโทษจําเลยใน 51 คดี ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก 19 คดี คิดเป็ นร้อยละ
37.3 ลงโทษจําคุกแต่รอลงอาญาและปรับ 25 คดี คิดเป็นร้อยละ 49.0 และลงโทษปรับสถานเดียว
7 คดี คิดเป็ น ร้อยละ 13.7 หลังจากศาลชัน้ ต้นตัดสินแล้ว มีการยืน่ อุทธรณ์คาํ พิพากษา 8 คดี คิด
เป็ นร้อยละ 15.7 ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนตามศาลชัน้ ต้น 4 คดีและพิพากษาแก้การกําหนด
บทลงโทษแก่จาํ เลยอีก 4 คดี และมีการยืน่ ฎีกา 1 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 12.5 โดยในคดีดงั กล่าว ศาล
ฎีกาพิพากษายืนแต่ให้ลงโทษจําคุกจําเลยน้อยลง
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ภาพที่ 3.7 เส้นทางของคดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปื น
จํานวน 53 คดี
อัยการยืน่ ฟ้อง
53 คดี

ประทับฟ้อง
รับสารภาพ

45 คดี (85.0%)

53 คดี (100%)
8 คดี (15.1%)

นัดพิจารณาคดี

ปฏิเสธ/ไม่ให้การ
8 คดี

45 คดี

8 คดี

พิพากษาคดี

1 คดี (1.9%)

สืบพยาน
1 คดี (1. 9%)

51 คดี (96.2%)

ยกฟ้อง

ลงโทษ

ยืน่ อุทธรณ์

19 คดี (37.3%)

จําคุก

8 คดี (15.7%)

จําหน่ายคดีชวคราว
ั่
25 คดี (49.0%)

จําคุกแต่รอลงอาญาและปรับ

7 คดี (13.7%)

ปรับ

คําพิพากษาอุทธรณ์
4 คดี (50.0%)

พิพากษายืน

2 คดี (25.0%)

แก้คาํ พิพากษาลดโทษจําคุก

2 คดี (25.0%)

แก้คาํ พิพากษาจําคุกเป็ นรอลงอาญาและปรับ

1 คดี (12.5%)

ยืน่ ฎีกา
1 คดี

พิพากษายืนแต่จาํ คุกน้อยลง

5. คดียาเสพติดให้โทษ
คดียาเสพติดให้โทษเป็ นคดีความผิดตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
จากการสุม่ ตัวอย่างจํานวน 53 คดี พบว่า ในทางปฏิบตั คิ ดียาเสพติดให้โทษมีเส้นทางใน
กระบวนการพิจารณาทางอาญาภาพที่ 3.8
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ภาพที่ 3.8 เส้นทางของคดียาเสพติ ด
จํานวน 53 คดี
อัยการยืน่ ฟ้อง
53 คดี

ประทับฟ้อง
รับสารภาพ

18 คดี (34.0%)

53 คดี (100%)
35 คดี (66.0%)

นัดพิจารณาคดี

ปฏิเสธ/ไม่ให้การ
35 คดี

18 คดี

พิพากษาคดี

20 คดี (37.7%)

ยกฟ้อง

15 คดี (28.3%)

แก้โทษจําคุกเป็ นรอลงอาญาและปรับ

ลงโทษ
1 คดี (3.0%)

ประหารชีวติ

7 คดี (46.7%)

9 คดี (27.3%)

จําคุก

1 คดี (6.7%)

25 คดี (75.7%)

1 คดี (6.7%)

3 คดี (9.1%)

คําพิพากษาอุทธรณ์

แก้คาํ พิพากษาลดโทษจําคุก

สืบพยาน
33 คดี (62.3%)

ยืน่ อุทธรณ์

พิพากษายืน

35 คดี

จําหน่ายคดีเพราะจําเลยหลบหนี

2 คดี (13.3%)

ศาลอุทธรณ์ไม่พจิ ารณาอุทธรณ์

4 คดี (26.7%)

จําคุกและปรับ
จําคุกแต่รอลงอาญาและปรับ

ในบรรดาคดียาเสพติดให้โทษทีอ่ ยั การยืน่ ฟ้อง 53 คดีศาลประทับรับฟ้องทัง้ 53 คดีคดิ
เป็ นร้อยละ 100 ในชัน้ พิจารณาคดีของศาลชัน้ ต้น จําเลยให้การปฏิเสธหรือไม่ให้การ 35 คดีคดิ
เป็ นร้อยละ 66.0 ให้การรับสารภาพ 18 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 34.0 ทัง้ นี้ ศาลชัน้ ต้นมีคาํ พิพากษาให้
ยกฟ้อง 20 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 37.7 และพิพากษาลงโทษ 33 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 62.3 โดยในส่วน
ของบทกําหนดโทษ ศาลชัน้ ต้นกําหนดให้ประหารชีวติ 1 คดี จําคุก 9 คดี จําคุกและปรับ 25 คดี
และจําคุกแต่รอการลงอาญาและปรับ 3 คดี
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หลังจากศาลชัน้ ต้นตัดสินแล้ว มีการยืน่ อุทธรณ์คาํ พิพากษาศาลชัน้ ต้น 15 คดี โดยศาล
อุทธรณ์ไม่รบั พิจารณาอุทธรณ์ 4 คดี พิพากษายืนตามศาลชัน้ ต้น 7 คดี จําหน่ายคดีเพราะจําเลย
หลบหนี 2 คดีและพิพากษาแก้อกี 2 คดี เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า ในคดียาเสพติด จําเลยให้การปฏิเสธ
หรือไม่ให้การ มากถึง 35 คดี คิดเป็ นร้อยละ 66.0 ซึง่ อาจเป็ นเพราะคดียาเสพติดมีโทษสูง
6. ความผิดต่อร่างกาย
การทําร้ายร่างกายเป็ นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกายทีไ่ ด้รบั รองตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน (Universal Declaration of Human Rights)1 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ และเป็ นการกระทําทีข่ ดั ต่อบทบัญญัตขิ องประมวล
กฎหมายอาญาตามมาตรา 295–300
จากการสุม่ ตัวอย่างจํานวน 56 คดี พบว่า ในทางปฏิบตั คิ วามผิดต่อร่างกายมีเส้นทางใน
กระบวนการพิจารณาทางอาญาภาพที่ 3.9
ในบรรดาคดีความผิดต่อร่างกาย 56 คดี มีคดีทผ่ี เู้ สียหายยืน่ ฟ้องคดีเอง 1 คดี คิดเป็ น
ร้อยละ 1.8 และมีคดีทอ่ี ยั การหรือผูเ้ สียหายยืน่ ฟ้องคดีรว่ มกับอัยการ 55 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 98.2
ในชัน้ พิจารณา จําเลยให้การรับสารภาพ 45 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 80.4 ให้การปฏิเสธหรือ
ไม่ให้การ 11 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 19.6 ทัง้ นี้ ศาลชัน้ ต้นมีคาํ พิพากษายกฟ้อง 4 คดีคดิ เป็ นร้อย
ละ 7.1 พิพากษาลงโทษ 52 คดี คิดเป็ นร้อยละ 92.9 ส่วนในกําหนดโทษแก่จาํ เลย 52 คดี ศาล
พิพากษาให้จาํ คุก 27 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 51.9 จําคุกแต่รอการลงอาญา 19 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 36.5
และจําคุกแต่รอการลงอาญาและปรับ 5 คดี คิดเป็ นร้อยละ 9.6
หลังจากศาลชัน้ ต้นตัดสินแล้ว มีการยืน่ อุทธรณ์ 4 คดี คิดเป็ นร้อยละ 7.1 โดยศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนตามศาลชัน้ ต้น 2 คดีคดิ เป็ นร้อยละ 50 และพิพากษาแก้จากโทษจําคุกเป็ นรอลง
อาญาและให้คุมความประพฤติ 2 คดี คิดเป็ นร้อยละ 50 ทัง้ นี้ ไม่มกี ารยืน่ ฎีกาต่อไปแม้แต่กรณี
เดียว

1

ดู Universal Declaration of Human Rights, GA Res 217A (III), GAOR 3rd sess, UN Doc A/810 (1948).
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ภาพที่ 3.9 เส้นทางของคดีความผิดต่อร่างกาย
ผูเ้ สียหายยืน่ ฟ้อง

1 คดี (1.8%)

จํานวน 56 คดี

1 คดี

ประทับฟ้อง

55 คดี (98.2%)

อัยการยืน่ ฟ้อง

1 คดี

ไต่สวนมูลฟ้อง

45 คดี (80.4%)

รับสารภาพ

55 คดี

56 คดี (100%)
11 คดี (19.6%)

นัดพิจารณาคดี

ปฏิเสธ/ไม่ให้การ
11 คดี

45 คดี

พิพากษาคดี
ยืน่ อุทธรณ์
4 คดี (7.1%)

คําพิพากษาอุทธรณ์
พิพากษายืน
แก้โทษจําคุกเป็ นรอลงอาญา
และคุมความประพฤติ

สืบพยาน
52 คดี (62.3%)

4 คดี (7.1%)

ยกฟ้อง

11 คดี

2 คดี (50.0%)

ลงโทษ
27 คดี (51.9%)
6 คดี (11.5%)

2 คดี (50.0%)

19 คดี (36.5%)
1 คดี (1.9%)

จําคุก
จําคุกแต่รอลงอาญาและปรับ
จําคุกแต่รอลงอาญา
ไม่มขี อ้ มูล

3.3 สรุปและข้อสังเกตเบือ้ งต้นของคณะผูว้ ิ จยั
ตารางที่ 3.2 สรุปผลการพิพากษาของศาลชัน้ ต้นใน 8 ฐานความผิดทีค่ ดั เลือกมาเป็ น
กรณีศกึ ษา ส่วนตารางที่ 3.3 (ก) และ (ข) เปรียบเทียบผลการพิจารณาคดีเช็คและคดีหมิน่
ประมาทระหว่างกรณีทผ่ี เู้ สียหายฟ้องร้องต่อศาลเองกับคดีทอ่ี ยั การยืน่ ฟ้องต่อศาล จากตาราง
ดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกต 5 ประการดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.2 สรุปคําพิ พากษาของศาลใน 8 ฐานความผิด
คําพิ พากษา
ก. คดีทงั ้ หมด
ข. จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
(ร้อยละของ ก)
ค. จําหน่ายคดีชวคราว*
ั่
(ร้อยละของ ก)
ง. ยกฟ้อง
(ร้อยละของ ก)
จ. พิพากษาลงโทษ
ประหารชีวติ
(ร้อยละของ จ.)
จําคุก
(ร้อยละของ จ.)
จําคุกและปรับ
(ร้อยละของ จ.)
จําคุกแต่รอลงอาญา
(ร้อยละของ จ.)
จําคุกแต่รอลงอาญาและปรับ
(ร้อยละของ จ.)
ปรับ
(ร้อยละของ จ.)

การใช้เช็ค หมิ่ นประมาท ลักทรัพย์ การพนัน
52
58
52
50
9
42
0
0
17.3%
72.4%
0.0%
0.0%
25
0
7
0
48.1%
0.0%
13.5%
0.0%
3
15
0
0
5.8%
25.9%
0.0%
0.0%
15
1
45
50
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
15
0
33
0
100.0%
0.0%
73.3%
0.0%
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
0
0
0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0
1
12
12
0.0%
100.0%
26.7%
24.0%
0
0
0
38
0.0%
0.0%
0.0%
76.0%

จราจรฯ
51
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
51
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
51
100.0%
0
0.0%

หมายเหตุ: * การจําหน่ายคดีชวคราวอาจเกิ
ั่
ดจากจําเลยหลบหนี หรือ จําเลยอยูร่ ะหว่างการผ่อนชําระหนี้ในกรณีของคดีเช็ค
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อาวุธปื น
53
0
0.0%
1
1.9%
1
1.9%
52
0
0.0%
19
36.5%
0
0.0%
0
0.0%
25
48.1%
7
13.5%

ยาเสพติ ด ร่างกาย
53
56
0
0
0.0%
0.0%
0
0
0.0%
0.0%
20
4
37.7%
7.1%
33
52
1
0
3.0%
0.0%
9
27
27.3%
51.9%
20
0
60.6%
0.0%
0
19
0.0%
36.5%
3
6
9.1%
11.5%
0
0
0.0%
0.0%

ตารางที่ 3.3 (ก) เปรียบเทียบผลการพิ จารณาคดีเช็คที่ผเู้ สียหายฟ้ องเองกับที่อยั การยื่นฟ้ อง
ผลของคดี
ลงโทษ
ยกฟ้อง
- ยกฟ้องในชัน้ ไต่สวนมูลฟ้อง
- พิพากษายกฟ้อง
จําหน่ายคดี (เช่น ยอมความ)
จําหน่ายคดีชวคราว
ั่
(จําเลยผ่อนชําระหนี้)
จําหน่ายคดีชวคราว
ั่
(จําเลยหลบหนี)
รวม

ผูเ้ สียหายฟ้ องเอง
6
21.4%
3
10.7%
1
3.6%
2
7.1%
4
14.3%
8
28.6%
7
25.0%
28

อัยการฟ้ อง
9
37.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
5
20.8%
9
37.5%
1
4.2%
24

รวม
15
28.8%
3
5.8%
1
1.9%
2
3.8%
9
17.3%
17
32.7%
8
15.4%
52

ตารางที่ 3.3 (ข) เปรียบเทียบผลการพิ จารณาคดีหมิ่ นประมาทที่ผเู้ สียหายกับอัยการยื่นฟ้ อง
ผลของคดี
ลงโทษ
ยกฟ้อง
- ยกฟ้องในชัน้ ไต่สวนมูลฟ้อง
- พิพากษายกฟ้อง
จําหน่ายคดี (เช่น ยอมความ)
จําหน่ายคดีชวคราว
ั่
(จําเลยหลบหนี)
รวม

ผูเ้ สียหายฟ้ องเอง
0
0.0%
14
28.0%
4
8.0%
10
20.0%
36
72.0%
0
0.0%
50

ทีม่ า: คณะผูว้ จิ ยั
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อัยการฟ้ อง
1
12.5%
1
12.5%
0
0.0%
1
12.5%
6
75.0%
0
0.0%
8

รวม
1
1.7%
15
25.9%
4
6.9%
11
19.0%
42
72.4%
0
0.0%
58

ประการทีห่ นึ่ง ในชัน้ ของการประทับฟ้อง พบว่าศาลไม่ได้ไต่สวนมูลฟ้องในคดีทอ่ี ยั การ
เป็ นผูย้ น่ื ฟ้องเลยแม้แต่คดีเดียว ทัง้ นี้ อาจเนื่องจากศาลอาจเห็นว่าได้มกี ารกลันกรองคดี
่
โดย
พนักงานสอบสวนและอัยการแล้ว แม้วา่ บทบัญญัตใิ นมาตรา 165 ของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาได้ให้อาํ นาจแก่ศาลในการดําเนินการดังกล่าวไว้กต็ าม ทําให้ศาลประทับรับ
ฟ้องทุกคดีทอ่ี ยั การเป็ นผูย้ น่ื ฟ้อง
ประการทีส่ อง ในชัน้ การนัดพิจารณาของคดีต่างๆ พบว่า จําเลยให้การรับสารภาพใน
อัตราทีส่ งู มาก เช่น คดีการพนัน (สารภาพทัง้ หมด) และคดีการจราจรทางบก (สารภาพทัง้ หมด)
คดีลกั ทรัพย์ (สารภาพร้อยละ 88.5) คดีเช็ค (สารภาพร้อยละ 82.1) และคดีทาํ ร้ายร่างกาย
(สารภาพร้อยละ 80.4) ในขณะที่ อัตราการสารภาพในคดีหมิน่ ประมาทและคดียาเสพติดอยูใ่ น
ระดับทีต่ ่าํ กว่ามาก (ดูภาพที่ 3.10) ความแตกต่างดังกล่าวน่าจะเกีย่ วข้องกับต้นทุนและประโยชน์
โดยเปรียบเทียบระหว่างการรับสารภาพและการสูค้ ดีของจําเลย
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของ
พยานหลักฐานอันมีผลต่อโอกาสในการชนะคดี
(เช่นพยานหลักฐานทีพ่ สิ จู น์ในคดีการหมิน่
ประมาทมักจะไม่ชดั เจนเท่ากับคดีการพนันหรือคดีจราจรทางบก
หรือแม้มหี ลักฐานว่าพูด
ข้อความทีห่ มิน่ ประมาทจริง แต่จาํ เลยอาจนําพยานหลักฐานมาพิสจู น์ให้เห็นว่ากรณีของตนเข้า
ข้อยกเว้นของกฎหมายทีจ่ ะทําให้ไม่เป็ นความผิดหรือไม่ตอ้ งรับโทษ)
และความรุนแรงของ
บทลงโทษทีจ่ ะได้รบั ในกรณีรบั สารภาพ (เช่น หลายฐานความผิดในคดีการพนันหรือคดีจราจร
ทางบก มีบทลงโทษตํ่ามาก)
ประการทีส่ าม อัตราการตัดสินยกฟ้องในคดีในแต่ละฐานความผิดมีความแตกต่างกันมาก
ตัง้ แต่คดีลกั ทรัพย์ คดีการพนันและคดีจราจร ซึง่ ไม่มกี ารยกฟ้องเลย ไปจนถึงคดียาเสพติด ซึง่ มี
การยกฟ้องร้อยละ 37.7 และคดีหมิน่ ประมาท ซึง่ มีการยกฟ้องร้อยละ 25.9 แต่มอี ตั ราการตัดสิน
ลงโทษได้เพียงร้อยละ 1.7 (1 คดีใน 58 คดี) ทัง้ นี้ ในกรณีของคดีหมิน่ ประมาท การยกฟ้องอาจ
เกิดจากการทีก่ ฎหมายให้ขอ้ ยกเว้นต่างๆ ให้แก่จาํ เลยให้ไม่ตอ้ งรับผิด หรือไม่ตอ้ งรับโทษ ส่วน
กรณีคดีการพนันและคดีจราจรนัน้ ในกลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา จําเลยให้การรับสารภาพทุกคดี
ประการทีส่ ่ี การศึกษาพบว่า ในคดีทป่ี ระชาชนเป็ นผูเ้ สียหาย ซึง่ ผูเ้ สียหายสามารถยืน่
ฟ้องเองได้โดยตรง หรือร้องทุกข์กล่าวโทษผ่านพนักงานสอบสวนและอัยการ ศาลมีความน่าจะ
เป็ นทีจ่ ะพิพากษายกฟ้องคดีทป่ี ระชาชนยืน่ ฟ้องคดีเองสูงกว่าคดีทฟ่ี ้ องโดยอัยการ เช่น ในคดี
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ความน่าจะเป็ นทีศ่ าลจะยกฟ้องในกรณีทป่ี ระชาชนยืน่ ฟ้องคดีเอง
คือประมาณร้อยละ 7.1 ในขณะทีศ่ าลแทบจะไม่ยกฟ้องในกรณีทอ่ี ยั การฟ้องเลย ซึง่ หมายความ
ว่า น่าจะมีการฟ้องคดีโดยประชาชนทีไ่ ม่เหมาะสมแต่ไม่ได้ถูกกลันกรองออกในขั
่
น้ ไต่สวนมูลฟ้อง
อยูจ่ าํ นวนหนึ่ง ทัง้ นี้ ข้อสังเกตดังกล่าวยิง่ เห็นได้ชดั เจนในคดีหมิน่ ประมาท ซึง่ ความน่าจะเป็นที่
ศาลจะยกฟ้องในกรณีทป่ี ระชาชนยืน่ ฟ้องคดีเองคือประมาณร้อยละ 20
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ประการทีทีห่ า้ ในกรณี
ณีทศ่ี าลพิพากกษาลงโทษจําเลย ศาลชันต้
น้ นมีแนวโน้น้มทีจ่ ะลงโทษษปรับ
ในคดีดีต่างๆ น้อยมาก โดยจะพ
พบการลงโททษปรับเฉพาะะในคดีการพนัน (ปรับร้อ ยละ 76 ของงคดีท่ี
พิพากษาลงโทษ)) และคดีอาวุธปืน (ปรับร้อยละ 13.5 ของคดีทพ่ี พากษาลงโทษ
พิ
ษ) ในขณะทีใี่ นคดี
จราจจร คดีลกั ทรัพย์
พ ศาลจะปรับจําเลยก็ตตอเมื
่ อ่ ตัดสินจํจาคุกแล้วแต่ให้
ใ รอการลงออาญา ส่วนในนคดีท่ี
เหลือ ศาลมักลงโทษจําคุกโดดยเฉพาะในคคดีเช็ค (จําคุกร้อยละ 1000 ของคดีททีีพ่ พิ ากษาลงงโทษ)
คดีลกั ทรัพย์ (จําคุคกร้อยละ 733.3 ของคดีทพ่ีพิพากษาลงโโทษ) คดีทาํ ร้ายร่างกาย ((จําคุกร้อยละะ 51.9
ของคคดีทพ่ี พิ ากษาาลงโทษ หรือร้อยละ 88.5 หากรวมจจําคุกแต่รอลงอาญาด้วย) หรือทัง้ จําคุกและ
ปรับใในคดียาเสพติด (ร้อยละ 60.6 ของคดีทพ่ี พิ ากษษาลงโทษ) อย่
อ างไรก็ตามม อัตราการตตัดสิน
จําคุกกโดยศาลชัน้ ต้นในคดีต่างๆ
ง ก็ยงั ตํ่ากวว่าอัตราการตตัดสินจําคุกโดยศาลฎีกา ซึง่ จะกล่าวถึ
ว งใน
หัวข้อ 3.4 ทัง้ นี้ น่นาจะเนื่องจากกคดีทม่ี กี ารออุทธรณ์ฎกี าสส่วนใหญ่เป็นคดี
น ทจ่ี าํ เลยต้ต้องคําพิพากษาให้
ถูกจําาคุก ซึง่ ถือเป็
เ นการถูกลงงโทษทีร่ นุ แรรง จําเลยจึงต้องการอุทธรรณ์ฎกี าต่อศาาลเพือ่ ให้ได้รัรบั การ
ลดโททษ หรือเพือ่ ให้
ใ พน้ จากคววามผิด
ภาพที่ 3.10 อัตรากการรับสารภภาพของจําเลยในชั
เ
น้ พิจารณาคดี
จ
ขอองศาล
100
88.46

100
84.91

82.35

80.36
8

33.96
25.93
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นศาลฎีกา
3.4 กการพิ จารณาาคดีอาญาใน
นอกจากกศึกษาถึงแบบบแผนในกาารพิพากษาคคดีเพื่อลงโททษจําเลยในคคดีอาญาของศาล
ณะผูว้ จิ ยั ยังศึกษาถึ
ก งแบบแแผนในการพิ
พิพากษาคดีของศาลฎี
ข
กา โดยสุ่มตัวอย่
ว าง
ชัน้ ต้้นแล้ว คณ
คําพิพพากษาของศศาลฎีกาขึน้ มาวิ
ม เคราะห์ แแยกตามฐานนความผิดออกเป็ น 2 กลุ่ม คือฐานควาามผิด
ทีเ่ อกกชนเป็ นผูเ้ สียหายโดยตรรงและเป็ นคววามผิดต่อส่วนตั
ว ว หรือเป็ป็ นความผิดที ย่ อมความไได้ 10
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ฐานความผิด จํานวน 100 ฎีกา (ฐานความผิดละ 10 ฎีกา) และฐานความผิดทีร่ ฐั เป็ นผูเ้ สียหาย
โดยตรงหรือความผิดอาญาแผ่นดิน 10 ฐานความผิด จํานวน 50 ฎีกา (ฐานความผิดละ 5 ฎีกา)
ดังแสดงในตารางที่ 3.4 และ 3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางดังกล่าว ทําให้ทราบว่า
• ในความผิดทีเ่ อกชนเป็ นผูเ้ สียหาย ศาลมักจะลงโทษจําเลยด้วยการจําคุกเกือบ
ทุกกรณีทศ่ี กึ ษา โดยจะลงโทษปรับก็ต่อเมื่อ ศาลตัดสินให้ลงโทษจําคุก แต่ให้
รอการลงโทษ ในกรณีของความผิดบางฐานเช่น ยักยอก ฉ้ อโกง ซึ่งพนักงาน
อัยการยื่นฟ้องคดีอาญา กฎหมายให้อํานาจพนักงานอัยการเรียกทรัพย์สนิ หรือ
ราคาแทนผูเ้ สียหายได้ดว้ ย ในกรณีน้ีศาลมักจะตัดสินให้เยียวยาผูเ้ สียหายด้วย
วิธดี งั กล่าว2 ส่วนความผิดฐานหมิน่ ประมาท ในบางกรณี ศาลตัดสินให้จาํ เลย
โฆษณาคําพิพากษาในหนังสือพิมพ์โดยให้จําเลยเป็ นผูช้ ําระค่าโฆษณา และมัก
ลงโทษปรับมากกว่าลงโทษจําคุก
• ในความผิดทีร่ ฐั เป็ นผูเ้ สียหาย ศาลมักจะลงโทษจําเลยด้วยการจําคุกเกือบทุก
กรณีโดยจะลงโทษปรับก็ต่อเมื่อ ศาลตัดสินให้ลงโทษจําคุก แต่ให้รอการลงโทษ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีน้ีพบว่า มักไม่มมี าตรการเยียวยาให้คนื ทรัพย์ในคดีอาญา
เช่นเดียวกับในกรณีทเ่ี อกชนเป็ นผูเ้ สียหาย ยกเว้นในกรณีเจ้าพนักงานเบียดบัง
ทรัพย์ ส่วนความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์สาธารณประโยชน์ ศาลตัดสินให้จาํ คุก
ในทุกกรณีท่ีศึกษาและลงโทษปรับควบคู่ไปด้ว ย อย่างไรก็ต าม โทษปรับ
ดังกล่าวน่าจะน้อยมากเมือ่ เทียบกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้

2

มาตรา 43 ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา บัญญัตวิ า่ “คดีลกั ทรัพย์ วิง่ ราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก
ฉ้อโกง ยักยอก หรือรับของโจร ถ้าผูเ้ สียหายมีสทิ ธิทจ่ี ะเรียกร้องทรัพย์สนิ หรือราคาทีเ่ ขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทําความผิด
คืนเมือ่ พนักงานอัยการยืน่ ฟ้องคดีอาญา ก็ให้เรียกทรัพย์สนิ หรือราคาแทนผูเ้ สียหายด้วย”
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ตารางที่ 3.4 การลงโทษในกรณี เอกชนเป็ นผูเ้ สียหายและเป็ นความผิดต่อส่วนตัว
(หน่วย: คดี)
โทษสูงสุดตามกฎหมาย
จําคุก

รอการ
ลงโทษ

ปรับ

คําสังอื
่ ่น

การ
เยียวยา

1 ปี / 2,000 / ทัง้ จําและปรับ
3 ปี / 6,000 / ทัง้ จําทัง้ ปรับ
3 ปี / 6,000 / ทัง้ จําทัง้ ปรับ
2 ปี / 4,000 / ทัง้ จําทัง้ ปรับ
1 ปี / 20,000/ ทัง้ จําทัง้ ปรับ
3 ปี / 6,000 / ทัง้ จําทัง้ ปรับ
4-20 ปี และ 8,000-40,000
10 ปี / 20,000 / ทัง้ จําทัง้ ปรับ
1-10 ปี / 2,000-20,000
3 ปี / 6,000 / ทัง้ จําทัง้ ปรับ

10
10
10
10
6
10
10
10
10
10

8
1
2
7
5
4
0
1
0
7

7
1
2
5
9
2
0
1
1
6

0
1
0
1
1
2
0
0
1
3

0
8
8
0
2
0
0
0
0
0

รวม

96

35

34

9

18

(จําคุก (ปี ) / ปรับ (บาท))

ฐานความผิด

1. บุกรุก
2. ยักยอก
3. ฉ้อโกง
4. โกงเจ้าหนี้
5. หมิน่ ประมาท
6. เสรีภาพ
7. ข่มขืนกระทําชําเรา
8. อนาจาร
9. พาผูอ้ น่ื ไปเพือ่ อนาจาร
10. ทําให้เสียทรัพย์
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ตารางที่ 3.5 การลงโทษในกรณี ที่รฐั เป็ นผูเ้ สียหายหรือความผิดอาญาแผ่นดิ น
(หน่วย: คดี)
โทษสูงสุดตามกฎหมาย
(จําคุก (ปี ) / ปรับ (บาท))

จําคุก

รอการ
ลงโทษ

ปรับ

คําสัง่
อื่น

การ
เยียวยา

6 เดือน / 1,000 / ทัง้ จําทัง้ ปรับ
2 ปี / 4,000 / จําทัง้ ปรับ
1 ปี / 2,000 / ทัง้ จําทัง้ ปรับ
5-20 ปี / จําคุกตลอดชีวติ
และ 2,000-40,000
1-10 ปี / 2,000-20,000 /ทัง้ จําทัง้ ปรับ
1 ปี / 2,000 / ทัง้ จําทัง้ ปรับ
5 ปี / 10,000/ ทัง้ จําทัง้ ปรับ
1-15 ปีและ 2,000-30,000
6 เดือน-5 ปีและ 1,000-10,000
5 ปี / 10,000 / ทัง้ จําทัง้ ปรับ

5
5
5

2
1
0

1
1
0

1
1
1

0
0
0

5
5
5
5
5
5
5

0
0
1
0
0
1
4

0
0
0
0
0
1
4

1
1
0
0
1
2
1

3
0
0
0
0
0
0

50

9

7

9

3

ฐานความผิด

1. แจ้งข้อความเท็จแก่เจ้าพนักงาน
2. ต่อสูห้ รือขัดขวางเจ้าพนักงาน
3. แสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
4. เจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์
5. เจ้าพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ
6. ย้ายศพเพือ่ ปิดบังเหตุแห่งการตาย
7. ซ่องโจร
8. มีไว้เพือ่ นําออกใช้ซง่ึ ธนบัตรปลอม
9. ปลอมเอกสารราชการ
10.ทําให้เสียทรัพย์สาธารณประโยชน์

รวม
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การทีศ่ าลมักใช้การลงโทษด้วยการจําคุกแทนการปรับนัน้ อาจมีสาเหตุมาจากการทีศ่ าลมี
ความเชื่อว่า การจําคุกน่าจะมีประสิทธิผลในการป้องปรามการฝา่ ฝื นกฎหมายได้มากกว่าการปรับ
หรือการทีศ่ าลเห็นว่า โทษปรับสูงสุดตามกฎหมายนัน้ น่าจะอยูใ่ นระดับทีต่ ่ําเกินไปจนไม่สามารถ
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ป้องปรามการฝ่าฝื นกฎหมายได้ จึงไม่มที างเลือกอื่นนอกจากการลงโทษด้วยการจําคุกหรืออาจ
เห็นว่ากรณีท่พี พิ ากษาลงโทษจําคุกอยู่แล้ว หากกําหนดโทษปรับอีกอาจจะเป็ นการเพิม่ โทษต่อ
เสรีภาพเกินกว่าระดับทีเ่ หมาะสม เพราะหากจําเลยไม่สามารถชําระค่าปรับได้อาจต้องใช้วธิ กี าร
กักขังแทนค่าปรับ
การทีร่ ะบบยุตธิ รรมทางอาญาของไทยเน้นการลงโทษด้วยการจําคุกมากกว่าการปรับทํา
ให้เกิดผลกระทบหลายประการคือ ประการทีห่ นึ่ง หากไม่ฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายควบคู่
ไปด้วย ผูเ้ สียหายมักไม่ได้รบั การชดเชยอื่นจากกระบวนการยุติธรรม นอกจากการแก้แค้นผูท้ ่ี
สร้างความเสียหายแก่ตน ซึง่ เป็ นปญั หาใหญ่ทน่ี ําไปสูแ่ นวคิดในการปฏิรปู กฎหมายให้เกิดระบบ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice)
ประการทีส่ อง ผูถ้ ูกพิพากษาจําคุกต้องสูญเสียเสรีภาพ สูญเสียเกียรติยศชื่อเสียงจากการ
มีตราบาป (stigma) ทีเ่ คยถูกจําคุก สูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพและโอกาสในการปรับปรุง
แก้ไขตนเอง ทัง้ ที่ในหลายกรณี การกระทําความผิดนัน้ ไม่ได้มลี กั ษณะในเชิงอาชญากรรมที่
ร้ายแรง
ประการที่ส าม รัฐ มีต้น ทุ น สูง ในระบบยุ ติธ รรมทางอาญา เช่ น ต้อ งสร้า งเรือ นจํา ให้
เพียงพอกับปริมาณนักโทษ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรมาก ดังทีก่ ล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 2.1 โดยไม่
สามารถระดมทรัพยากรเข้ารัฐเพิม่ ขึน้ จากการได้คา่ ปรับได้อย่างทีค่ วรจะเป็ น
3.5 เวลาที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
การศึกษาคดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาของศาลชัน้ ต้นตามวิธที ก่ี ล่าวมา ยังทําให้เราทราบถึง
เวลาในการพิจารณาคดีในขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ทัง้ ในขัน้ ตอนก่อน
ชัน้ ศาล การพิจารณาในศาลชัน้ ต้นและการพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
ตารางที่ 3.6 สรุปเวลาทีใ่ ช้ในขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของคดี
จากตารางจะเห็นได้วา่ คดีต่างๆ ใช้เวลาในทัง้ 3 ขัน้ ตอนรวมกันประมาณ 13.5 เดือน โดยมีสว่ น
เบีย่ งเบนมาตรฐานสูงถึง 12.6 เดือน ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่ามีคดีสว่ นหนึ่งทีใ่ ช้เวลานานมากถึง 60-70
เดือน และมีคดีจาํ นวนหนึ่งทีใ่ ช้เวลาตํ่ากว่า 1 ปี เมือ่ วิเคราะห์ในรายละเอียดจะพบว่า คดีทใ่ี ช้
เวลานานทีส่ ดุ คือ คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ซึง่ ใช้เวลาเฉลีย่ ประมาณ 24.4 เดือน ส่วน
คดีทใ่ี ช้เวลาสัน้ ทีส่ ดุ คือ คดีเกีย่ วกับการพนัน ซึง่ ใช้เวลาเฉลีย่ ประมาณ 1.27 วัน
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ตารางที่ 3.6 สรุปเวลาที่ใช้ในขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของคดี
ฐานความผิด
การใช้เช็ค (เดือน)
หมิน่ ประมาท (เดือน)
ลักทรัพย์ (เดือน)
การพนัน (วัน)
จราจรทางบก (วัน)
อาวุธปืนฯ (เดือน)
ยาเสพติด (เดือน)
ร่างกาย (เดือน)

ก่อนชัน้ ศาล
7.1
(14.6)
1.8
(1.8)
0.47
(0.67)
1.52
(2.06)
3.7
(2.3)
3.6
(7.0)
5.4
(9.4)
4.0
(6.9)

ศาลชัน้ ต้น
20.5
(13.3)
14.7
(10.2)
1.3
(3.0)
0.80
(0.98)
1
(0)
2.4
(4.1)
11.4
(6.4)
6.1
(6.3)
8.7
(9.7)

ศาลอุทธรณ์ -ฎีกา รวมทุกขัน้ ตอน
11.7
24.4
(6.9)
(14.0)
20.6
19.1
(8.4)
(13.5)
8.9
4.0
(2.2)
(4.2)
1.27
(1.08)
2.52
(2.06)
8.9
7.5
(4.2)
(6.2)
9.3
18.1
(5.0)
(11.0)
9.6
12.1
(2.2)
(13.2)
12.7
13.5
(8.7)
(12.6)

เฉลีย่ ทุกฐานความผิด*
(เดือน)
ทีม่ า: การวิเคราะห์โดยคณะผูว้ จิ ยั
หมายเหตุ: 1) ตัวเลขในวงเล็บแสดงส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2) * ไม่รวมคดีทจ่ี าํ หน่ายคดีชวคราว
ั่
และคดีความผิดเกีย่ วกับการพนันและการจราจรทางบก
โดยคดีใน 2 ฐานความผิดดังกล่าว ใช้เวลาสัน้ มาก

3.6 ข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นต่อทางเลือกในการปฏิ รปู
นอกจากทางเลือกในการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทย ทีก่ ล่าว
มาในบทที่ 2 แล้ว การวิเคราะห์ในบทนี้ได้ชใ้ี ห้เห็นทางเลือกเพิม่ เติมในการปฏิรปู ซึง่ รวมถึง
แนวทางดังต่อไปนี้
1. การให้อยั การมีบทบาทในการกลันกรองคดี
่
ทเี ่ ข้าสูศ่ าลมากขึน้
มีคดีจาํ นวนมากทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาของศาลจากการทีป่ ระชาชนซึง่ เป็ นผูเ้ สียหายยืน่ ฟ้อง
คดีเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคดีความผิดอันยอมความได้ การศึกษาในบทนี้พบว่า ศาลมีความ
น่าจะเป็ นทีจ่ ะยกฟ้องคดีทป่ี ระชาชนยืน่ ฟ้องคดีเองสูงกว่าคดีทฟ่ี ้ องร้องโดยอัยการ ซึง่ หมายความ
ว่า น่าจะมีการฟ้องร้องคดีโดยผูเ้ สียหายทีไ่ ม่เหมาะสมอยูจ่ าํ นวนหนึ่ง การมอบหมายให้พนักงาน
สอบสวนและอัยการเป็ นผูก้ ลันกรอง
่
(screen) มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีแทนศาล จึงอาจเป็ น
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แนวทางหนึ่งทีส่ ามารถเบีย่ งเบนคดีออกจากกระบวนการพิจารณาของศาลได้ อย่างไรก็ตาม การ
ตัดสิทธิของผูเ้ สียหายในการยืน่ ฟ้องคดีเอง
อาจมีผลกระทบต่อการเข้าถึงความยุตธิ รรมของ
ประชาชน หากไม่มกี ลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจของอัยการ
ทางเลือกหนึ่งทีเ่ ป็ นไปได้ในการแก้ไขปญั หาการทีผ่ เู้ สียหายฟ้องร้องคดีอย่างไม่เหมาะสม
โดยไม่กระทบต่อความยุตธิ รรมมากก็คอื การใช้แนวทางของประเทศฝรังเศส
่
ซึง่ โดยหลักการจะ
ไม่อนุญาตให้ผเู้ สียหายยืน่ ฟ้องคดีอาญาเอง แต่ตอ้ งให้อยั การเป็ นผูฟ้ ้ องร้องแทน ทัง้ นี้ ในระบบ
ดังกล่าว ผูเ้ สียหายยังสามารถฟ้องร้องคดีแพ่งทีเ่ กีย่ วเนื่องกับคดีอาญาต่อศาลอาญาได้ ซึง่ จะมีผล
ทําให้อยั การต้องฟ้องคดีอาญาดังกล่าวด้วย เว้นแต่กรณีทเ่ี ข้ากับเงือ่ นไขบางประการซึง่ จํากัดมาก
(ดู ปกป้อง ศรีสนิท, 2550)
2. การไต่สวนมูลฟ้องในคดีทฟี ่ ้ องร้องโดยอัยการ
การศึกษาในบทนี้พบว่า
ศาลไม่ได้ไต่สวนมูลฟ้องคดีทฟ่ี ้ องร้องโดยอัยการ
ทัง้ ที่
บทบัญญัตใิ นมาตรา 165 ของประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาได้ให้อาํ นาจแก่ศาลในการ
ดําเนินการดังกล่าวไว้กต็ าม แม้วา่ ความน่าจะเป็ นทีศ่ าลจะยกฟ้องคดีทฟ่ี ้ องร้องโดยอัยการอยูใ่ น
ระดับตํ่ามาก การไต่สวนมูลฟ้องโดยศาลในคดีทอ่ี ยั การฟ้องร้อง ก็ยงั อาจเป็ นประโยชน์ในการช่วย
ลดจํานวนคดีทเ่ี ข้าสูศ่ าลได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ดงั กล่าวควรถูกเปรียบเทียบกับ
ต้นทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการเพิม่ กระบวนการไต่สวนมูลฟ้องของศาล และการอุทธรณ์ของอัยการที่
อาจเกิดขึน้ หากศาลไม่รบั ฟ้องจากการไต่สวนมูลฟ้อง
3. การลงโทษโดยศาลชัน้ ต้น
.
การทีศ่ าลชัน้ ต้นกําหนดบทลงโทษต่อจําเลยในลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน จะมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนของระบบยุตธิ รมทางอาญาแตกต่างกันไปด้วย เนื่องจาก การลงโทษแต่ละรูปแบบมีตน้ ทุน
และผลกระทบต่อแรงจูงใจของจําเลยทีแ่ ตกต่างกัน
ศาลชัน้ ต้นจึงควรมีแนวทางในกําหนด
บทลงโทษต่อจําเลยทีถ่ ูกตัดสินแล้วว่าเป็นผูก้ ระทําผิดดังนี้
- ควรเน้นโทษปรับมากกว่าโทษจําคุกเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้และเหมาะสม
และจําเลยในระดับทีส่ งู
เนื่องจากโทษจําคุกก่อให้เกิดต้นทุนต่อทัง้ รัฐ
ในขณะทีโ่ ทษปรับมีตน้ ทุนทางสังคมตํ่า นอกจากนี้ ควรเน้นการลงโทษโดย
ให้จาํ เลยทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
(community
service) มากขึน้ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้และเหมาะสม เนื่องจาก การทํากิจกรรม
บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์กเ็ ป็ นการลงโทษอีกแนวทางหนึ่ง ซึง่ มี
ต้นทุนทางสังคมตํ่า และน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและมีผลในการ
ปรับพฤติกรรมของผูก้ ระทําผิด อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตขิ องกฎหมายใน
ปจั จุบนั มีขอ้ จํากัดให้ศาลลงโทษจําเลยโดยให้ทาํ กิจกรรมบริการสังคมหรือ
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สาธารณประโยชน์ได้เฉพาะในกรณีทร่ี อการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้
เท่านัน้ จึงสมควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ศาลสามารถลงโทษให้จาํ เลย
ทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ได้ในขอบเขตทีก่ ว้างขวาง
กว่าทีเ่ ป็ นอยู่
- ควรใช้ดุลพินิจในการรอการกําหนดโทษให้มากขึน้ ทัง้ นี้ ในคดีทม่ี กี ารกระทํา
ความผิดซึง่ ศาลจะลงโทษจําคุกไม่เกินสามปี ซึง่ จําเลยไม่เคยได้รบั โทษจําคุก
มาก่อน หรือเคยได้รบั โทษจําคุกมาก่อนจากการกระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ ศาลอาจพิจารณาใช้อาํ นาจในการรอการกําหนดโทษตาม
มาตรา 56 ของประมวลกฎหมายอาญาให้มากขึน้ กว่าทีเ่ ป็ นอยู่ เนื่องจาก
การรอการกําหนดโทษมีขอ้ ดีสองประการคือ หนึ่ง ไม่ก่อให้เกิดตราบาป
(stigma) แก่จาํ เลย เพราะจําเลยยังไม่ถูกตัดสินลงโทษจําคุก และสอง การรอ
การกําหนดโทษยังมีผลในการช่วยป้องปรามการกระทําความผิดของจําเลย
ซํ้าอีก เนื่องจากจําเลยเกรงว่า หากกระทําผิดขึน้ อีก ก็อาจถูกกําหนดโทษที่
รออยูถ่ งึ ขัน้ สูงสุด
4. การเพิม่ ข้อจํากัดในการอุทธรณ์ฎกี า
ผลของการเร่งรัดพิจารณาคดีในศาลชัน้ ต้นในปจั จุบนั
ทําให้เกิดความกังวลว่าคดีต่างๆ
จะเข้าสูก่ ารพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกามากขึน้ อย่างรวดเร็วจนทําให้เกิดปญั หาการมี
คดีคงค้
ั ่ างในศาลสูงแทน การเพิม่ ข้อจํากัดในการอุทธรณ์ฎกี าให้เข้มงวดกว่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั จึง
น่าจะสามารถช่วยลดปริมาณคดีทเ่ี ข้าสูศ่ าลสูงได้ นอกจากนี้ ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น คดีอาญาทีเ่ ข้า
สูก่ ารพิจารณาของศาลสูง โดยเฉพาะศาลฎีกามักเป็นคดีทจ่ี าํ เลยถูกตัดสินให้จาํ คุก การปรับเปลีย่ น
โทษจําคุกเป็ นโทษปรับหรือบริการสังคมจึงอาจเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการลดจํานวนคดีทเ่ี ข้าสู่
ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาในทางอ้อม
อีกทางเลือกหนึ่งทีเ่ ป็ นไปได้กค็ อื การส่งเสริมให้ศาลฎีกาใช้ดลุ พินิจในการไม่รบั ฎีกาให้
มากขึน้ ในกรณีทฎ่ี กี านัน้ มีขอ้ กฎหมายหรือข้อเท็จจริงทีไ่ ม่เป็ นสาระควรแก่การพิจารณา เพือ่ ลด
จํานวนคดีท่เี ข้าสู่ศาลฎีกา ตามบทบัญญัติในมาตรา 219 วรรคสองของรัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ การจัดทําและเปิดเผยมาตรฐานการลงโทษของศาล
ฎีกาให้ทราบเป็ นการทัวไป
่
ยังน่าจะช่วยลดการฎีกาเพือ่ ขอลดโทษด้วย ในกรณีทศ่ี าลอุทธรณ์
ไม่ได้ตดั สินลงโทษเกินกว่ามาตรฐานดังกล่าว
ในบทที่ 4 คณะผูว้ จิ ยั จะศึกษาถึงความเหมาะสมของแนวทางต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นใน
การลดจํานวนคดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในชัน้ ศาล โดยจะวิเคราะห์วา่ แต่ละแนวทางจะสามารถลด
จํานวนคดีทเ่ี ข้าสูศ่ าลได้มากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงใด และจะมี
ผลกระทบต่อการได้รบั ความยุตธิ รรมของคูก่ รณีในด้านลบหรือไม่อย่างไร
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บทที่ 4
ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์
อิสร์กุล อุณหเกตุ และทรงพล สงวนจิตร

ในบทนี้ คณะผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์แนวทางในการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในแต่
ละทางเลือกทีน่ ําเสนอในบทที่ 3 ว่า จะมีผลในการลดจํานวนคดี และต้นทุนของภาครัฐ และสังคม
อย่างไร โดยในหัวข้อที่ 4.1 คณะผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงแบบจําลองทีใ่ ช้ในการประมาณการต้นทุนของ
รัฐในกระบวนการยุติธรรม ส่วนในหัวข้อที่ 4.2 คณะผู้วจิ ยั จะประมาณการถึงผลกระทบของ
ทางเลือกแต่ละแนวทางในการปฏิรปู โดยใช้แบบจําลองดังกล่าว
4.1 แบบจําลองที่ใช้ในการประมาณการต้นทุนของรัฐในกระบวนการยุติธรรม
การประมาณการต้นทุนของรัฐในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในงานศึกษาฉบับนี้จะใช้
แบบจําลองเพื่อประมาณการต้นทุนของรัฐต่อคดีท่เี ข้าสู่การพิจารณาในศาลชัน้ ต้น โดยแบ่ง
ขัน้ ตอนในกระบวนการยุตธิ รรมออกเป็ นกระบวนการในชัน้ พนักงานสอบสวน อัยการ ศาลชัน้ ต้น
ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา และชัน้ หลังการพิจารณาคดี ซึง่ ได้แก่ ราชทัณฑ์ คุมประพฤติ และสถาน
พินิจ
การประมาณต้นทุนของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่ละขัน้ ตอนจะใช้ต้นทุน
เฉลีย่ จากงบประมาณของแต่ละหน่ วยงานในปี งบประมาณ 2551 ส่วนการประมาณต้นทุนของรัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหลายขัน้ ตอนต่ อเนื่องกันนัน้ จะทําโดยรวมต้นทุนในแต่ละ
ขัน้ ตอน โดยกรณีทค่ี ดีมหี ลายเส้นทางทีเ่ ป็ นไปได้ ก็จะใช้ตน้ ทุนเฉลีย่ แบบถ่วงนํ้าหนักด้วยความ
น่ าจะเป็ น (probability) ของแต่ละเส้นทาง ทัง้ นี้ ค่าความน่ าจะเป็ นในแต่ละเส้นทางจะคํานวณ
จากสัดส่วนของจํานวนคดีในเส้นทางดังกล่าวต่อจํานวนคดีทงั ้ หมดในขัน้ ตอนนัน้
ข้อมูลของคดีท่ใี ช้ในการศึกษามาจากการสุ่มตัวอย่างคดีอาญาที่เข้าสู่กระบวนพิจารณา
ของศาลชัน้ ต้นและพิจารณาเสร็จสิน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2551 รวมทัง้ สิน้ 425 คดี ใน 8 ฐาน
ความผิด ซึง่ มีจาํ นวนคดีในชัน้ ศาลมากทีส่ ดุ ได้แก่ คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค คดีความผิด
ฐานหมิน่ ประมาท คดีความผิดฐานลักทรัพย์ คดีความผิดต่อร่างกาย คดีความผิดเกี่ยวกับการ
พนัน คดีความผิดเกี่ยวกับการจราจรทางบก คดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปื นและคดียาเสพติด
โดยศาลทีใ่ ห้ความอนุ เคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลคือศาลอาญา และศาลแขวงพระนครเหนือ
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ภาพที่ 4.1 สรุปผลการประมาณการต้นทุนในแต่ละขัน้ ตอน จากแนวคิดและข้อมูลทีก่ ล่าว
มาข้างต้น
จากภาพ แต่ละโหนด (node) ซึ่งแสดงด้วยวงกลม หมายถึงขัน้ ตอนต่างๆ ใน
กระบวนการยุติธ รรมทางอาญา โดยตัวเลขในโหนดนัน้ หมายถึง ต้นทุนต่ อคดีข องรัฐในการ
ดําเนินการในขัน้ ตอนนัน้ เช่น ในชัน้ ของพนักงานสอบสวน (ตํารวจ) จะมีตน้ ทุน 15,798 บาทต่อ
คดี ส่วนตัวเลขซึ่งกํากับลูกศรระหว่างสองโหนด หมายถึง ความน่ าจะเป็ นที่คดีจะถูกส่งต่อ
ระหว่าง 2 ขัน้ ตอนนัน้ เช่น ร้อยละ 42 ของคดีใ นชัน้ ของพนักงานสอบสวนจะถูกส่งต่อไปยัง
พนักงานอัยการ ร้อยละ 88 ของคดีในชัน้ ของพนักงานอัยการจะถูกยื่นฟ้องต่อศาล และร้อยละ
13 ของคดีท่ผี ่านการพิจารณาในศาลชัน้ ต้นจะถูกอุทธรณ์ไปสู่ศาลอุทธรณ์ เป็ นต้น นอกจากนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจํานวนคดีในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเปรียบเทียบกันจะพบว่า คดีทผ่ี ่านการ
พิจารณาในชัน้ ศาลอุทธรณ์ประมาณร้อยละ 32 จะไปสูศ่ าลฎีกา
ควรสัง เกตด้ว ยว่ า ในแต่ ล ะขัน้ ตอน จะมีค ดีส่ว นหนึ่ ง ถู ก เบี่ย งเบน (divert) ออกจาก
กระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ ไม่ได้ถูกแสดงในภาพที่ 4.1 เช่น ร้อยละ 58 ของคดีในชัน้ ของพนักงาน
สอบสวนไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังพนักงานอัยการ เป็ นต้น
ในส่วนต่อไป คณะผูว้ จิ ยั จะอธิบายรายละเอียดในการประมาณการต้นทุนในแต่ละขัน้ ตอน
ดังนี้
1. ต้นทุนในชัน้ พนักงานสอบสวน
ในการประมาณการต้น ทุ น ในชัน้ พนัก งานสอบสวน คณะผู้วิจ ยั ใช้ง บประมาณของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เฉพาะงบประมาณด้านการอํานวยความยุตธิ รรม ซึง่ ได้แก่ การสืบสวน
สอบสวนคดีอาญาในชัน้ พนักงานสอบสวน การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดําเนินการด้านนิติ
วิท ยาศาสตร์ ตํ า รวจ และการสนั บ สนุ น การปฏิบ ัติด้า นการสอบสวน โดยในปี พ.ศ. 2551
งบประมาณในส่วนดังกล่าวมียอดรวมทัง้ สิน้ 8,956 ล้านบาท เมื่อคิดเฉลี่ยด้วยจํานวนคดีในชัน้
พนักงานสอบสวนจํานวน 566,914 คดี (แบ่งเป็ นคดีทค่ี า้ งมาจํานวน 79,379 คดี และคดีทร่ี บั แจ้ง
ใหม่ 487,535 คดี) จะพบว่าต้นทุนเฉลีย่ ต่อคดีในการดําเนินการชัน้ พนักงานสอบสวนคือ 15,798
บาท
2. ต้นทุนในชัน้ พนักงานอัยการ
คณะผูว้ จิ ยั ใช้งบประมาณของสํานักงานอัยการสูงสุดในการประมาณต้นทุนในชัน้ พนักงาน
อัยการ โดยในปี พ.ศ. 2551 งบประมาณในส่วนดังกล่าวมีมลู ค่า 4,993 ล้านบาท เมื่อคิดเฉลี่ย
ด้วยจํานวนคดีทพ่ี นักงานอัยการรับผิดชอบ (ทัง้ ทีส่ งฟ
ั ่ ้ องและสังไม่
่ ฟ้อง) จํานวน 599,798 คดี จะ
พบว่าต้นทุนเฉลีย่ ต่อคดีในการดําเนินการชัน้ พนักงานอัยการคือ 8,325 บาท
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3. ต้นทุนในศาลชัน้ ต้น
คณะผูว้ จิ ยั ใช้งบประมาณรวมของศาลยุตธิ รรมในการประมาณการต้นทุนในชัน้ ศาล โดย
ในปี พ.ศ. 2551 งบประมาณในส่วนดังกล่าวมีมลู ค่า 9,573 ล้านบาท เมื่อคิดเฉลีย่ ด้วยจํานวนคดี
ทีข่ น้ึ สู่การพิจารณาทัง้ คดีอาญาและคดีแพ่ง โดยรวมทัง้ ทัง้ ศาลชัน้ ต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา
รวมทัง้ สิ้น 1.4 ล้านคดี จะพบว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อคดีในศาลชัน้ ต้นคือ 6,833 บาทต่อคดี ทัง้ นี้
ต้นทุนดังกล่าวน่าจะถือเป็ นต้นทุนขัน้ ตํ่าของการพิจารณาคดีอาญา ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ
- ข้อ มูล งบประมาณที่มีอ ยู่ไ ม่ส ามารถแบ่ ง แยกระหว่า งงบประมาณที่ใ ช้ใ นการ
พิจารณาคดีแพ่งกับคดีอาญาได้ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาคดี
เป็ นงบประมาณรวมของศาลยุตธิ รรม และผูพ้ พิ ากษาแต่ละคนก็พจิ ารณาทัง้ คดี
แพ่งและคดีอาญา ทัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั เชื่อว่า คดีอาญาน่ าจะมีต้นทุนโดยเฉลี่ยสูง
กว่าคดีแพ่งในการพิจารณา เนื่องจากคดีอาญามีขนั ้ ตอนมากกว่าคดีแพ่ง
- ข้อมูลงบประมาณทีม่ อี ยูไ่ ม่สามารถแบ่งแยกระหว่างงบประมาณในศาลแต่ละชัน้
ได้ อย่างไรก็ตาม คดีอาญาในศาลชัน้ ต้นน่ าจะมีตน้ ทุนโดยเฉลีย่ สูงกว่าคดีในศาล
อุทธรณ์หรือศาลฎีกา เนื่องจากในศาลชัน้ ต้นมีการสืบพยานมากกว่าในศาลชัน้
อื่นๆ
ในส่วนของผลการตัดสิน พบว่า ร้อยละ 20 เป็ นการตัดสินจําคุก ร้อยละ 24 เป็ นการ
ตัดสินจําคุกแต่มกี ารรอลงอาญาและคุมประพฤติ ที่เหลือเป็ นการตัดสินอื่น เช่น ยกฟ้อง ปรับ
และการลงโทษโดยรอลงอาญาแต่ไม่มกี ารคุมประพฤติ
4. ต้นทุนในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
ในการศึกษานี้ คณะผูว้ จิ ยั จะสมมติว่าค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีในชัน้ ศาลอุทธรณ์และ
ศาลฎีกาคือ 6,833 บาทต่อคดี เท่ากับศาลชัน้ ต้น
ในส่วนของการลงโทษ พบว่า ศาลอุทธรณ์มอี ตั ราการตัดสินลงโทษโดยการจําคุกคือร้อย
ละ 67 และการลงโทษโดยรอลงอาญาและคุมประพฤติรอ้ ยละ 8.9
ส่วนศาลฎีกามีอตั ราการ
ตัดสินลงโทษโดยการจําคุกร้อยละ 72 และการลงโทษโดยรอลงอาญาและคุมประพฤติรอ้ ยละ 9.8
5. ต้นทุนในขัน้ ตอนของราชทัณฑ์และคุมประพฤติ
คณะผูว้ จิ ยั ใช้งบประมาณของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติในการประมาณต้นทุน
หลังการพิจารณาคดี โดยในปี พ.ศ. 2551 งบประมาณของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติมี
มูลค่า 7,401 และ 1,208 ล้านบาทตามลําดับ เมื่อคิดเฉลี่ยด้วยจํานวนนักโทษและผูถ้ ูกคุม
ประพฤติ จํา นวน 132,870 และ 126,154 คนตามลํา ดับ จะพบว่ าต้น ทุ น เฉลี่ยต่ อ คดีใ นการ
ดํา เนิ นการหลังการพิจารณาคดี คือ 55,704 หรือ 9,573 บาทต่ อปี ตามลําดับ ทัง้ นี้ ต้นทุ น
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ดังกล่าวน่าจะถือเป็ นต้นทุนขัน้ ตํ่าของการดําเนินการหลังการพิจารณาคดีในแต่ละคดี เนื่องจากใน
แต่ละคดีอาจมีนกั โทษหรือผูถ้ ูกคุมประพฤติมากกว่าหนึ่งคน และแต่ละคนอาจต้องโทษหรือถูกคุม
ประพฤติเกินกว่าหนึ่งปี
ภาพที่ 4.1 แบบจําลองแสดงเส้นทางของคดีในกระบวนการยุติธรรมอาญา เนื่องจาก
ขัน้ ตอนหลัก ในการจัดเก็บ ข้อ มูล ในการศึกษานี้ คือ ศาลชัน้ ต้น การประมาณการต้นทุ น ของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงมุ่งหาต้นทุนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในแต่ ล ะ
ขัน้ ตอนต่อ 1 คดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้น โดยใช้สตู รดังต่อไปนี้
ต้นทุนในขัน้ ตอน A ต่อ 1 คดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้น =
จํานวนคดีในขัน้ ตอน A ต่อ 1 คดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้น x
ความน่าจะเป็ นในแต่ละเส้นทาง x ต้นทุนเฉลีย่ ในแต่ละขัน้ ตอน
โดยที่ A หมายถึงขัน้ ตอนต่างๆ ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาตัง้ แต่พนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และศาลระดับต่างๆ
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ทัง้ นี้ การประมาณการพบว่า ต่อทุก 1 คดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้น จะมีจาํ นวน
คดีในขัน้ ตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
- 2.52 คดีในชัน้ พนักงานสอบสวน
- 1.06 คดีในชัน้ พนักงานอัยการ
- 0.13 คดีในชัน้ ศาลอุทธรณ์
- 0.04 คดีในชัน้ ศาลฎีกา
ภาพที่ 4.1 แบบจําลองแสดงเส้นทางของคดีในกระบวนการยุติธรรมอาญา

ทีม่ า: คณะผูว้ จิ ยั
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จากวิธกี ารและข้อมูลดังกล่าว จะพบว่า
- ต้นทุนในชัน้ พนักงานสอบสวน
= 2.52 x 1 x 15,798
= 39,751 บาทต่อคดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้น
- ต้นทุนในชัน้ พนักงานอัยการ
= 1.06 x 1 x 8,325
= 8,823 บาท ต่อคดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้น
- ต้นทุนในศาลชัน้ ต้น
= ต้นทุนในศาล + ต้นทุนในการจําคุก + ต้นทุนในการคุมประพฤติ
= (1 x 1 x 6,833 ) + (1 x 0.2 x 55,704) + (1 x 0.24 x 9,573)
= 20,271 บาทต่อคดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้น
- ต้นทุนในศาลอุทธรณ์
= ต้นทุนในศาล + ต้นทุนในการจําคุก + ต้นทุนในการคุมประพฤติ
= (0.13 x 1 x 6,833 ) + (0.13 x 0.67 x 55,704) + (0.13 x 0.089 x
9,573)
= 5,851 บาทต่อคดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้น
- ต้นทุนในศาลฎีกา
= ต้นทุนในศาล + ต้นทุนในการจําคุก + ต้นทุนในการคุมประพฤติ
= (0.04 x 1 x 6,833 ) + (0.04 x 0.72 x 55,704) + (0.04 x 0.098 x
9,573)
= 1,915 บาทต่อคดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้น
ต้นทุนรวมเฉลีย่ = 39,751 + 8,823 + 20,271 + 5,851 + 1,915
= 76,612 บาทต่อคดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้น
ต้นทุนเฉลี่ยจากการประมาณการดังกล่าวถือเป็ นต้นทุนขัน้ ตํ่าและเป็ นเฉพาะต้นทุนของ
รัฐเท่านัน้ เนื่ องจากยังไม่รวมต้นทุนของคู่กรณี โดยเฉพาะต้นทุนในด้านการจ้างทนายความ
ต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) จากเวลาทีส่ ูญเสียไปในระหว่างพิจารณาคดี ต้นทุนค่า
เสียโอกาสในการทํางานของผูถ้ ูกจําคุกหรือกักขัง ตลอดจนต้นทุนที่ยากต่อการประมาณการ
เนื่องจากมีลกั ษณะอัตวิสยั (subjective) สูง เช่น ต้นทุนทางจิตใจของโจทก์และจําเลยจากการ
สูญเสียต่างๆ การทีจ่ ําเลยไม่ได้เลื่อนตําแหน่ งในราชการในระหว่างทีก่ ารพิจารณาคดียงั ไม่เสร็จ
สิน้ เป็ นต้น
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4.2 ต้นทุนของภาครัฐที่จะลดลงจากการปฏิ รปู ในแต่ละทางเลือก
ในหัวข้อนี้ คณะผูว้ จิ ยั จะประมาณการต้นทุนของภาครัฐทีส่ ามารถลดลงได้จากการปฏิรปู
กระบวนการยุตธิ รรมใน 6 ทางเลือกโดยใช้แบบจําลองที่กล่าวมาในหัวข้อ 4.1 ดังนี้ (ดูตารางที่
4.1 ประกอบ)
1) การลดบทบัญญัตทิ ก่ี าํ หนดโทษทางอาญาให้เหลือเท่าทีจ่ าํ เป็ น
ทางเลือกแรกในการปฏิรูปคือ การลดบทบัญญัติท่กี ําหนดโทษทางอาญาให้เหลือ
เท่าทีจ่ าํ เป็ น โดยในส่วนนี้ คณะผูว้ จิ ยั จะประมาณการผลกระทบของทางเลือกย่อยในการปฏิรปู 3
ทางเลือกดังนี้
1. ยกเลิกโทษทางอาญาเฉพาะในคดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คและคดีหมิน่
ประมาท โดยเพิ่ม บทบาทของธนาคารพาณิ ช ย์ใ นการควบคุ ม การใช้เ ช็ค (ดู
สมเกียรติ และคณะ, 2554) และให้เหลือเฉพาะการฟ้องร้องทางแพ่งในคดีหมิน่
ประมาท (ดู ปกป้อง ศรีสนิท, 2554) สาเหตุ ท่คี ณะผู้วจิ ยั เลือกศึกษา 2 ฐาน
ความผิดดังกล่าวแยกออกมาโดยเฉพาะ เนื่องจากทัง้ สองฐานความผิดมีลกั ษณะ
เป็ นความผิดต่อบุคคลอย่างชัดเจน และมีหลายประเทศทีไ่ ม่ได้กําหนดโทษอาญา
ต่อความผิดดังกล่าว หรือเคยกําหนดโทษอาญาแต่ได้ยกเลิกไปแล้ว
2. ยกเลิกโทษทางอาญาในพระราชบัญญัติอ่นื โดยในการศึกษานี้จะประมาณการ
ผลกระทบเฉพาะการยกเลิกโทษทางอาญาในพระราชบัญญัตไิ พ่ พ.ศ. 2486 และ
พระราชบัญญัตสิ ุรา พ.ศ. 2493 เนื่องจากโทษอาญาทีก่ ําหนดขึน้ ในกฎหมายทัง้
สองมีผลในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพ โดยไม่
ชอบธรรมอย่างชัดเจน และน่าจะขัดกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ
- พระราชบัญญัตไิ พ่ พ.ศ. 2486 กําหนดห้ามมิให้ผใู้ ดมีไพ่ไว้ในครอบครอง
เกินกว่า 120 ใบหรือขายไพ่ไม่ว่าจํานวนใด ๆ เว้นแต่ไพ่นัน้ เป็ นไพ่ซ่งึ
กรมสรรพสามิตทําขึน้ หรือเป็ นไพ่ทม่ี ตี ราซึ่งกรมสรรพสามิตได้กําหนด
ขึน้ ประทับอยู่
- พระราชบัญญัตสิ รุ า พ.ศ. 2493 กํ า หนดห้ า มมิใ ห้ ผู้ ใ ดทํ า สุ ร า หรือ มี
ภาชนะหรือเครื่องกลันสํ
่ าหรับทําสุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รบั
ใบอนุ ญาตจากอธิบดี ทัง้ นี้ ศาลรัฐธรรมนู ญเคยมีคําวินิจฉัยที่ 25/2547
คุ้ม ครองสิท ธิใ นการทํา เหล้า พื้น บ้า น (แป้ งข้า วหมัก ) โดยวินิ จ ฉัย ว่ า
พระราชบัญญัตสิ ุรา พ.ศ. 2493 บัญญัตขิ อ้ ห้ามไว้เกินความจําเป็ น และ
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
3. ยกเลิก โทษทางอาญาในกฎหมายที่กํ า กับ ดูแ ลการประกอบกิจ การต่ า งๆ ซึ่ง
สามารถใช้โทษทางปกครองแทนได้ เนื่องจากมีหน่วยงานกํากับดูแลอยูแ่ ล้ว โดย
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ในการศึกษานี้จะประมาณการผลกระทบของการยกเลิกโทษทางอาญาเฉพาะใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ พ.ศ.2509
ผลจากประมาณการจากแบบจําลอง ทําให้ทราบว่า
1. การยกเลิก โทษทางอาญาในคดีค วามผิด อัน เกิด จากการใช้เ ช็ค และคดีห มิ่น
ประมาท โดยใช้การดําเนินคดีทางแพ่งแทน จะทําให้ต้นทุนในการดําเนินคดีใน
ความผิดดังกล่าวลดลงจาก 76,612 บาท เหลือเพียง 7,995 บาทต่อคดีท่เี ข้าสู่
การพิจารณาของศาลชัน้ ต้น ซึง่ จะทําให้สามารถลดต้นทุนของรัฐในกระบวนการ
ยุตธิ รรมได้ประมาณ 1,189 ล้านบาทต่อปี
2. การยกเลิกพระราชบัญญัตไิ พ่ พ.ศ. 2486 และพระราชบัญญัตสิ ุราพ.ศ. 2493 จะ
ทําให้คดีในความผิดทัง้ สองฐานดังกล่าวนัน้ ไม่ตอ้ งเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญา ทางเลือกนี้จะทําให้สามารถลดต้นทุนของรัฐในกระบวนการยุตธิ รรมได้
ประมาณ 68 ล้านบาทต่อปี
3. การยกเลิกโทษอาญาในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ.
2522 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ.2509 โดยให้ใช้การลงโทษทางปกครองแทน1 จะทําให้ตน้ ทุนของรัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาลดลงจาก 76,612 บาท เหลือเพียง 48,574
บาทต่ อ คดีท่ีเ ข้า สู่ก ารพิจ ารณาในศาลชัน้ ต้น และสามารถลดต้น ทุ น รวมได้
ประมาณ 210 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม หากสมมติให้มกี ารฟ้องร้องต่อศาล
ปกครอง เนื่องจากมีผคู้ ดั ค้านการปรับทางปกครองดังกล่าว ประมาณร้อยละ 10
ของจํานวนคดีในปจั จุบนั จะทําให้เกิดต้นทุนแก่ศาลปกครองเฉลีย่ 73,996 บาท
ต่อคดี ซึ่งทําให้รฐั สามารถลดต้นทุนที่เกิดขึน้ ในกระบวนการยุติธรรมได้เหลือ
เพียงประมาณ 13 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า การประมาณ
ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ จากการปฏิรปู ในแนวทางนี้ ยังไม่ได้รวมประโยชน์จากการ
ที่ม าตรการทางปกครองทํา ให้ร ฐั สามารถลงโทษผู้ก ระทํา ความผิดได้ง่า ยขึ้น
เนื่ อ งจากไม่ต้อ งพิสูจ น์ ค วามผิด จนสิ้น สงสัย ตามมาตรฐานในการพิสูจ น์ ข อง
คดีอาญา ซึง่ ทําให้ทผ่ี า่ นมา หน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องไม่สามารถดําเนินคดี
กับผูก้ ระทําผิดในด้านต่างๆ ได้ เช่น ในกรณีการฝา่ ฝื นกฎหมายการแข่งขันทาง
การค้า และการฝา่ ฝื นกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
1

ฝรังเศสได้
่
นําแนวคิดเกีย่ วกับโทษทางปกครองมาใช้แทนโทษทางอาญาเป็ นครัง้ แรกในกฎหมายการขนส่งเมือ่ ปี ค.ศ. 1938 และ
นําโทษทางปกครองมาใช้แทนโทษทางอาญามากขึน้ โดยในปจั จุบนั ฝรั ่งเศสนําโทษทางปกครองมาใช้ในกฎหมายภาษีอากร
กฎหมายสิง่ แวดล้อม กฎหมายกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ กฎหมายกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลสารสนเทศ (หลักเกณฑ์ในการกําหนดโทษอาญา (ดู
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ การพัฒนาประเทศ, 2547)

68

2) การกําหนดให้มกี ารไกล่เกลีย่ ในคดีทย่ี อมความกันได้
หากกําหนดให้มกี ารไกล่เกลี่ยในคดีอาญาที่เป็ นคดีท่ีสามารถยอมความกันได้ในศาล
ชัน้ ต้น คดีต่างๆ ก็อาจจะยุตลิ ง และสามารถจําหน่ ายคดีออกจากการพิจารณาของศาลชัน้ ต้นได้
อย่างรวดเร็ว ซึง่ ทําให้จาํ นวนคดีทเ่ี ข้าสูศ่ าลอุทธรณ์และศาลฎีกาลดลงตามไปด้วย ในการศึกษา
นี้ คณะผูว้ จิ ยั จะประมาณการประโยชน์จากการไกล่เกลีย่ ในคดีทย่ี อมความกันได้ โดยมีขอ้ สมมติ
ดังนี้
- จํากัดการศึกษาเฉพาะคดีทเ่ี กีย่ วข้องกับ 7 ฐานความผิด ได้แก่ ความผิดเกีย่ วกับ
การค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง (ไม่รวม
ความผิดฐานหมิน่ ประมาท ทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น) ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิด
ฐานโกงเจ้าหนี้ ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ และความผิด
ฐานบุกรุก
- โอกาสทีค่ ่กู รณีจะสามารถตกลงกันได้ในขัน้ ตอนไกล่เกลีย่ คือร้อยละ 50 โดยคดี
ซึง่ ไกล่เกลีย่ ไม่สาํ เร็จจะเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาตามปรกติของศาล2
- ต้น ทุ น ในการไกล่ เ กลี่ย ที่ต กกับ ภาครัฐ มีน้ อ ยมากเมื่อ เทีย บกับ ต้น ทุ น ในการ
พิจารณาคดี จนสามารถละเลยได้ ข้อสมมติน้ีอาจไม่เป็ นจริงในทางปฏิบตั ิ
และทําให้การประมาณการประโยชน์จากการปฏิรูปตามแนวทางนี้สูงเกินกว่าที่
ควรจะเป็ น (overestimate)
การประมาณการจากแบบจําลองพบว่า การกําหนดให้มกี ารไกล่เกลี่ยในคดีทย่ี อมความ
กันได้จะทําให้จํานวนคดีใน 7 ฐานความผิด มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงจาก 76,612 บาทเหลือเพียง
62,593 บาทต่อคดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้น โดยต้นทุนทีล่ ดลงเกิดจากการลดจํานวนคดี
ที่ต้ อ งเข้ า สู่ ก ารพิจ ารณาของศาล ในทางเลือ กนี้ รัฐ จะสามารถลดต้ น ทุ น ที่เ กิด ขึ้น ใน
กระบวนการยุตธิ รรมได้ประมาณ 520 ล้านบาทต่อปี
ประโยชน์ในการลดต้นทุนของรัฐและ
คู่กรณีจะยิง่ เพิม่ ขึ้น หากการไกล่เกลี่ยนัน้ เกิดขึน้ ในขัน้ ตอนนอกศาล เช่น ในชัน้ ของพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ หรือใช้แนวคิดของยุตธิ รรมชุมชน (community justice) ซึง่ ทําให้
คูก่ รณีสามารถยุตคิ วามขัดแย้งได้ โดยไม่ตอ้ งนําเรือ่ งเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาเลย
3) การให้อยั การมีบทบาทในการกลันกรองคดี
่
ทเ่ี ข้าสูศ่ าลมากขึน้
การเพิม่ บทบาทของอัยการในการกลันกรองคดี
่
ท่เี ข้าสู่ศาลชัน้ ต้นในคดีท่ปี ระชาชน
เป็ นผูฟ้ ้ องร้องคดี อาจมีผลทําให้จํานวนคดีทเ่ี ข้าสู่การพิจารณาของศาลลดลง โดยอัยการอาจสัง่
ไม่ฟ้ อ งในบางคดี ตัว อย่า งในต่ า งประเทศที่ใ กล้เ คีย งกับ แนวทางนี้ คือ ประเทศฝรังเศส
่
ซึ่ง
ผู้เ สีย หายไม่มีส ิท ธิท่ีจะดําเนิ น คดีทางอาญาโดยลําพังโดยไม่มีอยั การ ส่ว นการฟ้ อ งคดีแพ่ง
2

ข้อสมมติดงั กล่าวอ้างอิงมาจากสถิตคิ ดีอาญาทีเ่ ข้าสู่ระบบไกล่เกลีย่ และประนอมข้อพิพาทในศาลชัน้ ต้นทัวราชอาณาจั
่
กรใน
ปีงบประมาณ 2551 ซึง่ ดําเนินการสําเร็จร้อยละ 51.41 ของคดีทด่ี าํ เนินการเสร็จสิน้ ทัง้ หมด (สํานักงานกิจการยุตธิ รรม, 2552)
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เกี่ย วเนื่ อ งกับ คดีอ าญานั น้ เป็ น สิท ธิข องผู้เ สีย หาย ทัง้ นี้ หากผู้เ สีย หายเลือ กฟ้ องคดีแ พ่ ง
เกีย่ วเนื่องกับคดีอาญาทีศ่ าลทีม่ อี าํ นาจพิจารณาคดีอาญา อัยการจะต้องฟ้องคดีอาญาด้วย โดย
นอกจากนี้ หากอัยการได้ฟ้องคดีอาญาไว้แล้ว
มีเหตุ ท่ีจะปฏิเ สธไม่ฟ้องคดีนัน้ จํากัดมาก
ผูเ้ สียหายสามารถร้องขอเข้ามาเป็ นโจทก์รว่ มกับอัยการได้ (ดู ปกป้อง, 2550)
ในการศึกษานี้ คณะผูว้ จิ ยั จะสมมติว่า การทีอ่ ยั การมีบทบาทในการกลันกรองคดี
่
ทเ่ี ข้าสู่
ศาลชัน้ ต้น จะทําให้สามารถลดคดีท่เี ข้าสู่การพิจารณาของศาลลงประมาณร้อยละ 3 ซึ่งเป็ น
อัต ราการที่ศ าลยกฟ้ องคดีท่ีผู้เ สีย หายเป็ น ผู้ย่ืน ฟ้ องเองโดยเฉลี่ย จากข้อ สมมติด ัง กล่ า ว
ทางเลือกในการปฏิรปู นี้จะทําให้รฐั สามารถลดต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ได้ประมาณ 33 ล้านบาทต่ อปี อย่างไรก็ต าม แนวทางนี้อาจถู กโต้แย้งว่า ทําให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้น้อยลง
4) การไต่สวนมูลฟ้องในคดีทฟ่ี ้ องโดยอัยการ
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ไม่ได้หา้ มศาลไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาที่
อัยการเป็ นผู้ฟ้อง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ ศาลมักจะไม่ไต่สวนมูลฟ้องในกรณีดงั กล่าว
ในทางทฤษฎี การไต่สวนมูลฟ้องในกรณีดงั กล่าว อาจช่วยลดจํานวนคดีท่เี ข้าสู่ศาลชัน้ ต้นได้
เนื่องจากศาลอาจไม่ประทับรับฟ้องในบางคดีท่ฟี ้ องโดยอัยการ
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนใน
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ในการศึกษานี้ คณะผูว้ จิ ยั จะใช้ขอ้ สมมติดงั ต่อไปนี้ เพื่อ
ประมาณการประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการทีศ่ าลไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญาทีอ่ ยั การเป็ นผูฟ้ ้ อง
- ศาลจะไม่ประทับรับฟ้องคดีทฟ่ี ้ องโดยอัยการร้อยละ 1 ซึง่ เป็ นสัดส่วนของการที่
ศาลตัดสินยกฟ้องคดีทพ่ี นักงานอัยการเป็ นผูฟ้ ้ องร้อง
- การไต่สวนมูลฟ้องของศาลมีต้นทุนตํ่า ข้อสมมติน้ีอาจไม่เป็ นจริงในทางปฏิบตั ิ
และทําให้ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดจากการปฏิรปู ตามแนวทางนี้สงู เกินกว่าทีค่ วรจะเป็ น
(overestimate)
จากข้อสมมติทงั ้ สอง การปฏิรูปตามแนวทางนี้จะทําให้จํานวนคดีท่เี ข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาโดยศาลชัน้ ต้นลดลงร้อยละ 1 ในขณะที่การพิจารณาคดีแต่ละคดีท่ศี าลประทับรับฟ้อง
และการดําเนินการหลังจากนัน้ มีตน้ ทุนเฉลีย่ เท่าเดิมคือ 76,612 บาทต่อคดี ในทางเลือกนี้ รัฐ
จะสามารถลดต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการยุตธิ รรมได้ 11 ล้านบาทต่อปี
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5) การกําหนดให้ใช้โทษปรับแทนการจําคุกในคดีอาญาทีไ่ ม่รา้ ยแรง
ในคดีอาญาทีไ่ ม่รา้ ยแรง การกําหนดให้ศาลใช้โทษปรับมากขึน้ แทนการใช้โทษจําคุก
เป็ นหลักดังทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั จะช่วยให้ตน้ ทุนของรัฐในการลงโทษผูก้ ระทําความผิดลดลง ใน
การศึกษานี้ คณะผูว้ จิ ยั จะประมาณการประโยชน์จากการกําหนดให้ใช้โทษปรับแทนโทษจําคุก
โดยมีขอ้ สมมติดงั นี้
- กําหนดให้ศาลใช้โทษปรับเป็ นหลักแทนโทษจําคุก ในกรณีทศ่ี าลจะตัดสินลงโทษ
จําคุกไม่เกิน 1 ปี ข้อกําหนดนี้คล้ายคลึงบทบัญญัตใิ นกฎหมายของเยอรมนีท่ี
กําหนดให้ ศาลต้องทํารายงานอธิบายเหตุผล ในกรณีทต่ี ดั สินลงโทษจําคุกไม่เกิน
6 เดือ น โดยไม่ใ ช้โ ทษปรับ ซึ่ง มีผ ลทํา ให้ผู้พิพ ากษามีแ นวโน้ ม เลือ กตัด สิน
ลงโทษปรับ (ดู Albrecht, 2001)
- มีการเพิม่ โทษปรับให้อยู่ในระดับเหมาะสม จนสามารถใช้เป็ นทางเลือกในการ
ลงโทษได้อย่างแท้จริง เช่น นํ าเอา “ค่าปรับตามรายได้” (day fines) มาใช้ (ดู
รายละเอียดในบทที่ 5)
- การบังคับโทษปรับมีตน้ ทุนตํ่ามากจนอาจละเลยได้ หรือเราอาจสมมติในอีกทาง
หนึ่ งได้ว่า ต้นทุนในการจัดเก็บ ค่าปรับจะตํ่ากว่าค่าปรับที่ได้รบั ทําให้รฐั ไม่มี
ต้นทุนสุทธิในการจัดเก็บค่าปรับ3
ผลจากการประมาณการ พบว่ า การกํ า หนดให้ใ ช้โ ทษปรับ แทนการจํ า คุ ก จะทํ า ให้
คดีอาญามีตน้ ทุนเฉลีย่ ลดลงจาก 76,612 บาท เหลือเพียง 55,778 บาทต่อคดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณา
ในศาลชัน้ ต้น ในทางเลือกนี้ รัฐจะสามารถลดต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการยุตธิ รรมได้ประมาณ
605 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ การใช้โทษปรับแทนการจําคุกยังส่งผลดีให้มกี ําลังแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ หากสมมติวา่ แรงงานดังกล่าวได้รบั ค่าจ้างขัน้ ตํ่า (minimum wage) ทีร่ ะดับ
ตํ่าทีส่ ุดคือค่าจ้างขัน้ ตํ่าในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่ทร่ี ะดับ 148 บาทต่อวัน การใช้โทษปรับแทนการ
จําคุกก็จะทําให้เกิดประโยชน์จากแรงงานมีรายได้ประมาณ 212 ล้านบาทต่อปี
6) การเพิม่ ข้อจํากัดในการอุทธรณ์ฎกี า
การเพิม่ ข้อจํากัดในการอุทธรณ์ฎกี า จะมีผลทําให้การอุทธรณ์ฎกี าเป็ นไปได้ยากขึน้
จึงช่วยลดจํานวนคดีทจ่ี ะเข้าสูศ่ าลอุทธรณ์และศาลฎีกาให้น้อยลง อย่างไรก็ตาม การเพิม่ ข้อจํากัด
ในการอุทธรณ์ฎีกา อาจมีผลในการลดโอกาสในการเข้าถึงความยุตธิ รรมของประชาชน ซึ่งเป็ น
ประเด็นทีค่ วรพิจารณาประกอบด้วย ในการศึกษานี้ คณะผูว้ จิ ยั จะประมาณการจํานวนคดีและ
3

ปจั จุบนั การจัดเก็บค่าปรับยังมีปญั หาอยู่ คือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และมาตรา 30 กําหนดให้ใช้วธิ ยี ดึ ทรัพย์สนิ ใช้
ค่าปรับหรือมาตรการกักขังแทนค่าปรับ ซึง่ ศาลก็ไม่มมี าตรการยึดทรัพย์สนิ ใช้คา่ ปรับทีด่ นี กั หรือไม่มหี น่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบงานยึดทรัพย์สนิ ใช้คา่ ปรับโดยตรงจึงมักใช้วธิ กี กั ขังแทนค่าปรับ สุดท้ายจําเลยก็ตกเป็ นภาระแก่รฐั ในการกักขัง
แทนค่าปรับ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1806/2538 วินิจฉัยว่าการบังคับให้ชาํ ระค่าปรับจะใช้วธิ ยี ดึ ทรัพย์สนิ ใช้คา่ ปรับหรือวิธ ี
กักขังแทนค่าปรับ อยูท่ ศ่ี าลจะเลือกใช้ตามรูปคดี
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ต้นทุนของกระบวนการยุตธิ รรมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไป เฉพาะในกรณีทย่ี กเลิกการให้ดุลพินิจของผู้
พิพากษาที่พิจารณาคดีแ ละอัยการสูงสุดในการอนุ ญาตให้ฎีกาได้ ตามมาตรา 221 ประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาเท่านัน้ 4 เนื่องจากการยกเลิกการให้ดุลพินิจดังกล่าว ไม่น่าจะทํา
ให้โอกาสในการเข้าถึงความยุตธิ รรมของประชาชนลดลง
จากการสุ่มตัวอย่างคดีอาญาทีเ่ ข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลฎีกาพบว่าในจํานวน 100
คดีทเ่ี ข้าสู่การพิจารณา มี 33 คดี หรือประมาณ 1 ใน 3 ทีเ่ ข้าสู่ศาลฎีกาจากการใช้ดุลพินิจของผู้
พิพากษาหรืออัยการสูงสุดในการอนุ ญาตให้ฎกี า การประมาณในส่วนนี้จงึ จะสมมติให้คดีทเ่ี ข้าสู่
การพิจารณาของศาลฎีกาลดลงร้อยละ 33 หากมีการยกเลิกการให้ดุลพินิจอนุ ญาตให้ฎกี าดังกล่าว
การประมาณการพบว่าการดําเนินการตามแนวทางนี้จะทําให้คดีอาญามีตน้ ทุนเฉลีย่ ลดลง
จาก 76,612 บาท เหลือ 75,328 บาทต่อคดีทเ่ี ข้าสูก่ ารพิจารณาในศาลชัน้ ต้น ในทางเลือกนี้ รัฐจะ
สามารถลดต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการยุตธิ รรมได้ประมาณ 9.6 ล้านบาทต่อปี
4.3 สรุปและข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ตารางที่ 4.2 สรุปต้นทุนของรัฐทีล่ ดลงจากการปฏิรปู ตามทางเลือกต่างๆ จากตารางจะ
เห็นว่า
ทางเลือกในการปฏิรปู ทีม่ ผี ลในการลดต้นทุนของกระบวนการยุตธิ รรมได้มากทีส่ ดุ
ตามลําดับคือ
1. การยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ
โดยเฉพาะการการยกเลิก
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 และ
กฎหมายหมิน่ ประมาท
จะทําให้ตน้ ทุนของกระบวนการยุตธิ รรมลดลงถึง
1,189 ล้านบาทต่อปี
2. การใช้โทษปรับแทนการจําคุกในคดีอาญาทีไ่ ม่รา้ ยแรง จะทําให้ตน้ ทุนของ
กระบวนการยุตธิ รรมลดลงถึง 605 ล้านบาทต่อปี
3. การไกล่เกลีย่ ในคดีทย่ี อมความกันได้ จะทําให้ตน้ ทุนของกระบวนการ
ยุตธิ รรมลดลงถึง 520 ล้านบาทต่อปี
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ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 221 บัญญัตวิ า่ “ในคดีซง่ึ ห้ามฎีกาไว้โดยมาตรา 218, 219 และ 220 แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ ถ้าผูพ้ พิ ากษาคนใดซึง่ พิจารณาหรือลงชือ่ ในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแย้งในศาลชัน้ ต้นรือศาลอุทธรณ์
พิเคราะห์เห็นว่าข้อความทีต่ ดั สินนัน้ เป็ นปญั หาสําคัญอันควรสูศ่ าลสูงสุดและอนุ ญาตให้ฎกี า หรืออธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อ
รับรองในฎีกาว่ามีเหตุอนั ควรทีศ่ าลสูงสุดจะได้วนิ ิจฉัย ก็ให้รบั ฎีกาไว้พจิ ารณาต่อไป”
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4. การยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายอื่น
นอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 และกฎหมายหมิน่ ประมาท จะทํา
ให้ตน้ ทุนของกระบวนการยุตธิ รรมลดลงถึง 210 ล้านบาทต่อปี หากสมมติวา่
ไม่มกี ารฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
จะเห็นได้วา่
ทางเลือกในการปฏิรปู ทีม่ ผี ลในการเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญามาก มักเป็ นทางเลือกทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในขัน้ ต้น
นํ้า (upstream) เช่น การยกเลิกโทษอาญาในบางฐานความผิด และการไกล่เกลีย่ ในคดีทย่ี อม
ความกันได้ หรือเป็ นทางเลือกในการปฏิรปู ซึง่ มีผลในการลดต้นทุนในขัน้ ตอนทีม่ ตี น้ ทุนสูง เช่น
การใช้โทษปรับแทนการจําคุกในคดีอาญาทีไ่ ม่รา้ ยแรง
ในความเห็นของคณะผูว้ จิ ยั
การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาตามแนวทาง
ดังกล่าวทัง้ 4 ทางเลือก ไม่น่าจะก่อให้เกิดผลเสียต่อกระบวนการยุตธิ รรม หรือระบบเศรษฐกิจ
และสังคม หากได้เตรียมมาตรการทางเลือกต่างๆ ทีเ่ หมาะสมรองรับไว้แล้ว ทางเลือกในการ
ปฏิรปู ดังกล่าวจึงสมควรได้รบั การพิจารณาในการนําไปปฏิบตั ิ โดยมีความสําคัญในลําดับสูง
ในขณะเดียวกัน ทางเลือกในการปฏิรปู ทีเ่ หลือไม่วา่ จะเป็ น การกําหนดให้อยั การเป็ นผู้
ฟ้องร้องแทนผูเ้ สียหาย การกําหนดให้ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องในคดีทอ่ี ยั การเป็ นผูฟ้ ้ องร้อง และ
การยกเลิกดุลพินิจในการอนุ ญาตให้ฎกี า
จะไม่มผี ลในการเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญามากนัก นอกจากนี้ บางทางเลือก เช่น การกําหนดให้อยั การเป็ นผูฟ้ ้ องร้อง
แทนผูเ้ สียหาย ยังเสีย่ งต่อการลดความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ด้วย จึงไม่น่าจะเป็ นทางเลือกหลักทีค่ วรพิจารณาในลําดับต้นๆ ในขณะเดียวกันแม้วา่ การยกเลิก
ดุลพินิจในการอนุ ญาตให้ฎกี า อาจไม่มผี ลในการเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญามากนัก ทางเลือกนี้กส็ มควรได้รบั การพิจารณา หากช่วยทําให้สทิ ธิของประชาชนกลุ่มต่างๆ
ในการนําคดีสศู่ าลฎีกามีความเท่าเทียมกันมากขึน้
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ตารางที่ 4.1 สรุปทางเลือกในการปฏิ รปู กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และข้อสมมติ (assumption) ที่ใช้ในการประมาณการ
แนวทางการปฏิ รปู
ข้อสมมติ ฐาน
1. ยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ
1) ยกเลิกโทษอาญาใน พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 และกฎหมายหมิน่ ประมาท
2) ยกเลิกพ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ. 2486 และพ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493 และแก้กฎหมายให้ใช้โทษทางปกครองใน พ.ร.บ.การ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509
3) เหมือน 2) แต่สมมติให้มกี ารฟ้องศาลปกครองร้อยละ 10
2. ไกล่เกลีย่ ในคดีทย่ี อมความกันได้
- ให้คกู่ รณีตอ้ งไกล่เกลีย่ ในศาลก่อน ในกรณีท่ี ป.อาญากําหนดให้ยอมความได้
- อัตราการไกล่เกลีย่ สําเร็จร้อยละ 50
3. อัยการเป็ นผูฟ้ ้ องแทนผูเ้ สียหาย
- จํานวนคดีทเ่ี ข้าสูศ่ าลชัน้ ต้นลดลงร้อยละ 3 (ผลต่างของอัตราการยกฟ้องคดีทอ่ี ยั การและผูเ้ สียหายฟ้อง)
4. ศาลไต่สวนมูลฟ้องคดีทอ่ี ยั การฟ้อง
- จํานวนคดีทเ่ี ข้าสูศ่ าลชัน้ ต้นลดลงร้อยละ 1 (อัตราการยกฟ้องคดีทอ่ี ยั การฟ้อง)
5. ปรับแทนการจําคุก
- ให้ศาลใช้โทษปรับเป็ นวิธหี ลัก กรณีทต่ี ดั สินจําคุกไม่เกิน 1 ปี
- ไม่คดิ ต้นทุนการเก็บค่าปรับ (หรือต้นทุนตํ่ากว่าค่าปรับทีไ่ ด้รบั )
6. ลดดุลพินิจในการให้ฎกี า
- ตัดดุลพินิจในการอนุ ญาตให้ฎกี า ทําให้ลดจํานวนคดีทเ่ี ข้าสูศ่ าลฎีการ้อยละ 33.3
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ตารางที่ 4.2 สรุปต้นทุนของรัฐที่ลดลงจากการปฏิ รปู ตามทางเลือกต่างๆ
ต้นทุนต่อ จํานวนคดีต่อปี ต้นทุนที่ลดลง
ข้อเสนอปฏิ รปู
คดี (บาท)
ที่เหลือ (คดี) (ล้านบาทต่อปี )
กรณีฐาน (สภาพปจั จุบนั )
76,612
565,764
1. การยกเลิกโทษอาญา
1.1 ยกเลิกโทษอาญาคดีเช็ค-หมิน่ ประมาท
7,995
548,430
1,189
1.2 ยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายอื่น
48,574
558,242
210
1.3 เหมือน 1.2 แต่มกี ารฟ้องศาลปกครอง
73,996
558,242
13
2. การไกล่เกลีย่ ในคดีทย่ี อมความกันได้
62,593
526,091
520
3. การให้อยั การเป็ นผูฟ้ ้ องแทนผูเ้ สียหาย
76,612
564,576
33
4. การให้ศาลไต่สวนมูลฟ้องคดีทอ่ี ยั การฟ้อง
76,612
565,368
11
5. การใช้โทษปรับแทนการจําคุก
55,778
565,764
605
6. การลดดุลพินิจในการให้ฎกี า
75,328
565,764
9.6
ทีม่ า: การประมาณการโดยคณะผูว้ จิ ยั
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บทที่ 5
การใช้โทษปรับในการลงโทษผูก้ ระทําผิดทางอาญา
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์และ
สุนทร ตันมันทอง

5.1 แนวคิ ดเรื่องค่าปรับ
การลงโทษอาญามักมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 ประการ คือการแยกผูก้ ระทําความผิด
ออกจากสังคม (incapacitation) เพือ่ ไม่ให้ทาํ ผิดซํ้าอีก การป้องปรามไม่ให้กระทําผิด (deterrence) การ
ฟื้นฟูแก้ไขผูก้ ระทําความผิด (rehabilitation) และการแก้แค้นตอบโต้ (retribution)
การปรับเป็ นเครือ่ งมือการลงโทษทีเ่ ป็ นตัวเงิน (monetary sanction) ซึง่ มีผลในการถ่ายโอนเงิน
จากผูก้ ระทําความผิดมาสูร่ ฐั
เมือ่ เปรียบเทียบกับโทษจําคุกแล้ว โทษปรับมีขอ้ ดีกว่าหลายประการ
ประการแรก การใช้โทษปรับมีตน้ ทุนในการบริหารจัดการไม่สงู เท่าโทษจําคุก และมีตน้ ทุนตํ่ากว่าต้นทุน
ในการลงโทษขัน้ กลาง (intermediate sanction) ซึง่ หมายถึงการลงโทษทีม่ คี วามรุนแรงระหว่างการรอ
ลงอาญาและการจําคุก ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การคุมประพฤติและการกักบริเวณ เป็ นต้น Piehl and
Williams (2010) เสนอว่า โทษปรับควรถูกใช้เป็ นทางเลือกแรก (first line of defense) กับคนส่วนใหญ่
ก่อน เพือ่ ทีร่ ะบบยุตธิ รรมจะมีทรัพยากรเหลือพอทีจ่ ะใช้วธิ กี ารทีม่ ตี น้ ทุนสูงกว่า เช่น การจําคุกกับผูท้ ่ี
กระทําผิดร้ายแรงได้ โดยนัยนี้ โทษปรับจะเป็ นเครือ่ งมือในการแยกผูก้ ระทําความผิดทีม่ รี ะดับความ
ร้ายแรงต่างๆ ออกจากกัน ซึง่ จะทําให้ตน้ ทุนของระบบยุตธิ รรมโดยรวมอยูใ่ นระดับทีต่ ่าํ กว่าการลงโทษ
อย่างรุนแรง เช่น การจําคุกต่อคนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ รายได้ของรัฐจากค่าปรับทีไ่ ด้รบั ยังสามารถ
นําไปใช้เพือ่ ประโยชน์สาธารณะต่างๆ ได้
ประการทีส่ อง สังคมไม่ตอ้ งสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จากการทีแ่ รงงานได้รบั โทษจําคุก อันมีผล
เป็ นการแยกแรงงานทีม่ ศี กั ยภาพในการผลิต (productive labor) ออกจากตลาดแรงงาน ในขณะทีก่ าร
ลงโทษปรับทําให้ผกู้ ระทําผิดยังสามารถหารายได้เพือ่ ให้อุปการะเลีย้ งดูแก่ตนเองและครอบครัวได้
ประการทีส่ าม โทษปรับไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อผูก้ ระทําความผิดรุนแรงเหมือนโทษจําคุก ซึง่
มักสร้าง “ตราบาป” (social stigma) ทีต่ ดิ ตัวไปตลอดชีวติ แม้พน้ โทษแล้ว โดยตราบาปดังกล่าว มัก
ส่งผลให้ผพู้ น้ โทษไม่สามารถกลับเข้าสูต่ ลาดแรงงานและสังคมได้อย่างปรกติ และอาจต้องกลับไปเป็ น
อาชญากรจากการกระทําผิดซํ้าอีก
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงสมควรนําโทษปรับมาใช้แทนโทษจําคุกให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถ
ทําได้ โดยเฉพาะในกรณีทค่ี วามผิดทีก่ ระทําขึน้ นัน้ ไม่ใช่ความผิดอุกฉกรรจ์ เช่น การฆ่าคนตายหรือทํา
ร้ายร่างกาย ซึง่ ทําให้ตอ้ งกันตัวผูก้ ระทําความผิดออกจากสังคมเพือ่ ไม่ให้กระทําผิดซํ้าอีก
เป็ นทีน่ ่าเสียดายทีใ่ นปจั จุบนั โทษปรับไม่ได้มผี ลเป็ นทางเลือก (alternative) แทนโทษจําคุกใน
ประเทศไทย แต่กลับมีลกั ษณะเสริม (complement) โทษจําคุก ดังจะเห็นได้จากการทีก่ ฎหมาย
กําหนดให้สามารถลงโทษทัง้ จําคุกและปรับควบคูก่ นั หรือในทางปฏิบตั ิ การลงโทษปรับมักเกิดขึน้ เมือ่
ศาลตัดสินจําคุกแต่ให้รอการลงอาญาไว้เท่านัน้ บทบาทของการใช้โทษปรับในระดับตํ่าในประเทศไทย
อาจเกิดจากเหตุผลต่างๆ คือประการทีห่ นึ่ง ค่าปรับในประเทศไทยอยูใ่ นระดับทีต่ ่าํ เกินไป เนื่องจากการ
ไม่ได้ปรับขึน้ ตามสภาพเศรษฐกิจมาเป็นเวลานาน จนทําให้ไม่มผี ลในการป้องปรามการกระทําความผิด
ตามทีก่ ล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ประการทีส่ อง ความไม่เชื่อในประสิทธิผลของโทษปรับในการป้องปราม
การทําผิดของสังคมและผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย และสาม ความเชื่อทีว่ า่ โทษปรับก่อให้เกิดความไม่เป็ น
ธรรมระหว่างผูม้ รี ายได้มากและผูม้ รี ายได้น้อย เนื่องจากผูม้ รี ายได้สงู สามารถจ่ายค่าปรับ แต่ผมู้ รี ายได้
ตํ่าไม่สามารถจ่ายค่าปรับและต้องถูกกักขังแทน
ในบทนี้ คณะผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปญั หาดังกล่าว โดยหัวข้อที่ 5.2 จะกล่าวถึง
ประสิทธิผลของค่าปรับในการป้องปรามการทําผิด หัวข้อที่ 5.3 จะกล่าวถึงระดับของค่าปรับทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ ในทางทฤษฎี และหัวข้อ 5.4 จะกล่าวถึงแนวคิดเรือ่ ง “ค่าปรับตามรายได้” ซึง่ จะสามารถแก้ไข
ปญั หาค่าปรับในประเทศไทยอยูใ่ นระดับทีต่ ่าํ เกินไป และการทีโ่ ทษปรับอาจก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม
ระหว่างผูม้ รี ายได้มากและผูม้ รี ายได้น้อย
5.2 ประสิ ทธิ ผลของค่าปรับในการป้ องปรามการทําผิด
สาเหตุหนึ่งของการทีโ่ ทษปรับไม่ได้ถูกใช้เป็ นวิธกี ารหลักในการลงโทษทางอาญาในประเทศไทย
อาจเนื่องมาจากความเชื่อทีว่ า่ โทษปรับไม่มปี ระสิทธิผลในการป้องปรามการทําผิดซํ้า ทัง้ นี้ การสํารวจ
วรรณกรรมในประเทศไทยโดยคณะผูว้ จิ ยั พบว่า ยังไม่เคยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบเพือ่ ตรวจสอบ
ความเชื่อดังกล่าวเลย
ในต่างประเทศเอง มีการศึกษาเชิงประจักษ์เกีย่ วกับประสิทธิผลของการจําคุกในการป้องปราม
การทําผิดซํ้าจํานวนมาก แต่กลับมีการศึกษาเชิงประจักษ์เกีย่ วกับประสิทธิผลของค่าปรับในการป้อง
ปรามการทําผิดซํ้าจํานวนค่อนข้างน้อย ตัวอย่างของผลการศึกษาทีม่ อี ยูท่ ส่ี ามารถสืบค้นได้คอื Cherry
(2001), Albrecht (1978) และ Bar-llan and Sacerdote (2004)
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Cherry (2001) ได้ใช้วธิ กี ารด้านเศรษฐมิติ ในการประมาณการประสิทธิผลของค่าปรับในการ
ป้องปรามการทําผิดซํ้า โดยใช้ขอ้ มูลของเคาน์ต้ี (county) ต่างๆ ของมลรัฐแคโลไรน่าเหนือกว่า 90 แห่ง
ในระหว่างปี 1981-1987 ในการศึกษาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั พยายามอธิบายว่าอัตราการก่ออาชญากรรมต่อ
ประชากร 1 พันคน (index crime offenses per 1,000 population) เกีย่ วข้องกับปจั จัยต่างๆ รวมทัง้
ระดับของโทษปรับอย่างไร ดัชนีอตั ราการก่ออาชญากรรมในการศึกษา สร้างขึน้ จากสถิตอิ ตั ราการก่อ
อาชญากรรม 7 ฐานความผิดคือ การฆาตกรรม ข่มขืน ลักขโมย ทําร้ายร่างกาย ย่องเบา ลักทรัพย์ และ
การขโมยรถยนต์ ส่วนระดับของโทษปรับนัน้ แทนด้วย ยอดรวมของค่าปรับและทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ ได้ต่อ
จํานวนผูต้ อ้ งหาทีจ่ บั กุมได้ การศึกษาดังกล่าวซึง่ ใช้ขอ้ มูลแบบ panel data ทําให้เราสามารถควบคุม
ความแตกต่างระหว่างเคาน์ตต้ี ่างๆ ซึง่ อาจทําให้การประมาณการเกิดความเอนเอียง (bias) ได้
การศึกษาพบว่า การลงโทษปรับมีผลในการป้องปรามการกระทําผิดได้อย่างมีนยั สําคัญ โดยการก่อ
อาชญากรรมจะลดลงตามการเพิม่ ขึน้ ของค่าปรับและทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ ได้ต่อจํานวนผูต้ อ้ งหา ความน่าจะ
เป็ นในการจับกุม (probability of arrest) และความน่าจะเป็ นในการตัดสินลงโทษ (probability of
conviction) ระยะเวลาในการจําคุก ซึง่ ล้วนสอดคล้องกับแนวคิดทางทฤษฎีการก่ออาชญากรรมแบบมี
เหตุผล (rational crime theory)
Hans-Jörg Albrecht (1978) จากสถาบันแมกซ์ แพลงก์ (Max Planck Institute) ในประเทศ
เยอรมนี ได้สรุปงานวิจยั ด้านอาชญวิทยาทีผ่ า่ นมาของสถาบันฯ โดยส่วนหนึ่งของงานดังกล่าวได้
เปรียบเทียบประสิทธิผลของโทษปรับและโทษจําคุกต่อการป้องปรามการทําผิดซํ้าในประเทศเยอรมนี
ผลการศึกษา พบว่า อัตราการทําผิดซํ้าของกลุ่มทีถ่ ูกลงโทษปรับอยูท่ ร่ี ะดับประมาณร้อยละ 16 ในขณะ
ทีอ่ ตั ราการทําผิดซํ้าของกลุ่มทีถ่ ูกลงโทษจําคุกอยูท่ ร่ี ะดับประมาณร้อยละ 50 ซึง่ แสดงให้เห็นว่า โทษ
ปรับมีประสิทธิผลป้องปรามการทําความผิดซํ้ามากกว่าโทษจําคุก
ส่วน Bar-llan and Sacerdote (2004) เป็ นงานวิจยั ด้านนิตเิ ศรษฐศาสตร์เชิงจิตวิทยา (behavior
law and economics) การศึกษาดังกล่าวใช้ขอ้ มูลการทดลอง (experiment) การปฏิบตั ติ ามกฎจราจร
ในสหรัฐและอิสราเอล เพือ่ ศึกษาว่าการลงโทษปรับและการเพิม่ การตรวจจับมีผลต่อการป้องปรามการฝา่
ฝืนกฎหมายอย่างไร โดยติดตัง้ กล้องถ่ายรูปทีส่ แ่ี ยกไฟแดงในเขตทีศ่ กึ ษา การศึกษาพบว่าอัตราการ
ขับรถฝา่ ไฟแดงลดลงเมือ่ มีการเพิม่ โทษปรับ และความน่าจะเป็ นในการถูกจับได้ (เช่น การติดตัง้ กล้อง
ถ่ายรูปมากขึน้ ) ในกลุ่มเป้าหมายในการทดลองทุกกลุ่ม ทัง้ กลุ่มประชากรทัวไปและกลุ
่
่มทีเ่ คยมีประวัติ
ก่ออาชญากรรม การศึกษายังพบด้วยว่ากลุ่มคนขับรถกลุ่มทีม่ อี ายุน้อย และกลุ่มทีม่ รี ถเก่ามีการ
ตอบสนองต่อโทษปรับสูงกว่ากลุ่มอื่น ในขณะทีผ่ มู้ รี ายได้สงู มีการตอบสนองทีต่ ่าํ กว่าเฉลีย่
ซึง่ ก็เป็ น
การยืนยันว่าโทษปรับมีประสิทธิผลป้องปรามการทําความผิด อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่ากลุ่มผูม้ รี ายได้
สูงจะตอบสนองต่อโทษปรับน้อยกว่ากลุม่ ทีม่ รี ายได้ต่าํ
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แม้วา่ หลักฐานเชิงประจักษ์ทม่ี อี ยูจ่ ะชีว้ า่
โทษปรับมีประสิทธิผลในการป้องปรามการฝา่ ฝืนใน
กฎหมายดังทีก่ ล่าวมาก็ตาม Piehl and Williams (2010) ระบุวา่ ปจั จัยทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ต่อความสําเร็จใน
การนําเอาโทษปรับมาใช้คอื การทีป่ ระชาชน ผูพ้ พิ ากษาและผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายจะต้องมีความเชื่อว่า
โทษปรับเป็ นการลงโทษทีม่ ตี น้ ทุนตํ่า และมีผลในการป้องปรามการกระทําความผิดได้จริง ทัง้ นี้ ความ
เชื่อดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการจัดเก็บค่าปรับส่วนใหญ่ได้หรือการมีมาตรการรองรับในกรณีท่ี
มีผไู้ ม่ชาํ ระค่าปรับ Piehl and Williams ยังเตือนด้วยว่าผูก้ าํ หนดนโยบายไม่ควรตัง้ เป้าสูงเกินไป เพราะ
ในทางปฏิบตั ิ อัตราการเก็บค่าปรับสูงสุดทีพ่ บคือประมาณร้อยละ 80 เท่านัน้ เว้นแต่การจัดเก็บค่าปรับ
จากการฝา่ ฝื นกฎจราจร ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงมาก ดังนัน้ จึงไม่ควรมองว่าการมีผขู้ าดชําระค่าปรับในบาง
งวดเป็ นความล้มเหลวของการจัดเก็บค่าปรับ นอกจากนี้ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายไม่ควรคิดว่าจะต้องได้
ค่าปรับคุม้ ค่ากับต้นทุนการจัดเก็บเสมอไป ทัง้ นี้เพราะจุดประสงค์หลักในการใช้โทษปรับคือ การป้อง
ปรามการกระทําความผิดมากกว่าการหารายได้เข้ารัฐ
ประเทศในยุโรปตะวันตกหลายประเทศได้ใช้โทษปรับเป็ นวิธกี ารหลักในการลงโทษผูก้ ระทํา
ความผิดทางอาญา โดยมีอตั ราการใช้โทษปรับร้อยละ 30-85 ของจํานวนคดีทม่ี กี ารตัดสินลงโทษ ในช่วง
ปลายทศวรรษ 1980 และต้นทศวรรษ 1990 ทัง้ นี้ ในเยอรมนีโทษปรับมีบทบาทเป็ นมาตรการหลักใน
การลงโทษผูก้ ระทําความผิดในคดีอาญา โดยมีอตั ราการใช้ในหลายฐานความผิดเกินกว่าร้อยละ 80 ขึน้
ไป (ดูตารางที่ 5.1)
ตารางที่ 5.1 ร้อยละของการใช้โทษปรับในการลงโทษผูก้ ระทําความผิดในคดีอาญาในเยอรมนี
ฐานความผิด
ทําร้ายร่างกาย
ลักขโมย
ย่องเบา
ฉ้อโกง
ทําให้เสียทรัพย์
ยาเสพติด
เมาแล้วขับ
ทีม่ า: Albrecht (2001)

1968
77
74
20
52
85
43
66

1982
85
86
22
71
95
40
93

1990
85
86
23
78
94
49
95

1996
84
85
26
81
95
50
90

ทัง้ นี้ ไม่ปรากฏว่าประเทศทีใ่ ช้โทษปรับในระดับสูงอย่างเยอรมนี และประเทศอื่นๆ ในภาคพืน้
ยุโรป ซึง่ ต่างก็ใช้ระบบประมวลกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศไทย จะประสบปญั หาในการบังคับใช้
กฎหมายเพือ่ ป้องปรามการกระทําความผิดจนบ้านเมืองเกิดความวุน่ วายแต่อย่างใด ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
โทษปรับทีก่ าํ หนดขึน้ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิผลในการป้องปรามการฝา่ ฝืนกฎหมาย
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ในกรณีของประเทศไทยเอง งานรุน่ บุกเบิกของ (แลงกาต์, 2553) พบว่าตามกฎหมายเก่าของ
ไทย ผูก้ ระทําละเมิดซึง่ หมายถึงการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การฝา่ ฝื นพระราชโองการหรือทําผิด
กฎหมายอาญา จะต้องเสียสินไหมตกแก่ทอ้ งพระคลังหลวง ซึง่ เปรียบได้กบั ค่าปรับในปจั จุบนั
แม้ใน
เวลาต่อมาเมือ่ มีการเพิม่ การลงโทษทางร่างกาย เช่น จําคุกหรือเฆีย่ น ในกรณีทเ่ี ป็ นการละเมิดทีก่ ระทบ
ความสงบเรียบร้อย ก็ยงั มีการใช้คา่ ปรับอยูม่ ากในคดีละเมิดทีท่ าํ ความเสียหายเฉพาะผูถ้ ูกละเมิด โดยรัฐ
แบ่งเอาค่าปรับส่วนหนึ่งเป็ นค่าธรรมเนียม
5.3 ค่าปรับที่เหมาะสมที่สดุ
ในทางนิตศิ าสตร์ มักถือว่ากฎหมายละเมิด ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของกฎหมายแพ่ง และกฎหมาย
อาญามีเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือกฎหมายละเมิดมีจุดประสงค์เพือ่ เยียวยาผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย
ให้กลับมามีฐานะดังเดิมเสมือนไม่มกี ารละเมิดเกิดขึน้ และเพือ่ ป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดขึน้ อีก ส่วน
กฎหมายอาญามีจุดประสงค์เพือ่ แยกผูก้ ระทําความผิดออกจากสังคมเพือ่ ไม่ให้ทาํ ผิดซํ้าอีก ป้องปราม
ไม่ให้เกิดกระทําผิด ฟื้นฟูแก้ไขผูก้ ระทําความผิดและแก้แค้นตอบโต้การกระทําผิดนัน้ อย่างไรก็ตาม
หลักนิตเิ ศรษฐศาสตร์ในการกําหนดค่าปรับทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในคดีอาญาและค่าเสียหายทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
ในคดีละเมิดก็เป็ นหลักเดียวกันคือ
การมุง่ ให้เกิดระดับการป้องปรามทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ
(optimal
deterrence) ซึง่ หมายถึงการป้องปรามทีไ่ ม่มากหรือน้อยเกินไป
เพือ่ ทีจ่ ะอธิบายแนวคิดในการคิดค่าเสียหายทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ดังกล่าวข้างต้น
คณะผูว้ จิ ยั ขอ
ยกตัวอย่างประกอบ ดังนี้ สมมติวา่ โรงงานอุตสาหกรรมทีม่ สี ภาพแวดล้อมในการทํางานทีไ่ ม่ปลอดภัย
ซึง่ ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ ทําให้คนงานบาดเจ็บโดยได้รบั ความเสียหายคิดเป็ นเงิน 10,000 บาท ศาลอาจ
กําหนดค่าเสียหาย หรือค่าปรับได้หลายระดับ เช่น 5,000 บาท 10,000 บาท หรือ 15,000 บาท
หากศาลกําหนดค่าเสียหายหรือค่าปรับที่ 5,000 บาท โรงงานทีส่ ร้างความเสียหายมูลค่า
10,000 บาท จะมีตน้ ทุนตํ่ากว่ามูลค่าความเสียหายทีต่ นก่อขึน้ ในกรณีน้ี ผูก้ ่อความเสียหายจะมีระดับ
ของการระมัดระวังทีน่ ้อยเกินไป เช่น ไม่ตดิ ตัง้ อุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัย การกําหนดค่าเสียหายตํ่า
กว่ามูลค่าความเสียหายจริงทีเ่ กิดขึน้ จึงทําให้เกิดการป้องปรามน้อยเกินไป (under deterrence)
อย่างไรก็ตาม หากศาลกําหนดค่าเสียหายหรือค่าปรับ 15,000 บาท ซึง่ สูงกว่ามูลค่าความ
เสียหายทีเ่ กิดขึน้ ก็จะทําให้เกิดการป้องปรามมากเกินไป (over deterrence) ซึง่ ไม่ใช่สถานการณ์ทพ่ี งึ
ประสงค์เช่นเดียวกัน เพราะการป้องปรามย่อมมีตน้ ทุนต่อสังคมด้วย เช่น หากโรงงานเกรงว่า เมือ่ เกิด
อุบตั เิ หตุแล้ว จะต้องใช้คา่ เสียหายถึง 15,000 บาท ก็จะตัดสินใจลงทุนติดตัง้ อุปกรณ์รกั ษาความ
ปลอดภัยราคา 12,000 บาท เพือ่ ป้องกันความเสียหาย 10,000บาท ซึง่ เป็ นการลงทุนทีม่ ากเกินไป และ
ถือเป็ นความสูญเสียทางสังคม
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ดังนัน้ ในมุมมองของนิตเิ ศรษฐศาสตร์ ค่าเสียหายหรือค่าปรับทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ จึงควรเท่ากับ
มูลค่าความเสียหายจริง (actual harm) หรือในกรณีน้ีเท่ากับ 10,000บาทเพราะจะช่วยให้ป้องปรามการ
ละเมิดหรือฝา่ ฝืนกฎหมายได้อย่างเหมาะสมคือ
ไม่มากและไม่น้อยเกินไป
ซึง่ จะมีผลทําให้เกิด
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงทีส่ ดุ
กล่าวโดยสรุป ค่าปรับทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในคดีอาญา (optimal fines) และค่าเสียหายทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ ในดคีแพ่ง (optimal damages) จะขึน้ อยูก่ บั ความเสียหาย (harm) อย่างไรก็ตาม หากผูก้ ่อให้เกิด
ความเสียหาย มีโอกาสหลบเลีย่ งจากการดําเนินคดีได้ ค่าปรับหรือค่าเสียหายทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ดังกล่าว
จะต้องปรับให้เพิม่ ขึน้ ตามความน่าจะเป็ นทีล่ ดลงในการฟ้องร้องดําเนินคดีกบั ผูก้ ระทําผิดหรือกระทํา
ละเมิดให้เกิดความเสียหายนัน้ (probability of detection) เช่น หากความน่าจะเป็ นในการดําเนินคดีกบั
โรงงานอุตสาหกรรมซึง่ ก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุคอื 0.2 ค่าปรับหรือค่าเสียหายทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ จะเท่ากับ
10,000/0.2 = 50,000 บาท ในคดีละเมิด ค่าเสียหายซึง่ สูงกว่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงหลายเท่า
ดังกล่าวเรียกว่า “ค่าเสียหายเชิงลงโทษ” (punitive damage) ซึง่ พบในประเทศทีใ่ ช้กฎหมายในระบบ
คอมมอนลอว์หลายประเทศ
ในการลงโทษผูล้ ะเมิดซึง่ แสดงถึงพฤติกรรมการจงใจกระทําละเมิดหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (ดู สมเกียรติ และคณะ, 2553)
อย่างไรก็ตาม การทดลองทางนิตเิ ศรษฐศาสตร์เชิงจิตวิทยา (behavioral law and economics)
โดย Sunstein et al. (1999) พบว่า ประชาชนโดยทัวไปมั
่ กไม่ได้มคี วามต้องการให้เกิดการป้องปรามที่
เหมาะสมทีส่ ดุ กล่าวคือ ขนาดของการลงโทษทีป่ ระชาชนเห็นว่าเหมาะสมไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั ความน่าจะเป็ น
ในการฟ้องร้องดําเนินคดีกบั ผูก้ ระทําผิดหรือกระทําละเมิดให้เกิดความเสียหาย และมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่
ยอมรับการปรับการลงโทษให้น้อยลงหรือเพิม่ ขึน้ ตามความน่าจะเป็นนัน้ โดยเห็นว่าจะทําให้เกิดความ
ไม่เป็ นธรรมต่อผูเ้ กีย่ วข้องฝา่ ยต่างๆ ซึง่ สะท้อนว่าลําพัง “ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ” ไม่ได้ทาํ ให้เกิด
ความรูส้ กึ ว่ามี “ความเป็ นธรรม” เกิดขึน้
5.4 ค่าปรับตามรายได้ (day fines)
หัวข้อนี้จะกล่าวถึง “ค่าปรับตามรายได้” ซึง่ คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรนํามาใช้ในประเทศไทย เพือ่
ทดแทนโทษจําคุกในกรณีทม่ี กี ารทําความผิดทีไ่ ม่ใช่ความผิดอุจฉกรรจ์ โดยจะกล่าวถึงแนวคิด ความ
เป็ นมาและประสบการณ์ในต่างประเทศ กระบวนการบังคับโทษปรับตามรายได้ตลอดจนข้อจํากัดและ
ประเด็นโต้แย้งต่อโทษปรับดังกล่าว
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5.4.1 แนวคิ ด
การลงโทษปรับตามรายได้ (day fines)1 เป็ นทางเลือกหนึ่งในการลงโทษทีไ่ ด้รบั ความสนใจและ
ถูกนําไปบังคับใช้อย่างเป็ นรูปธรรมในหลายประเทศ เหตุผลจูงใจสําคัญประการหนึ่งของการใช้โทษปรับ
ดังกล่าวก็คอื วิธกี ารลงโทษแบบเดิม เช่น การจําคุกและโทษปรับแบบตายตัว (fixed-sum fines) มี
ปญั หาหลายประการทัง้ ในด้านการป้องปรามการกระทําความผิด หรือก่อให้เกิดต้นทุนจากวิธกี ารลงโทษ
โทษปรับตามรายได้ เป็ นบทลงโทษทางเศรษฐกิจ (economic sanction) ประเภทหนึ่ง ซึง่ บังคับ
เอาแก่ทรัพย์จากผูก้ ระทําความผิดโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การป้องปรามให้ผกู้ ระทําความผิดไม่กระทําผิด
ซํ้าอีก โทษปรับตามรายได้แตกต่างจากโทษปรับทัวไปคื
่ อ นอกจากขนาดของค่าปรับจะสอดคล้องตาม
ความร้ายแรง (seriousness) หรือความหนักเบา (gravity) ของความผิด ซึง่ สะท้อนระดับของความ
เสียหายแล้ว ยังขึน้ อยูก่ บั รายได้ของผูก้ ระทําความผิดอีกด้วย ตามสูตรต่อไปนี้
ค่าปรับตามรายได้ = จํานวนหน่วยวันปรับ x รายได้สทุ ธิต่อวัน
(optimal
จากสูตรข้างต้น จะเห็นว่าค่าปรับตามรายได้ไม่ใช่คา่ ปรับทีม่ รี ะดับเหมาะสมทีส่ ดุ
fines) ตามหลักนิตเิ ศรษฐศาสตร์ ซึง่ เป็ นระดับทีก่ ่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (economic
efficiency) สูงสุด เนื่องจากค่าปรับทีม่ รี ะดับเหมาะสมทีส่ ดุ จะขึน้ อยูก่ บั ระดับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
เท่านัน้ โดยไม่ขน้ึ อยูก่ บั รายได้ของผูก้ ระทําผิดแต่อย่างใด
ค่าปรับตามรายได้ถูกออกแบบมาเพือ่ รักษาดุลยภาพระหว่างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และ
ความเป็ นธรรม (fairness) ของคนทีม่ รี ะดับรายได้ต่างๆ กัน จึงน่าจะเหมาะสําหรับประเทศทีม่ คี วาม
เหลื่อมลํ้าสูง เช่น ประเทศไทย ซึง่ ผูท้ ร่ี ายได้สงู สุดร้อยละ 20 มีรายได้มากกว่าผูท้ ร่ี ายได้ต่าํ สุดร้อยละ 20
ถึงประมาณ 12-15 เท่า นอกจากนี้ หากผูม้ รี ายได้สงู มีระดับการตอบสนองต่อค่าปรับตํ่ากว่าผูม้ รี ายได้
น้อยตามทีง่ านวิจยั ด้านนิตเิ ศรษฐศาสตร์เชิงจิตวิทยาเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามกฎจราจรในสหรัฐและอิสราเอล
ได้ชไ้ี ว้
การกําหนดค่าปรับตามรายได้กน็ ่าจะมีผลมากขึน้ ในการป้องปรามไม่ให้ผมู้ รี ายได้สงู ฝา่ ฝืน
กฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง โทษปรับตามรายได้จะสามารถป้องปรามคนทุกระดับรายได้ในการทํา
ความผิดได้อย่างเท่าเทียมกัน
ข้อดีอกี ประการหนึ่งของค่าปรับตามรายได้ซง่ึ สามารถแก้ไขปญั หาสําคัญทีป่ ระเทศไทยประสบ
อยูค่ อื ค่าปรับจะถูกปรับเพิม่ ตามอัตราเงินเฟ้อแทบจะโดยอัตโนมัตติ ามรายได้ของผูถ้ ูกปรับ เพราะ
ค่าจ้างแรงงานของคนกลุ่มต่างๆ มักจะถูกกําหนดโดยขึน้ อยูก่ บั ระดับค่าครองชีพ หรืออัตราเงินเฟ้ออยู่
แล้ว
1

ในสหรัฐฯ เรียกโทษปรับดังกล่าวว่า structured fines ส่วนในอังกฤษเรียกว่า unit fines
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5.4.2 ความเป็ นมาและประสบการณ์ในการใช้
การลงโทษปรับตามรายได้ พบครัง้ แรกในกฎหมายอาญาโปรตุเกสเมือ่ ปี 1832 โดยมาตรา 41
ของกฎหมายดังกล่าวบัญญัตวิ า่ ค่าปรับจะต้องคํานวณจากรายได้ต่อวันของผูก้ ระทําความผิด (Strahl,
1951) ในเวลาต่อมา โทษปรับตามรายได้ถูกนํามาใช้อย่างจริงจังในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ในกลุ่ม
ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย โดยเริม่ จากฟินแลนด์ในปี 1921 เพือ่ แก้ปญั หาของการทีค่ า่ ปรับไม่สามารถ
ตามทันกับระดับค่าครองชีพ หลังจากนัน้
เดนมาร์กและสวีเดน ก็นําโทษปรับตามรายได้มาใช้
เช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันในช่วงสองทศวรรษระหว่างปี 1920-1930 อิตาลี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก้กฎหมายอาญาของตนครัง้ ใหญ่ แต่กย็ งั ไม่ได้นําเอาโทษปรับตาม
รายได้มาใช้ (Albrecht, 2001)
หลังจากนัน้ เยอรมนีและออสเตรียก็ได้นําโทษปรับตามรายได้มาใช้ในปี 1975 เพือ่ แทนโทษ
จําคุกระยะสัน้ โดยผูพ้ พิ ากษาทีต่ ดั สินลงโทษจําคุกตํ่ากว่า 6 เดือน โดยไม่ใช้โทษปรับ จะต้องอธิบาย
เหตุผลในการลงโทษดังกล่าว ข้อกําหนดดังกล่าวมีผลทําให้มกี ารใช้โทษปรับตามรายได้ในการลงโทษ
การกระทําความผิดต่างๆ ทัง้ การฝา่ ฝืนกฎจราจรและการทําผิดทางอาญาทัวไป
่ เช่น การลักทรัพย์ การ
ย่องเบา การฉ้อโกง การทําร้ายร่างกายและการทําผิดกฎหมายยาเสพติด ตลอดจนการทําความผิดตาม
กฎหมายสิง่ แวดล้อมในช่วงหลัง
ฮังการีนําโทษปรับตามรายได้มาใช้ในปี 1978 ติดตามมาด้วยฝรังเศสและโปรตุ
่
เกสในปี 1983
ส่วนอังกฤษและเวลส์ ได้นําเอาค่าปรับตามรายได้มาใช้เมือ่ ปี 1992 แต่ไม่ประสบความสําเร็จ โดยยกเลิก
ไปในเวลาเพียง 7 เดือนเท่านัน้ ทัง้ ทีก่ ารบังคับใช้ในช่วงแรก ได้รบั การตอบรับอย่างดี แต่กเ็ กิดกรณีทม่ี ี
การปรับผูก้ ระทําความผิดรายหนึ่ง 500 ปอนด์จากการจอดรถยนต์มลู ค่า 250 ปอนด์ในทีห่ า้ มจอด
ในทางวิชาการ เหตุผลทีอ่ งั กฤษและเวลส์ยกเลิกค่าปรับตามรายได้นนั ้ ยังไม่แน่ชดั แต่มกี ารตัง้ ข้อสังเกต
ว่า อาจเกิดจากการทีผ่ พู้ พิ ากษาหลายคนไม่ยอมรับแนวทางการตัดสินลงโทษ (sentencing guideline)
ของการปรับตามรายได้
และการทีฝ่ า่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ม่ได้คาดการณ์ถงึ ผลทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างรอบคอบเพียงพอ (Tonry, 1998)
ในทางตรงกันข้าม ประเทศทีป่ ระสบความสําเร็จในการใช้คา่ ปรับตามรายได้ เช่น ฝรังเศส
่ ได้แก้
ประมวลกฎหมายอาญาของตนเพือ่ ขยายขอบเขตการใช้คา่ ปรับตามรายได้ในปี 1994
นอกจากนี้
ประเทศอื่นๆ เช่น สวิตเซอร์แลนด์กน็ ําค่าปรับตามรายได้มาบังคับใช้ ในโปแลนด์ มีขอ้ เสนอในทํานอง
เดียวกัน ในขณะเดียวกัน หลายประเทศ เช่น เบลเยียม นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ อิตาลีและไอซ์แลนด์
ก็ยงั ไม่ได้นําเอาโทษปรับตามรายได้มาใช้
แม้วา่ ประเทศเหล่านี้ใช้โทษปรับทัวไปอย่
่
างกว้างขวางใน
คดีอาญาต่างๆ อยูก่ ต็ าม
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ในสหรัฐอเมริกามีบางมลรัฐ เช่น นิวยอร์ก แอริโซนา ไอโฮวา และโอเรกอน ทีไ่ ด้ทดลองนําเอา
โทษปรับตามรายได้มาใช้ในช่วงปลายทศวรรษ 1989 และต้นทศวรรษ 1990 ซึง่ ประสบความสําเร็จใน
ระดับทีจ่ าํ กัด จนในปจั จุบนั เหลือเพียงเฉพาะในบางเคาน์ตใี นเมืองฟินิกซ์เท่านัน้ ทีย่ งั คงใช้โทษปรับตาม
รายได้อยู่ ความสําเร็จในระดับทีจ่ าํ กัดดังกล่าวเกิดขึน้ ด้วยเหตุผลทีส่ าํ คัญคือ บุคลากรในระบบยุตธิ รรม
สหรัฐฯ ยังไม่ได้ยอมรับว่าโทษปรับเป็นบทลงโทษทีร่ นุ แรงพอทีจ่ ะป้องปรามการกระทําผิด ในขณะที่
นักการเมืองมักหาเสียงว่าจะปราบปรามอาชาญกรรมด้วยวิธกี ารทีร่ นุ แรง ผลการสํารวจความเห็นของผู้
พิพากษาทัวประเทศชี
่
ว้ า่
ผูพ้ พิ ากษาจํานวนมากไม่ได้พจิ ารณาว่าค่าปรับเป็ นทางเลือกในการลงโทษ
แทนการจําคุกหรือการภาคทัณฑ์
5.4.3 กระบวนการบังคับโทษปรับตามรายได้
การบังคับโทษปรับตามรายได้ มีขนั ้ ตอนต่างๆ 4 ขัน้ ตอน คือการคิดคํานวณค่าปรับตามความ
ร้ายแรงของการกระทํา การประเมินรายได้สทุ ธิทแ่ี ท้จริงของผูก้ ระทําความผิด การจัดเก็บค่าปรับและ
การกําหนดวิธกี ารลงโทษเสริม
1. การคิดคํานวณค่าปรับ
จากสูตรค่าปรับตามรายได้ จะเห็นว่าต้องมีการดําเนินการใน 2 ขัน้ ตอน คือหนึ่ง กําหนด
หน่วยวันปรับ (day-fine unit) ตามความร้ายแรงของการกระทําความผิด และสอง คํานวณรายได้สทุ ธิต่อ
วัน เพือ่ คํานวณหาค่าปรับทัง้ หมด
ในขัน้ ตอนแรกนัน้
การกําหนดหน่วยวันปรับของศาลมักจะพิจารณาถึงความรุนแรงของ
อาชญากรรม แรงจูงใจ เครือ่ งมือทีใ่ ช้และสภาพแวดล้อมในการกระทําผิด ตลอดจนประวัตกิ ารก่อคดีท่ี
ผ่านมา ตารางที่ 5.2 แสดงตัวอย่างหน่วยวันปรับทีเ่ คยทดลองใช้ใน Staten Island ในมลรัฐนิวยอร์ก
สหรัฐ บางประเทศ เช่น สวีเดน กําหนดค่าหน่วยวันปรับในช่วง 1-120 หน่วยวันปรับสําหรับฐาน
ความผิดเดียวและไม่เกิน 180 หน่วยวันปรับสําหรับหลายฐานความผิด ในขณะทีเ่ ยอรมนีกาํ หนดค่า
หน่วยวันปรับในช่วงทีก่ ว้างกว่าสวีเดนคือ 5-360 หน่วยวันปรับและสูงสุดไม่เกิน 720 หน่วยวันปรับ เป็ น
ต้น
หน่วยวันปรับทีม่ คี า่ สูงดังตัวอย่างของเยอรมนีสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ในการกําหนดโทษปรับ
ตามรายได้ให้เป็ นบทลงโทษหนัก ในขณะเดียวกัน การกําหนดช่วงของค่าหน่วยวันปรับทีก่ ว้างก็เพือ่ ให้
แน่ใจว่าโทษทีก่ าํ หนดขึน้ จะเหมาะสมกับความผิดในแต่ละฐานได้ นอกจากนี้ ยังสามารถกําหนดหน่วย
วันปรับย่อยตามสภาพแวดล้อมของการกระทําความผิดได้ เช่น ใน Staten Island การทําร้ายร่างกาย
ทีไ่ ม่รา้ ยแรง (misdemeanor assault) มีคา่ ปรับอยูท่ ่ี 20-95 หน่วยวันปรับ แต่หากการทําร้ายนัน้
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญ (substantial injury) ต่อเหยือ่ ซึง่ อ่อนแอกว่า ไม่วา่ จะโดยคน
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แปลกหน้าหรือคนรูจ้ กั จะมีคา่ หน่วยวันปรับระหว่าง 81-109 หน่วยวันปรับ โดยมีเกณฑ์อา้ งอิง
(benchmark) ของฐานความผิดที่ 95 หน่วยวันปรับ เป็ นต้น (ดูตารางที่ 5.3) จะเห็นได้วา่ การกําหนด
หน่วยวันปรับเป็ นเพียงการให้กรอบแก่ศาลในการใช้ดลุ พินิจตัดสินตามสภาพการณ์ของแต่ละคดีได้
ตารางที่ 5.2 ตัวอย่างตารางหน่ วยวันปรับของความผิดตามระดับความร้ายแรงใน Staten Island
ระดับความร้ายแรง พฤติกรรม

ความผิดและระดับความผิด (ตัวเลข)

หน่วยวันปรับ

Severity Level

Behavior

Offense and Degree

Day Fine Unit

ระดับที่ 1
95-120 DF
ระดับที่ 2
65-90 DF

ความเสียหายแก่บุคคล
ความเสียหายแก่บุคคล
ขัดขวางกระบวนการยุตธิ รรม
ความเสียหายแก่บุคคล
ทรัพย์สนิ
อาวุธ
ทรัพย์สนิ
ยาเสพติด
ความเสียหายแก่บุคคล
ยาเสพติด
ทรัพย์สนิ

ประพฤติมชิ อบในทางเพศ (sexual misconduct)
ทําร้ายร่างกาย (assault) 3
การดูหมิน่ ทางอาญา (criminal contempt) 2
ทําให้เกิดอันตรายโดยประมาท (reckless endangerment) 2
การลักทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าสูง (grand larceny) 4
ครอบครองอาวุธ (possession of weapon) 4
ลักทรัพย์ (petit larceny)
จําหน่ายกัญชา (sale of marijuana)
พยายามทําร้ายร่างกาย (assault) 3
ครอบครองกัญชา (possession of marijuana)
พยายามลักทรัพย์ (petit larceny)
พยายามครอบครองของโจร (attempted possession of stolen
property) 5
ขัดขืนการจับกุม (resisting arrest)
พยายามจําหน่ายกัญชา (attempted sale of marijuana) 4
ล่วงละเมิดทางอาญา (criminal trespass) 3
ขโมยอุปกรณ์รถยนต์ (auto stripping) 2
การค้าประเวณี (prostitution)
บุกรุก (trespass)

90-120
20-95
75
65
20-65
35-60
5-60
50
10-45
35
5-30

ระดับที่ 3
45-60 DF

ระดับที่ 4
30-40 DF

ทรัพย์สนิ
ระดับที่ 5
15-25 DF
ระดับที่ 6
5-10 DF

ขัดขวางกระบวนการยุตธิ รรม
ยาเสพติด
ทรัพย์สนิ
ทรัพย์สนิ
อาชญากรรมทางเพศ
ทรัพย์สนิ

ทีม่ า: Hillsman and Greene (1987)
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5-30
25
25
20
10
5
5

ตารางที่ 5.3 ตัวอย่างช่วงค่าของหน่ วยวันปรับใน Staten Island
ค่าตํา่

เกณฑ์มาตรฐาน

ค่าสูง

Discount Number

Benchmark

Premium Number

ความเสียหายแก่บุคคล (harm to person)
ทําร้ายร่างกายแบบไม่รา้ ยแรง (misdemeanor assault 3): 20-95 DF
A. ความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญ
81
คนแปลกหน้า; หรือคนรูจ้ กั , เหยือ่ อ่อนแอกว่า
B. ความเสียหายเล็กน้อย
คนแปลกหน้า; หรือคนรูจ้ กั , เหยือ่ อ่อนแอกว่า; หรือ 59
เกีย่ วข้องกับการใช้อาวุธ
C. ความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญ
38
ทะเลาะวิวาทกับคนรูจ้ กั
D. ความเสียหายเล็กน้อย
17
ทะเลาะวิวาทกับคนรูจ้ กั
ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ (property offense)
ลักทรัพย์เล็กน้อย (misdemeanor petit larceny); 5-60 DF
$1,000 ขึน้ ไป
51
$ 700-999
42
$ 500-699
64
$ 300-499
25
$ 150-299
17
$ 50-149
8
$ 1-49
4

95

109

70

81

45

52

20

23

60
50
40
30
20
10
5

69
58
46
35
23
12
6

ทีม่ า: Hillsman and Greene (1987)

2. การประเมินรายได้สทุ ธิต่อวันของผูก้ ระทําความผิด
ในการประเมินรายได้สทุ ธิต่อวันของผูก้ ระทําความผิด มีสองประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาคือ สูตร
ในการคํานวณรายได้ต่อวันดังกล่าวและเครือ่ งมือในการได้มาซึง่ ข้อมูลทางการเงินของผูก้ ระทําความผิด
รายได้ต่อวันของผูก้ ระทําความผิดทีป่ ระเทศต่างๆ นํามาประเมินเพือ่ กําหนดค่าปรับ มักจะเป็ น
รายได้สทุ ธิ ซึง่ หมายถึงรายได้ทงั ้ หมดหักด้วยรายจ่ายทีจ่ าํ เป็ นในการดํารงชีวติ ทัง้ นี้เพือ่ ให้ผถู้ ูกปรับ
สามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้ โดยไม่เดือดร้อนมากเกินไป คําถามก็คอื รายจ่ายดังกล่าวครอบคลุมถึงรายการ
ใดบ้าง เนื่องจาก หากอนุ ญาตให้ผกู้ ระทําผิดสามารถหักค่าใช้จา่ ยได้มาก เช่น ภาษีและค่าเลีย้ งดูผอู้ ยูใ่ น
อุปการะ โทษปรับก็จะเบาลง ในทางปฏิบตั ิ แต่ละประเทศทีใ่ ช้โทษปรับตามรายได้มสี ตู รในการ
คํานวณหารายได้สทุ ธิต่อวันแตกต่างกันออกไป โดยแบ่งออกเป็ น 2 แนวทางคือ แนวทางทีใ่ ช้แนวคิด
strict economy ซึง่ ผูก้ ระทําผิดจะถูกยึดรายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยทีจ่ าํ เป็ นในการดํารงชีวติ ไปทัง้ หมด และ
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แนวทางทีใ่ ช้แนวคิด net income ซึง่ ผูก้ ระทําผิดจะถูกยึดรายได้ทงั ้ หมดหลังหักค่าใช้จา่ ยต่างๆ ที่
อนุญาตให้หกั ได้ในการคิดภาษีเงินได้ และหลังหักภาษีเงินได้แล้ว
ไม่วา่ จะเลือกใช้แนวคิดใดในการให้คาํ จํากัดความของรายได้สทุ ธิกต็ าม
ขัน้ ตอนทีต่ อ้ ง
ดําเนินการต่อไปคือ การประมาณการรายได้ทงั ้ หมดของผูก้ ระทําความผิด
ทัง้ นี้ ในการดําเนินการ
ดังกล่าว ศาลมักจําเป็ นต้องมีอาํ นาจในการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของผูก้ ระทําความผิด เช่น ข้อมูลการ
เสียภาษี หรือมิฉะนัน้ ก็ตอ้ งใช้ขอ้ มูลจากการสอบสวนของตํารวจหรือการไต่สวนของศาลเอง เพือ่ ให้
ทราบว่าผูก้ ระทําผิดมีอาชีพอะไร และมีรายได้เท่าใด (ดูตารางที่ 5.4) ขัน้ ตอนนี้มคี วามท้าทายหลาย
ประการคือ ประการแรก ผูก้ ระทําความผิดไม่น้อยมีรายได้มาจากกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย (illegal
activity) หากละเลยส่วนนี้จะทําให้คา่ ปรับตามรายได้ต่าํ กว่าทีค่ วรจะเป็ น ในทางปฏิบตั ิ ศาลจึงต้อง
พิจารณาวิถชี วี ติ ของผูก้ ระทําผิดและประวัตกิ ารก่อคดีประกอบด้วย ประการทีส่ อง ในประเทศกําลัง
พัฒนา เช่น ประเทศไทย ประชาชนจํานวนมากมีรายได้สว่ นใหญ่มาจากการทํางานในภาคเศรษฐกิจนอก
ระบบ (informal sector) ซึง่ ทําให้ไม่มแี หล่งข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือในการประมาณการรายได้ ประการที่
สาม มีขอ้ ถกเถียงว่าควรนําทรัพย์สนิ ทัง้ หมดมาใช้เป็ นฐานคํานวณรายได้ดว้ ยหรือไม่ เนื่องจากผูก้ ระทํา
ผิดบางคนอาจถือครองทรัพย์สนิ มากแต่มรี ายได้ประจําต่อวันตํ่า ซึง่ ในสวีเดนจะกําหนดโทษปรับตาม
ทรัพย์สนิ ของผูก้ ระทําความผิดประกอบด้วย กล่าวคือ หากผูก้ ระทําความผิดมีทรัพย์สนิ เกินกว่า 2 แสน
โครเนอร์ จะคิดค่าปรับเพิม่ ตามทรัพย์สนิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุก 1 แสนโครเนอร์ (Bureau of Justice
Assistance,1996)
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ตารางที่ 5.4 วิ ธีการประเมิ นรายได้สทุ ธิ ต่อวันของผูก้ ระทําความผิดในประเทศต่างๆ
ประเทศ

การเข้าถึงข้อมูลทางการเงิ นของผูก้ ระทําความผิ ด

การประเมิ นรายได้สทุ ธิ ต่อวัน

ศาลมีอาํ นาจในการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและการเสีย
ภาษีของผูก้ ระทําความผิด

1. จะหักภาษีก่อนนํามาคิดค่าปรับหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั
ดุลพินิจของศาล
2. หัก 20% จากรายได้ทงั ้ ปี หากมีคสู่ มรส
3. หากคูส่ มรสมีงานทํา จะรวม 20% ของรายได้คู่
สมรสในรายได้ทจ่ี ะคิดค่าปรับ
4. หักค่าเลีย้ งดูบุตรโดยคิดจากครึง่ หนึ่งของค่าเลีย้ ง
ดูพน้ื ฐานในสวีเดนต่อบุตรหนึ่งคน
5. นํายอดคงเหลือทีไ่ ด้หารด้วย 1,000

ศาลไม่มอี าํ นาจเข้าถึงข้อมูลแต่จะประเมินจากข้อมูลจาก
พนักงานสอบสวนและจากกระบวนการไต่สวนของศาล
ในเบือ้ งต้น จะให้ผกู้ ระทําความผิดรายงานข้อมูลทาง
การเงินเอง (self-report)

ใกล้เคียงกับรายได้รายวันทีห่ กั ภาษีเงินได้และส่วน
บังคับจ่ายอืน่ ๆ (daily take-home pay)

สวีเดน

เยอรมนี

Staten
Island
(สหรัฐ)

ศาลไม่มอี าํ นาจเข้าถึงข้อมูลทางการเงินโดยมิได้รบั ความ
ยินยอมจากผูก้ ระทําความผิด แต่จะประเมินจากข้อมูลจาก
พนักงานสอบสวนและจากกระบวนการไต่สวนของศาล
ในเบือ้ งต้น จะให้ผกู้ ระทําความผิดรายงานข้อมูลทาง
การเงินเอง (self-report)

1. หักค่าใช้จา่ ยทีจ่ าํ เป็ นในการครองชีพและ
ครอบครัว ดังนี้
หัก 15% ของรายได้สาํ หรับค่าเลีย้ งดูตนเอง
หัก 15 % ของรายได้สาํ หรับคูค่ รองทีต่ อ้ งเลีย้ งดู
หัก 15 % ของรายได้สาํ หรับบุตรคนแรกและ 10%
สําหรับบุตรคนทีส่ องและสาม และ 5% สําหรับบุตรที่
เหลือต่อคน
2. หักตามฐานะทางการเงินของผูก้ ระทําความผิด
ดังนี้
สําหรับผูก้ ระทําความผิดทีม่ รี ายได้อยูใ่ ต้เส้นความ
ยากจน หักหนึ่งในสามของรายได้ต่อวันทัง้ หมด
สําหรับผูก้ ระทําความผิดทีม่ รี ายได้อยูเ่ หนือเส้นความ
ยากจน หักหนึ่งในสองของรายได้ต่อวันทัง้ หมด

ทีม่ า Bureau of Justice Assistance (1996) และ พิชยนต์ (2542)

3. การจัดเก็บค่าปรับ
การจัดเก็บค่าปรับมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการบังคับใช้โทษปรับตามรายได้และโทษปรับ
โดยทัวไป
่
เนื่องจากหากไม่สามารถบังคับเก็บค่าปรับได้ ผูก้ ระทําความผิดก็จะไม่ถูกลงโทษจริงและไม่
ถูกป้องปรามไม่ให้กระทําความผิดซํ้าอีก
ประเด็นสําคัญทีค่ วรพิจารณาในการจัดเก็บค่าปรับก็คอื การกําหนดระยะเวลาทีส่ มเหตุผลในการ
จ่ายค่าปรับ กล่าวคือ ต้องพิจารณาทัง้ ความร้ายแรงของการกระทําความผิดและความสามารถในการ
ชําระค่าปรับของผูก้ ระทําผิด เช่น การให้ผอ่ นชําระค่าปรับจะทําให้ผกู้ ระทําความผิดรูส้ กึ ถึงการลงโทษที่
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น้อยกว่าการให้ชาํ ระค่าปรับทัง้ หมดทันที ในขณะเดียวกัน สําหรับผูท้ ม่ี ฐี านะยากจน หากศาลกําหนดให้
ต้องชําระโทษปรับทัง้ หมดในครัง้ เดียวทันที ก็อาจทําให้เกิดความเดือดร้อน หรือต้องรับโทษอื่นๆ เช่น
การกักขังหรือการบริการสังคมแทน จากการศึกษาประสบการณ์ในต่างประเทศ คณะผูว้ จิ ยั พบว่า ศาล
มักสังให้
่ ผกู้ ระทําความผิดชําระค่าปรับส่วนหนึ่งทันทีและใช้ดุลพินิจในการกําหนดระยะเวลาในการผ่อน
ชําระ โดยให้มรี ะยะเวลาการผ่อนชําระให้สนั ้ ทีส่ ดุ เช่น 3 เดือน เป็ นต้น
นอกจากการกําหนดระยะเวลาในการชําระค่าปรับแล้ว การเตรียมการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานใน
การบังคับใช้คา่ ปรับก็เป็ นเรือ่ งทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ กล่าวคือ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจะต้องมีบุคลากร ซึง่ ทํา
หน้าทีจ่ ดั เก็บค่าปรับอย่างเพียงพอ และต้องมีระบบข้อมูล (information system) ทีเ่ ชื่อถือได้ เพือ่ ให้
เจ้าหน้าทีท่ ราบว่า ผูก้ ระทําความผิดพํานักอยูท่ ใ่ี ดและได้ชาํ ระค่าปรับหมดสิน้ แล้วหรือยัง เป็ นต้น2
4. การลงโทษเสริม
ในการบังคับโทษปรับ
มีความเป็ นไปได้ทผ่ี กู้ ระทําผิดจะไม่มคี วามสามารถในการชําระ
ค่าปรับ เช่น มีฐานะยากจนแต่กระทําความผิดทีต่ อ้ งเสียค่าปรับในระดับสูง เป็ นต้น กรณีเช่นนี้จะเป็ น
ปญั หาหากเราต้องการให้ใช้โทษปรับตามรายได้แทนการจําคุก เนื่องจากอาจทําให้ผกู้ ระทําผิดทีม่ รี ายได้
ตํ่าต้องถูกกักขังแทน หากไม่มกี ารลงโทษเสริมทีเ่ หมาะสม
หลักการสําคัญของการลงโทษเสริมก็คอื
จะต้องให้ผลกระทบของบทลงโทษใกล้เคียงกับโทษ
ปรับ ตัวอย่างสําหรับการลงโทษเสริมทีม่ กี ารบังคับใช้กนั ในต่างประเทศคือ การให้ทาํ งานบริการชุมชน
ตามเวลาทีก่ าํ หนด
การกําหนดให้ผกู้ ระทําผิดต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าทีแ่ ละทํากิจกรรมตาม
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด และการกักขังในทีอ่ ยูอ่ าศัยของตน เป็ นต้น โดยในกรณีทม่ี กี ารนําบทลงโทษดังกล่าว
มาใช้เสริมโทษปรับตามรายได้ ก็จะต้องกําหนด “อัตราแลกเปลีย่ น” (exchange rate) ระหว่างการ
ลงโทษเสริมดังกล่าวและค่าปรับ
5.4.4 ข้อจํากัดและประเด็นโต้แย้งของโทษปรับตามรายได้
การปรับตามรายได้เป็ นวิธกี ารลงโทษทีอ่ าจนํามาใช้ในแทนการจําคุก ซึง่ เป็ นบทลงโทษหลักของ
ประเทศไทยในปจั จุบนั อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ทผ่ี า่ นมาในต่างประเทศก็ชใ้ี ห้เห็นถึงข้อจํากัดที่
สําคัญบางประการของโทษปรับตามรายได้ ดังนี้
1. โทษปรับตามรายได้ไม่สามารถใช้ทดแทนโทษจําคุกได้อย่างสมบูรณ์ในทุกกรณี
แต่จะ
เหมาะสมกับการใช้เพือ่ ทดแทนโทษจําคุกในระยะสัน้ เท่านัน้
ซึง่ หมายความว่า เรายังคง
ต้องคงโทษจําคุกไว้ในกรณีทม่ี กี ารทําความผิดอุจฉกรรจ์ไว้ต่อไป เพือ่ ป้องกันสังคมจากการ
กระทําผิดของอาชญากร
2

ดูตวั อย่างโครงสร้างพืน้ ฐานและประสบการณ์ของอิสราเอลในการจัดเก็บค่าปรับได้จาก Einat (1999)
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2. แม้โทษปรับตามรายได้จะมีประสิทธิผลมากในการป้องปรามการกระทําความผิดของผูม้ ี
รายได้สงู ก็ตาม โทษดังกล่าวก็อาจมีขอ้ จํากัดในการป้องปรามผูม้ รี ายได้น้อยไม่ให้กระทํา
ความผิดได้ เพราะค่าปรับอาจอยูใ่ นระดับตํ่ากว่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ มากเกินไป
3. อาจมีขอ้ โต้แย้งว่า โทษปรับตามรายได้ก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม เนื่องจากลงโทษ
ผูก้ ระทําความผิดแต่ละรายในฐานความผิดเดียวกันแตกต่างกันตามสถานะทางเศรษฐกิจ ซึง่
อาจมีผลเป็ นการเลือกการปฏิบตั ิ (discrimination) และถูกโต้แย้งว่าขัดต่อบทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญ3
5.5 สรุปและข้อเสนอแนะ
โทษปรับทีถ่ ูกกําหนดขึน้ อย่างเหมาะสม จะมีประสิทธิผลในการป้องปรามการกระทําความผิดได้
โดยไม่ก่อให้เกิดต้นทุนในระดับสูงต่อสังคม แนวทางหนึ่งในการเพิม่ บทบาทของโทษปรับในประเทศไทย
คือการนําเอาโทษปรับตามรายได้ (day fines) มาใช้คดีอาญาทีไ่ ม่รา้ ยแรง ซึง่ จะสามารถแก้ไขปญั หา
ความเหลื่อมลํ้าในการบังคับใช้โทษปรับกับคนทีม่ รี ายได้แตกต่างกันมากได้ และการทีโ่ ทษปรับมีระดับ
คงทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม การใช้โทษปรับควรได้รบั การหนุนเสริมด้วยโทษ
บริการสังคมในกรณีทผ่ี กู้ ระทําความผิดไม่สามารถชําระค่าปรับได้ ส่วนโทษจําคุกนัน้ ควรใช้เฉพาะใน
กรณีทม่ี กี ารทําความผิดร้ายแรงเท่านัน้

3

ดูความเห็นของผูพ้ พิ ากษา James Cloninger ซึง่ คัดค้านการใช้โทษปรับตามรายได้ในเมืองเวนทูรา แคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐฯ ใน Mahoney (1995)
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บทที่ 6
สรุปและข้อเสนอแนะ
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์

6.1 สรุป
ในรายงานนี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ปญั หาของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของไทยว่า จาก
มุมมองของนิตเิ ศรษฐศาสตร์ ทัง้ ในทางทฤษฎีและการศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์
การวิเคราะห์
ดังกล่าว ยืนยันข้อสันนิษฐาน (hypothesis) ต่างๆ ทีร่ ะบุไว้ในบทที่ 1 ว่า กระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญาของไทย มีปญั หาจากการเป็ นระบบราชการทีม่ ขี นาดใหญ่และใช้ทรัพยากรมาก แต่การดําเนินการ
ในหลายขัน้ ตอนก็ยงั ใช้เวลานาน ซึง่ หมายความว่า กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทย
โดยรวมน่าจะยังไม่มปี ระสิทธิภาพนัก การขาดประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาไม่ได้
ก่อให้เกิดต้นทุนทีส่ งู ต่อรัฐในรูปของการสูญเสียงบประมาณเท่านัน้ แต่ยงั สร้างต้นทุนทีส่ งู ต่อสังคม และ
ทําให้ประชาชนจํานวนมากได้รบั ความยุตธิ รรมอย่างล่าช้า จนในบางกรณีถงึ ขัน้ ไม่ได้รบั ความยุตธิ รรม
การวิเคราะห์ทางนิตเิ ศรษฐศาสตร์ ชีใ้ ห้เห็นว่า ปญั หาของระบบยุตธิ รรมของประเทศไทยน่าจะ
เกิดจากการออกแบบกฎกติกาต่างๆ ทีท่ าํ ให้เกิดแรงจูงใจทีไ่ ม่เหมาะสมหลายประการ อาทิ การเน้นการ
ดําเนินคดีทางอาญามากกว่าการดําเนินคดีทางแพ่ง การกําหนดค่าปรับทีม่ รี ะดับทีต่ ่าํ เกินไป ซึง่ ส่วน
หนึ่งเกิดจากการกําหนดค่าปรับแบบตายตัว ไม่เปลีย่ นแปลงตามเวลา ปจั จัยเหล่านี้มผี ลทําให้ศาลมัก
ลงโทษผูก้ ระทําความผิดด้วยการจําคุกมากกว่าการปรับ ทัง้ ในศาลชัน้ ต้นและศาลฎีกา นอกจากนี้ ยัง
มีปญั หาการทีก่ ลไกในการกลันกรอง
่
(screening) และเบีย่ งเบนปริมาณคดีทเ่ี ข้าสูร่ ะบบ (diversion)
น่าจะยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
6.2 ข้อเสนอแนะ
เพือ่ แก้ไขปญั หาดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์แนวทางในการปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญาของประเทศไทยในทางเลือกต่างๆ โดยประมาณการว่า แต่ละทางเลือกในการปฏิรปู จะมีผลในการ
ลดจํานวนคดี และต้นทุนของภาครัฐและสังคมอย่างไร โดยใช้แบบจําลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และข้อสมมติต่างๆ
ผลการวิเคราะห์พบว่า ทางเลือกในการปฏิรปู ทีม่ ผี ลในการลดต้นทุนของกระบวนการยุตธิ รรมได้
มากทีส่ ดุ ตามลําดับ 4 ทางเลือก จะทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงดังนี้
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1. ลําพังการยกเลิกพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.
2534 และกฎหมายหมิน่ ประมาท จะทําให้ตน้ ทุนของกระบวนการยุตธิ รรม
ลดลงถึง 1,189 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ การยกเลิกโทษอาญาในกฎหมาย
อื่น นอกเหนือจากกฎหมายดังกล่าวยังจะทําให้ตน้ ทุนของกระบวนการยุตธิ รรม
ลดลงอีกถึง 210 ล้านบาทต่อปี
2. การใช้โทษปรับแทนการจําคุกในคดีอาญาทีไ่ ม่รา้ ยแรง จะทําให้ตน้ ทุนของ
กระบวนการยุตธิ รรมลดลงถึง 605 ล้านบาทต่อปี
3. การไกล่เกลีย่ ในคดีทย่ี อมความกันได้ จะทําให้ตน้ ทุนของกระบวนการยุตธิ รรม
ลดลงถึง 520 ล้านบาทต่อปี
จากข้อสมมติต่างๆ ทีใ่ ช้อย่างอนุรกั ษ์นิยม และการไม่ได้คดิ ประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ซึง่ มีลกั ษณะอัต
วิสยั สูงทําให้ประมาณการได้ยาก การประมาณการดังกล่าวจึงมีแนวโน้มจะให้ขนาดของประโยชน์ทจ่ี ะ
ได้รบั ตํ่ากว่าความเป็ นจริง นอกจากนี้ หากขยายขอบเขตในการปฏิรปู เช่น การยกเลิกโทษอาญาใน
กฎหมายต่างๆ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น ก็จะทําให้ได้ประโยชน์จากการปฏิรปู เพิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาตามแนวทางดังกล่าวทัง้ 4 ทางเลือก ไม่น่าจะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อกระบวนการยุตธิ รรม หรือก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
หากได้เตรียมมาตรการทางเลือกต่างๆ ทีเ่ หมาะสมรองรับไว้แล้ว ทางเลือกในการปฏิรปู ดังกล่าวจึง
สมควรได้รบั การพิจารณาในการนําไปปฏิบตั ิ โดยมีความสําคัญในลําดับสูง
ในขณะเดียวกัน ทางเลือกในการปฏิรปู อื่นๆ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ไม่วา่ จะเป็ น การ
กําหนดให้อยั การเป็ นผูฟ้ ้ องร้องแทนผูเ้ สียหาย การกําหนดให้ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องในคดีทอ่ี ยั การเป็ น
ผูฟ้ ้ องร้อง
และการยกเลิกดุลพินิจในการอนุญาตให้ฎกี า
จะไม่มผี ลในการเพิม่ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญามากนัก นอกจากนี้ บางทางเลือก เช่น การกําหนดให้อยั การเป็ นผู้
ฟ้องร้องแทนผูเ้ สียหาย ยังเสีย่ งต่อการลดความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ด้วย จึงไม่น่าจะเป็ นทางเลือกหลักทีค่ วรพิจารณาในลําดับต้นๆ ในขณะเดียวกัน แม้วา่ การยกเลิก
ดุลพินิจในการอนุญาตให้ฎกี า อาจไม่มผี ลในการเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
มากนัก ทางเลือกนี้กส็ มควรได้รบั การพิจารณา หากช่วยทําให้สทิ ธิของประชาชนกลุ่มต่างๆ ในการนํา
คดีสศู่ าลฎีกามีความเท่าเทียมกันมากขึน้
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ภาคผนวกที่ 1
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ที่สามารถใช้ได้ในงานศึกษาเชิ งประจักษ์
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ และ
อิสร์กุล อุณหเกตุ

การศึกษาเกีย่ วกับระบบยุตธิ รรมทางอาญาในเชิงประจักษ์ (empirical research) ใน
ต่างประเทศมีจํานวนมาก โดยมีทงั ้ ทีเ่ ป็ นการศึกษาในลักษณะการใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์เพื่อการ
ทดสอบแบบจําลองทางนิตเิ ศรษฐศาสตร์ของกฎหมายอาญา (empirical test of the economic
model) และการศึกษาเชิงประจักษ์เกีย่ วกับการบังคับใช้กฎหมายอาญา (empirical study of
the criminal enforcement system)
อย่างไรก็ตาม การศึกษาด้านนิตศิ าสตร์ในประเทศ
ไทยในช่วงทีผ่ ่านมานัน้ แทบจะไม่มกี ารศึกษาในเชิงประจักษ์เลย ซึง่ น่ าจะมีสาเหตุมาจากการ
ขาดนักวิชาการทีม่ ที กั ษะในการทําวิจยั ในเชิงประจักษ์ และการขาดการจัดเก็บข้อมูลทีจ่ าํ เป็ น ที่
สามารถนํามาใช้ในการวิจยั เชิงประจักษ์ได้
บทนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 4 ส่วน ส่วนแรกจะสํารวจข้อมูลด้านยุตธิ รรมทางอาญาทีม่ ี
การจัดเก็บอยู่ในปจั จุบนั และสามารถนํ ามาใช้ในการวิจยั เชิงประจักษ์ได้ ส่วนที่ 2 จะกล่าวถึง
ปญั หาในการจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในประเทศไทย ส่วนที่
3 จะกล่าวถึงความพยายามในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและสถิติอาชญากรรมของ
ภาครัฐในปจั จุบนั และส่วนสุดท้ายจะนํ าเสนอข้อเสนอแนะของคณะผูว้ จิ ยั ต่อการจัดเก็บและ
เผยแพร่ขอ้ มูลด้านยุตธิ รรมทางอาญา
1. ข้อมูลด้านยุติธรรมทางอาญาที่มีการจัดเก็บอยู่ในปัจจุบนั
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูล
และสถิตอิ าชญากรรม ทัง้ นี้ Levitt and Miles (2007) สรุปแหล่งข้อมูลสําคัญในการศึกษา
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในสหรัฐอเมริกาไว้ดงั นี้
1. ข้อมูลจาก Uniform Crime Reports (UCR) ซึง่ เป็ นข้อมูลอาชญากรรมทีต่ ํารวจ
ได้รบั แจ้งความและนํามาจัดทําเป็ นรายงาน
2. ข้อมูลจาก National Crime Victimization Surveys (NCVS) ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้
จากการสํารวจครัวเรือนต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตกเป็ นเหยื่อ
อาชญากรรมของบุคคลในครัวเรือน
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3. การรายงานอาชญากรรมด้วยตนเอง (self-reports of offending) เช่น การเก็บ
ข้อมูลโดย National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) ซึง่ เก็บตัวอย่าง
ข้อมูลของเยาวชนทีม่ สี ว่ นร่วมในการกระทําผิด
แหล่งข้อมูลสําคัญในการศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญาข้างต้นสอดคล้องกับ
แหล่งข้อมูลทีจ่ ุฑารัตน์ เอือ้ อํานวย (2551) สรุปว่า โดยทัวไปแล้
่
ว การจัดเก็บข้อมูลอาชญากรรม
มาจากแหล่งต่างๆ 4 แหล่งด้วยกันคือ
1. การจัดเก็บข้อมูลยุตธิ รรมทางอาญาของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม
(criminal justice base system)
2. การรายงานอาชญากรรมอย่างเป็ นทางการ (uniform crime survey)
3. การสํารวจข้อมูลเหยือ่ อาชญากรรม (national crime victim survey)
4. การสํารวจอาชญากรรมด้วยการรายงานตนเอง (self-reported crime survey
หรือ self-reported measures of crime)
ในกรณีของประเทศไทยนัน้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาข้อมูลและสถิตอิ าชญากรรมได้รบั
การจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็ นหลัก ซึ่งดําเนินการ
จัดเก็บฐานข้อมูลอาชญากรรมโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี และมีการรายงานอาชญากรรม
อย่างเป็ นทางการในรูปของสถิตอิ าชญากรรมของทางราชการ ตามข้อ 1–3 แต่ยงั ไม่เคยมีการ
ดําเนินการสํารวจการกระทําผิดด้วยการรายงานตนเองตามข้อ 4 มาก่อน
จากการสํารวจข้อมูลที่มกี ารจัดเก็บและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่ วยงานต่างๆ
ของรัฐ ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่ อการนํ าไปใช้ในการวิจยั สามารถแบ่งตามขัน้ ตอนใน
กระบวนการยุตธิ รรมได้ดงั นี้
1. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เว็บไซต์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (www.royalthaipolice.go.th) ได้เผยแพร่ขอ้ มูล
สถิตคิ ดี 5 กลุ่ม จําแนกตามปี งบประมาณตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2540-2553 คดีอาญาทัง้ 5 กลุ่ม
ดังกล่าว ได้แก่ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีชวี ติ ร่างกาย และเพศ คดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ คดีทน่ี ่าสนใจ และคดีทร่ี ฐั เป็ นผูเ้ สียหาย โดยสถิตดิ งั กล่าวมีเฉพาะจํานวนคดีในแต่ละกลุ่ม
ทัง้ จํานวนคดีทร่ี บั แจ้งและจับกุมได้ (ยกเว้นคดีทร่ี ฐั เป็ นผูเ้ สียหาย) โดยจําแนกตามท้องที่
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2. สํานักงานอัยการสูงสุด
เว็บไซต์ของสํานักงานอัยการสูงสุด (www.ago.go.th) ไม่มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลสถิตทิ ่ี
หน่วยงานจัดเก็บทีห่ น้าหลักแต่อย่างใด
3. สํานักงานศาลยุตธิ รรม
เว็บไซต์ของสํานักงานศาลยุตธิ รรม (www.coj.go.th) เผยแพร่สถิติ ดังนี้
- สถิติจํานวนคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคงค้าง ของศาลทัวราชอาณาจั
่
กร ปี
2551-2553
- จํานวนข้อหาทีข่ น้ึ สูก่ ารพิจารณาของทัง้ 3 ชัน้ ศาล และศาลในกลุ่มชํานัญพิเศษ ปี
2551-2553
- ข้อหาสูงสุด 5 อันดับทีข่ น้ึ สูก่ ารพิจารณาของศาลทัวราชอาณาจั
่
กร ปี 2553
นอกเหนือไปจากสถิติท่เี ผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้ว สํานักงานศาลยุติธรรมยังได้จดั ทํา
รายงานสถิตคิ ดีศาลทัวราชอาณาจั
่
กรเป็ นประจําทุกปี
4. กรมราชทัณฑ์/ กรมคุมประพฤติ/ กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
4.1 กรมราชทัณฑ์
เว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ์ (www.correct.go.th) รายงานข้อมูลและสถิตริ าชทัณฑ์
สําหรับ ผู้บ ริหาร โดยแบ่งย่อยเป็ นข้อมูล พื้นฐานราชทัณฑ์ ได้แก่ ข้อมูลทัวไป
่ งบประมาณ
หน่ วยปฏิบตั ิ และบุคลากร และสถิติงานราชทัณฑ์ ได้แก่ สถิติดา้ นการควบคุม สถิติด้านการ
ฟื้ นฟูและแก้ไข สถิตดิ า้ นการคืนคนดีส่สู งั คม สถิตผิ ตู้ ้องขังชาวต่างประเทศ สถิตงิ านราชทัณฑ์
ของต่างประเทศ และสถิตอิ ่นื ๆ ทีน่ ่าสนใจ
4.2 กรมคุมประพฤติ
เว็บไซต์ของกรมคุมประพฤติ (www.probation.go.th) เผยแพร่สถิติ ดังนี้
• ปริมาณคดีทเ่ี ข้าสูก่ ระบวนการตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ จําแนกเป็ น
- สถิตติ รวจพิสจู น์ ปีงบประมาณ 2546-2550
- สถิตฟิ ้ืนฟูฯ ปีงบประมาณ 2546-2550
• สถิตสิ บื เสาะคุมประพฤติผใู้ หญ่ พัก/ลด
- ประจําปี งบประมาณ 2544-2550 จําแนกฐานความผิดรวมทัวประเทศ
่
- ประจําปีงบประมาณ 2548-2550 รายสํานักงานทัวประเทศ
่
• สอดส่องคุมประพฤติผใู้ หญ่ พัก/ลด
- ประจําปีงบประมาณ 2544-2550 จําแนกฐานความผิด รวมทัวประเทศ
่
- ประจําปี งบประมาณ 2548-2550 รายสํานักงานทัวประเทศ
่
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• รายงานวิเคราะห์ผลงานประจําเดือน
• ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญอื่น ๆ
• รายงานสรุปสถิตคิ ดี พ.ร.บ.จราจรทางบก ประจําปี พ.ศ. 2546-2550
4.3 กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
เว็บไซต์ของกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน (www.djop.moj.go.th) เผยแพร่
สถิติ ดังนี้
• จํานวนคดีเด็กและเยาวชนทีถ่ ูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทัวประเทศ
่
• จํานวนคดีเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด จําแนกตามประเภท
ยาเสพติด
• จํานวนคดีครอบครัวและงานกํากับการปกครอง
2. ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย
ข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ ป็ นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ดุ คือ ข้อมูลและสถิตเิ กีย่ วกับ
อาชญากรรม ในประเทศไทย ข้อ มู ล ลัก ษณะดัง กล่ า วมีสํา นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติเ ป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดเก็บและรายงาน โดยการรายงานสถิตอิ าชญากรรมของตํารวจเกีย่ วกับ
จํานวนความถีข่ องการเกิดอาชญากรรมประเภทต่างๆ ทีต่ ํารวจทราบหรือได้รบั รายงาน รวมทัง้
ผลการจับกุมผูก้ ระทําผิด รายงานดังกล่าวแบ่งกลุ่มคดีออกเป็ น 5 กลุ่มคดี ได้แก่ คดีอุกฉกรรจ์
และสะเทือนขวัญ คดีชวี ติ ร่างกาย และเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีทน่ี ่าสนใจ และคดีทร่ี ฐั
เป็ นผูเ้ สียหาย รวม 17 ประเภทความผิด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสถิตดิ งั กล่าวมีขอ้ จํากัดต่างๆ
ดังนี้
1. สถิติอาชญากรรมของตํารวจไม่สามารถแสดงจํานวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริง
เนื่องจากใช้วธิ กี ารรวบรวมจากคดีทม่ี กี ารแจ้งความ หรือตํารวจพบการกระทําผิด
ด้วยตนเองเท่านัน้
2. การขาดการให้ความร่วมมือของเหยื่ออาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรมจํานวนไม่
น้อยอาจไม่ให้ความร่วมมือในการร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยเฉพาะในกรณีทก่ี ารร้อง
ทุ ก ข์ก ล่ า วโทษนั น้ มีผ ลกระทบต่ อ สภาพแวดล้อ มรอบตัว ของเหยื่อ เช่ น กรณี
เกีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัว เป็ นต้น
3. การจัดโครงสร้างหน่วยงานและองค์กรใหม่ เช่น การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีเ่ ขต หรือการ
ตัง้ สถานีตํารวจแห่งใหม่ อาจทําให้ขอ้ มูลอาชญากรรมทีจ่ ดั เก็บเปลีย่ นแปลงไป
4. ความคลาดเคลื่อนของวิธกี ารแจงนับคดี และรายงานสถิตอิ าชญากรรม ซึง่ อาจเกิด
ได้จากหลายกรณี เช่น ผูก้ ระทําผิดคนเดียวแต่กระทําผิดหลายกรรมในคราวเดียว
เป็ นต้น
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5. สถิติค ดีไ ม่ ส ามารถบอกจํ า นวนผู้ก ระทํ า ผิด และจํ า นวนเหยื่อ อาชญากรรมได้
เนื่องจากคดีหนึ่งๆ อาจมีผกู้ ระทําผิดและเหยือ่ มากกว่า 1 ราย
6. การจัดหมวดหมู่อาชญากรรมเพื่อใช้รายงาน จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
ตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม เศรษฐกิจในประเทศนัน้ ๆ การใช้ขอ้ มูล
สถิตเิ พือ่ เปรียบเทียบข้ามประเทศจึงทําได้ยาก
นอกเหนือไปจากปญั หาเกีย่ วกับข้อมูลและสถิตอิ าชญากรรมดังกล่าวมาแล้ว ยังมีปญั หา
การจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจยั เชิง
ประจักษ์อย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก ข้อ มู ล ที่มีก ารจัด เก็ บ อยู่ ใ นป จั จุ บ ัน เป็ น ข้อ มู ล จากระบบการจัด เก็ บ
ฐานข้อมูลยุตธิ รรมทางอาญาของหน่ วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม (criminal justice database
system) โดยทัวไป
่ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีจะเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลเกีย่ วกับตัวผูก้ ระทําผิด
เหยื่ออาชญากรรม วันเวลา และสถานทีเ่ กิดเหตุ พฤติการณ์แห่งคดี ฯลฯ ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวเป็ น
ข้อเท็จจริงที่มคี วามน่ าเชื่อถือได้และใกล้เคียงกับความเป็ นจริงของอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ มาก
ทีส่ ดุ แต่ยงั คงขาดข้อมูลอาชญากรรมทีไ่ ม่ได้ถูกรายงานหรือถูกบันทึกไว้
การสํ า รวจข้อ มู ล เหยื่อ อาชญากรรมเป็ น แนวทางการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ที่ส ามารถลด
อาชญากรรมทีไ่ ม่ได้รบั รายงาน (dark figure of crime) ซึง่ เป็ นวิธกี ารทีก่ ระทํากันในหลาย
ประเทศ โดยมีหน่ วยงานรัฐรับผิดชอบ เช่น สํานักงานสถิตยิ ุตธิ รรม (Bureau of Justice
Statistics: BJS) ของสหรัฐอเมริกา แผนกสํารวจสังคม (Social Survey Division) และศูนย์เพื่อ
การวิจยั สังคมแห่งชาติ (National Center for Social Research) ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
ของอังกฤษและเวลส์ เป็ นต้น
สํานักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม ได้รเิ ริม่ โครงการสํารวจข้อมูลอาชญากรรม
จากผูต้ กเป็ นเหยื่ออาชญากรรมทัวประเทศโดยตรงอย่
่
างเป็ นทางการเป็ นครัง้ แรกของประเทศ
ไทยแล้วเมือ่ ปี 2551 การสํารวจดังกล่าวทําให้ทราบว่า จํานวนอาชญากรรมทีไ่ ม่มกี ารรายงาน
ต่อทางการอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 65.2 ของอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด (ดูรายละเอียด
เกีย่ วกับโครงการสํารวจข้อมูลฯ ดังกล่าวในเนื้อหาส่วนต่อไป)
ประการทีส่ อง การจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมในปจั จุบนั เป็ นการ
จัดเก็บโดยแต่ละหน่ วยงาน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์และลักษณะการใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน ข้อมูลจึงมี
ลักษณะแยกออกจากกันในแต่ละขัน้ ตอน ไม่สามารถนํ าข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน เพื่อการศึกษา
ภาพรวมของกระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ระบบได้
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ปญั หาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มหี น่ วยงานกลางที่รบั ผิดชอบการ
บริห ารข้อ มู ล และรายงานอาชญากรรมทัง้ ระบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่ า นมา การรายงาน
อาชญากรรมอย่างเป็ นทางการในประเทศไทยจึงดําเนินการโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติใน
รู ป แบบ “สถิ ติ อ าชญากรรมของทางราชการ” เป็ น หลัก ในขณะที่แ หล่ ง ที่ม าของสถิ ติ
อาชญากรรมอื่นๆ ทัง้ การเก็บรวบรวม การประมวลผล และการรายงานเผยแพร่เป็ นหน้ าที่
โดยตรงของแต่ ล ะหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติธ รรมซึ่ง รับ ผิด ชอบเฉพาะสถิติค ดีท่ีเ ข้า สู่
หน่ วยงานของตนตามกฎหมายเท่านัน้ ป ญั หาสําคัญก็คือ การจัดกลุ่ มข้อมูลดังกล่ า วของ
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ จึง ไม่ ค่ อ ยจะสอดคล้อ งกับ การจัด เก็บ ข้อ มูล ของหน่ ว ยงานอื่น
โดยเฉพาะสํานักงานกิจการยุตธิ รรม (ดูตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบวิ ธีการจัดกลุ่มข้อมูลการรายงานอาชญากรรมทางราชการ
ประเภท

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
• ฆ่าผูอ้ ่นื โดยเจตนา
• ปล้นทรัพย์
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
• ชิงทรัพย์ (รวม)
(violence crime)
• ลักพาเรียกค่าไถ่
• วางเพลิง
• ลักทรัพย์
• ปล้นทรัพย์
• ชิงทรัพย์
ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์
• กรรโชก
(property crime)
• รีดเอาทรัพย์
• วิง่ ราวทรัพย์
• รับของโจร
• ทําให้เสียทรัพย์
• ฆ่าผูอ้ ่นื โดยเจตนา
• ฆ่าผูอ้ ่นื โดยไม่เจตนา
• ทําให้ตายโดยประมาท
คดีชวี ติ ร่างกาย และเพศ
• พยายามฆ่า
• ทําร้ายร่างกาย
• ข่มขืนกระทําชําเรา
• อาวุธปืน
• การพนัน
คดีทร่ี ฐั เป็นผูเ้ สียหาย
• ยาเสพติด
• ปรามการค้าประเวณี
• มีและเผยแพร่วตั ถุลามก

ทีม่ า: จุฑารัตน์ เอือ้ อํานวย (2551)
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สํานักงานกิ จการยุติธรรม
-

ความผิดต่อทรัพย์สนิ
• ลักทรัพย์
• ปล้นทรัพย์
• โจรกรรมยานยนต์

ความผิดต่อชีวติ และร่างกาย
• ฆ่า
• ทําร้ายร่างกาย
• ข่มขืน

ความผิดอื่น
• ยาเสพติด

การมอบหมายให้เกิดหน่ วยงานกลางเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และเผยแพร่
ข้อมูลด้านยุตธิ รรมทางอาญาจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ควรพิจารณา เช่น การตัง้ หน่ วยรายงาน
ข้อมูลอาชญากรรมของทางราชการ (Uniform Crime Report: UCR) ภายใต้หน่ วยงานสอบสวน
กลาง (Federal Bureau Investigation: FBI) ของสหรัฐอเมริกา หรือศูนย์สถิตกิ จิ การยุตธิ รรม
แห่งแคนาดา (Canadian Center for Justices Statistic: CCJS) และสํานักงานสถิติ
ออสเตรเลีย (Australian Bureau of Statistic) ของออสเตรเลีย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลตัง้ แต่ทผ่ี กู้ ระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรม และมี
บันทึกต่อเนื่องไปเมื่อผ่านขัน้ ตอนต่างๆ จนกระทังพ้
่ นออกไปจากกระบวนการยุตธิ รรม รวมทัง้
กรณีทม่ี กี ารกระทําผิดซํ้าและกลับเข้ามาสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมอีกครัง้ ทัง้ นี้ การจัดเก็บข้อมูล
ตลอดกระบวนการดัง กล่ า ว จะช่ ว ยให้ผู้กํา หนดนโยบายสามารถมองเห็น เส้น ทางของการ
ดําเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรมได้ตงั ้ แต่ตน้ จนจบ
ในความเห็นของคณะผูว้ จิ ยั จุด
เชื่อมต่อทีส่ ามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าด้วยกันได้นัน้ อยู่ทส่ี ํานักงานศาลยุตธิ รรม ในฐานะที่
เป็ น หน่ ว ยที่มีคํา สังหรื
่ อ คําพิพ ากษาคดี ซึ่ง เหมาะสมกับ การจัดเก็บ ข้อมูล อาชญากรรมใน
ขัน้ ตอนอื่นๆ ทีต่ ามมาภายหลังมีคําพิพากษา ทัง้ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชน และกรมคุมประพฤติ
ประการสุดท้าย ข้อมูลทีม่ กี ารจัดเก็บอยู่ในปจั จุบนั แทบทัง้ หมดเป็ นข้อมูลระดับมหภาค
(macro data) ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในระดับจุลภาค (micro data) ซึ่งทําให้เกิดปญั หาใน
การศึก ษาเชิงประจักษ์ ใ นระดับ จุ ล ภาคในระดับ พฤติกรรมของบุ ค คล เช่น การศึกษาป จั จัย
กําหนดการก่ออาชญากรรม (crime determination factors) เป็ นต้น ซึง่ ทําให้ไม่สามารถ
ทําการศึกษาในเชิงประจักษ์ถงึ ประสิทธิผลของการลงโทษด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น การปรับ การ
ลงโทษจําคุก และการบริการสังคม เป็ นต้น
3. การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและสถิ ติอาชญากรรมในปัจจุบนั
ปจั จุบนั สํานักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม กําลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลและสถิตอิ าชญากรรมในทุกด้านของทุกหน่วยงานในการบริหารงานยุตธิ รรมให้
มีลกั ษณะบูรณาการเชื่อมโยงและสามารถใช้ประโยชน์ได้สงู สุดร่วมกันอย่างเป็ นระบบครบวงจร
โดยระบบทีก่ าํ ลังอยูร่ ะหว่างการพัฒนาในขณะนี้มอี ยูด่ ว้ ยกัน 2 ระบบ ได้แก่ (จุฑารัตน์ 2551)
ระบบข้อมูลชุดที่หนึ่งคือ อัตราอาชญากรรมแห่งชาติ (crime rate) หรือการรายงาน
อาชญากรรมอย่างเป็ นทางการ (uniform crime report หรือ official report) ซึง่ ส่วนใหญ่
รายงานในรูปสถิตคิ ดี จึงรูจ้ กั กันในอีกชื่อหนึ่งว่า การรายงานสถิตคิ ดีอาชญากรรม ทัง้ นี้ อัตรา
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อาชญากรรม (crime rate) หมายถึง ตัวเลขทีใ่ ช้วดั จํานวนอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาหนึ่ง
ต่ อ จํา นวนประชากร อัต ราอาชญากรรมถือ เป็ น ข้อ มูล ในการช่ ว ยรัฐ ประเมิน ผล ติด ตาม
สถานการณ์แวดล้อม พยากรณ์ทศิ ทางความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชากร รวมทัง้
ตรวจสอบและประเมิ น การใช้ จ่ า ยในการบริห ารงานยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ต ั ว ชี้ ว ัด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพือ่ นําผลไปใช้ในการวางแผนงานยุตธิ รรมในอนาคตต่อไป
ระบบข้อมูลชุดทีส่ องคือ การสํารวจข้อมูลสถิตอิ าชญากรรมภาคประชาชน (people
survey on crime rate) หรือการสํารวจข้อมูลเหยื่ออาชญากรรม (national crime victim
survey) ซึง่ เป็ นการสํารวจข้อมูลการตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรมและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิด
อาชญากรรม ทัง้ ทีม่ กี ารรายงานและไม่มกี ารรายงานต่อเจ้าหน้าทีใ่ นช่วงเวลาหนึ่งๆ ทีผ่ า่ นมา
สํานักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมได้รเิ ริม่ สํารวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาค
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2548 ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย โดยกําหนดให้เป็ น
โครงการนําร่องในส่วนกลาง และในปี ถดั มามีการสํารวจข้อมูลสถิตอิ าชญากรรมภาคประชาชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2549 ซึง่ เป็ นโครงการนําร่องในส่วนภูมภิ าค
ต่อมา ในปี 2551
สํานักงานกิจการยุติธรรมจึงได้ทําการสํารวจข้อมูล สถิติ
อาชญากรรมภาคประชาชนทัวประเทศ
่
ปี 2550 ซึง่ เป็ นโครงการสํารวจข้อมูลอาชญากรรมจากผู้
ตกเป็ นเหยื่ออาชญากรรมทัวประเทศโดยตรงอย่
่
างเป็ นทางการเป็ นครัง้ แรกของประเทศไทย
การสํารวจครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ผลการสํารวจอาชญากรรมภาคประชาชนและ
จัดทํารายงานข้อมูลสถิตอิ าชญากรรมภาคประชาชนทัวประเทศ
่
ปี 2550 พร้อมทัง้ นําเสนอและ
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแก่หน่ วยงานในกระบวนการ ยุตธิ รรมและสาธารณชน และเพื่อ
วางแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติ อาชญากรรมภาคประชาชนในประเทศไทย ให้มี
ทิศทางทีช่ ดั เจนและมีความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องซึ่งเป็ น
ผูใ้ ช้ขอ้ มูลต่อไป
การสํารวจและจัดทํารายงานครัง้ นี้เป็ นการสํารวจข้อมูลในรอบปี 2550 (1 มกราคม-31
ธันวาคม 2550) โดยมีคาบเวลาการปฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนตุลาคม
2550-กันยายน 2551 และดําเนินการประมวลผลข้อมูลรวมทัง้ การวิเคราะห์จดั ทํารายงาน
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-10 ธันวาคม 2552 รวม 8 เดือน 15 วัน โดยการสํารวจเน้น
อาชญากรรมพืน้ ฐาน (traditional street crimes) 4 ประเภท ได้แก่ อาชญากรรมต่อทรัพย์สนิ
อาชญากรรมต่อชีวติ และร่างกาย อาชญากรรมทางเพศ และอาชญากรรมเกีย่ วกับการแอบอ้าง
ใช้ขอ้ มูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินหรือแอบอ้างใช้เอกสาร
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การพัฒ นาระบบการจัด เก็บ ข้อ มูล และสถิติอ าชญากรรมทัง้ สองระบบดัง กล่ า วเป็ น
พัฒนาการที่สําคัญในการวางรากฐานของการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญาทีส่ ามารถใช้ได้ในงานศึกษาเชิงประจักษ์ในอนาคต
4. ข้อเสนอแนะต่อการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลด้านยุติธรรมทางอาญา
คณะผู้วิจ ัย มีข้อ เสนอเกี่ย วกับ การจัด เก็บ และเผยแพร่ข้อ มูล เกี่ย วกับ กระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญา ดังนี้
ข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาทีค่ วรจัดเก็บ
- ตัวเลขอาชญากรรมทีไ่ ม่ได้รบั รายงาน (dark figure of crime) มีความสําคัญใน
การศึกษาการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริง แม้ว่าสํานักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุ ติ ธ รรมจะเริ่ม สํ า รวจข้ อ มู ล อาชญากรรมจากผู้ ต กเป็ น เหยื่ อ
อาชญากรรมแล้ว แต่การสํารวจข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็ นสิง่ จําเป็ น จึง
ควรดําเนินการเป็ นระยะ เช่น ทุก 3 หรือ 5 ปี และควรเผยแพร่ขอ้ มูลจุลภาค
ของการสํารวจดังกล่าวในรายระเบียน (record) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเชิง
ประจักษ์ในระดับจุลภาค โดยวางกลไกรักษาความเป็ นส่วนตัวของผูถ้ ูกสํารวจ
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุตธิ รรมในปจั จุบนั เป็ นการจัดเก็บโดยแต่ละ
หน่ วยงาน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์และลักษณะการใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน ข้อมูลจึงมี
ลักษณะแยกออกจากกันในแต่ละขัน้ ตอน ข้อมูลและสถิตเิ กีย่ วกับกระบวนการ
อาญาที่ ค วรจั ด เก็ บ จึ ง เป็ นข้ อ มู ล ชุ ด เดี ย วที่ เ ริ่ ม ตั ง้ แต่ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด เข้ า สู่
กระบวนการยุ ติ ธ รรม ผ่ า นกระบวนการต่ า งๆ จนกระทัง่ พ้น ออกไปจาก
กระบวนการ และรวมทัง้ กรณี ท่ี อ าจจะกระทํ า ผิ ด ซํ้ า และกลั บ เข้ า มาสู่
กระบวนการยุตธิ รรมอีกครัง้
หากไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นชุดเดียวกันได้ อย่างน้อยควรเป็ นข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างขัน้ ตอนต่างๆ ของกระบวนการยุตธิ รรมได้โดยตลอด และไม่มขี อ้ มูลทีส่ ญ
ู หาย
ระหว่างขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่ง
- ข้อ มูล เกี่ย วกับ งบประมาณในชัน้ ศาลเป็ น งบประมาณรวมของศาลยุติธ รรม
ทัง้ หมด การใช้ค่าเฉลีย่ งบประมาณไม่สะท้อนต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง ดังนัน้ จึงควร
มีการแยกเก็บข้อมูลงบประมาณของแต่ละศาลออกจากกัน โดยแบ่งงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายออกเป็ น 2 รูปแบบ รูปแบบแรก แยกเก็บข้อมูลงบประมาณระหว่าง
ศาลแพ่งกับศาลอาญา และรูปแบบทีส่ อง แยกเก็บข้อมูลระหว่างศาลชัน้ ต้น ศาล
อุทธรณ์ และศาลฎีกา
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- ข้อมูลเกีย่ วกับผูก้ ระทําผิดในปจั จุบนั จัดเก็บโดยจําแนกเฉพาะเพศและอายุ การ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและรายได้เป็ นสิง่ ที่มคี วามจําเป็ น โดยเฉพาะเมื่อ
ต้องการปฏิรูปการลงโทษทางอาญาให้ใช้โทษปรับ รวมถึงการใช้ค่าปรับตาม
รายได้ (day fines)
ข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาทีค่ วรเผยแพร่
- ข้อมูลหลายด้านมีการเก็บรวบรวมอยู่แล้ว แต่ยากต่อการเข้าถึง เป็ นอุปสรรค
และสร้างต้นทุนในการทําการศึกษา จึงควรมีการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการ
ทําการศึกษาวิจยั เช่น สํานวนฝากขังในชัน้ พนักงานสอบสวน สํานวนฟ้องใน
ชัน้ อัยการและสํานวนคดีเมื่อคดีเหล่านัน้ สิน้ สุดลงแล้ว ทัง้ นี้ การเผยแพร่ขอ้ มูล
ดังกล่าวยังจะช่วยเพิม่ ความโปร่งใสและส่งเสริมความเป็ นธรรมในกระบวนการ
ยุตธิ รรมอีกทางหนึ่งด้วย
- คําพิพากษาศาลฎีกาเป็ นแหล่งข้อมูลสําคัญในการศึกษาแนวทางการพิจารณา
คดี อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่คาํ พิพากษาศาลฎีกาในปจั จุบนั เป็ นการเผยแพร่
เฉพาะบางคดีเท่านัน้ ควรมีการเผยแพร่คาํ พิพากษาทัง้ หมดเพื่อให้ผเู้ กีย่ วข้องมี
ความเข้า ใจแนวทางการตีค วามกฎหมายของศาลฎีก า และเพื่อ ยกระดับ
คุณภาพของคําตัดสินฎีกาด้วย เพราะการเปิ ดเผยคําตัดสินจะสนับสนุ นให้เกิด
การวิพากษ์วจิ ารณ์ทางวิชาการ นอกจากนี้ การเปิ ดเผยคําตัดสินทัง้ หมดยัง
จะช่ว ยแก้ไ ขป ญั หาความเอนเอีย งในการสุ่ม ตัว อย่า งคําพิพ ากษาเพื่อ ใช้ใ น
การศึกษาเชิงประจักษ์
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ภาคผนวกที่ 2
สรุปความเห็นจากการสัมมนา ครัง้ ที่ 1

“การวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยเศรษฐศาสตร์”
วันที่ 26 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม บ.ย.ส. ชัน้ 8 ตึกสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ

ช่วงแรก (หลังการนําเสนอบทความเรื่องนิ ติเศรษฐศาสตร์ โดย อ. ปกป้ อง จันวิ ทย์)
นายสไลเกษ วัฒนพันธ์

ผูพ้ ิ พากษาศาลฎีกา

นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่า กฎหมายและกระบวนการร่างกฎหมายของประเทศไทยมี
ปญั หา จึงคิดจะนําหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้วเิ คราะห์ แต่นกั เศรษฐศาสตร์มกั ใช้คาํ ว่า “อาจจะเป็ น
อย่างนัน้ อาจจะเป็ นอย่างนี้” เมือ่ เกิดเหตุวกิ ฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ก็จะมาอธิบายย้อนหลังว่า
เป็ นเพราะปจั จัยใด จึงเกิดคําถามว่า เราควรเชื่อหรือไม่ว่า จะสามารถนําหลักเศรษฐศาสตร์มา
ใช้วเิ คราะห์ระบบกฎหมาย
อยากเปิ ดประเด็นว่า จริยธรรมของนักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม จะสอดคล้องหลักความ
เสมอภาคทางกฎหมายและความเป็ นธรรมหรือไม่ บางกรณีนกั นิตศิ าสตร์มองว่าความเป็ นธรรม
ไม่อาจตีราคาได้ เมื่อคนโหยหาความเป็ นธรรม รัฐต้องจัดหาให้ มิฉะนัน้ จะเกิดความไม่สงบสุข
แต่นกั เศรษฐศาสตร์อาจเห็นว่าไม่คุม้ โดยการใช้กระบวนการทางกฎหมายเต็มรูปแบบอาจใช้
ทรัพยากรของรัฐมากเกินจําเป็ น ซึง่ ต้องเลือกระหว่างประสิทธิภาพและความเป็ นธรรม
ตัวอย่างของกรณีมาบตาพุด เป็ นการใช้กฎหมายที่มปี ระสิทธิภาพกับความสมดุลใน
คุ ณ ภาพชีวิต และสิ่ง แวดล้อ มหรือ ไม่ และกรณี ตํ า รวจเข้า ไปค้น โดยไม่ มีห มายค้น แล้ว ได้
พยานหลักฐานจะใช้ได้หรือไม่ และจะเกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐศาสตร์หรือไม่อย่างไร ตามหลัก
ผลไม้ท่เี กิดจากต้นไม้มพี ษิ ย่อมมีพษิ แต่ คําพิพากษาของศาลฎีกาแยกการใช้อํานาจของ
เจ้าหน้ าที่ของรัฐ ที่ไม่ชอบออกจากพยานหลักฐานที่ศาลสามารถนํ ามาใช้ผูกมัดได้ ซึ่งสวน
กระแสกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
นายวุฒิชยั หรูจิตตวิ วฒ
ั น์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
เห็นว่านิติศาสตร์กบั เศรษฐศาสตร์มคี วามใกล้เคียงกันในความเป็ นศาสตร์ แต่ในการ
กําหนดค่าเสียหาย หลักนิตศิ าสตร์ยงั ไปไม่ถงึ จึงต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์มาสนับสนุ น เราจึง
ควรเอาศาสตร์ทงั ้ สองมาผนวกเข้าด้วยกันได้
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ั ญา เช่ น ในกรณี
ป จั จุ บ ัน มีก ารเพิ่ม โทษปรับ เกี่ย วกับ กฎหมายทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
ภาพยนตร์ค่าปรับสูงถึง 2 แสนบาทแม้จะเป็ นเพียงชาวบ้านนํ าไปขาย ซึ่งเราอาจจะใช้วธิ กี าร
ปรับโดยดูฐานะจําเลย เช่น การใช้ค่าปรับตามรายได้ (day fines) ส่วนในพระราชบัญญัตยิ า
เสพติดให้โทษมีความต้องการปรับเพื่อยึดทรัพย์ ซึ่งขัดกับ หลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
การทีก่ ฎหมายไทยทําอย่างนี้อาจผิดหลักการและต้องระวังเรื่องโทษปรับกับค่าเสียหายทีอ่ าจจะ
สับสนกันอยู่
นายวิ นัย เรืองศรี ผูช้ ่วยผูพ้ ิ พากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
หลักนิตเิ ศรษฐศาสตร์ทางอาญา จะใช้กบั ทุกสังคมได้หรือไม่ เพราะแต่ละสังคมก็มคี วาม
ต่างกัน เช่น day fines อาจเหมาะสมกับบางสังคม
เศรษฐศาสตร์อาจช่วยให้หลักคิดในเรื่องความคุ้มทุน เช่น อาจช่วยทําให้เข้าใจได้ว่า
พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ และกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปญั ญาซึง่ มีการเพิม่ โทษปรับสูงขึน้
มากนัน้ เหมาะสมหรือไม่
นายสอนชัย สิ ราริ ยกุล รองอธิ บดี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ในเรื่องละเมิด ยังไม่มหี ลักการที่จะใช้ในการกําหนดค่าเสียหายให้เป็ นกิจจะลักษณะ
อย่างไร ซึ่งเป็ นจุดอ่อนในทางวิชานิติศาสตร์ ผลการวิจยั ในโครงการนี้ อาจจะทําให้เรามี
หลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจนขึ้น ส่วนในคดีอาญา โทษอาญาจะถูกบัญญัติข้นึ เมื่อมีพฤติการณ์ ทาง
สังคมก่อน แล้วกฎหมายจึงออกมาป้องปรามพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์นัน้ อย่างไรก็ตาม
หลายครัง้ กฎหมายที่ออกมาไม่ตรงกับเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดที ศั น์ พ.ศ. 2551 มักเกีย่ วข้องกับกรณีทม่ี ลี ูกจ้างนําสินค้าละเมิดมาขาย เมื่อมี
การจับกุม ผูถ้ ูกจับมักเป็ นลูกจ้าง ต้องจ่ายค่าปรับสูงมาก แต่รายได้จากการขายจริงกลับเข้าสู่
นายจ้าง ดังนัน้ ในชัน้ บังคับใช้กฎหมาย จึงต้องคิดถึงเหตุปจั จัยต่างๆ เหล่านี้ดว้ ย
นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผูพ้ ิ พากษาหัวหน้ าศาลประจําสํานักประธานศาลฎีกา
การกําหนดค่าเสียหายหรือกระบวนการยุตธิ รรม มีสว่ นเกีย่ วข้องกับหลักเศรษฐศาสตร์
เกี่ยวกับกฎหมายทางเศรษฐกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปญั ญา กฎหมายภาษี แต่เมื่อ
ค้นคว้ามากขึน้ เครื่องมือเศรษฐศาสตร์จะทําให้เรามองการกําหนดนโยบายทางกฎหมายมากขึน้
เช่น การปล่อยนํ้าเสีย จะเรียกค่าฟื้ นฟูกนั อย่างไร จะคิดค่าลูกปลาทีป่ ล่อยในนํ้าทัง้ ก่อนและหลัง
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เกิดเหตุ อย่างไร
งานวิจยั

วันนี้ เป็ นจุดเริม่ ต้น ซึ่งต้องการความรู้จากนักกฎหมายทุกท่านให้แก่ทีม

นายบุญมา เตชะวณิ ช อุปนายกฝ่ ายวิ ชาการ สภาทนายความ
หลักเศรษฐศาสตร์น่าจะใช้ได้กบั ทางแพ่งได้มากกว่า เพราะทางอาญาจะมีตวั แปรเรื่อง
ระยะเวลาการพิจารณาคดีทเ่ี ป็ นตัวแปรสําคัญ เวลาทีเ่ สียไปถือเป็ นต้นทุน ซึง่ อาจจําเป็ น
นายสมบัติ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
กฎหมายไม่ได้มองเพียงนามธรรมอย่างเดียวแต่มองในรูปธรรมด้วย เช่น การกําหนดค่า
เสียหาย ซึง่ อาจนําหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการกําหนดค่าเสียหาย หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ
หรือค่าเสียหายทางจิตใจ เพราะทางนิตศิ าสต์ไม่มหี ลักเกณฑ์
จากที่ฟงั อาจารย์ปกป้อง จันวิทย์พูดมา ก็มหี ลักการคล้ายทางกฎหมาย คือ fairness,
time และ cost ทําให้เราอาจนําหลักเศรษฐศาสตร์มาเสริมนิตศิ าสตร์ได้ แต่กม็ ขี อ้ ควรคิดว่า
จะนําหลักวิชาทีต่ ่างออกไปมาอธิบายนักกฎหมายให้เข้าใจได้อย่างไร
ช่วงที่ 2 (หลังการนํ าเสนอบทความเรื่องนิ ติ เศรษฐศาสตร์ของระบบกฎหมายอาญา โดย
ดร. สมเกียรติ ตัง้ กิ จวานิ ชย์)
นายวุฒิชยั หรูจิตตวิ วฒ
ั น์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
วัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายอาญาก็คอื เพื่อแก้แค้น ป้องปรามและเพื่อให้เกิด
ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ การลงโทษให้สาสมจะไม่ใช้ในคดีอาญาบางกรณี เพราะการทํา
ให้คนจนเข้าไปอยูใ่ นคุกมากมาย เมือ่ ปล่อยตัวออกก็อาจสร้างปญั หาอีก
หลักการร่างกฎหมายของไทยกับของสากลต่างกัน โดยในการร่างกฎหมาย เราเน้ น
เฉพาะโทษจําคุก โทษปรับไม่คํานึงเลย ดูโทษจําคุกเป็ นหลักอย่างเดียว แต่ต่างประเทศ มี
โทษปรับกับโทษจําคุกสมดุลกันอาจใช้บางอย่างทดแทนกันได้ แต่ของไทยโทษปรับน้อย เป็ น
การบีบให้ศาลต้องใช้โทษจําคุก
ความจริงโทษจําคุกควรเป็ นทางเลือกสุดท้าย แต่เมือ่ โทษปรับน้อยมากจนศาลไม่อาจนํา
โทษปรับไปทดแทนโทษจําคุก เช่น พระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ. 2535 ปรับ 6,000 บาทหรือ
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1 หมื่นบาทคุ้มหรือไม่ และหากจะจับมาก็เป็ นเพียงคนขับรถ ไม่บรรทุกตามนายจ้างสังก็
่ ต ้อ ง
ลาออก ศาลไม่มที างเลือกก็ตอ้ งจําคุกคนขับ ส่วนการฆ่าคนในเหตุฉกรรจ์ มีโทษประหารสถาน
เดียว เท่ากับฝา่ ยกฎหมายบังคับศาลให้ลงโทษฐานเดียว และศาลไม่อาจลงโทษปรับได้
ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษมีมาตรการลงโทษถึง 23 วิธี แต่ไทยเราไม่มมี าตรการให้
เลือกมากเช่นนัน้ ในยุโรปบางประเทศเช่น ฝรังเศส
่ สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี มีการใช้ day
fines ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีน่ ่าสนใจ
การกําหนดให้มกี ารยอมความกันได้ในบางกรณี เช่น คดีทรัพย์สนิ ทางปญั ญา อาจทําให้
เกิดพวกมิจฉาชีพ เข้ามาหาผลประโยชน์จากการยอมความ
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา
การกําหนดให้จําเลยต้องทํางานบริการสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
56 ทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั นัน้ จะต้องมีการลงโทษจําคุกและศาลให้รอการลงโทษก่อน จึงจะสามารถ
นําวิธนี ้ีมาใช้ลงโทษจําเลยได้ ควรปรับปรุงบทบัญญัตดิ งั กล่าวเพื่อให้ศาลสามารถใช้มาตรการ
ดังกล่าวได้ทนั ที ซึง่ จะเป็ นประโยชน์และไม่สร้างต้นทุนต่อรัฐ
นายบุญมา เตชะวณิ ช อุปนายกฝ่ ายวิ ชาการ สภาทนายความ
ในกระบวนการทางอาญา รัฐ มีห น้ า ที่ต้ อ งลงทุ น เพื่อ ความปลอดภัย ของสัง คมอัน
่
ประมาณค่าไม่ได้ โดยเฉพาะในความผิดใหญ่ๆ หรือเกีย่ วกับความมันคง
การมองของนักนิตศิ าสตร์ ตัง้ แต่ชนั ้ เรียน มองหมดทัง้ อดีต ปจั จุบนั และอนาคตด้วย เ ร า
จะเป็ นคอมมอนลอว์หรือซีวลิ ลอว์ไม่สําคัญ แต่เราควรเอาส่วนดีมาใช้ นํ ามาเขียนลงไว้เราก็
บังคับได้ ขึน้ อยูเ่ พียงความไว้วางใจ และเชื่อมันในระบบศาล
่
หลักเศรษฐศาสตร์ ควรนํ าไปใช้ในส่วนแพ่งมากกว่าโดยเฉพาะคดีเศรษฐกิจ ส่วนใน
คดีอาญาปรับใช้ยากมากแต่เอามาใช้กบั คดีธุ รกิจได้ แต่ การจะถามว่าลงโทษจําคุกกับ ปรับ
อย่างไหนดีกว่า คงพูดได้ยาก
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นางประทุมพร กําเหนิ ดฤทธิ์ ผูพ้ ิ พากษาหัวหน้ าคณะในศาลอาญา
ที่กล่าวว่า ศาลมักจะลงโทษผูก้ ระทําความผิดด้วยการจําคุก หากศึกษาเพียงจากคํา
พิพากษาศาลฎีกามักพบคดีท่ลี งโทษจําคุกจําเลยและเป็ นคดีมกี ารลงโทษสูง เพราะถ้าลงโทษ
เพียงปรับ คู่ความก็พอใจ และคดีกไ็ ม่ขน้ึ สูศ่ าลฎีกา การศึกษาจึงควรดูคาํ พิพากษาศาลชัน้ ต้น
ด้วย เพราะคดีเข้ามามาก แต่ขน้ึ สูศ่ าลอุทธรณ์เพียงเล็กน้อย
ศาลไม่ได้มองเฉพาะในอดีตและปจั จุบนั เท่านัน้ แต่ยงั มองไปข้างหน้าด้วย ว่าอนาคต
จําเลยจะกลับตัวเป็ นคนดีได้ไหม ถ้ากลับตัวได้ ก็จะลงโทษเบา แต่ถ้าปล่อยออกไปแล้วทําร้าย
สังคม ศาลก็จะลงโทษจําคุกเพือ่ ป้องกันสังคม
นางกฤษณี เยพิ ทกั ษ์ ผูพ้ ิ พากษาหัวหน้ าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 4
ส่วนตัวได้ทาํ คดีเลือกตัง้ ซึง่ มีคดีสว่ นอาญาในคดีเลือกตัง้ ด้วย ซึง่ หากบุคคลถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตัง้ ก็ต้องถูกฟ้องคดีอาญา โดยมองว่าศาลไม่น่าจะต้องมาทําคดีเลือกตัง้ น่ าจะใช้ศาล
ไม่ถูกหน้าที่
นายธรรมนูญ พิ ทยาภรณ์ ผูพ้ ิ พากษาหัวหน้ าศาลประจํากองผูช้ ่วยผูพ้ ิ พากษาศาลฎีกา
ในสหรัฐอเมริกา การลงโทษทางอาญาจะคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงโทษ โดยจะให้
นํ้าหนักกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษแต่ละข้อไม่เท่ากัน ในกรณีทใ่ี ห้ความสําคัญกับการแก้ไข
ฟื้ นฟูผกู้ ระทําความผิดมากกว่าการแก้แค้นทดแทน ก็จะกําหนดโทษในลักษณะทีแ่ ตกต่างจาก
กรณีทใ่ี ห้ความสําคัญกับการแก้แค้นทดแทนมากกว่าการแก้ไขฟื้นฟูผกู้ ระทําความผิด
ในกรณีทใ่ี ช้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ในการบัญญัตกิ ฎหมายหรือพิจารณาพิพากษาคดี
หากให้น้ํ าหนักกับเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าเหตุผลด้านอื่น เช่น เหตุผลด้านความ
เป็ นธรรมก็จะทํา ให้แนวทางในการบัญญัติกฎหมาย หรือพิจารณาพิพากษาคดีมีล กั ษณะที่
แตกต่างจากกรณีทใ่ี ห้น้ําหนักกับเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์น้อยกว่าเหตุผลด้านอื่นได้
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ภาคผนวกที่ 3
สรุปความเห็นจากการสัมมนา ครัง้ ที่ 2

“การวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเชิงประจักษ์”
วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุม 3 ชัน้ 3 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ

ช่วงแรก (หลังการนําเสนอบทความเรือ่ งการวิ เคราะห์กระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน
เชิ งประจักษ์ โดย ดร.สมเกียรติ ตัง้ กิ จวานิ ชย์)
นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผูช้ ่วยผูพ้ ิ พากษาศาลศาลอุทธรณ์
ั หาเรื่อ งระบบยุ ติธ รรมของประเทศไทย โดยพยายามใช้
มีค วามพยายามแก้ไ ขป ญ
กระบวนทรรศน์ใหม่ คือหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ แม้คดีอาญาดูจะมีความไม่สอดคล้องกับตัววิชา
เศรษฐศาสตร์นกั แต่ทส่ี ดุ ก็สามารถปรับมุมมองให้นํามาใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องเช็คหรือคดี
หมิน่ ประมาท และก็มขี อ้ ถกเถียงประเด็นถัดมาคือเรื่องการนํ าคดีเข้าสู่ศาลมีความผิดแล้วจะ
สามารถลดการนําคดีเข้าสูศ่ าล เพือ่ ลดต้นทุนของรัฐได้หรือไม่ เป็ นต้น
นายบุญมา เตชะวณิ ช อุปนายกฝ่ ายวิ ชาการ สภาทนายความ
ประเด็นการทําคดีต่างๆ ไม่ให้เป็ นคดีอาญาเป็ นจุดที่ดที ่สี ุดและถ้ากลไกทางคดีแพ่งมี
ความรวดเร็วจะลดความต้องการดําเนินคดีอาญาได้มาก โดยเฉพาะคดีทเ่ี กีย่ วกับด้านเศรษฐกิจ
ในอีกด้านหนึ่ง มีแรงกดดันจากต่างประเทศ ทําให้เราต้องแสดงว่ามีการฟ้องร้องทางอาญาในคดี
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาจํานวนมาก
นักกฎหมายของไทยแตกต่างจากนักกฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ ระบบการศึกษา
คือสร้างนักนิติศาสตร์ แต่ไม่มนี ิติศลิ ปศาสตร์ท่เี ก่งเรื่องอื่น เช่น จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ การ
คัดเลือกผูพ้ พิ ากษาจะเป็ นการสอบและกําหนดอายุ
ในเรือ่ งเช็ค ปญั หาพืน้ ฐานอยูท่ ส่ี งั คม เช่น ผูท้ เ่ี คยทําผิดแล้วล้มบนฟูกก็สามารถกลับมา
ตัง้ ตัวใหม่ได้ โดยมีหน้าตาในสังคมได้เช่นเดิม ไม่มี social sanction จึงต้องมีคดีอาญามาคอย
กํากับในเรื่องเช็ค ไม่เหมือนกับต่างประเทศทีห่ ากเสียเครดิตแล้ว ยากทีจ่ ะเรียกความน่ าเชื่อถือ
คืนมา แต่ประเทศเราไม่มกี ลไกทางสังคมทีด่ พี อ
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ในเรื่องหมิน่ ประมาทประเทศไทยยังต้องใช้คดีอาญาอยู่เพราะสังคมยังสนใจเรื่องนี้น้อย
เช่น หากมีการกล่าวหากัน แม้ผเู้ สียหายมีทุนทางสังคมสูงมาก สังคมก็อาจจะเชื่อครึง่ ไม่เชื่อครึง่
และก็ไม่สนใจยาวนานพอทีจ่ ะติดตามผลหลังจากนัน้ ว่าใครถูกหรือผิด
ประเด็นเรื่องการกลันกรองโดยอั
่
ยการเห็นว่าอัยการกลันกรองอยู
่
่แล้ว จากสถิตทิ ท่ี ราบ
ในคดีอาญาที่มาสู่อยั การมีการกลันกรองโดยสั
่
งไม่
่ ฟ้องกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และยกฟ้อง 25
เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ ในคดีทม่ี กี ารกระทําความผิดทัง้ หมด มีการลงโทษแค่ 25 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้
คําถามคืออัยการมีหลักฐานเพียงพอจากตํารวจหรือไม่ ถ้าไม่พอมีการเรียกหลักฐานเพิม่ แค่
ไหน พอที่จ ะทํา ให้ผู้เ สีย หายเห็น ด้ว ย และไม่รู้ส ึก ว่า ถู ก รัง แกหรือ ไม่ เช่ น คดีห มอผัส พรที่
่ ฟ้อง แล้วผูเ้ สียหายยื่นฟ้องเองจนศาลประทับรับฟ้องแล้วในทีส่ ุดพนักงาน
พนักงานอัยการสังไม่
อัยการต้องเข้ามาเป็ นโจทก์ร่ว ม ในที่สุดศาลก็ตดั สินลงโทษ จึงมีข้อโต้แย้งในเรื่องการให้
อํานาจพนักงานอัยการแต่ผเู้ ดียวในการฟ้องร้อง
ประเด็นเรื่อ งการปรับ กับ จําคุ ก การเพิ่ม โทษปรับ ให้มากขึ้นอาจจะเป็ นดาบสองคม
เพราะทําให้มกี ารกระทําผิดทางสังคมมากขึน้ เพราะคนรวยสามารถใช้อํานาจเงินซือ้ อิสรภาพได้
ส่วนประเด็นควรจะมีโทษปรับอย่างเดียวหรือไม่ คิดว่าควรดูทป่ี ระเภทคดี เช่น เรื่องการละเมิด
ทรัพ ย์ส ิน ทางป ญั ญา มีผ ลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยประชาชนไม่มีค วามรู้ส ึก ร่ว ม แต่ ห าก
เปรียบเทียบกับกรณีท่มี กี ารทําร้ายร่างกายจะต่ างกัน จึงเห็นว่าการจะตัดสินว่าคดีไหนเป็ น
ความผิดทางอาญาหรือไม่ ควรใช้ความรูส้ กึ ของสังคมและศีลธรรมเป็ นเครื่องตัดสินว่าผิดมาก
น้อยเพียงใด อาจารย์จติ ติ ติงศภัทยิ ์ เขียนบทความเรื่องความยินยอมของผูเ้ สียหาย ซึง่ ถ้า
เอาหลัก เกณฑ์ด งั กล่ า ว และความรู้สึก ของคนในสัง คมมาจับ จะพบว่ า คนเห็น ว่า ความผิด
บางอย่างไม่ควรยินยอมให้มใี นสังคม
ข้อเสนอเรื่องการรอการกําหนดโทษอาจจะทําให้เกิดการกระทําผิดไปต่อไป โดยหาก
ศาลจะรอการกําหนดโทษไปเรือ่ ยๆ ก็จะไม่สามารถป้องปรามการกระทําความผิดได้
ส่วนข้อจํากัดในการอุทธรณ์ฎีกา น่ าจะปล่อยให้มกี ารอุทธรณ์ฎีกาได้ตามหลักเกณฑ์
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความกําหนดไว้เป็ นหลัก ส่วนการให้ดุลพินิจศาลสูงทีจ่ ะอนุ ญาต
ให้ฎกี า ศาลก็ตอ้ งอ่านสํานวนทัง้ หมดแล้วจึงจะสังว่
่ าจะรับฎีกาหรือไม่อยูแ่ ล้ว
ยี่ต๊อกน่ าจะกําหนดเป็ นแนวทางในการลงโทษเท่านัน้ ไม่ถึงกับการกําหนดเป็ นบัญชี
อัตราโทษ ควรให้ดุลพินิจศาลว่าจะลงโทษอย่างไร
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เรื่องแรงจูงใจในการดําเนินคดี ไม่เห็นด้วยที่ว่ามีทนายความต้องการค่าจ้างว่าความ
เพราะเคยถามนักศึกษาพบว่ามักไม่ตอ้ งการเป็ นทนายความ เพราะไม่อยากเข้าไปทําคดีความ
ในศาล ในต่ า งประเทศจะมองว่ า ทนายความที่ทํา คดีจ บได้เ ร็ว ที่สุ ด โดยเป็ น ธรรมและได้
ประโยชน์สงู สุดนัน้ ทีเ่ ก่งทีส่ ดุ
แนวคิดว่าเรื่อง decriminalization การจะแยกว่าความผิดใด ไม่ควรเอาโทษทางอาญา
ต้องดูจากสภาพสังคมไทย อย่างเช่น ความผิดในการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผูท้ ําผิดมีหลักแหล่งและเครดิตแน่ นอน แต่ความผิดบางอย่าง เช่น ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ผูท้ อ่ี ยู่
เบือ้ งหลังมักเป็ น “มาเฟี ย” เรามักไม่รวู้ ่าเป็ นใคร ผูท้ จ่ี ะถูกจับก็มกั เป็ นรายย่อยหรือเป็ นเด็กทีน่ ่ า
สงสาร ฉะนัน้ จึงพยายามจูงใจให้เจ้าของสิทธิใช้คดีแพ่งแทน แต่กต็ ้องสะดวกรวดเร็วและเป็ น
ธรรม
วิธกี ารชัวคราวก็
่
มอี ยู่แล้วในระบบกฎหมาย ปญั หาก็คอื เห็นอยู่แล้วว่าจําเลยกําลังจะ
เปิ ดร้านขายสินค้าผิดกฎหมาย แต่การขอห้ามชัวคราวตามกฎหมาย
่
มีกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ทค่ี ํา
ร้องถูกยก มีเรื่องหนึ่ง ศาลให้เหตุผลว่าถ้าอนุ ญาตตามคําร้องของโจทก์กเ็ ท่ากับให้โจทก์ชนะ
คดีไปแล้ว จึงถามว่าวิธกี ารชัวคราวมี
่
ไว้ทาํ ไม อาจเพราะห่วงว่าจะมีการกลันแกล้
่
งกัน ถ้าเป็ น
เช่นนัน้ ก็ควรกําหนดให้ผู้รอ้ งวางเงินประกัน ถ้าคิดว่าจะกลันแกล้
่
งกันก็เรียกเงินประกันสูง
คิดว่าถ้าแก้ปญั หานี้ได้ กฎหมายสารบัญญัตอิ าจจะไม่ตอ้ งแก้เลย เพราะโดยทัวไปคนอยากได้
่
สงิ่
ทีเ่ ขาเสียหายไปกลับคืนไม่ใช่ตอ้ งการให้ผทู้ ท่ี าํ ให้เขาเสียหายต้องไปติดคุก
นายเกียรติ หรูร่งุ โรจน์ รองอธิ บดีอยั การฝ่ ายคดีอาญา
เรื่องการสังฟ
่ ้ องหรือสังไม่
่ ฟ้องของพนักงานอัยการนัน้ มีขนั ้ ตอนการคัดกรองต่างๆ จาก
หน่ วยงานต่างๆ เช่น พนักงานสอบสวน พนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และการกลันกรองคดี
่
โดยอัยการเจ้าของสํานวน รองอัยการหัวหน้า และผูก้ ลันกรองงานก่
่
อนจะ
ถึงหัวหน้าพนักงานอัยการ และถ้าผูต้ ้องหาร้องขอความเป็ นธรรมจะมีการใช้มาตรการซึ่งต้อง
ผ่านการกลันกรองจากอธิ
่
บดีสาํ นักงานอัยการแห่งนัน้ อีกด้วย
มาตราฐานการสังคดี
่ ของอัยการค่อนข้างจะเข้มงวด สถิตทิ ่พี นักงานสอบสวนสังฟ
่ ้ อง
แล้วอัยการสังไม่
่ ฟ้องมีเพียงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 80 เปอร์เซ็นต์ไม่ต่างกัน
พบว่าศาลยกฟ้องไม่ถงึ 10 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ยกฟ้องมากอย่างทีบ่ างท่านกล่าวเพราะการสังฟ
่ ้ อง
คดีของอัยการแสดงว่าคดีนัน้ มีมูลแน่ ชดั และสามารถพิสูจน์การกระทําความผิดของจําเลย และ
จะต้องแน่ ชดั ว่าถ้ามีการฟ้องคดีแล้ว ศาลต้องพิพากษาลงโทษแน่ นอน อาจจะมีคดีพเิ ศษบาง
คดีเท่านัน้ เช่น คดีหมอผัสพร
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เรือ่ งทีส่ อง ประเด็น 8 ฐานความผิดนี้เห็นว่ายังไม่สมควรนํามาวิจยั เพราะความผิดตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก อาวุธปื น ยาเสพติด ความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ไม่อาจนํ ามา
คํานวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เพราะเป็ นความผิดทีร่ ฐั จําเป็ นต้องดําเนินคดีให้ถงึ ทีส่ ุด โดยไม่
ควรลดปริมาณสู่ศาล เนื่องจากเป็ นภัยต่อสังคมและความมันคงของชาติ
่
แต่เห็นว่าส่วนที่ยงั
ขาดอยู่คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอกทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา ความผิดเกีย่ วกับเศรษฐกิจ เช่น ความผิดเกีย่ วกับธนาคาร บัญชีและธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ ควรนํามาวิจยั ให้มากขึน้
ประเด็นทีส่ าม เรื่องการลดคดีขน้ึ สูศ่ าล ทางสํานักงานอัยการได้เสนอเรื่องการชะลอการ
ฟ้องและการต่อรองคํารับสารภาพ ซึง่ มีการผลักดันมาตลอด 30 ปี แต่ไม่สาํ เร็จ ซึง่ การชะลอการ
ฟ้องจะมีตน้ ทุนตํ่ากว่าการนําคดีขน้ึ สูศ่ าล น่ าจะมีการผลักดันเรื่องนี้เพื่อลดปริมาณคดีขน้ึ สู่ศาล
การนํามาตรการทางเลือกมาใช้และส่งเสริมให้ใช้อย่างจริงจัง เช่น มาตรการชุมชน ในคดีโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี และเป็ นคดีทย่ี อมความกันได้ ควรนํามาตรการชุมชนเข้ามาใช้ช่วยเหลือและ
จัดการถือเป็ นเรื่องสําคัญมากควรวิจยั ส่งเสริมเพราะยังใช้น้อยอยู่ เรื่องมาตรการทางเลือกที่
ให้ทางฝา่ ยปกครองดูแลกรณีโทษทีไ่ ม่รนุ แรงก็ยงั มีการส่งเสริมทีไ่ ม่จริงจัง
แม้ในหลายประเทศๆ จะให้รฐั เป็ นผูฟ้ ้ องคดีอาญา แต่ความศรัทธาของพนักงานอัยการ
ไทยยังไม่เพียงพอ ทีจ่ ะใช้ระบบของต่างประเทศดังทีน่ ักวิจยั ยกตัวอย่าง
จึงเห็นว่าระบบ
ปจั จุบนั นี้ยงั เหมาะสมอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ มีการสร้างศรัทธาได้แล้วจึงอาจใช้วธิ กี ารดังกล่าว
ดร. ปกป้ อง ศรีสนิ ท อาจารย์คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่องอํานาจฟ้องของอัยการกับการตรวจสอบดุลพินิจอัยการในการสังฟ
่ ้ องหรือไม่ฟ้อง
น่าจะแยกออกจากกันได้ในต่างประเทศ เช่น เยอรมนี และฝรังเศส
่ ให้อาํ นาจฟ้องแก่อยั การเป็ น
หลักแต่ให้อํานาจตรวจสอบดุลพินิจอัยการแก่ผเู้ สียหาย ในเยอรมนีให้อยั การฟ้องแต่ถา้ อัยการ
มีคาํ สังไม่
่ ฟ้องผูเ้ สียหายมีอาํ นาจตรวจสอบดุลพินิจอัยการโดยอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ทบทวน
่ ฟ้องก็ให้ผเู้ สียหาย
ดุลพินิจของอัยการ ฝรังเศสก็
่
เช่นกันจะดําเนินคดีโดยรัฐแต่ถา้ อัยการสังไม่
ตรวจสอบโดยไปฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาที่ศาลอาญา จะทําให้อยั การถูกบังคับให้ฟ้อง
แต่ เ นื่ องจากสภาพสังคมแต่ ล ะแห่งไม่เหมือนกัน ฝรังเศสก็
่
ได้พฒ
ั นาหาจุดสมดุ ล คือสิท ธิ
ผูเ้ สียหายเกิดขึน้ เมือ่ อัยการสังไม่
่ ฟ้องเท่านัน้
เห็นด้วยทีจ่ ะให้มกี ารดําเนินคดีโดยรัฐเป็ นหลัก
เพราะผู้เ สีย หายมัก จะคํานึ งแต่ ป ระโยชน์ ต ัว เองไม่คํานึ ง ประโยชน์ ของรัฐ และอาจจะมีก าร
ดําเนินคดีโดยสมยอมหากปล่อยให้ผเู้ สียหายฟ้องคดีเอง และให้สทิ ธิผเู้ สียหายฟ้องคดีได้ต่อเมื่อ
อัยการสังไม่
่ ฟ้องคดี
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ประเด็น decriminalization ควรให้มีโ ทษทางอาญา เฉพาะคดีท่ีทํ า ลายความสงบ
เรียบร้อยของสังคมเท่านัน้ เรื่องใดเกี่ยวข้องกับการที่รฐั พยายามบังคับให้ประชาชนทํา โดย
ไม่ได้เกีย่ วข้องกับความสงบเรียบร้อยของสังคม ควรกําหนดเป็ นโทษปรับทางปกครอง
ประเด็นเรื่องคดีอาญาที่ไม่สมควรเป็ นคดีอาญา เช่น คดีเช็ค ซึ่งชัดเจนว่าเป็ นเรื่อง
เอกชน นอกจากนี้ คดีหมิน่ ประมาทเห็นว่าเป็ นเรื่องของคู่กรณีควรผลักให้เป็ นต้นทุนทีเ่ กิดกับ
คูก่ รณีเอง หากต้องการจะฟ้องเพราะถ้าเป็ นคดีอาญาจะเกิดต้นทุนกับสังคมโดยรวมมาก จึงควร
ให้ไปฟ้องดําเนินคดีทางแพ่ง
เรื่องการใช้การพิจารณาทางแพ่งที่เห็นว่ามีผูม้ าฟ้องคดีน้อยกว่าคดีอาญาเพราะการ
ดําเนินคดีล่าช้า ก็เห็นว่าได้มคี วามพยายามพัฒนามาตลอดในเรื่องความรวดเร็ว มีทงั ้ การแก้ใข
กฎหมาย การปรับปรุงการบริหารจัดการจึงเห็นสมควรให้มกี ารมาฟ้องคดีทางแพ่งมากขึน้
ประเด็นสุดท้าย ได้ทราบแนวคิดเรื่องการริบทรัพย์สนิ ตามมูลค่า อาจสามารถพัฒนาให้
ใช้ประกอบกับโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 เช่น หากมีผกู้ ระทําผิดฐานขาย
ยาเสพติดเป็ นเวลา 5 ปี แล้วไม่สามารถตรวจสอบพบทรัพย์สนิ ก็อาจมีการตีมูลค่ารายได้ท่ไี ด้
ทัง้ หมดประกอบโทษปรับ ซึ่งจะลดแรงจูงใจผูท้ จ่ี ะทําผิดเพราะมีต้นทุนสูง ในปจั จุบนั ค่าปรับ
กําหนดไว้ตายตัวศาลจึงไม่สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสม
นายศรีอมั พร ศาลิ คปุ ต์ อธิ บดีผพู้ ิ พากษาศาลแพ่งธนบุรี
การพยายามลดต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อาจขัดแย้งกับความสงบเรียบร้อยของสังคม
และสิทธิของประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากทางอาญา รัฐต้องมีระบบให้ผเู้ สียหายสามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและเป็ นธรรม เช่น กฎหมายคดีผูบ้ ริโภค รัฐต้อง
บริการให้คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของทุกฝ่าย อาจบริการให้ฟรีเพื่อเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งขัดกับ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ในคดีลกั ทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะยอมความไม่ได้ ดุลยพินิจในการลงโทษของศาลถูกจํากัดชัด
เพราะลําดับชัน้ โทษมีแค่ 5 สถาน นอกจากนี้ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตกิ ย็ งั กําหนดกรอบโทษโดยทีศ่ าล
สามารถใช้ดุลยพินิจน้อยหรือบางทีไม่ต้องใช้เลย เช่น การนํ าเข้ายาเสพติดปริมาณที่กําหนดก็
ต้องจําคุกตลอดชีวติ หรือหากมีปริมาณมากขึน้ ถึงอีกระดับหนึ่งก็ประหารชีวติ เลย ซึง่ น่ าจะเป็ น
ประเด็นที่ผู้วจิ ยั สมควรศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจได้มากขึ้น
เช่น มีผูข้ โมยสายไฟทําให้เกิดความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท แต่ศาลก็ไม่สามารถลงโทษให้
สาสมกับความผิด อาจปรับได้เพียง 6 พันบาท หรือเรื่องการตัง้ แก๊งลักรถยนต์ท่สี ร้างความ
121

เสียหายทางเศรษฐกิจมาก ก็มโี ทษแค่จาํ คุก 3-5 ปี หรือปรับ 2-3 หมืน่ บาท แต่เรือ่ งการลักขนุ น
แล้วถูกลงโทษจําคุกก็เป็ นตํานาน
เรื่องยีต่ ๊อก หรือ sentencing guideline ซึง่ ในอเมริกาก็มใี ช้ร่วมกันทุกรัฐ เราก็มแี บบ
เฉพาะในศาล ซึง่ แต่ละชัน้ จะเป็ นความลับ ในชัน้ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาก็มยี ต่ี ๊อกอยูเ่ พียงแต่
ไม่ได้มกี ารทําเป็ นข้อบังคับ แต่ทจ่ี ํากัดดุลพินิจของศาลจริงๆ ก็คอื กฎหมายของฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัติ
ซึง่ ทําให้ศาลไม่สามารถใช้วธิ กี ารลงโทษอื่นนอกจากจําคุก รวมทัง้ กรณีประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 ทีต่ อ้ งให้ศาลพิพากษาจําคุกก่อนถึงจะใช้วธิ กี ารคุมประพฤติได้ แต่ในต่างประเทศไม่
ต้องทําเช่นนัน้ ก็ได้ หรือการนําเทคโนโลยีมาใช้ทาํ electronic monitor มาใช้ เช่น การกักขังไว้
ในบ้ า น แต่ เ ป็ น เพี ย งการลดต้ น ทุ น ด้ า นราชทัณ ฑ์ แ ต่ เ พิ่ ม ต้ น ทุ น การลงทุ น ในอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
เห็นว่า สัดส่วนการลงโทษในกฎหมายยังไม่เหมาะสมกันในฐานความผิดต่างๆ รวมทัง้ มี
ปญั หาทีก่ ฎหมายให้ยอมความได้บางเรื่อง บางเรื่องยอมความไม่ได้ เช่น ความผิดลหุโทษยอม
ความไม่ได้ในขณะทีค่ วามผิดข่มขืนกระทําชําเรายอมความได้ ซึง่ ดูแปลกๆ อยู่ หรืออย่างกรณี
การลักทรัพย์แม้เป็ นเรื่องเล็กน้อยกลายเป็ นคดียอมความไม่ได้ ต้องมีการสอบสวน ส่งอัยการ
ฟ้องเสมอเลย ไม่ฟ้องไม่ได้ ยกเว้นแต่ว่าเป็ นเรื่องเล็กน้อย เช่นว่า เมื่อฟ้องไปแล้วจะเกิดความ
ไม่สงบหรือไม่คุ้มค่า ซึ่งก็มหี ลักการอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วต้องฟ้องคดี จากการไปดูงานที่
เรือนจําธนบุรี มีกรณีทม่ี กี ารลักโทรศัพท์มอื ถือคือหยิบของเพื่อนไปใช้ แล้วเพื่อนไปแจ้งความ
เลยกลายเป็ นคดีความผิดอันไม่อาจยอมความได้ พอมาถึงตํารวจก็มกี ารรับสารภาพ ศาลแขวง
ก็พจิ ารณาคดีจําคุกไป 1 ปี 6 เดือน จําคุกทันทีทงั ้ ทีเ่ ป็ นการถือวิสาสะ ก็ต้องมาคิดกันใหม่ว่า
ควรจะปรับปรุงแก้ไขใหม่หรือไม่วา่ ความผิดร้ายแรงเพียงใดจึงจะยอมความได้หรือไม่ได้
ประเด็นปญั หาต่อมาก็คอื เรื่องการลดต้นทุน ซึ่งจริงแล้วทําได้หลายวิธี การไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้องร้องคดี ในเวลานี้ท่ที ําได้ก็คือ ให้ฝ่ายปกครองช่วยทําตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 7 ทีว่ ่า คดีจําคุกไม่เกิน 3 ปี ให้มกี ารไกล่เกลีย่ ได้ แต่ตอ้ งเป็ นคดี
ทีย่ อมความได้ โดยเมือ่ เกิดคดีกไ็ ปหานายอําเภอให้ตงั ้ ผูไ้ กล่เกลีย่ ผูไ้ กล่เกลีย่ ก็จะไกล่เกลีย่ จน
ตกลงกันได้แล้วก็จบ ชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีคดีแพ่งที่ทุนทรัพย์น้อยก็มาทีว่ ่าการอําเภอให้
ไกล่เกลี่ยทําสัญญาประนีประนอมกันเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องมาที่ศาลเลย แต่ถ้าไม่ปฏิบตั ติ าม
สัญญาประนีประนอมนัน้ จึงจะส่งมาที่ศาลถือว่าเป็ นระบบอนุ ญาโตตุลาการแบบหนึ่ง ศาลจะ
ตัด สิน ให้เ ลย อยากให้ผู้วิจยั ดูเ พราะช่ว ยลดต้น ทุ น ได้ค่อ นข้า งมากทัง้ คดีเ พ่ง คดีอ าญา
โดยเฉพาะคดีอาญาทําได้งา่ ยทีส่ ุดก็ดว้ ยการไกล่เกลีย่ ก่อนฟ้องทีส่ ถานีตํารวจหรืออาจตัง้ หน่ วย
ราชการแห่งหนึ่งเป็ นศูนย์ไกล่เกลีย่ ก่อนฟ้องขึน้ มา แล้วหาประชาชนเป็ นอาสาสมัคร
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สําหรับกรณีคดียาเสพติด ตอนนี้กม็ กี ารกระจายผูก้ ระทําผิดออกไปบางส่วน คือกรณีทม่ี ี
ยาเสพติดไว้เพื่อเสพหรือมีอยู่ในปริมาณทีน่ ้อยและรับสารภาพก็จะมีการส่งไปบําบัดรักษา แต่
การมีเพือ่ จําหน่ายก็ลงโทษอีกระดับหนึ่ง ซึง่ กระบวนการยุตธิ รรมของไทยในปจั จุบนั บิดเบีย้ วคือ
ตํารวจพยายามที่จะสร้างผลงาน ก็แจ้งข้อหาว่ามีเพื่อจําหน่ าย ซึ่งศาลต้องตัดสินให้ติดคุกไป
อย่างน้อย 4 ปี และมีการปรับอีก 6-7 หมื่นบาท โดยไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้ ต้องตัดสินตาม
กฎหมาย ทัง้ ทีก่ ฎหมายบางครัง้ ก็ไม่มหี ลักวิชาการ เป็ นแค่ความเห็นของนักการเมืองว่า เรื่อง
อะไรทีร่ า้ ยแรงต้องเพิม่ โทษ ทําให้ไม่มเี อกภาพของกรอบความคิดทางกฎหมาย
ประเด็นเรื่องสิทธิในการฟ้องคดีถ้าให้พนักงานอัยการมีสทิ ธิในการฟ้องอย่างเดียวจะมี
ปญั หาหลายอย่าง ประการแรกคือ จะทําให้พนักงานอัยการมีปริมาณงานมากไป ประการที่
สองคือ เราไม่สามารถรองรับสิทธิผเู้ สียหายได้ ถ้าอัยการไม่ฟ้องซึง่ โดยปกติแล้วประชาชนทัวไป
่
จะไม่ย่นื ฟ้องเองเพราะมีค่าใช้จ่าย
แต่ถา้ เราตัดสิทธิไม่ให้ประชาชนยื่นฟ้องเองก็จะตัดสิทธิ
ไม่ใ ห้เ หยื่อ ได้ร บั การเยีย วยาเลย ตามกระบวนการยุ ติธ รรม เมื่อ ประชาชนไปร้อ งทุ ก ข์ก ับ
พนักงานสอบสวนก็อาจจะจบเลย หรือบางครัง้ ก็ส่งคดีมาถึงอัยการ แต่อยั การไม่ได้สงฟ
ั ่ ้ องเลย
จะมีการกลันกรองคดี
่
คดีทเ่ี ข้าสู่ศาล 500,000 คดี อาจจะมีความผิดจริงๆ ทีเ่ กิดขึน้ 4 เท่า คือ
2,000,000 คดี มีคดีอกี มากมายทีต่ ํารวจดําเนินการไม่ได้
เรื่องสิทธิในการอุทธรณ์ฎกี า ศาลฎีกาจะใช้เหตุทว่ี ่าคดีทไ่ี ม่เป็ นสาระสําคัญจะไม่ได้รบั
การทบทวน ในคดีอาญาการทีต่ ดั สินให้คนติดคุกแล้วเขาไม่มสี ทิ ธิท่จี ะได้รบั การทบทวน ถ้า
เขารูส้ กึ ว่าไม่ได้กระทําผิดจริงก็จะเป็ นปญั หา
การปรับทีจ่ ะทําให้คนจนดีขน้ึ ทําได้ อาจใช้ค่าปรับตามรายได้ (day fines) หรือให้ผอ่ น
ชําระโดยไม่ตอ้ งอยูใ่ นคุก
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล รองผู้อาํ นวยการสํานักงานกิ จการยุติธรรม
ยุติธรรม

กระทรวง

ในการค้นหาต้นทุน อยากให้มองย้อนไปถึงส่วนของการสอบสวนด้วย คือมองย้อนไป
ตามสายของกระบวนการยุตธิ รรมทัง้ หมด แล้วคิดว่าต้นทุนจริงเท่าไร จะถามว่าแต่ละเรื่องคุม้
ทุนหรือไม่นัน้ ตัดสินได้ยาก ซึ่งก็จะเชื่อมกับประเด็นที่สองคือเรื่องสิทธิของผู้เสียหาย ที่รฐั
จําเป็ นต้องให้ตามรัฐธรรมนูญ เรื่องเช่นนี้บางครัง้ อาจจะไม่สามารถหาจุดคุม้ ทุนได้อย่างชัดเจน
เหมือนกับเรือ่ งอื่นทางเศรษฐศาสตร์ ในงานด้านสิทธิเสรีภาพ จึงต้องมีกองทุนทีเ่ รียกว่ากองทุน
ยุตธิ รรม ทีจ่ ะให้ผเู้ สียหายได้รบั ความช่วยเหลือไปก่อนเพือ่ จ้างทนายความ
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ขอพู ด เรื่อ ง decriminalization เพราะอดีต เคยอยู่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึง่ พยายามทําเรื่องนี้ ปจั จุบนั ไม่แน่ ใจว่าประเทศไทย
กํ า ลัง สวนทางเรื่อ ง decriminalization หรือ ไม่ เช่ น กฎหมายขอทาน (ร่ า งพระราชบัญ ญัติ
ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... ) มีมาตรา 12 ซึง่ กําหนดโทษถึงขัน้ ประหารชีวติ ถ้าทําร้ายร่างกาย
ผูอ้ ่นื จนเป็ นเหตุให้ผอู้ ่นื นัน้ ได้รบั อันตรายสาหัส ซีง่ การทําร้ายร่างกายในกฎหมายอาญามีโทษตํ่า
กว่า การประหารชีวิต ตามพระราชบัญ ญัติน้ี เรื่อ งนี้ อ าจเป็ น เพราะไม่มีห น่ ว ยงานใดดูแ ลใน
ภาพรวม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ ซึง่ เป็ นเจ้าของเรื่องก็ไม่ได้ถาม
ความเห็นกระทรวงยุติธรรม ปญั หาเกิดจากการไม่ดูภาพรวม และความเชื่อที่ว่ามาตรการ
ลงโทษทีร่ ุนแรง จะป้องปรามการทําผิด ทัง้ ทีต่ ามหลักแล้วการทําความผิดในฐานเดียวกันต้อง
รับโทษเท่ากัน และควรใช้โทษทางอาญาเท่าทีจ่ าํ เป็ น
ประเด็นทีส่ ่ี การใช้โทษปรับก็มคี วามเป็ นห่วงว่าผูม้ ฐี านะทางการเงินสูงจะสามารถซื้อ
เสรีภาพตนออกไปได้ ในขณะทีผ่ ทู้ ม่ี ฐี านะทางการเงินด้อยกว่าก็มโี อกาสน้อยกว่า อาจต้องคิด
อิงกับเส้นความยากจน (poverty line) เช่น ถ้ารายได้ต่ํากว่าเส้นนี้กค็ วรลงโทษด้วยวิธอี ่นื ไปเลย
เช่น การคุมประพฤติหรือบริการสังคม (community service) ซึง่ ในอเมริกาก็ใช้อยูท่ าํ ให้มคี วาม
ยืดหยุน่
ประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายทางการเงิน
เชื่อว่ามาตราการเปรียบเทียบปรับอย่างทีค่ ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ใช้อ ยู่มีป ระสิท ธิภ าพมาก เพราะผู้ทํา ธุ ร กิจ ทางการเงิน ต้อ งรัก ษาความน่ า เชื่อ ถือ
นอกจากนี้ ผูเ้ กีย่ วข้องมักต้องการความรวดเร็ว วิธกี ารอีกอย่างหนึ่งทีค่ ดิ ว่าใช้ได้ผลคือ social
sanction เช่น การประกาศชื่อแต่ตอ้ งระวังว่าเป็ นการละเมิดสิทธิหรือไม่ การลงโทษเหล่านี้ได้
ประโยชน์จริง และทําให้คดีไม่ตอ้ งไปสู่ศาล ล่าสุด กลต. ก็เสนอให้ใช้มาตรการทางแพ่งและทาง
ปกครองมากขึน้
นางจิ ราวรรณ สุญาณวนิ ชกุล ผูพ้ ิ พากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7
การให้ศาลไต่สวนมูลฟ้องคดีทอ่ี ยั การฟ้องเท่ากับว่าศาลต้องทํางานสองครัง้ ครัง้ แรกคือ
การไต่สวนมูลฟ้องแล้วประทับฟ้องหากมีมลู ครัง้ ทีส่ อง เมื่อพิจารณาคดีจริงเรื่องนี้ถา้ จะแก้ไข ก็
ควรทํ า ให้ค รบวงจร เช่ น ควรแก้ก ฎหมายในส่ ว นของการไต่ ส วนมู ล ฟ้ อง ให้มีก ารรับ ฟ งั
พยานหลัก ฐาน สภาการหนั ง สือ พิม พ์ แ ห่ ง ชาติ เ องก็ เ คยร้ อ งเรีย นมาว่ า ไม่ ส ามารถนํ า
พยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลในชัน้ ไต่สวนมูลฟ้องได้ โดยเฉพาะในคดีหมิน่ ประมาททําให้ศาล
รับฟ้องคดีทไ่ี ม่มมี ลู หากทําได้กน็ ่ าจะเป็ นประโยชน์คอื คดีทไ่ี ม่ควรรับฟ้องก็ไม่ตอ้ งส่งต่อไป
หลายกระบวนการ ส่วนตัวเคยเสนอการวิจยั นี้ไปทีว่ ทิ ยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแล้ว
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ระบบปจั จุบนั ให้สทิ ธิประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ฎกี าในคดีแพ่งมากกว่าคดีอาญา เช่น
ในคดีอาญา หากศาลชัน้ ต้นพิพากษาจําคุกจําเลยไม่เกิน 5 ปี ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืนก็หา้ มยื่น
ฎีกาเว้นแต่ได้รบั อนุ ญาต แต่ในคดีแพ่งที่มที ุนทรัพย์เพียง 2 แสนบาท ก็สามารถยื่นฟ้องได้
จนถึงศาลฎีกา เห็นว่าน่ าจะต้องแก้ไขสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาในทางแพ่ง และทางอาญาที่
เหลื่อมลํ้ากัน
ในการทํางานที่ศาลอาญา ได้รณรงค์ในเรื่องการประนอมข้อพิพาทซึ่งได้ผลมาก โดย
พบว่าคดีทเ่ี กิดในศาลอาญามากทีส่ ดุ คือคดีหมิน่ ประมาทและคดีเบิกความเท็จ โดยฝา่ ยหนึ่งฟ้อง
หมิน่ ประมาท อีกฝา่ ยก็ฟ้องเบิกความเท็จกลับศาลก็ต้องวุ่นวายอยู่กบั เรื่องเหล่านี้ แทนทีจ่ ะไป
ทําคดีท่สี ําคัญกว่า นอกจากนี้ จากประสบการณ์พบว่าการแจ้งให้จําเลยทราบสิทธิทจ่ี ะได้รบั
หากรับสารภาพ ก็มปี ระโยชน์ต่อการประนอมข้อพิพาทมาก
นายไมตรี สุเทพากุล อธิ บดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
คดีศาลทรัพย์สนิ ทางป ญั ญาและการค้าระหว่างประเทศ 90 เปอร์เ ซ็นเป็ นคดีอาญา
ผูเ้ สียหายทีฟ่ ้ องเองมีน้อยมาก สาเหตุหนึ่งของการใช้คดีอาญาเพราะมีต้นทุนสําหรับผูเ้ สียหาย
ตํ่า ไม่ตอ้ งจ้างทนายความด้านทรัพย์สนิ ทางปญั ญาซึง่ ค่าจ้างแพง สามารถใช้ตํารวจแทนโดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีผลประโยชน์อย่างอื่นคือ ค่าปรับกึง่ หนึ่งจะตกแก่ผเู้ สียหาย
ซึ่งจากสถิติผู้เสียหายได้ไปแล้วรวมหลายสิบล้าน และจําเลยจะเกรงกลัวในการที่โจทก์ขอ
หมายค้นจากศาล โดยโจทก์ไม่ตอ้ งวางเงินประกันหลายแสนหรือเป็ นล้านบาท อย่างเช่น กรณี
ฟ้องเป็ นคดีแพ่งนันคื
่ อการฟ้องคดีอาญามีตน้ ทุนตํ่ามาก ทําให้จงู ใจในการใช้คดีอาญา
เรื่องการเปลีย่ นโทษจําคุกเป็ นปรับ คดีทรัพย์สนิ ทางปญั ญาส่วนใหญ่รอการจําคุกแล้วก็
ปรับ ที่จําคุกจริงๆ มีน้อยมากประมาณไม่ก่สี บิ คดีเฉพาะผูผ้ ลิตหรือผูค้ ้ารายใหญ่จริงๆ และมี
ข้อมูลว่ามีการปรับมีประมาณ 200 คดี แต่หลายรายไม่มเี งินชําระค่าปรับต้องถูกกักขังแทน
ไม่ใช่วา่ ปรับแล้วจะมีเงินจ่ายเสมอไป จึงขอให้พจิ ารณาการทีจ่ ะไปเพิม่ โทษปรับ
ส่วนเรื่องมาตรการทางเลือก ศาลได้พยายามให้ความรูใ้ ห้มกี ารไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องซึ่ง
ปรากฏว่ามีคดีทน่ี ํ ามาใช้น้อยมาก ในทางปฏิบตั เิ องมีการตกลงกันนอกศาลก็มกี ารถอนฟ้องแต่
มักมีการเรียกค่าเสียหายเกินกว่าทีค่ วรได้รบั
ประเด็นสุดท้ายคือเรื่อง ยี่ต๊อก ซึ่งก็ไม่มกี ารเปิ ดเผยเช่นกัน ก็เห็นด้วยว่าถ้าเปิ ดเผย
น่าจะทําให้มคี ดีมาทีศ่ าลอุทธรณ์ ศาลฎีกาน้อยลง และคดีของศาลทรัพย์สนิ ทางปญั ญาส่วนใหญ่
ทีข่ น้ึ มาถึงศาลฎีกา ก็เป็ นคดีอุทธรณ์ฎกี าโทษปรับทําให้คดีทข่ี น้ึ สูศ่ าลฎีกาสูงมากขึน้
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นายกนกศักดิ์ พ่วงลาภ อัยการประจํากรมสํานักงานวิ ชาการ
เรื่องการขโมยซาลาเปา ขนุ น กล้วย หรือทรัพย์สนิ เล็กน้ อยนัน้ สามารถแก้ไขได้โดย
บอกต่อสังคมว่าเขาผิดแต่ชะลอฟ้องไว้ ซึง่ เป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้ในหลายประเทศในยุโรป แต่ประเทศ
ไทยยังไม่มกี ารใช้เลยคนแต่ละคนมีหลายเหตุผลในการทําความผิด ควรบอกว่าเขาผิดแต่มี
เหตุอนั ควรทีย่ งั ไม่ต้องรับโทษ โดยไม่ต้องให้ผ่านกระบวนการทางศาลให้มาหยุดตรงพนักงาน
อัยการ
นายปี ติ นาถะภักดี รองอธิ บดีผพู้ ิ พากษาศาลภาษี อากร
การคิด ทางแง่เ ศรษฐศาสตร์ก็พ ยายามจะให้ล ดโทษที่เ ป็ น คดีอ าญา แต่ ถ้า คิด ในแง่
ประชาชนถ้าหากทําให้คดีหมิน่ ประมาทไม่เป็ นอาญา แล้วมีคนมาหมิน่ ประมาทเราจะเป็ นปญั หา
ควรจะมีคดีอาญากํากับ เพราะการจะฟ้องร้องทางแพ่งกันเองก็มคี ่าใช้จ่ายมาก และในคดีเช็ค
เคยมีการประชุมกันแล้วเห็นว่า การทําให้เป็ นคดีแพ่งอาจทําให้ระบบเศรษฐกิจมีปญั หาเรื่อง
ความน่ าเชื่อถือ แต่ในปจั จุบนั ทีม่ รี ะบบการชําระเงินทีพ่ ฒ
ั นารองรับมากขึน้ เช่น บัตรเครดิต ก็
อาจทําให้ความคิดดังกล่าวเปลีย่ นไป
อีก เรื่อ งที่เ ป็ น ประเด็นร้อ นของศาลภาษีอ ากรคือ การนํ า คดีอ าญามาใช้ใ นกระบวน
พิจารณาในศาลภาษีซง่ึ เป็ นเรื่องใหม่ เพราะทีผ่ ่านมาคดีอาญาทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายภาษีกจ็ ะ
ให้ดาํ เนินกระบวนพิจารณาคดีทศ่ี าลจังหวัดหรือศาลอาญา คดีอาญาทางภาษีใหญ่ๆ ก็จะให้ศาล
อาญารับทําไป ประเด็นคือ เรื่องการใช้คดีอาญาเกี่ยวกับภาษีจริงๆ ก็เป็ นการบังคับใช้คดีทาง
แพ่งทีร่ ฐั เรียกเก็บเงินจากชาวบ้านมีโทษปรับจําคุกด้วย อยากให้ผวู้ จิ ยั ให้ความสนใจศึกษา
นายวิ นัย เรืองศรี ผูช้ ่วยผูพ้ ิ พากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ป จั จุ บ ัน มีก ฎหมายต่ า งๆ ที่มีโ ทษทางอาญา 350 กว่ า ฉบับ อยากให้ผู้วิจ ัย ดู ใ น
พระราชบัญญัตติ ่างๆ ด้วย
ในบางกรณี รัฐใช้โทษทางอาญาในเชิงนโยบาย เช่น คดีภาษีอากร รัฐใช้โทษทางอาญา
เพื่อให้ประโยชน์ ในการจัดเก็บภาษี แต่ในคดีเช็ครัฐจะใช้โทษทางอาญาให้เกิดผลทางความ
มันคงทางเศรษฐกิ
่
จ ในกฎหมายความผิดในการใช้เช็คจะกําหนดโทษปรับขึน้ ก่อน คือเขียนว่า
“โทษปรับหรือจําคุก” ไม่ใช่ “จําคุกหรือปรับ” ซึง่ จะเห็นว่ากฎหมายเน้นทีโ่ ทษปรับเป็ นหลัก แต่
ศาลไม่ได้ใช้โทษปรับเท่าทีค่ วรเอง
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สําหรับประเด็นทีว่ า่ จะใช้โทษปรับมากขึน้ จะเป็ นประโยชน์หรือไม่ ในประมวลกฎหมาย
อาญาได้กล่าวถึงกรณีท่จี ําเลยไม่สามารถชําระค่าปรับ จะมีกระบวนการอยู่ 2 ประการตาม
มาตรา 29 และ 30 คือกักขังและริบทรัพย์ดว้ ย ซึง่ การริบทรัพย์น้ีอาจจะส่งผลต่อคนจนมากก็ได้
อยากให้พจิ ารณาด้วย
สําหรับ กรณีการกักขังแทนค่าปรับ นัน้ มีมุมมองอยู่ 2 มุม ในคดีสงิ่ แวดล้อมถ้าไม่
จําเป็ นเราจะพยายามไม่กกั ขังแทนค่าปรับ เพราะถ้าขังไว้ในห้องขังในโรงพัก ผูต้ อ้ งหาจะบอกว่า
ขังในเรือนจําดีกว่า เพราะห้องขังในโรงพักสภาพลําบาก เขาไม่ได้มองไปในเรื่องทีไ่ กลตัวอย่าง
ศักดิ ์ศรีหรือประวัตกิ ารกระทําผิดแต่มองปญั หาเฉพาะหน้า
นายดล บุนนาค ผูพ้ ิ พากษาศาลชัน้ ต้นประจําสํานักประธานศาลฎีกา
การคิดต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์น่าจะดูว่าต้นทุนรวมทัง้ หมดในกระบวนการยุตธิ รรมมี
อะไรบ้าง ทัง้ ทีช่ ดั แจ้ง เช่น ค่าปรับ การจําคุก และแบบแอบแฝง เช่น ค่ารถ ค่าขาดรายได้ของ
คู่ความ ซึง่ ก็ถอื ได้ว่าเป็ นต้นทุนทัง้ หมด เมื่อรูต้ น้ ทุนทัง้ หมดแล้วเราจึงค่อยย้อนไปดูสาเหตุของ
ต้นทุนเหล่านัน้ เป็ นสาเหตุจากการกําหนดข้อกฎหมายเกีย่ วกับค่าธรรมเนียมของเรามากเกินไป
หรือไม่ หรือมีสาเหตุจากระยะเวลาในการดําเนินคดี หรือแนวคิดทางกฎหมายทัง้ ทางแพ่งและ
ทางอาญาของเราเป็ นปญั หาในทางปฏิบตั ิ ทีห่ าข้อมูล 8 ฐานมาศึกษาก็น่าจะสอดคล้องกับ
กระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว แต่ยงั มองไม่เห็นว่าข้อมูลอัตราการรับฟ้อง อัตราการยื่น
อุทธรณ์ จะสะท้อนต้นทุนได้อย่างไร
มีขอ้ เสนอแนะหลายข้อ ประการแรกเรื่อง การลดกฎหมายอาญา (decriminalization)
นัน้ เห็น ด้ว ย เป็ น การแก้ต ัง้ แต่ ต้น ทางช่ ว ยลดต้น ทุ น ได้แ น่ น อน ประการที่ส อง ที่พูด ถึง
มาตราการทางเลือก และ diversion ก็เห็นด้วยเช่นกัน เพราะถ้านํ าคดีออกไปนอกระบบได้
ต้นทุนจะลดลงแน่ นอน ถ้าต้นทุนของมาตรการรองรับนัน้ ไม่มากกว่าเดิม แต่อยากให้มอง
ด้วยว่าเมือ่ คดีเข้ามาสูร่ ะบบ จะสามารถลดต้นทุนได้หรือไม่ โดยเลีย่ งโทษจําคุกทีม่ คี ่าใช้จ่ายต่อ
หัวสูงไปใช้มาตราการอื่นแทนก็อาจจะเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในประเด็นทีเ่ สนอว่าอัยการควรมีบทบาทในการยื่นฟ้องศาลมากขึน้ จากการศึกษา
พบว่าศาลมักจะยกฟ้องคดีท่ปี ระชาชนยื่นฟ้องมากกว่าคดีท่อี ยั การยื่นฟ้อง อาจเป็ นเพราะว่า
อัยการมีเครือ่ งมือของรัฐ ทัง้ พนักงานอัยการเองและพนักงานสอบสวนช่วยเหลือในการทําคดี
สําหรับเรื่องประเด็นการลงโทษในศาลชัน้ ต้น ทีผ่ วู้ จิ ยั เสนอว่าควรใช้โทษปรับมากกว่า
โทษจําคุกนัน้ ก็เห็นด้วย ปจั จุบนั โทษของเรามีอยู่ 5 สถานแต่เขียนไว้แค่ 2 สถานคือจําคุกกับ
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ปรับ ศาลก็มที างเลือกอยูเ่ พียง 2 ทาง ไม่มที างเลือกขัน้ กลาง โทษจําคุกเป็ นโทษทีร่ ุนแรงที่
ควรนํามาใช้คดีทม่ี คี วามรุนแรง ส่วนโทษปรับก็เหมาะสมกับกรณีทม่ี คี วามรุนแรงน้อย ก็จาํ เป็ น
ทัง้ คู่ เพีย งแต่ ร ะบบบัง คับ ให้ศ าลใช้โ ทษจํา คุ ก มากเกิน ไป หากไม่อ ยากรอการลงโทษก็มี
ทางเลือกเดียวคือ จําคุก
ข้อเสนอทีน่ ่าคิดอีกประการหนึ่งก็คอื ทางเลือกในการลงโทษแทนการปรับ ปจั จุบนั เรามี
การยึดทรัพย์รบิ ทรัพย์หรือกักขังแทน แต่ยงิ่ ยากกว่าเพราะหากค่าปรับก็ไม่มใี ห้แล้ว จะริบทรัพย์
ก็เป็ นไปไม่ได้ การกักขังก็คือการริบเสรีภาพซึ่งรุนแรงกว่าการริบทรัพย์สนิ ศาลก็กําลัง
พิจารณาอยู่ว่าจะใช้โทษกักขังแทนค่าปรับนี้เป็ นทางเลือกสุดท้าย โดยให้ใช้ระบบการผ่อนชําระ
ค่าปรับหรือการทํางานเพือ่ สังคมก่อน
ในเรื่องการอุทธรณ์ฎีกาเชื่อว่าต้นทุนในศาลชัน้ ต้นนัน้ มากที่สุด เพราะมีการสืบพยาน
และมีคนเข้ามาเกีย่ วข้องมาก ส่วนศาลสูงก็จะมีเพียงการตรวจดูสาํ นวน ข้อเสนอทีว่ ่าจะให้ลด
การยืน่ อุทธรณ์ฎกี านัน้ ก็เห็นด้วย แต่ไม่คดิ ว่าจะสอดคล้องกับการลดต้นทุนนัก
โดยสรุ ป แนวคิด ที่นํ า เสนอออกมาก็ดีแ ล้ว เพีย งแต่ ต้อ งเน้ น ในเรื่อ งที่เ มื่อ คดีเ ข้า สู่
กระบวนการยุติธรรมแล้ว เรามีต้นทุนอะไรที่ชดั เจนเป็ นตัวเลขได้บ้าง และจะมีวธิ ีในการลด
ต้นทุนอย่างไรทัง้ ส่วนทีเ่ ป็ นของคูค่ วามและของรัฐ
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ภาคผนวกที่ 4
สรุปความเห็นจากการสัมมนา ครัง้ ที่ 6

“ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม บ.ย.ส. อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ ายตุลาการ

ช่ ว งแรก (หลัง การนํ า เสนอบทความเรื่ อ ง ทางเลื อ กในการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดย ดร. สมเกียรติ ตัง้ กิ จวานิ ชย์)
พันตํารวจเอก ทวี สอดส่อง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
หลายคนจะพูด ถึง กระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญาเฉพาะตํ า รวจ พนั ก งานอัย การ
ทนายความ ศาล กรมราชทัณฑ์ แต่ท่ีเราไม่พูดถึงคือ สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงานป.ป.ช.) เพราะในอาชญากรรมบางประเภท เช่น การ
ทุ จ ริต และการปฎิ บ ัติ ห น้ า ที่ โ ดยไม่ ช อบ ก็ มีบ างเรื่อ งที่ใ ช้ เ วลาพิจ ารณานานเป็ น 10 ปี
นอกจากนัน้ ยังมีคดีพเิ ศษที่ DSI รับผิดชอบหลายเรือ่ งทีผ่ มลองคิดต้นทุนดู พบว่าบางคดีตน้ ทุน
สูงถึง 5 ล้านบาท เฉพาะส่วนเงินเดือนของพนักงาน
คิดว่าไม่มใี ครอยากเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา กล่าวกันว่ากระบวนการยังมี
ความไม่เป็ นธรรม ข้อสังเกตก็คอื คดีทค่ี นจนเป็ นผูเ้ สียหายจะช้า แต่ถา้ เป็ นคดีของคนรวยจะเร็ว
รัฐ ควรลงทุ น ในการป้ องกัน อาชญากรรม โดยป จั จุ บ ัน หน่ ว ยงานรัฐ ต่ า งๆ ยัง ให้
ความสําคัญน้อย รัฐมักมองแต่ปญั หาอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ แล้ว อาชญากรรมเป็ นภาวะปกติ
ของสังคม ไม่มสี งั คมใดทีไ่ ม่มอี าชญากรรม แต่สงั คมใดทีม่ อี าชญากรรมมากเกินไปก็เป็ นปญั หา
ที่ส นใจมากที่สุ ด คือ หลายอย่ า งรัฐ ทํ า แล้ว ไม่ป ระสบความสํา เร็จ รวมทัง้ งานด้า น
ยุตธิ รรมก็ควรให้เอกชนเข้ามาทําแทน เช่น ใช้นกั สืบเอกชนแทนตํารวจ
นายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความ
งานวิจยั นี้เป็ นมุมมองซึ่งมองจากภายนอกกระบวนการยุติธรรม ที่มองตัวเองไม่ค่อย
ออก หรือมองออกก็ไม่อยากพูด ผมขอเสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประการแรก กฎหมายของไทยมีโทษทางอาญามากมาย เกิดจากการสร้างกฎหมายโดย
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งการอํานาจผลักภาระต่างๆ ให้ประชาชน ประชาชนจะประกอบอาชีพก็
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ต้องขออนุ ญาต มิฉะนัน้ มีโทษทางอาญาติดคุก และสร้างระบบคุม้ ครองปจั เจก โดยใช้ต้นทุน
ของประชาชนทัง้ ประเทศ เช่น เรื่องทรัพย์สนิ ทางปญั ญา กฎหมายความลับทางการค้าไม่ควรมี
โทษอาญา องค์การการค้าโลก (WTO) เองก็ไม่ได้กําหนดให้ตอ้ งมีโทษอาญา เช่นเดียวกับ
กฎหมายวิดที ศั น์
ประการที่สอง ผูต้ ้องหาและจําเลยมีภาระมากเกินไปในกระบวนการยุตธิ รรมเพราะใช้
ระบบกล่าวหา พอมีการแจ้งความจะมีการออกหมายนัดหรือหมายเรียกผูถ้ ูกแจ้งมาให้ขอ้ มูล
แทนทีจ่ ะมีการสอบข้อเท็จจริงจากผูแ้ จ้งก่อน แล้วพอฟงั ได้ว่ามีมลู จึงค่อยดําเนินการกับผูถ้ ูกแจ้ง
การได้รบั การปล่อยตัวชัวคราวในชั
่
น้ สอบสวนโดยไม่มหี ลักประกันแทบจะไม่มี ทัง้ ทีร่ ฐั ธรรมนูญ
กําหนดให้ใช้การปล่อยตัวชัวคราวเป็
่
นหลัก แต่เรากลับใช้การควบคุมตัวเป็ นหลักปล่อยตัว
ชัวคราวเป็
่
นข้อยกเว้น และอาจต้อง “หยอดนํ้ามัน” เพือ่ ให้ดาํ เนินการเร็วขึน้
แม้เ ราจะมีร ฐั ธรรมนู ญ ทัง้ ฉบับ ปี พ .ศ. 2540 และปี พ .ศ. 2550 ที่ก้า วหน้ า มาก แต่
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาก็ยงั ต้องพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะต้นทางกระบวนการยุตธิ รรม
ถ้าสามารถสร้างสํานวนคุณภาพ โดยพนักงานสอบสวนคุณภาพ ซึ่งเป็ นนักวิชาชีพอิสระ และ
ได้รบั ค่าตอบแทนเท่ากับวิชาชีพอื่นในกระบวนการยุตธิ รรม ก็จะช่วยแก้ปญั หาได้มาก ได้เคย
เสนอให้แก้กฎหมายในเรือ่ งนี้มานานแต่กย็ งั ไม่สาํ เร็จ ปจั จุบนั เรามุง่ แต่จะสังฟ
่ ้ องไว้ก่อน บาง
คดีตงั ้ เป้าทีจ่ ะฟ้องผูต้ ้องหาเลยแม้ยงั ไม่ได้สอบสวน ถ้าได้สํานวนการสอบสวนทีด่ ที ต่ี ้นทาง
กระบวนการยุตธิ รรมกลางทางและปลายทางก็จะถูกต้องไปด้วย
เห็นด้วยกับการยกเลิกความผิดอาญาในคดีเช็คและคดีหมิน่ ประมาท เพราะคดีเช็คบาง
รายลูกหนี้ไม่มเี ช็ค เจ้าหนี้กไ็ ปหาเช็คมาให้เซ็น และเขียนเช็คมากกว่าจํานวนหนี้ 3-4 เท่าเพราะ
อํานาจต่อรองลูกหนี้น้อย ในเรื่องหมิน่ ประมาทก็สามารถใช้มาตรการทางแพ่งได้ แต่ตอ้ งแก้ไข
อัตราค่าเสียหายให้เพิม่ มากขึน้ เท่ากับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง ถ้าหากผูเ้ สียหายเป็ นบุคคล
สาธารณะก็ตอ้ งได้ค่าเสียหายทีม่ ากขึน้ ผมอยูท่ ส่ี ภาหนังสือพิมพ์ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของ
สื่อ เช่น ผูบ้ ริหารของสื่อถูกชีม้ ูลว่ามีความผิดทัง้ ทีไ่ ม่ได้เป็ นบรรณาธิการทีร่ บั ผิดชอบ บางคน
ยอมซื้อ ความสะดวกที่จ ะไม่ต้องไปศาล ยอมชดใช้เ งิน ไปเพื่อ ไม่ต้อ งติด อยู่ใ นกระบวนการ
ดําเนินคดีทย่ี าวนาน
เรื่องไกล่เกลี่ยก็เห็นด้วย สภาทนายความทํามาหลายปี เห็นผลในการลดปริมาณคดี
และบรรเทาความเสียหายได้หลายเรื่อง แต่ต้องมีการตัง้ กฎระเบียบ และวางข้อกําหนดด้าน
จริยธรรม ป้องกันการมีส่วนได้เ สียของผู้ไกล่ เกลี่ยให้เ ข้มงวดกว่าป จั จุบนั เพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ
การลดต้นทุนกระบวนการยุตธิ รรมเป็ นสิง่ ทีด่ ี แต่ระบบยุตธิ รรมก็ตอ้ งมีการลงทุนเช่นกัน
เช่น ในส่วนการสอบสวน รัฐยังขาดการลงทุน พนักงานสอบสวนหลายคนยังไม่ได้รบั เบีย้ เลี้ยง
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หรือ ค่า ตอบแทนที่เ พีย งพอ หากแยกพนัก งานสอบสวนออกจากตํา รวจก็จะดีข้นึ เพราะ
พนักงานสอบสวนไม่ตอ้ งไปทํางานอื่น
ดร. จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย

อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย

สหประชาชาติได้รวบรวมแนวคิดของกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกของประเทศต่างๆ
มาสังคายนา ได้ขอ้ สรุปว่า ต้องใช้ยตุ ธิ รรมทางเลือกเพือ่ 1. เพือ่ บรรเทาความแออัดของเรือนจํา
2. ทบทวนความเป็ นอาชญากรรม 3. สอดคล้องกับการสมานฉันท์ การไกล่เกลีย่ 4. เพิม่
บทบาทชุมชน 5. คุม้ ครองสิทธิผตู้ อ้ งหา ดังนัน้ แนวการศึกษาของคณะวิจยั จึงสอดคล้องกับ
แนวความคิดของสหประชาชาติ
การใช้โทษปรับเป็ นการโอนย้ายเงินจากผูก้ ระทําผิดไปสู่รฐั รัฐได้ประโยชน์ในมุมหนึ่ง
แต่ยงั ไม่ใช่การได้ประโยชน์สูงสุด การทีจ่ ะได้ประโยชน์สูงสุดคือ การที่ผกู้ ระทําความผิดชดใช้
ให้แก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายจริงๆ เช่น กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
เราต้องเปลี่ยนวิธคี ดิ ปจั จุบนั เราใช้ทรัพยากรมากในการดําเนินคดียาเสพติด คดีการ
พนัน และคดีเกีย่ วกับคนต่างด้าว หากเราไม่ตอ้ งใช้ทรัพยากรในคดีเหล่านี้ เราจะมีทรัพยากรไป
ทําคดีอ่นื ๆ คดีเหล่านี้เป็ นคดีทไ่ี ม่มผี เู้ สียหาย (victimless crime) ซึง่ ล้วนเป็ น mala prohibita
หรือคดีทเ่ี กี่ยวข้องกับการทีก่ ฎหมายบัญญัตวิ ่าการกระทํานัน้ เป็ นความผิด ในอเมริกาจะมีคดี
ประเภทนี้ประมาณร้อยละ 47 กรณีของไทย เคยคาดการณ์จากงานวิจยั ในอดีตทีเ่ คยทําไว้ ก็
ใกล้เคียงกับความจริงคือร้อยละ 65.3 ในด้านอาชญวิทยาคดีท่ไี ม่มผี เู้ สียหายควรใช้วธิ อี ่นื
จัดการ
มีขอ้ สังเกตว่าตัวเลขคดีต่างๆ ที่นักวิจยั นํ ามาเปรียบเทียบกับต่างประเทศเป็ นตัวเลข
ของปี พ.ศ. 2546 ซึง่ เป็ นปี ทม่ี คี ดีอยูใ่ นเรือนจํามากทีส่ ุด คือ 2.6 แสนคดี ซึง่ ทําให้ทุกฝา่ ยเห็นว่า
ปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว อันที่จริง ในปี นัน้ ประเทศไทยเพิง่ ออกพระราชบัญญัตฟิ ้ื นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึง่ ต่อมาทําให้คดีลดไป 70,000 คดี ผูว้ จิ ยั ควรใส่หมายเหตุไว้ดว้ ย
มิฉะนัน้ อาจทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสถานการณ์ของประเทศไทยยังเลวร้ายอยู่
เช่นนัน้
เห็นด้วยกับทางเลือกในการปฏิรูปกระบวนการยุตธิ รรมทีน่ ักวิจยั เสนอ โดยเฉพาะการ
ให้ทํางานบริการสังคมแทนการจ่ายค่าปรับ ซึ่งปจั จุบนั ยังไม่ค่อยได้รบั ความนิยม ก็คงต้อง
รณรงค์กนั ต่อไป
เรือ่ งค่าปรับตามรายได้ (day fines) เป็ นเรื่องน่ าสนใจ แต่ทน่ี ่าสนใจยิง่ กว่าคืองานวิจยั นี้
จะนํ าไปใช้ได้อย่างไร ในอเมริกาการใช้ค่าปรับตามรายได้ต้องทําเป็ นโครงการทดลอง เช่น
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3 เดือน แต่ประเทศไทยมักใช้วธิ ปี ระกาศกฎหมาย แล้วให้เวลาผูท้ ่เี กี่ยวข้องเตรียมตัวอีก
ช่วงหนึ่งเช่น 6 เดือน แล้วใช้บงั คับเลยไม่มกี ารทําวิจยั เช่น การกักขังแทนโทษจําคุก เราก็ไป
บอกว่าให้ทางราชทัณฑ์สร้างพืน้ ทีเ่ ฉพาะเพิม่ ขึน้ เพือ่ กักขังคน ซึง่ ก็ไม่รวู้ า่ ต้องใช้เงินเท่าใด
ในเรื่อ งทางเลือ กที่จ ะลดจํ า นวนคดีท่ีต้น ทาง มีง านวิจ ัย ของ รื่น วดี สุ ว รรณมงคล
ั่
างๆ และพบว่า ในปี พ.ศ. 2550
สํานักงานกิจการยุตธิ รรม ซึง่ เก็บข้อมูลคดีทวประเทศตามภาคต่
มีตวั เลขคดีอาชญากรรมทีเ่ ป็ น dark figure หรือคดีอาชญากรรมทีท่ างการไม่ได้รบั รายงานทัง้
ประเทศร้อยละ 65.2 บางพืน้ ทีเ่ ช่น จังหวัดนครศรีธรรมราชสูงถึงร้อยละ 70 ดังนัน้ ตัวเลขร้อยละ
34.8 ทีพ่ ดู กันคือตัวเลขทีร่ ายงานอย่างเป็ นทางการของตํารวจ ซึง่ ยังไม่นบั บัญชีท่ี 2 ของตํารวจ
ทีร่ บั แจ้งแต่ไม่ลงบันทึกประจําวัน และเมื่อมีการถามเหยื่อว่าทราบกระบวนการในการดําเนินคดี
หรือไม่ เช่น มีการแจ้งข้อหาผูก้ ระทําผิด หรือมีการส่งฟ้องแล้วหรือไม่ เหยื่อก็ไม่ทราบเพราะไม่
มีการสือ่ สารกันระหว่างผูเ้ สียหายกับตํารวจเจ้าของคดีหรือพนักงานอัยการ ร้อยละ 34.8 นี้คอื
500,000 คดีทอ่ี ยูท่ ศ่ี าล ซึง่ นักวิจยั นํามาคํานวณ ถ้าใช้ตวั เลขคดีจริงๆ ทีเ่ กิดขึน้ มาวิเคราะห์ จะ
พบว่า ยังมีต้น ทุ น ที่ส ามารถลดได้อีก มาก ถ้า มีโ อกาสในการทํา วิจ ยั ต่ อ ไปควรไปพิจ ารณา
ประเด็นนี้จะเป็ นประโยชน์มาก
ในส่ว นของการลดจํา นวนคดีท่ีป ลายทาง ในปี พ.ศ. 2551 คดีย าเสพติดมีส ดั ส่ว น
ประมาณร้อยละ 55 ในปี พ.ศ. 2552 เพียงครึง่ ปี แรกก็มสี ดั ส่วนสูงกว่าทัง้ ปี ของปี พ.ศ. 2551
แล้ว ทัง้ ทีไ่ ม่มคี ดีผเู้ สพอีกต่อไป เพราะแยกไปอยูท่ ก่ี รมคุมประพฤติหมดแล้ว จึงเป็ นเฉพาะคดีผู้
ครอบครอง ผูจ้ ําหน่ าย และผูผ้ ลิต คดียาเสพติดจึงเป็ นเรื่องใหญ่ท่สี ุด แม้ต้นทางจะมีการแก้
กฎหมายยาเสพติดจํานวน 7 ฉบับ และมีกฎหมายวิธพี จิ ารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะแล้ว จึง
ควรคิดถึงวิธลี ดจํานวนคดียาเสพติดด้วย
เรือ่ งของการให้เอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมมากขึน้ ในกระบวนการยุตธิ รรม การสํารวจความ
คิดเห็นของสถาบันวิจยั สังคมจุฬาพบว่าร้อยละ 93 ของกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยทีจ่ ะให้เอกชนเข้า
มาจัดการเรื่องเรือนจําให้เป็ นเรือนจําเอกชน แต่ อีกส่วนหนึ่ งก็มองว่างานดังกล่าวเป็ นงาน
สาธารณะ จะให้เอกชนทําได้อย่างไร ถ้าดูตวั อย่างกรณีประเทศออสเตรเลีย จะพบว่า เขาใช้
เรือนจําเอกชนมาก่อน แล้วจึงสร้างเรือนจําของทางราชการขึน้ ทีหลัง
นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิ การศาลยุติธรรม
คดี อ าญาที่ มี จํ า นวนมากเป็ นอั น ดั บ หนึ่ ง ของศาลชั น้ ต้ น คื อ คดี ค วามผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ ซึ่งมีประมาณปี ละ 1.5 แสนคดี ติดตามด้วยคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัตจิ ราจร พระราชบัญญัตกิ ารพนัน และพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง
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การทํางานบริการสังคมแทนค่าปรับยังใช้กนั น้อย ทางศาลไม่ได้มปี ญั หาที่จะนํ ามาใช้
เพราะการกัก ขัง แทนค่ า ปรับ นัน้ ไม่เ หมาะสมเพราะการปรับ มุ่ง ลงโทษทางทรัพ ย์สิน ไม่ไ ด้
ต้องการลงโทษทางเสรีภาพ แต่ตามกฎหมายปจั จุบนั การลงโทษผูก้ ระทําผิดด้วยวิธกี ารทํางาน
บริก ารสัง คมแทนค่ า ปรับ จะไม่ ส ามารถนํ า มาใช้ไ ด้ หากปราศจากความยิน ยอมของผู้นั น้
นอกจากนี้ ในคดีทม่ี โี ทษปรับสูงๆ โทษก็จะเกินกว่าเพดานทีก่ ฎหมายอนุ ญาตให้ทาํ บริการสังคม
ได้ ศาลจึงไม่สามารถลงโทษด้วยการให้บริการสังคม
ส่ว นที่ง านวิจยั ระบุ ว่ามีค ดีเ ข้าสู่ศ าล 1.2 ล้า นคดี เป็ นคดีอาญา 5 แสนคดี ควรตัง้
คําถามว่ากระบวนการกลันกรองคดี
่
ตงั ้ แต่ชนั ้ สอบสวนจนถึงศาลมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากดู
จากสถิติการลงโทษในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับญี่ปุ่น จะพบว่าร้อยละ 90 ของคดีท่ี
อัยการญีป่ ุ่นฟ้องศาลจะตัดสินลงโทษ แสดงว่ากระบวนการกรองคดีมปี ระสิทธิภาพ ผูท้ ไ่ี ม่ได้ทํา
ความผิดก็ไม่ตอ้ งเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม
ต่อปญั หาที่ว่าคดีล่าช้า ทางศาลเองก็มเี ป้าหมายว่าคดีควรจะเสร็จภายใน 1 ปี แต่คดี
บางคดี เช่น คดีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็ นคดีท่พี จิ ารณาแบบเดิม แต่ขณะนี้เมื่อใช้ระบบการ
พิจารณาคดีแบบต่อเนื่อง ปญั หาการดําเนินคดีล่าช้าก็น้อยลง ปญั หาตอนนี้อยู่ท่ศี าลอุทธรณ์
และศาลฎีกา เพราะจะมีคดีจาํ นวนมากจากศาลชัน้ ต้นทัวประเทศขึ
่
น้ ไปสูศ่ าลอุทธรณ์ซง่ึ มีอยู่ 10
ศาล โดยจะมีคดีข้นึ สู่ศาลอุทธรณ์ ร้อยละ 10 ของคดีท่พี จิ ารณาจากศาลชัน้ ต้น คือประมาณ
100,000 คดี นอกจากนี้ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกายังต้องทําคดีเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ด้วย จึงมี
คดีทค่ี า้ ง 40,000 กว่าคดี และจะค้างสะสมไปเรือ่ ย
แม้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 219 วรรค 2 กําหนดว่าในคดีทไ่ี ม่เป็ นสาระแก่การ
วินิจฉัย ศาลสามารถไม่รบั วินิจฉัยได้ แต่กระบวนการนัน้ เมือ่ นํามาใช้แล้วก็ไม่ได้ทาํ ให้จาํ นวนคดี
ลดลงจากศาลนัก
เห็นด้วยกับการลดกฎหมายที่กําหนดโทษทางอาญา แต่ ถ้าศึกษาดู จะพบว่าในการ
แก้ไ ขกฎหมายหมิ่น ประมาทที่ผ่ า นมา แก้แ ล้ว กลับ มีก ารเพิ่ม โทษในกฎหมายให้ห นั ก ขึ้น
ส่วนตัวเห็นว่าการทีม่ กี ฎหมายหลายฉบับมีโทษทางอาญา แต่ไม่มสี ภาพบังคับทําให้กฎหมาย
ขาดความศักดิ ์สิทธิ และประชาชนไม่เกรงกลัวและเคารพกฎหมาย
fines นัน้ ก็เห็นด้วย เพราะฐานะทาง
การเพิม่ โทษปรับให้สูงขึ้น และการใช้ day
เศรษฐกิจของแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันเมื่อต้องโทษปรับ เช่นเดียวกับเรื่องหลักประกันในการ
ปล่อยชัวคราวควรกํ
่
าหนดให้เป็ นไปตามรายได้ดว้ ย
การเพิม่ ทางเลือกในกระบวนการยุตธิ รรม ทีป่ รากฏในต่างประเทศ เช่น การต่อรองรับ
สารภาพ (plea bargaining) ในสหรัฐอเมริกาเขายอมรับว่าถ้ามีงบประมาณและบุคคลากร
เพียงพอ ก็ไม่อยากให้มกี ารต่อรองรับสารภาพเกิดขึ้น นอกจากนี้ การต่อรองรับสารภาพใน
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สหรัฐจะมีกระบวนการตรวจสอบโดยศาล หลายประเทศยังมีกระบวนการชะลอฟ้อง นอกจาก
การไกล่เกลีย่ ทีใ่ ช้ได้เฉพาะคดีทย่ี อมความกันได้
เห็นด้วยกับการเพิม่ ข้อจํากัดในการอุทธรณ์ฎีกา แต่ต้องคํานึงด้วยว่าไปกระทบสิทธิ
ประชาชนหรือไม่ ประชาชนยังได้รบั ความเป็ นธรรมหรือไม่ กรณีผปู้ ระนีประนอมหรือผูไ้ กล่เกลีย่
ทางศาลได้นําประมวลจริยธรรมของผู้พพิ ากษามาเทียบเคียงใช้ โดยอยู่ในขัน้ ตอนของการ
พิจารณากันอยู่ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผปู้ ระนีประนอมหรือผูไ้ กล่เกลีย่ มีความเป็ นกลางและอิสระ
ปญั หาในการใช้มาตรการทางแพ่งทําให้ประชาชนต้องหันมาใช้มาตรการทางอาญา
เพราะกระบวนการทางแพ่งไม่ได้ผลเท่ากระบวนการทางอาญา เราต้องทําให้มาตรการทาง
ั ญา จะนิ ย มใช้ก าร
แพ่ง มีป ระสิท ธิภ าพและบัง คับ ได้จ ริง ในอเมริก า คดีท รัพ ย์สิน ทางป ญ
ดําเนินคดีทางแพ่งมากกว่าทางอาญา แต่ในประเทศไทย คดีของศาลทรัพย์สนิ ทางปญั ญาและ
การค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่กลับเป็ นคดีอาญา เพราะคนกลัวติดคุกจึงยอมชําระเงินและ
ชดใช้คา่ เสียหาย
การมอบให้เอกชนเข้ามาทํางานในกระบวนการยุตธิ รรมอย่างทีบ่ างท่านกล่าวไว้ ก็เห็น
ด้วย เพราะงานในกระบวนการยุตธิ รรมบางอย่างเอกชนก็สามารถทําได้
นายวุฒิชยั หรูจิตตวิ วฒ
ั น์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
เมื่อ มีก ารกํ า หนดให้ศ าลต้ อ งพิจ ารณาคดีค รบองค์ ค ณะตามรัฐ ธรรมนู ญ ปี 2540
ความสามารถในการพิจารณาของศาลก็ลดลง จากเดิมที่เคยพิจารณาได้วนั ละ 9 เรื่อง ก็เหลือ
เพียงวันละเรื่องเดียว อันเป็ นทีม่ าของปญั หาคดีสะสม การพิจารณาของศาลอุทธรณ์เมื่อมีการ
วางมาตรการทีด่ ขี น้ึ ก็ทาํ ให้การพิจารณาเร็วขึน้ การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีสถิตคิ ดี
ค้างอยูเ่ พียง 40 กว่าเรือ่ ง และสามารถพิจารณาคดีให้เสร็จได้ภายใน 3 เดือน
หลัก การที่ร องรับ การใช้โ ทษจํ า คุ ก ในประเทศไทยเป็ น หลัก การที่ค่ อ นข้า งล้า หลัง
หลักการใหม่ท่ปี จั จุบนั ได้รบั การยอมรับคือ หลักของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่ง
ไม่ใช่การใช้โทษปรับเพียงอย่างเดียว แต่มพี น้ื ฐานในการเยียวยาผูเ้ สียหายและการลงโทษเพื่อ
การฟื้ นฟู เช่น การรอการลงโทษ ในป จั จุ บ นั กฎหมายไทยก็มีบ ทบัญญัติเ ชิง ยุติธ รรมเชิง
สมานฉันท์บา้ ง เช่น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 และประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา มาตรา 44/1 ทีใ่ ห้ผเู้ สียหายยืน่ คําร้องขอค่าสินไหมทดแทนได้ในคดีละเมิด
หากไปดูในอนุ สญ
ั ญาสิทธิเด็กทีไ่ ทยเป็ นภาคีสมาชิกอยู่ จะพบว่าต้องใช้โทษจําคุกเป็ น
มาตรการสุดท้ายในคดีทไ่ี ม่สามารถใช้โทษอื่นได้ แต่กรณีของประเทศไทย ตามรายงานของ
คณะผูว้ จิ ยั ความผิดฐานบุกรุกมีโทษจําคุก 1 ปี แต่โทษปรับเพียง 2,000 บาท หากเปลี่ยนโทษ
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ปรับเป็ นโทษกักขังแทนค่าปรับ โดยใช้การกักขัง 1 วันต่อโทษปรับ 200 บาทก็จะพบว่า จะ
กักขังแทนค่าปรับได้เพียง 10 วันเท่านัน้ จากความไม่สมดุลของโทษศาลจึงถูกบีบบังคับให้ใช้
โทษจําคุก แต่ในความผิดบางประเภท เช่น ความผิดเกี่ยวกับวิดที ศั น์กลับมีโทษขัน้ ตํ่าไว้ถงึ
200,000 บาท และเมือ่ ศาลลงโทษก็ถูกสังคมโจมตีว่า ลงโทษหนักเกินไป ในต่างประเทศจะไม่
มีการกําหนดโทษขัน้ ตํ่า แต่ให้เป็ นดุลพินิจของผูพ้ พิ ากษาทีจ่ ะลงโทษเอง
เรามีกฎหมายทีก่ ําหนดโทษทางอาญาเกินความจําเป็ น ในพระราชบัญญัตกิ ารพนัน มี
มาตราหนึ่งกําหนดว่า ให้สนั นิษฐานไว้ว่าผูท้ อ่ี ยูใ่ นบริเวณทีม่ กี ารเล่นการพนันนัน้ เล่นการพนัน
ด้วย ซึ่งเป็ นการขัดต่อหลักการของรัฐธรรมนู ญที่กําหนดให้สนั นิษฐานว่าจําเลยเป็ นผูบ้ ริสุทธิ ์
(presumption of innocence) และหากมีการจับผูเ้ ล่นการพนัน 30 คนก็จะเกิด 30 คดี
การเปรียบเทียบปรับเป็ นโทษอาญาอย่างหนึ่ง ซึ่งหากไม่มคี ําพิพากษาจะใช้มาตรการ
ลงโทษไม่ได้ ถือว่าขัดหลักคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เรื่องโทษปรับตามรายได้
(day fines) ก็ดี แต่มปี ญั หาว่าจะนํามาใช้อย่างไร เพราะปจั จุบนั การกําหนดโทษของกฎหมาย
ไทยมีอยูก่ ว่า 90 ชัน้ โทษ ซึง่ อาจมีปญั หาในการยกเลิกการกําหนดโทษแบบเดิม
ส่วนตัวคิดว่า ต้องมีการแก้ไขมาตรา 56 ประมวลกฎหมายอาญา เพราะกําหนดว่าศาล
จะใช้มาตรการบริการสังคมได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้วธิ ีการรอการลงโทษ แต่ในประเทศอังกฤษ
ศาลมีทางเลือกถึง 23 มาตรการ มีอสิ ระมากในการเลือกว่าจะใช้มาตรการอะไรลงโทษผูก้ ระทํา
ผิด ในสหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน
นายมาร์ค เจริ ญวงศ์ อัยการประจําสํานักงานพิ เศษ ฝ่ ายพัฒนากฎหมาย
พนัก งานอัย การมีค ดีท่ีต้อ งพิจ ารณาจํา นวนมากโดยเฉพาะคดีค วามผิด ต่ อ ส่ว นตัว
ปจั จุบนั มีการนํ าบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมมาใช้ดําเนินคดีให้เอกชนมาก เช่น ในคดีเช็ค
และคดีหมิน่ ประมาท แต่สุดท้ายก็ไปยอมความกันในชัน้ ศาล อยากให้ดูตวั อย่างญี่ปุ่น ซึ่งคดี
ความผิดต่อส่วนตัว ต้องนํามาเสนออัยการพิจารณาว่า มีพยานหลักฐานพอหรือไม่ คล้ายกับการ
ตรวจหรือการไต่สวนมูลฟ้อง แต่หากจะฟ้องคดีต้องไปจ้างทนายฟ้องเองซึ่งเป็ นการลดต้นทุน
ของรัฐในคดีประเภทนี้ได้
ในปี 2551 มีคดีเข้าสู่สํานักงานอัยการทัง้ หมด 4 ล้านกว่าคดี รวมทัง้ คดีเปรียบเทียบ
ปรับ แต่มพี นักงานอัยการอยู่เพียง 3,000 กว่าคนเท่านัน้ รัฐควรช่วยในการกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการดําเนินคดีต่างๆ ในสหราชอาณาจักร เมื่อคุกใกล้เต็ม รัฐบาลจะแจ้งไปยังศาล
เพื่อให้ศาลไม่พพิ ากษาใช้โทษจําคุกเป็ นหลัก ในสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ การกําหนดยีต่ อ็ ก
ของศาลจะเป็ นไปตามนโยบายของรัฐด้วย
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การใช้โทษจําคุก บางกรณีอาจไม่ได้ผลเท่ากับมาตรการทางปกครองหรือมาตรการอื่น
เช่น ในคดีเช็ค การใช้เครดิตบูโร หรือการลงโทษห้ามใช้เช็ค น่ าจะทําให้นักธุรกิจกลัวมากกว่า
โทษจําคุกเสียอีก
นายวิ ทยา แก้วบัวขาว เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฎิ รปู สังคมและการเมือง
เป็ นประชาชนซึง่ เคยต้องคําพิพากษาจําคุก เนื่องจากถูกตัง้ ข้อหาบุกรุกทีด่ นิ ซึง่ เป็ นของ
ตนมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ เป็ นคนจนจึงเข้าไม่ถงึ ความยุตธิ รรม
คุณปรีดา คงแป้ น มูลนิ ธิชมุ ชนไทย
ทํางานกับชาวบ้าน เข้าใจดีว่าความยุตธิ รรมทีล่ ่าช้าคือความอยุตธิ รรม ชาวบ้านทีต่ ้อง
ตกเป็ นผูต้ อ้ งหาต้องเสียเงินเพื่อต่อสูค้ ดี บางคนต้องกูเ้ งินนอกระบบ โดยไม่รวู้ ่าเมื่อใดจะใช้หนี้
หมด มีมากมายทีช่ าวบ้านถูกจับและถูกกล่าวหาว่าทําประมงทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกยึด
เรือของกลางทําให้ไม่มเี ครือ่ งมือในการทํากินทัง้ ๆ ทีส่ ดุ ท้ายแล้ว ตํารวจและพนักงานอัยการก็สงั ่
ไม่ฟ้อง คนจนจึงได้รบั ผลกระทบจากกระบวนการยุตธิ รรมมากกว่าคนรวย
ควรมีกระบวนการไกล่เกลีย่ หรือยุตธิ รรมชุมชน เพือ่ ไม่ให้คดีตอ้ งเข้าสูศ่ าลทุกเรื่อง คดี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทีช่ าวบ้านต้องการปกป้องสิทธิของชุมชนและทรัพยากรไม่ควรเป็ นคดีอาญา
มีกรณีการสร้างเขื่อนแล้วทําให้ทด่ี นิ ชาวบ้านถูกนํ้ าท่วม ชาวบ้านมามาประท้วงแต่กลับถูกศาล
พิพากษาจําคุก
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาจากสภาทนายความ
สภาทนายความทําเรื่องไกล่เกลี่ยมานานมีผลงานมาก ทําให้เห็นว่าทนายความไม่ใช่
ต้องการให้เกิดคดีขน้ึ แต่อย่างเดียว การไกล่เกลี่ยดังกล่าวทําให้รฐั ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย มีเพียง
เบีย้ เลีย้ งให้ทนายความวันละ 500 บาทเท่านัน้ ไม่ตอ้ งมีเงินเดือนและบ้านพักให้ แต่อยากให้รฐั
เพิม่ งบประมาณสนับสนุ นสภาทนายความทีม่ ภี าระงานมากด้วย
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