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บทคดัยอ่ 
  การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและปัญหาเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชั้น  
การสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากฎหมาย 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน โดยผูว้ิจยัไดน้ าวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ ประกอบ
ไปดว้ย การวิจัยเชิงเอกสาร และขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก  ซึ่งประกอบไปดว้ยฝ่ายปฏิบัติ ผูบ้ริหารหน่วย  
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา  
 ผลการวิจยั พบว่า ในคดีความผิดที่มีอตัราโทษจ าคกุอย่างสงูไมเ่กินสามปี ตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญตัิ  
ซึ่งไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทไดเ้ฉพาะในชัน้การสอบสวนเท่านัน้ ควรใหม้ีการไกลเ่กลี่ยคดีประเภทเดียวกนั ในชัน้พนกังาน
อยัการ และการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทก่อนฟ้องของศาลยตุิธรรม ส าหรบัปัญหาการใชด้ลุพินิจของพนกังานสอบสวนผูม้ี
อ  านาจ ในการพิจารณามีค าสั่งใหห้รอืไมใ่หไ้กลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญา ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ควรออกระเบียบ
ก าหนดแนวปฏิบัติใหช้ัดเจน เก่ียวกับพฤติการณ์ที่รา้ยแรงและส่งผลกระทบรุนแรงต่อสงัคมโดยรวม แต่กรณีคดี
ความผิดอันยอมความไดแ้ละคดีความผิดลหโุทษ ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดใหม้ีการใชด้ลุพินิจใหห้รอืไมใ่ห้
ไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท และกรณีพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจพิจารณามีค าสั่งไมใ่หไ้กลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญา สมควร
มีการตรวจสอบดลุพินิจโดยผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปชัน้หนึง่  
  ข้อเสนอแนะที่ส  าคัญ คือให้มี การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับการไกล่เกลี่ย 
ขอ้พิพาทในชัน้การสอบสวน ตามพระราชบญัญัติการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562  นอกจากนีส้  านกังานต ารวจ
แห่งชาติควรออกระเบียบในการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทในชั้นการสอบสวนใหม้ีความชัดเจน และก าหนดคุณสมบัติ 
ของผูไ้กลเ่กลีย่เพิ่มเติม 
 
ค าส าคญั: การไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญา  ชัน้การสอบสวน  
 
Abstract 
  Problem Statement: The research on “Mediation in criminal case in the investigation phase of The 
Royal Thai Police", under the Dispute Mediation Act B.E. 2562 aims to examine the role of the investigators 
of The royal Thai police to perform their functions and duties under the Dispute Mediation Act B.E. 2562.   
                Purpose of Study: The purpose of this study is to analyze the Dispute Mediation Act B.E. 2562 
regarding the mediation between victims and offenders in criminal case with a rate of up to three years in 



 
 

prison, by consented of parties, in the investigation phase of The Royal Thai Police which considering the 
mandatory mediation informative meeting. 
  Methods: In order to achieve the goal of the study, I will analyze the new framework considering 
experts, such as investigators, prosecutors, lawyers and judges, the stakeholders’ interpretation and 
reactions caused by the occurrence of these changes.  
  Findings and Results: According to the Dispute Mediation Act B.E. 2562, criminal mediation is 
possible in certain situations, taking into account that the new law is only to decrease the number of cases 
lacking legal support registered in the courts of law. The victim is neither forced to sign an agreement with 
the offender, nor to have a new confrontation with their offenders during the mediation informative meetings, 
especially if the high level of emotional involvement is considered. If the investigating officer having 
jurisdiction issues an order not to mediate a criminal case. It will be checked for discretion by a supervisor 
above the first class.  
   Conclusions and Recommendations: For a better understanding and enforcing of the Dispute 
Mediation Act B.E. 2562 The Royal Thai Police should establish regulations and guidelines clearly and 
should pay attention to the credibility of the mediator to come to mediate criminal disputes in the 
investigation, are discussed in great detail throughout the findings and conclusion of this research paper. 
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บทน า 

 ปัญหาส าคญัของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยคือผูต้อ้งขงัลน้คกุ ซึ่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการหา
วิธีแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว คณะรฐัมนตรไีดม้ีมติ เมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2544 มอบหมายใหห้นว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งศกึษา
มาตรการเพื่อลดปริมาณคดีขึน้สู่ศาล ไดแ้ก่ มาตรการปรบั การระงับขอ้พิพาททัง้ในศาลและนอกศาล มาตรการ
ความผิดอนัยอมความได ้มาตรการต่อรองค ารบัสารภาพ มาตรการชะลอการฟ้อง การคมุประพฤติ  การด าเนินการ
ตามพระราชบญัญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรการเพื่อความปลอดภยั มาตรการพกัการ
ลงโทษ และมาตรการเด็กและเยาวชน (อทุยั อาทิเวช, 2563, หนา้ 12) เนื่องจากกระบวนการยตุิธรรมกระแสหลกันัน้
มีผลบงัคบัต่อผูก้ระท าผิดดว้ยการลงโทษเป็นส าคญั ตามรูปแบบการลงโทษ 4 ประการ คือ เพื่อการแกแ้คน้ทดแทน  
เพื่อป้องปรามความผิด เพื่อกันผูก้ระท าความผิดออกจากสงัคม และเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟู (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2549, 
หนา้ 361) จึงมีการน ากระบวนการยตุิธรรมทางเลือกเขา้มาใชค้วบคู่กบักระบวนการยตุิธรรมกระแสหลกั โดยการน า
หลักการของกระบวนการยุติ ธรรมเชิงสมานฉันท์มาด าเนินการ อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้มีพัฒนาการ 
ทางคดีอาญา เก่ียวกบักระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทม์าระยะหนึ่ง โดยการน ารูปแบบการประชุมกลุม่ครอบครวั 
(Family Group Conferencing) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในคดีที่เด็กและ
เยาวชนกระท าผิด (จุฑารตัน ์เอือ้อ านวย, 2547, หนา้ 135) โดยกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉนัทน์ัน้ เป็นทางเลือก 
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ ขอ้พิพาท และการกระท าผิดบางประเภท แทนการใช้ช่องทางของกระบวนการ
ยตุิธรรมกระแสหลกัเพียงช่องทางเดียวส าหรบัความขดัแยง้ทกุประเภทในสงัคม (จฑุารตัน ์เอือ้อ านวย, ชยัทิศ พิเศษสกลกิจ 



 
 

และ วิชชาญ ชนะชัยวิบูลยว์ฒัน,์ 2548, หนา้ 6) ต่อมาจึงไดม้ีการพฒันาไปสู่การบญัญัติกฎหมายที่ใชส้  าหรบั
การไกล่เกลี่ยคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาขึน้ ได้แก่ พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งมี
บทบญัญัติเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน  โดยพระราชบญัญัติฉบบันี ้ไดม้ีการวาง
แนวทางปฏิบัติส  าหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นการสอบสวน เพื่ อให้คดีอาญาบางประเภทมีรูปแบบ 
การด าเนินการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทโดยผูไ้กลเ่กลีย่ ในชัน้การปฏิบตัิงานของพนกังานสอบสวนเป็นครัง้แรก 
 การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชัน้พนกังานสอบสวน ตามพระราชบญัญัติการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท 
พ.ศ. 2562 เป็นบทบาทหนา้ที่ของพนกังานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยคดีอาญา โดยพนกังานสอบสวนตอ้งแจง้สิทธิ 
ใหคู้่กรณีทราบในโอกาสแรกว่ามีสิทธิยื่นค ารอ้งขอไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทได ้เมื่อคู่กรณีทัง้ฝ่ายผูเ้สียหายและผูต้อ้งหา
สมคัรใจประสงคจ์ะเขา้รว่มการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทใหคู้่กรณียื่นค ารอ้งต่อพนกังานสอบสวน โดยมีเง่ือนไขว่ าคดีนัน้
ตอ้งมิไดอ้ยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ใหคู้่กรณียื่นค ารอ้งขอต่อพนกังานสอบสวน ประเภทคดีที่ใหอ้  านาจ
หนา้ที่พนกังานสอบสวนด าเนินการไกลเ่กลี่ยไดใ้นชัน้การสอบสวน ไดแ้ก่ คดีความผิดอนัยอมความได ้คดีความผิด  
ลหโุทษ และคดีความผิดที่มีอตัราโทษจ าคกุอยา่งสงูไมเ่กินสามปีตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญตัิ  
 เมื่อพิจารณาคดีอาญาทัง้ 3 ประเภทที่สามารถไกล่เกลี่ยไดใ้นชัน้การสอบสวน กล่าวคือ คดีความผิด 
อันยอมความได้ คดีความผิดลหุโทษ และคดีความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสาม ปีตามบัญชี 
ทา้ยพระราชบญัญัติ จะเห็นไดว้่า การไกล่เกลี่ยในชัน้การสอบสวนนัน้ พนกังานสอบสวนมีอ านาจท าการไกลเ่กลี่ย
คดีอาญาไดม้ากกวา่ประเภทความผิดที่ก าหนดไวใ้นบททั่วไป กลา่วคือ พนกังานสอบสวนมีอ านาจการไกลเ่กลีย่คดี
ความผิดต่อแผ่นดินที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปีตามบัญชีทา้ยพระราชบัญญัติดว้ย แต่การก าหนด
คณุสมบตัิของผูไ้กลเ่กลี่ยในสว่นของการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน ก าหนดคณุสมบตัิตามบท
ทั่วไปคือ (1) ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท ตามหลกัสตูรที่คณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติ ตามกฎหมายว่าดว้ยการพฒันาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรบัรอง (2) เป็นผูม้ีประสบการณใ์นดา้น
ตา่งๆ อนัจะเป็นประโยชนแ์ก่การไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท 
 การเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในชัน้การสอบสวนนัน้ ตอ้งผ่านการพิจารณามีความเห็นของพนกังาน
สอบสวนผูม้ีอ  านาจออกค าสั่ง ซึ่งตามระเบียบส านกังานต ารวจแห่งชาติ ว่าดว้ยพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจออกค าสั่ง 
ใหไ้กลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญา พ.ศ. 2562 ก าหนดใหห้วัหนา้หน่วยงานที่มีอ  านาจสอบสวน เป็นพนกังานสอบสวน 
ผูม้ีอ  านาจออกค าสั่งไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญา คือ ผูก้  ากับการหัวหนา้สถานีต ารวจ นอกจากนีไ้ดก้ าหนดให้
หวัหนา้หนว่ยงานท่ีมีอ  านาจสอบสวนก าหนดล าดบัอาวโุสใหม้ีการรกัษาราชการแทนมีอ านาจออกค าสั่งแทนได ้ 
 กรณีคู่กรณียื่นค ารอ้งขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต่อพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวน  
มีความเห็นเสนอ หากพนกังานผูม้ีอ  านาจออกค าสั่งเห็นวา่พฤติการณข์องการกระท าความผิดไมร่า้ยแรงและไม่สง่ผล
กระทบรุนแรงตอ่สงัคมโดยรวม ใหพ้ิจารณามีค าสั่งใหไ้กลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญา โดยพระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่
ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ก าหนดให ้การยื่นค ารอ้งขอไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญา การพิจารณาและระยะเวลาการสั่ง  
ค ารอ้ง และกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามความในหมวดนี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ  
และเง่ือนไข ตามระเบียบที่ผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือหน่วยงานอื่นแลว้แตก่รณี  อย่างไรก็ตามในสว่นของการ
พิจารณาว่าพฤติการณ์ของการกระท าความผิดไม่ร ้ายแรงและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวม  
ตามบทบญัญตัิกฎหมายยงัไมไ่ดร้ะบหุลกัเกณฑใ์หม้ีความชดัเจนเก่ียวกบัพฤติการณด์งักลา่ว ประกอบกบัในระเบียบ



 
 

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ก็ยงัไมไ่ดก้ าหนดเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงักลา่วไวแ้ตอ่ยา่งใด จึงมีปัญหาในการ
บงัคบัใชใ้หเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 นอกจากนี ้กรณีที่พนักงานสอบสวนผู้มีอ  านาจออกค าสั่ง มีค  าสั่งไม่อนุญาตให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ทางอาญา ตามพระราชบญัญัติการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 กฎหมายไม่ไดบ้ญัญัติใหเ้กิดความชดัเจนวา่เป็น
ที่สดุ หรือใหม้ีการตรวจสอบดลุพินิจดงักลา่ว และยงัไม่ไดม้ีการก าหนดแนวทางในระเบียบส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
ที่เก่ียวขอ้งแตอ่ยา่งใด 
   จากข้อเท็จจริงและปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ทางอาญาในชัน้การสอบสวน มีปัญหากฎหมายหรือไม่ประการใด เก่ียวกบัคณุสมบตัิของผูไ้กลเ่กลี่ย อ านาจหนา้ที่
ของพนกังานสอบสวน และพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ ในการด าเนินการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท  ตลอดจนกระบวนการ
ตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ีอ  านาจออกค าสั่งใหไ้กล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญา แมก้่อนจะมีการ
บญัญัติพระราชบญัญัติการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 จะมีการศึกษาเก่ียวกบัการบญัญัติกฎหมายในลกัษณะ 
น ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัประเทศไทยจ านวนมาก แต่เมื่อมีบทบญัญัติกฎหมาย
ฉบับนีเ้พื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายกลาง เพื่อใหห้น่วยงานของรฐั พนักงานสอบสวน หรือศูนยไ์กล่เกลี่ยขอ้พิพาท  
ภาคประชาชน ใชใ้นการยุติหรือระงบัขอ้พิพาทแลว้  จึงควรศึกษาว่าบทบญัญัติกฎหมาย ในส่วนของการไกลเ่กลี่ย 
ขอ้พิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน สง่เสรมิกระบวนการยตุิธรรม โดยท าใหป้รมิาณคดีสูศ่าลลดนอ้ยลง ลดปัญหา
ความขดัแยง้เกิดความสมานฉนัทใ์นสงัคม ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสรา้งสงัคมใหอ้ยู่รว่มกนัอย่างปกติสขุ 
หรือมีบทบญัญัติกฎหมายในเรื่องใด เก่ียวกบัการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชัน้พนกังานสอบสวน ที่มีปัญหา  
ขอ้กฎหมายที่สมควรแกไ้ขปรบัปรุง ใหม้ีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานของพนกังานสอบสวนมากยิ่งขึน้ 
 
วตัถปุระสงค ์
  1.  เพื่อศึกษาแนวคิดและปัญหาเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน  
ตามพระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากฎหมาย ที่เก่ียวขอ้งกับการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชั้นการ
สอบสวน 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

  ในชัน้การสอบสวน โดยหลกัแลว้หากพนกังานสอบสวนสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ ในการไกลเ่กลี่ยคดีอาญา
บางประเภท ไดแ้ก่ คดีความผิดอนัยอมความได ้คดีความผิดลหุโทษ และคดีความผิดที่มีอตัราโทษจ าคกุอย่างสงู  
ไมเ่กินสามปีตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญตัิ ตามพระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 โดยตอ้งแจง้สทิธิ
ตามกฎหมายใหผู้ต้อ้งหาและผูเ้สยีหายทราบ และใหค้วามส าคญัในการด าเนินการ จะเป็นการช่วยลดจ านวนคดีที่จะ
ขึน้สูศ่าลและภาระของกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาได ้ซึ่งพนกังานสอบสวนสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดโ้ดยไมม่ี
สภาพปัญหาขอ้กฎหมาย 
 
 
 



 
 

ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 
  1.  ไดผ้ลการวิจยัเก่ียวกบัปัญหากฎหมายและปัญหาอื่นๆ เก่ียวกบัการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญาในชัน้
การสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญา พ.ศ. 2562  
  2.  ไดข้อ้เสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย เพื่อใหส้  านักงานต ารวจแห่งชาติน าไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการด าเนินการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยใช้
วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยท าการรวบรวมเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับงานวิจยั ส่วนการใช้
เครื่องมือในการวิจัยเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยด าเนินการสัมภาษณ์ 
ผูท้รงคณุวฒุิและผูเ้ช่ียวชาญ ที่มีประสบการณก์ารท างานในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา และเครือ่งมือในการวจิยั
มีการทดสอบความตรงดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ทา่น 
  ขอบเขตดา้นเนือ้หา   
 ผูว้ิจยัท าการศกึษาวิจยัเอกสารทตุิยภมูิเก่ียวกบั หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวขอ้งกบัการไกลเ่กลีย่  
ขอ้พิพาททางอาญาและการน าไปปฏิบตัิทัง้ของต่างประเทศและของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหก์ฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญา เฉพาะในชัน้การสอบสวนของต ารวจเท่านัน้ ไม่รวมถึง  
ขอ้พิพาททางแพ่ง หรือขอ้พิพาททางอาญาซึ่งหน่วยงานอื่นมีอ านาจในการไกล่เกลี่ย ไดแ้ก่ศาล อยัการ กระทรวง
ยตุิธรรม และกระทรวงมหาดไทย โดยมุง่ศกึษาถึงสภาพปัญหาในการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท 
พ.ศ. 2562 และปัญหาในการปฏิบตัิงานของพนกังานสอบสวนในการไกล่เกลีย่ขอ้พิพาททางอาญา 
  ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
   การเก็บขอ้มูลโดยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์การท างานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผูว้ิจัยเลือกตัวอย่างผูใ้หข้อ้มูลส าคัญในการศึกษา 
คือ ผูพ้ิพากษา จ านวน 2 คน พนกังานอยัการ จ านวน 2 คน ผูบ้ริหารในส านกังานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 2 คน 
พนกังานสอบสวน จ านวน 5 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 11 คน ดงันี ้  
 1) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นผู้ด  ารงต าแหน่งผู้พิพากษา ซึ่งมี
ประสบการณก์ารท างานไมต่  ่ากวา่ 10 ปี จ านวน 2 คน 
 2) ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นผูด้  ารงต าแหน่งพนักงานอยัการ ซึ่งมี
ประสบการณก์ารท างานไมต่  ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 2 คน 
 3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้บริหารระดับสูงในส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นผู้ด  ารงต าแหน่งระดับ 
ผูบ้งัคบัการกองขึน้ไป จ านวน 2 คน 
 4) ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั พนกังานสอบสวน เป็นผูด้  ารงต าแหน่งผูก้  ากบัการ ซึ่งมีประสบการณก์ารท างาน 
ไม่ต ่ากว่า 1 ปี จ านวน 1 คน และเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง พนกังานสอบสวน ซึ่งมีประสบการณก์ารท างานไมต่  ่ากวา่ 3 ปี 
จ านวน 4 คน  
   
 



 
 

 การวิเคราะหข์อ้มลู 
  กระบวนการในการวิเคราะหข์อ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) นัน้ ไดน้ า
ข้อมูลส าคัญที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหา โดยด าเนินการร่วมกับ
กระบวนการรวบรวมขอ้มลูจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสาร (Documentary Research) โดยวิธีการวิเคราะห ์
ตามวิธีการเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) ตามประเด็น 
ความเป็นมาและสภาพปัญหา และที่พบในขอ้มลูที่ไดร้บัการสมัภาษณท์ัง้หมด จากนัน้จึงน าประเด็นหลกัมาพิจารณา
แบ่งแยกออกเป็นประเด็นยอ่ย (Categories) อนัเป็นกระบวนการวิเคราะห ์โดยเริ่มตน้จากการวิเคราะหภ์าพรวมไปสู่
การวิเคราะหป์ระเด็นยอ่ยของกระบวนการวิเคราะห ์ตามแนวทางการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยอาศยัแนวความคิด ทฤษฎี 
หลกักฎหมาย และผลงานวิจยั น ามาใชใ้นการวิเคราะหปั์ญหาที่ศกึษา  
 
ผลการวิจยั  
 ผลการศึกษาวิจยั พบว่ามีปัญหาขอ้กฎหมายและปัญหาอื่นๆ เก่ียวกบัการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญา 
ในชัน้การสอบสวน ตามพระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ดงัตอ่ไปนี ้
   ปัญหาทางกฎหมายในการปฏิบตัิงานของพนกังานสอบสวน ในการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชัน้
การสอบสวนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ประการแรก มาตรา 41(3) ใหอ้  านาจการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน
โดยไม่ใหห้น่วยงานอื่นมีอ านาจการไกล่เกลี่ยคดีอาญา ในคดีความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี  
ตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญัติ เมื่อพิจารณาเจตนารมณข์องกฎหมายที่ตอ้งการใหม้ีการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาท เพื่อลด
ปริมาณคดีขึน้สู่ศาล การก าหนดคดีอาญาที่อยู่ในเกณฑใ์หไ้กล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญาประเภทใดได ้จึงควรใหม้ี
กระบวนการที่สอดคลอ้งกันในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา โดยเปิดโอกาสใหคู้่กรณีรอ้งขอไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท
ดงักลา่วในชัน้พนกังานอยัการ และในชัน้ศาล ซึ่งมีการด าเนินการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทก่อนฟ้องคดีดว้ย ประการที่สอง
ส าหรบักรณีไมม่ีระเบียบของหนว่ยรองรบัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานใหม้คีวามชดัเจน ตัง้แตข่ัน้ตอนการแจง้สทิธิแกคู่ก่รณี 
วิธีการยื่นค ารอ้งของคู่กรณี หลกัเกณฑก์ารพิจารณาของพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ การท าส านวนการสอบสวน
กรณีการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทเป็นผลส าเร็จ และแบบฟอรม์การปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ จึงสมควร
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิใหเ้กิดความชดัเจนตอ่ไป 
  ปัญหาการใชดุ้ลพินิจของพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ ในการพิจารณามีค าสั่งใหห้รือไม่ใหไ้กล่เกลี่ย 
ขอ้พิพาททางอาญา เห็นไดว้่า การใชด้ลุพินิจของพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ ในการพิจารณามีค าสั่งใหห้รือไม่ให้
ไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญา มีเฉพาะการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทในชัน้การสอบสวน การสรา้งหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
โดยใหพ้นกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจออกค าสั่งใหไ้กล่เกลี่ยขอ้พิพาท โดยพิจารณาจากพฤติการณข์องการก ระท า
ความผิดไม่รา้ยแรงและไม่สง่ผลกระทบรุนแรงต่อสงัคมโดยรวม จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปใชใ้นกรณีความผิด
อาญาแผ่นดินตามมาตรา 41(3) เนื่องจากเป็นความผิดต่อแผ่นดิน ที่บางคดีจะมีลกัษณะการกระท าความผิดที่ไม่
สมควรใหม้ีการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทกนัได ้โดยส านกังานต ารวจแห่งชาติควรออกระเบียบก าหนดแนวปฏิบตัิใหช้ดัเจน
ว่าอย่างไรที่จะเป็นพฤติการณท์ี่รา้ยแรงและส่งผลกระทบรุนแรงต่อสงัคมโดยรวม ส าหรบัคดีความผิดตามมาตรา 
41(1) นัน้ เป็นคดีความผิดอันยอมความได ้โดยสภาพแลว้คู่กรณีสามารถถอนค ารอ้งทุกข ์หรือยอมความกันได ้ 
และมาตรา 41(2) คดีความผิดลหโุทษ ลกัษณะการกระท าไมม่ีความรา้ยแรง  ดงันัน้ ทัง้สองกรณีดงักลา่วจึงไมม่คีวาม
จ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดใหม้ีการใชด้ลุพินิจใหห้รอืไมใ่หไ้กลเ่กลีย่ขอ้พิพาท  



 
 

 ปัญหาเก่ียวกบัการตรวจสอบดลุพินิจของพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจในการมีค าสั่งใหห้รือไม่ใหไ้กลเ่กลี่ย 
ขอ้พิพาททางอาญา พระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ใหอ้  านาจการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญาในชัน้
การสอบสวนในประเภทคดีที่เป็นความผิดต่อแผ่นดิน โดยไม่ไดใ้หอ้  านาจหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา 
อื่นใด ดงันัน้ ดลุพินิจของพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจที่พิจารณามีค าสั่งใหห้รอืไมใ่หไ้กลเ่กลีย่ขอ้พิพาทจึงมีความส าคญั
ต่อผลคดี  ถ้าพนักงานสอบสวนผู้มีอ  านาจพิจารณามีค าสั่ งไม่ ให้ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา สมควร  
มีการตรวจสอบดลุพินิจโดยผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปชัน้หนึง่ เนื่องจากคดีอาญาเรือ่งนัน้ๆ จะขอไกลเ่กลีย่ในชัน้พนกังาน
อยัการหรือชัน้ศาลต่อไปไม่ได ้แต่จะตอ้งกลบัสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั
 ปัญหาเก่ียวกับคุณสมบตัิของผูไ้กล่เกลี่ย ส  าหรบักรณีที่ส  านกังานต ารวจแห่งชาติ ไม่ไดก้ าหนดระเบียบ
เก่ียวกบัคณุสมบตัิของผูไ้กลเ่กลี่ยเพิ่มเติมไว ้เห็นว่าผูไ้กลเ่กลี่ยถือวา่เป็นบคุคลที่มีความส าคญัและมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือใหคู้่ความสามารถหาขอ้ยุติได ้หรือเปรียบเสมือนเป็นจุดศูนยก์ลางของกระบวนการไกล่เกลี่ยทัง้ระบบ  
(รฐักร คลงัสมบตัิ, 2552, หนา้ 13) หากหนว่ยงานมีผูไ้กลเ่กลีย่ที่นา่เช่ือถือ ก็จะสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัคูก่รณีที่จะเขา้
มายื่นค ารอ้งขอเกลี่ยขอ้พิพาททางอาญา ประกอบกบัคดีอาญาเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสงัคม ผูไ้กลเ่กลี่ยที่เขา้มา
เป็นผูด้  าเนินการ จึงจ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และอายุที่เหมาะสม ซึ่งผูไ้กล่เกลี่ยควรมี
คณุสมบตัิที่ก าหนดเพิ่มเติมมากกวา่คณุสมบตัิพืน้ฐานตามพระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562  
 ปัญหาอื่นใดในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญา ตามพระราชบญัญัติการไกล่เกลี่ย
ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มีปัญหาที่ส  าคญัประการแรกคือ การติดตามเรง่รดัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิการไกลเ่กลี่ย
ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ตามที่ปรากฏว่าไม่มีสถานีต ารวจแห่งใดมีความพรอ้มในการด าเนินการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท  
ในชั้นการสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 การขับเคลื่อนของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบตัิ การตรวจสอบกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสูก่ารแกไ้ข
ปรบัปรุง ใหส้ามารถใชป้ฏิบตัิงานไดจ้ริง ทัง้ในดา้นของรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตัิ ปัญหาผูไ้กล่เกลี่ย และควร
พิจารณาถึงปัญหาอื่นๆ เช่น การจดัอบรม งบประมาณ และสถานที่  นอกจากนี ้แนวทางในการแกปั้ญหาผูไ้กลเ่กลี่ย
ของส านกังานต ารวจแห่งชาติที่น่าสนใจ คือการท าความตกลงกบัหน่วยงานอื่น เช่น ศาลยตุิธรรม เพื่อขอท าบนัทึก
ขอ้ตกลง(MOU) กบัศาลยตุิธรรม เพื่อขอผูไ้กลเ่กลี่ยตามพระราชบญัญัติการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ของศาล 
ใหส้มคัรใจมาขึน้บญัชีเป็นผูไ้กลเ่กลีย่ของส านกังานต ารวจแหง่ชาติอีกแหง่หนึง่  
 ผลการศึกษาวิจัย พบแนวทางในการพฒันากฎหมาย ที่เก่ียวขอ้งกับการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญา  
ในชัน้การสอบสวน ดงันี ้
  1) ควรแกไ้ขปรบัปรุงพระราชบญัญัติการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ใหห้น่วยงานอยัการ และศาล
ยตุิธรรม มีอ านาจไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญา ตามมาตรา 41(3) ในคดีความผิดที่มีอตัราโทษจ าคกุอยา่งสงูไมเ่กิน
สามปีตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญตัิ  
 2) ส  านกังานต ารวจแห่งชาติ ควรก าหนดระเบียบในการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน
ใหม้ีความชัดเจน ตัง้แต่ขัน้ตอนการแจง้สิทธิแก่คู่กรณี วิธีการยื่นค ารอ้งของคู่กรณี หลกัเกณฑก์ารพิจารณาของ
พนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ การท าส านวนการสอบสวนกรณีการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทเป็นผลส าเร็จ และแบบฟอรม์
การปฏิบัติที่ เ ก่ียวข้อง นอกจากนี ้ควรก าหนดคุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ยของส านักงานต ารวจแห่งชาติเพิ่มเติม  
จากคณุสมบตัิพืน้ฐาน ตามพระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 
 



 
 

สรุปผลการวิจยั 
  ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ในคดีความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี ตามบัญชีท้าย
พระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ซึง่ไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทไดเ้ฉพาะในชัน้การสอบสวนเทา่นัน้ ควรใหม้ี
การไกล่เกลี่ยคดีประเภทเดียวกัน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยใหคู้่กรณีมีสิทธิรอ้งขอใหม้ีการไกล่เกลี่ย  
ขอ้พิพาทดงักลา่วในชัน้พนกังานอยัการ และการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทก่อนฟ้องของศาลยตุิธรรม ส าหรบัปัญหาการใช้
ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผู้มีอ  านาจ ในการพิจารณามีค าสั่งให้หรือไม่ให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา  
โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ที่รา้ยแรง และส่งผลกระทบรุนแรงต่อสงัคมโดยรวม มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ 
ในกรณีความผิดอาญาแผน่ดิน โดยส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ควรออกระเบียบก าหนดแนวปฏิบตัิใหช้ดัเจน เก่ียวกบั
พฤติการณท์ี่รา้ยแรงและสง่ผลกระทบรุนแรงต่อสงัคมโดยรวม และถา้พนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจพิจารณามีค าสั่ง
ไม่ใหไ้กล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญา สมควรมีการตรวจสอบดุลพินิจโดยผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปชัน้หนึ่ง ประการ
สุดท้ายส านักงานต ารวจแห่งชาติสมควรก าหนดระเบียบเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท  
ทางอาญาในชั้นการสอบสวนใหม้ีความชัดเจน และควรใหค้วามส าคัญกับความน่าเช่ือถือของผูไ้กล่เกลี่ยที่จะมา
ด าเนินการไกลเ่กลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน  
 
อภิปรายผล 
 ส าหรบัการอภิปรายผลการวิจัย ประเด็นในการอภิปรายผลไดจ้ากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ซึ่งประเด็นในการอภิปรายจะแยกเป็น  
2 ประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ ประเด็นแรก แนวคิดและปัญหาเก่ียวกบัการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน 
ตามพระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 และประเด็นที่สองแนวทางในการพฒันากฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
กับการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน ซึ่งการอภิปรายผลในแต่ละประเด็นปัญหา ไดห้าแนวทาง 
ในการพฒันากฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายไวด้ว้ยแลว้ 
 1. ปัญหาทางกฎหมายในการปฏิบตัิงาน จากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 
 จากขอ้มลูในการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิและผูเ้ช่ียวชาญ จากหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา 
พบวา่มีปัญหาทางกฎหมายที่ส  าคญั และมีผลตอ่การบงัคบัใชก้ฎหมาย ดงันี ้
  1) มาตรา 41 (3) ใหอ้  านาจการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน กรณีคดีอาญา
แผ่นดินที่มีอตัราโทษจ าคกุอย่างสงูไม่เกินสามปีเฉพาะในชัน้การสอบสวน ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัมีความเห็นแยกเป็น 2 ฝ่าย 
ฝ่ายแรกเห็นว่า ควรใหม้ีการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท ตามมาตรา 41(3) ในชัน้พนกังานอยัการและศาลได ้ฝ่ายที่สองเห็นว่า 
ใหอ้ านาจเฉพาะในชัน้การสอบสวนมีความเหมาะสมแลว้  
 2) ไมม่ีระเบียบของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ รองรบัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานใหม้ีความชดัเจน  
 ในประเด็นนีผู้ ้วิจัยมีความเห็นว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน ยังมีปัญหา 
บางประการท่ีตอ้งพิจารณา ดงัตอ่ไปนี ้
 มาตรา 41(3) ความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ  
ตามบทบญัญัติกฎหมายใหอ้ านาจการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญาไวเ้ฉพาะในชัน้การสอบสวน จะเห็นไดว้่า 
ตามมาตรา 41(3) เป็นความผิดที่อยูใ่นเกณฑท์ี่ขอไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญาได ้แตม่ีขอ้แมใ้หท้ าไดใ้นเวลาที่จ ากดั
เฉพาะคดีอาญาอยู่ในชัน้การสอบสวนเท่านัน้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณข์องกฎหมายที่ตอ้งการใหม้ีการไกล่เกลี่ย 



 
 

ขอ้พิพาท เพื่อลดปริมาณคดีขึน้สู่ศาล หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใหไ้กล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญาประเภทใดได ้จึงควรมี
กระบวนการที่สอดคลอ้งกันในกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา โดยเปิดโอกาสใหคู้่กรณีรอ้งขอไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท
ดงักลา่วในชัน้พนกังานอยัการ และในชัน้ศาลซึง่มีการด าเนินการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทก่อนฟ้อง ตามระเบียบส านกังาน
ศาลยตุิธรรมวา่ดว้ยการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทตามพระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ซึง่เป็น
ทางเลือกใหผู้ท้ี่มีกรณีพิพาทใช้เป็นช่องทางในการยุติขอ้พิพาทก่อนที่ จะมีการฟ้องคดี แมเ้ดิมศาลจะมีการออก
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. 2560 เพื่อให ้
การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทในคดีอาญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยก าหนดประเภทคดี 
ไดแ้ก่ คดีความผิดอนัยอมความได ้และคดีความผิดที่ราษฎรเป็นโจทกฟ์้องกนัเอง ซึ่งเป็นการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทหลงั
ฟอ้งคดีโดยผูป้ระนีประนอมที่ขึน้ทะเบียนกบัส านกังานศาลยตุิธรรม  
  นอกจากนี ้เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เยอรมนั มาตรา 155a และ 155b ไดบ้ญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมใหอ้ยัการและศาลมีหนา้ที่ตอ้งตรวจดวู่าในแต่ละขัน้ตอน
ของการด าเนินคดีมีขั้นตอนใดที่มีความเป็นไปได้ในการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท และตอ้งสนับสนุนใหม้ีการไกล่เกลี่ย 
ขอ้พิพาทดว้ย โดยใหอ้ านาจส่งคดีเขา้สู่โครงการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท (ดวงกมล ค าวิโส, 2556 , หนา้ 91) แต่อย่างไร 
ก็ตาม การน ากระบวนการดงักลา่วไปใชม้ีไมม่ากนกั แมม้ีกฎหมายสง่เสรมิใหอ้ยัการและศาลเลือกใชโ้ดยการบญัญัติ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 155a และ 155b มารองรบั (สิทธิกร ศกัดิ์แสง, สราวธุ เบญจกุล, 
เจษฎา อนุจารี และสุชาติ ขวัญเกือ้, 2553, หนา้ 58) ดังนัน้ คดีอาญาที่อยู่ในประเภทที่พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ไกล่เกลี่ยคดีอาญาได้เฉพาะในชั้นการสอบสวน จึงควรมีการแก้ไขปรับปรุง  
ใหด้  าเนินการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทโดยพนกังานอยัการ และศาลไดเ้ช่นเดียวกนั เพื่อเป็นการสง่เสรมิการใชพ้ระราชบญัญัติ
ไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562  
  เมื่อพิจารณาความเป็นมาของกฎหมาย เดิมมีการผลกัดนัรา่งพระราชบญัญัติมาตรการแทนการฟอ้ง
คดีอาญา พ.ศ. .... ซึง่มีการน ารา่งพระราชบญัญตัิชะลอการฟอ้ง พ.ศ. .... มารวมกบัรา่งพระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่
คดีอาญาในชัน้การสอบสวน พ.ศ. ....  ต่อมาฝ่ายบริหารโดยกระทรวงยตุิธรรมจึงไดพ้ยายามผลกัดนัร่างกฎหมาย 
การไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทใหอ้อกมาใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายกลางไดส้  าเร็จ เมื่อเปรียบเทียบมาตรการชะลอฟอ้งกบัการไกลเ่กลีย่
ขอ้พิพาท เห็นไดว้่ามาตรการชะลอฟ้องในชัน้พนกังานอยัการ มีลกัษณะการใชอ้  านาจรฐัเขา้ไปบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เริ่มจากผูต้อ้งหาใหก้ารรบัสารภาพ และขอใหช้ะลอการฟ้อง พนกังานอยัการใชดุ้ลพินิจอาศยั
รายงานการสืบเสาะพรอ้มความเห็นของพนกังานคมุประพฤติ การสั่งใหม้ีการชะลอการฟ้องตอ้งไดร้บัความยินยอม
ของผูเ้สียหาย ซึ่งมีผลเป็นการสละสิทธ์ิในการฟ้องคดีอาญา แต่การไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทเป็นการด าเนินการตามความ
ยินยอมสมคัรใจของคูก่รณีเป็นส าคญั ถา้การไกลเ่กลี่ยเป็นผลและคูก่รณีปฏิบตัิตามขอ้ตกลงสิทธิน าคดีอาญามาฟอ้ง 
ก็ระงบั หากไม่เป็นผลจึงจะกลบัเขา้สูก่ระบวนการด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั และคู่กรณีจะขอ
ถอนตัวเมื่อใดก็ได้ หรือผู้เสียหายอาจฟ้องคดีอาญาในระหว่างการไกล่เกลี่ย ซึ่งจะมีผลให้การไกล่ เกลี่ยขอ้พิพาท 
ทางอาญาเป็นอันยุติ  (อุทัย อาทิเวช, 2563, หน้า 123-127) เห็นว่ามาตรการชะลอการฟ้องในเบื ้องต้นนั้น 
มีผลกระทบต่อสิทธิของผูเ้สียหาย สิทธิของผูต้อ้งหา และกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา แต่การไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาท
เริม่ตน้จากความประสงคข์องคูก่รณี และคูก่รณีอาจเปลีย่นใจกลบัเขา้สูก่ระบวนการยตุิธรรมทางอาญากระแสหลกัได ้
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 จึงสมควรไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีอ  านาจหน้าที่ 
ใหน้ าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 



 
 

  ส าหรบักรณีไม่มีระเบียบของหน่วยรองรบัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานใหม้ีความชดัเจน ตัง้แต่ขัน้ตอนการ
แจง้สิทธิแก่คู่กรณี วิธีการยื่นค ารอ้งของคู่กรณี หลกัเกณฑก์ารพิจารณาของพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ การท า
ส านวนการสอบสวนกรณีไกลเ่กลี่ยเป็นผลส าเร็จ และแบบฟอรม์การปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง เห็นไดว้่า ส  านกังานต ารวจ
แห่งชาติออกระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 เพียงบางประการ ยังไม่
ครอบคลมุรองรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิอย่างชดัเจน รวมถึงไม่มีแบบฟอรม์ที่เก่ียวขอ้งให้
พนกังานสอบสวนน าไปใชด้  าเนินการ ในแตล่ะขัน้ตอนเพื่อใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
 2. ปัญหาการใชด้ลุพินิจของพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ ในการพิจารณามีค าสั่งใหห้รือไม่ใหไ้กลเ่กลี่ย 
ขอ้พิพาททางอาญา  
 จากขอ้มลูในการสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวฒุิและผูเ้ช่ียวชาญ จากหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรมทาง
อาญา พบว่าไดใ้หค้วามเห็น แยกออกเป็น 2 ฝ่าย โดยฝ่ายแรกเห็นวา่การใชด้ลุพินิจออกค าสั่งของพนกังานสอบสวน
ผูม้ีอ  านาจ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ จ าเป็นตอ้งออกระเบียบก าหนดแนวทางในการพิจารณาออกค าสั่ง สว่นอีกฝ่ายเห็นวา่ 
ไมจ่ าเป็นตอ้งออกระเบียบก าหนดแนวทางในการพิจารณาออกค าสั่ง  
 ผูว้ิจยัเห็นวา่ ความเห็นฝ่ายแรกมีประเดน็ที่นา่สนใจ กลา่วคือ มาตรา 44 วรรคแรก เจตนารมณข์องกฎหมาย  
ในกรณีคู่กรณียื่นค ารอ้งขอไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญาต่อพนกังานสอบสวน การใชด้ลุพินิจใหห้รือไม่ใหไ้กลเ่กลี่ย  
ขอ้พิพาทชัน้การสอบสวนของพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ มีไดเ้ฉพาะความผิดอาญาต่อแผ่นดินเท่านัน้ ส่วนกรณี
ความผิดอันยอมความได้ จึงไม่มีอ  านาจไปใช้ดุลพินิจพิจารณาให้หรือไม่ให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นอกจากนั้น  
ตามมาตรา 41(2) คดีความผิดลหโุทษแมเ้ป็นความผิดตอ่แผ่นดิน แต่โดยสภาพมีลกัษณะไม่รุนแรง จึงไม่ควรตอ้งใช้
ดลุพินิจพิจารณาใหห้รือไม่ใหไ้กลเ่กลี่ยขอ้พิพาท เห็นไดว้่า ตาม มาตรา 44 วรรคสอง การยื่นค ารอ้งขอไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาท 
ทางอาญา การพิจารณา และระยะเวลาสั่งค ารอ้ง และกระบวนการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญาในหมวดนี ้ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข ตามระเบียบที่ผูบ้ัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด ดังนัน้ ส  านักงานต ารวจ
แห่งชาติจึงควรระบรุายละเอียดสว่นนีใ้หเ้ป็นไปตามเจตนารมณข์องกฎหมาย เพื่อไม่ใหเ้กิดการตีความที่แตกตา่งกนั 
และน าไปสูก่ารปฏิบตัิที่ตา่งกนั และลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
  ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญฝ่ายแรกยงัใหค้วามเห็นต่อไปว่า ส าหรบัความผิดอาญาแผ่นดินตาม
มาตรา 41 (3) ความผิดที่มีอตัราโทษจ าคกุอย่างสงูไม่เกินสามปีตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญัติ การใชด้ลุพินิจไม่ให้
ไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ ตอ้งระบุเหตุผลอย่างชัดเจน  
ว่าลกัษณะพฤติการณท์ี่รา้ยแรงและสง่ผลกระทบรุนแรงตอ่สงัคมโดยรวมอยา่งไร เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการใชอ้  านาจ
โดยมิชอบ จึงตอ้งมีระเบียบในส่วนของการก าหนดลกัษณะพฤติการณท์ี่รา้ยแรงและส่งผลกระทบรุนแรงต่อสงัคม 
ใหช้ดัเจน เหน็ไดว้า่ การใชด้ลุพินิจของพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ ในการพิจารณามีค าสั่งใหห้รอืไมใ่หไ้กลเ่กลีย่ขอ้พิพาท
ทางอาญา มีเฉพาะการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทในชัน้การสอบสวนเท่านัน้ เมื่อพิจารณาจากลกัษณะงานจะเห็นไดว้่า
พนักงานสอบสวนจะเป็นจุดเริ่มตน้ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กล่าวคือ เมื่อมีการรอ้งทุกข์ใหด้  าเนิน
คดีอาญา โอกาสที่พนกังานสอบสวนจะตอ้งด าเนินการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญา จะตอ้งมีคดีจ านวนมากกว่า
หน่วยงานอื่นอย่างแน่นอน การสรา้งหลกัเกณฑก์ารพิจารณาโดยใหพ้นกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจออกค าสั่งใหไ้กล่เกลี่ย 
ขอ้พิพาท โดยพิจารณาจากพฤติการณข์องการกระท าความผิดไมร่า้ยแรงและไมส่ง่ผลกระทบรุนแรงตอ่สงัคมโดยรวม 
จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปใชใ้นกรณีความผิดอาญาแผ่นดินตามมาตรา 41(3) เนื่องจากเป็นความผิดต่อแผ่นดิน 
ที่บางคดีจะมีลกัษณะการกระท าความผิดที่ไม่สมควรใหม้ีการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทกนัได ้เช่น การลกัทรพัยใ์นลกัษณะ 



 
 

เป็นองคก์รอาชญากรรม แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เป็นตน้ ส าหรบัคดีความผิดตามมาตรา 41(1) นัน้เป็นคดีความผิด 
อนัยอมความได ้โดยสภาพแลว้คู่กรณีสามารถถอนค ารอ้งทกุข ์หรือยอมความกนัได ้และมาตรา 41(2) คดีความผิด
ลหโุทษ ลกัษณะการกระท าไม่มีความรา้ยแรง  ดงันัน้ ทัง้สองกรณีดงักลา่วจึงไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้งก าหนดใหม้ี
การใชด้ลุพินิจใหห้รอืไมใ่หไ้กลเ่กลีย่ขอ้พิพาท โดยพิจารณาจากพฤติการณข์องการกระท าความผิดแตอ่ยา่งใด 
 เมื่อเปรียบกับกฎหมายต่างประเทศ  ไม่พบว่าประเทศไทยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการออกค าสั่ง 
ใหไ้กลเ่กลีย่ในลกัษณะเดียวกบัประเทศใด แตม่ีขอ้สงัเกตวา่ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 
41 วรรค 7 ได้ก าหนดให้พนักงานอัยการพิจารณาหลักเกณฑ์ 3 ข้อ ก่อนที่จะสั่งให้มีการไกล่เกลี่ยทางอาญา คือ  
1) เป็นหลกัประกนัการชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้สียหาย  2) ยตุิปัญหาซึ่งเกิดจากการกระท าความผิด  3) มีสว่น
ช่วยใหผู้ก้ระท าความผิดกลบัคืนเขา้สู่สงัคม แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝรั่งเศส ไม่ไดร้ะบุ
ความผิดที่จะอยู่ในหลกัเกณฑข์องการใชว้ิธีการไกล่เกลี่ยทางอาญาว่ามีฐานใดบา้ง ต่อมามีการยกเลิกมาตรา 41 
วรรค 7 และไดบ้ัญญัติการไกล่เกลี่ยทางอาญาขึน้ใหม่ ในมาตรา 41-1 แต่ยังคงหลกัการเดิมไวด้ว้ย โดยบัญญัติ
กฎหมายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ (อทุยั  อาทิเวช, 2546, หนา้ 30-32) ซึ่งหลกัเกณฑก์ารพิจารณาใหไ้กลเ่กลี่ยขอ้พิพาททาง
อาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝรั่งเศส มีการพิจารณาเพียง 3 ประการ ซึง่ค  านงึถึงผลของ
การไกลเ่กลี่ยเป็นส าคญั แตกต่างจากพระราชบญัญัติการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ในสว่นการพิจารณาใหไ้กลเ่กลีย่ 
ขอ้พิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวนซึง่ไมไ่ดค้  านงึถึงผลของการไกลเ่กลีย่ที่จะเกิดขึน้ แตค่  านงึถึงพฤติการณใ์นการ
กระท าความผิดวา่รา้ยแรงและสง่ผลกระทบรุนแรงตอ่สงัคมโดยรวมหรอืไม่เทา่นัน้  
 3. ปัญหาเก่ียวกับการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ีอ  านาจในการมีค าสั่งใหห้รือไม่ให ้
ไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาททางอาญา 
  จากขอ้มลูในการสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวฒุิและผูเ้ช่ียวชาญ จากหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรมทาง
อาญา พบว่าไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัปัญหาการตรวจสอบดุลพินิจของพนกังานสอบสวน แยกออกเป็น 2 ฝ่าย โดย
ฝ่ายแรกเห็นวา่ ไมค่วรก าหนดใหม้ีการตรวจดลุพินิจของพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ ฝ่ายที่สองเห็นวา่ กรณีพนกังาน
สอบสวนผูม้ีอ  านาจใชดุ้ลพินิจไม่ใหไ้กล่เกลี่ยขอ้พิพาทควรใหม้ีการตรวจสอบดุลพินิจ โดยใหส้ิทธิคู่กรณีอุทธรณ์ 
ตอ่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปชัน้หนึง่  
 ผู้วิจัยเห็นว่า พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้อ านาจการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ทางอาญาในชัน้การสอบสวนในประเภทคดีที่เป็นความผิดต่อแผ่นดินโดยไม่ไดใ้หอ้  านาจหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาอื่นใด กล่าวคือ ความผิดตาม มาตรา 41(3) ความผิดที่มีอตัราโทษจ าคุกอย่างสงูไม่เกินสามปี 
ตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญัติ เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ซึ่งตามปกติจะตอ้งเขา้สูก่ระบวนการพิจารณาของศาล 
ใหม้ีค  าพิพากษาลงโทษ ดงันัน้ ดุลพินิจของพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจที่พิจารณามีค าสั่งใหห้รือไม่ใหไ้กล่เกลี่ย  
ขอ้พิพาทจึงมีความส าคญัตอ่ผลคดี เมื่อมีการพิจารณามีค าสั่งใหไ้กลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญา เป็นการใหส้ิทธิที่เป็น
เจตนารมณข์องพระราชบญัญตัิฉบบันีท้ี่ตอ้งการใหม้ีการไกลเ่กลีย่คดีอาญาบางประเภท เพื่อลดปรมิาณคดีขึน้สูศ่าล  
จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบดลุพินิจ แต่ถา้พนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจพิจารณามีค าสั่งไม่ใหไ้กล่เกลี่ย 
ขอ้พิพาททางอาญา สมควรมีการตรวจสอบดุลพินิจโดยผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึน้ไปชั้นหนึ่ง เนื่องจากคดีอาญา  
เรื่องนั้นๆ จะขอไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานอัยการหรือชั้นศาลต่อไปไม่ได ้แต่จะตอ้งกลับสู่กระบวนการพิจารณา
พิพากษาตามกระบวนการยตุิธรรมกระแสหลกั จึงสมควรก าหนดระเบียบในสว่นของการพิจารณาและระยะเวลาการ
สั่งค ารอ้ง ใหม้ีขัน้ตอนการตรวจสอบดลุพินิจของพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ โดยผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปชัน้หนึง่  



 
 

 กรณีมิไดด้  าเนินการตามกระบวนการยตุิธรรมทางอาญากระแสหลกั พระราชบญัญัติการไกลเ่กลี่ย 
ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 จึงเป็นกระบวนการยตุิธรรมทางเลือกรูปแบบหนึ่ง ที่เอือ้อ านวยต่อการระงบัขอ้พิพาทก่อนฟ้องคดี  
นอกจากนีคู้่กรณีอาจเลือกใช้วิธีการระงับขอ้พิพาทก่อนฟ้องคดี  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 39 กรณีความผิดอนัยอมความได ้ที่มีผลใหส้ทิธิการน าคดีอาญามาฟอ้งระงบัไป หรอืมาตรา 37 กรณีความผดิ
ลหุโทษ ที่มีผลให้คดีอาญาเลิกกันได้ หรือการไกล่เกลี่ยโดยนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย  
ตามพระราชบญัญตัิระเบียบบรหิารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก็ได ้
  นอกจากนีก้ารไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญา ตามพระราชบญัญัติการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562  
หมวด 3 มาตรา 36 บญัญัติหลกัเกณฑก์ารไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญา (1) ความผิดอนัยอมความได ้(2) ความผิด
ลหุโทษ กรณีมีการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน 
พนกังานอยัการ หรือศาล ใหห้น่วยงานซึง่ด าเนินการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทหรือกรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพซึง่มีหนา้ที่
และอ านาจก ากบัดแูลการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาท ของศนูยไ์กลเ่กลี่ยขอ้พิพาทภาคประชาชน แจง้ใหห้น่วยที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินคดีอาญาทราบ กรณีของการด าเนินคดีชัน้พนกังานสอบสวน พนกังานสอบสวนอาจรอการสอบสวนไวก้่อน
จนกว่าจะรูผ้ลการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทก็ได้ หากการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญาไม่เป็นผล พนักงานสอบสวน 
จึงด าเนินการสอบสวนคดีอาญาต่อไป จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คู่กรณีมีสิทธิในการเลือก  ยื่นค ารอ้งขอไกล่เกลี่ย 
ขอ้พิพาททางอาญาจากหน่วยงานอื่นที่มีอ  านาจหนา้ที่ เช่น กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ และศาลยตุิธรรม เป็นตน้ 
ส าหรบัศาลยตุิธรรมนัน้มีช่องทางการเขา้สูก่ระบวนการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาทก่อนฟ้องที่อ  านวยความสะดวก ใหคู้่กรณี
สามารถแจง้ความประสงคย์ื่นค ารอ้งเป็นหนงัสือตอ่ศาล หรอืส านกัสง่เสรมิงานตลุาการ หรอืแจง้ผา่นช่องทางคิวอารโ์คด้ 
(OR Code) หรอืทางไปรษณียอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่นบัวา่เป็นการสง่เสรมิใหคู้ก่รณีเลอืกใชก้ารไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทไดจ้าก
หลายช่องทาง  
 
ขอ้เสนอแนะ 
 จากสภาพปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงันี ้
 ก.  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ควรมีการแกไ้ขปรบัปรุง พระราชบญัญตัิการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 35 ใหห้นว่ยงาน
อยัการ และศาลยตุิธรรม มีอ านาจในการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญา ตามมาตรา 41(3) ในคดีความผิดที่มีอตัรา
โทษจ าคกุอย่างสงูไม่เกินสามปี ตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญัติ เช่นเดียวกบัการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชัน้
การสอบสวน  
   2) ส  านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรออกระเบียบวางแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททาง
อาญาในชัน้การสอบสวน เพื่อก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานใหม้ีความชดัเจน ตัง้แตก่ารแจง้สทิธิแก่คูก่รณี วิธีการยื่น
ค ารอ้งของคู่กรณี หลักเกณฑก์ารพิจารณามีค าสั่งใหไ้กล่เกลี่ยขอ้พิพาทของพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ การท า
ส านวนการสอบสวนกรณีไกลเ่กลีย่เป็นผลส าเรจ็ และแบบฟอรม์การปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 
   3) ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ควรออกระเบียบวางแนวปฏิบตัิ ในการใชด้ลุพินิจของพนกังานสอบสวน
ผูม้ีอ  านาจ กรณีคดีความผิดตามมาตรา 41(3) ก าหนดแนวปฏิบตัิใหช้ดัเจนว่าอย่างไรที่จะเป็นพฤติการณท์ี่รา้ยแรง
และสง่ผลกระทบรุนแรงต่อสงัคมโดยรวม ส าหรบัคดีความผิดตามมาตรา 41(1) นัน้เป็นคดีความผิดอนัยอมความได ้ 
โดยสภาพแลว้คูก่รณีสามารถถอนค ารอ้งทกุข ์หรอืยอมความกนัได ้และมาตรา 41(2) คดีความผิดลหโุทษ ลกัษณะการ



 
 

กระท าไม่มีความรา้ยแรง จึงควรระบใุหช้ดัเจนว่า คดีความผิดตามมาตรา 41(1) และ (2) ไม่มีความจ าเป็นที่จะตอ้ง
ก าหนดใหม้ีการใชด้ลุพินิจใหห้รอืไมใ่หไ้กลเ่กลีย่ขอ้พิพาท  
   4) ส  านกังานต ารวจแห่งชาติ ควรออกระเบียบวางแนวปฏิบตัิ ในกรณีพนกังานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ 
พิจารณามีค าสั่งไม่ใหไ้กล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญา ใหม้ีการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ีอ  านาจ  
โดยใหส้ทิธิคูก่รณีอทุธรณค์ าสั่งตอ่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปชัน้หนึง่ 
  5) ควรพิจารณาแกไ้ขปรบัปรุง ระเบียบส านกังานต ารวจแห่งชาติ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข 
การเลือกและแตง่ตัง้ผูไ้กลเ่กลี่ย พ.ศ. 2562 ก าหนดคณุสมบตัิของผูย้ื่นค าขอเป็นผูไ้กลเ่กลี่ยของส านกังานต ารวจแห่งชาติ
เพิ่มเติม ใหม้ากกว่าคณุสมบตัิพืน้ฐาน ตามพระราชบญัญัติการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 เช่น อาย ุการศึกษา 
ประสบการณก์ารท างาน เป็นตน้  
  6) ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ควรพิจารณาท าความตกลงกบัหน่วยงานอื่น เช่น ศาลยุติธรรม ขอท า
บนัทึกขอ้ตกลง(MOU) กบัศาลยตุิธรรม เพื่อขอผูไ้กลเ่กลี่ยตามพระราชบญัญัติการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ของศาล
ยตุิธรรม ใหส้มคัรใจมาขึน้บญัชีเป็นผูไ้กลเ่กลี่ยของส านกังานต ารวจแหง่ชาติอีกแห่งหนึง่ และหรือก าหนดแนวทางให้
สถานีต ารวจสง่ตอ่คูก่รณีที่สมคัรใจและประสงคจ์ะไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทใหศ้นูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพาทของศาลยตุิธรรม  
 ข. ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบตัิ 
   1) ส  านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรเร่งรดัการปฏิบัติของสถานีต ารวจทุกแห่ง ตามพระราชบัญญัติ  
การไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 โดยการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินการ   
   2) ส  านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรตรวจสอบระเบียบที่เก่ียวข้อง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย 
ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อน าไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดท าขึน้ใหม่ ในดา้นของรายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตัิ  
และน าหลักเกณฑต์ามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งไปจัดท าคู่มือพนักงานสอบสวนเก่ียวกับการไกล่เกลี่ย 
ขอ้พิพาททางอาญาในชัน้การสอบสวน นอกจากนี ้ควรน าหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวไ้ปแกไ้ขปรบัปรุงใน ค าสั่ง ส  านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ ท่ี 419/ 2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 การอ านวยความยุติธรรรมในคดีอาญา การท าส านวน 
การสอบสวนและมาตรการควบคมุตรวจสอบเรง่รดัการสอบสวนคดีอาญา ใหม้ีความสอดคลอ้งกนัดว้ย 
  3) ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ควรจดัการอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ี่ปฏิบตัิงานเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญัติ
การไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท พ.ศ. 2562 ไดแ้ก่ หวัหนา้สถานีต ารวจทกุแหง่ และพนกังานสอบสวนทกุคน โดยจดัการอบรม
ในพืน้ท่ีของแตล่ะกองบญัชาการใหค้รบถว้น 
  4) สถานีต ารวจ ควรมีการเตรียมพรอ้มส าหรบัการปฏิบตัิงาน ในการไกลเ่กลี่ยขอ้พิพาททางอาญาในชัน้
การสอบสวน ไดแ้ก่ สถานท่ี บคุลากร และงบประมาณ 
  5) ส  านกังานต ารวจแห่งชาติ ควรพิจารณาด าเนินการจัดตัง้ศูนยก์ารไกล่เกลี่ยขอ้พิพาททางอาญา  
ในสถานีต ารวจทกุแหง่ โดยก าหนดใหม้ีหวัหนา้ศนูยร์บัผิดชอบการปฏิบตัิ 
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