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การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและปั ญหาเกี่ ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้น
การสอบสวน ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารไกล่เ กลี่ย ข้อ พิ พ าท พ.ศ. 2562 เพื่ อ หาแนวทางในการพัฒ นากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน โดยผูว้ ิจยั ได้นาวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบ
ไปด้วย การวิจัยเชิ งเอกสาร และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึก ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ ายปฏิบัติ ผูบ้ ริหารหน่ว ย
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ผลการวิจยั พบว่า ในคดีความผิดที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี ตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ
ซึ่งไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้เฉพาะในชัน้ การสอบสวนเท่านัน้ ควรให้มีการไกล่เกลี่ ยคดีประเภทเดียวกัน ในชัน้ พนักงาน
อัยการ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องของศาลยุติธรรม สาหรับปั ญหาการใช้ดลุ พินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ ี
อานาจ ในการพิจารณามีคาสั่งให้หรือไม่ให้ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญา สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรออกระเบียบ
กาหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน เกี่ ยวกับพฤติการณ์ที่รา้ ยแรงและส่งผลกระทบรุ นแรงต่อสังคมโดยรวม แต่กรณีคดี
ความผิ ด อัน ยอมความได้และคดีความผิดลหุโทษ ไม่มีความจาเป็ นที่ จะต้องกาหนดให้มีการใช้ดลุ พินิจให้หรือไม่ให้
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท และกรณีพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจพิจารณามีคาสั่งไม่ให้ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญา สมควร
มีการตรวจสอบดุลพินิจโดยผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปชัน้ หนึง่
ข้อ เสนอแนะที่ ส าคั ญ คื อ ให้มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมาย ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การไกล่ เ กลี่ ย
ข้อพิพาทในชัน้ การสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 นอกจากนีส้ านักงานตารวจ
แห่งชาติ ควรออกระเบียบในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นการสอบสวนให้มีความชัดเจน และกาหนดคุณสมบัติ
ของผูไ้ กล่เกลีย่ เพิ่มเติม
คาสาคัญ: การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญา ชัน้ การสอบสวน
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.
Keywords: Mediation in criminal case, investigation phase, Police Education Bureau
บทนา
ปั ญหาสาคัญของหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยคือผูต้ อ้ งขังล้นคุก ซึ่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการหา
วิธีแก้ไขปั ญหาดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา
มาตรการเพื่อลดปริมาณคดีขึน้ สู่ศาล ได้แก่ มาตรการปรับ การระงับข้อพิพาททัง้ ในศาลและนอกศาล มาตรการ
ความผิดอันยอมความได้ มาตรการต่อรองคารับสารภาพ มาตรการชะลอการฟ้อง การคุมประพฤติ การดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการฟื ้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรการเพื่อความปลอดภัย มาตรการพักการ
ลงโทษ และมาตรการเด็กและเยาวชน (อุทยั อาทิเวช, 2563, หน้า 12) เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักนัน้
มีผลบังคับต่อผูก้ ระทาผิดด้วยการลงโทษเป็ นสาคัญ ตามรู ปแบบการลงโทษ 4 ประการ คือ เพื่อการแก้แค้นทดแทน
เพื่อป้องปรามความผิด เพื่อกันผูก้ ระทาความผิดออกจากสังคม และเพื่อแก้ไขฟื ้ นฟู (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2549,
หน้า 361) จึงมีการนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกเข้ามาใช้ควบคู่กบั กระบวนการยุติ ธรรมกระแสหลัก โดยการนา
หลัก การของกระบวนการยุติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ม าด าเนิ น การ อย่ า งไรก็ ต ามประเทศไทยได้มี พัฒ นาการ
ทางคดีอาญา เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาระยะหนึ่ง โดยการนารู ปแบบการประชุมกลุม่ ครอบครัว
(Family Group Conferencing) ซึ่งเป็ นรู ปแบบหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในคดีที่เด็กและ
เยาวชนกระทาผิด (จุฑารัตน์ เอือ้ อานวย, 2547, หน้า 135) โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นนั้ เป็ นทางเลือก
ในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาท และการกระทาผิดบางประเภท แทนการใช้ช่องทางของกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลักเพียงช่องทางเดียวสาหรับความขัดแย้งทุกประเภทในสังคม (จุฑารัตน์ เอือ้ อานวย, ชัยทิศ พิเศษสกลกิจ

และ วิช ชาญ ชนะชัยวิบูลย์วฒ
ั น์, 2548, หน้า 6) ต่อ มาจึงได้มีก ารพัฒนาไปสู่การบัญญัติกฎหมายที่ใช้สาหรับ
การไกล่เกลี่ยคดี ทั้งทางแพ่ง และทางอาญาขึน้ ได้แ ก่ พระราชบัญ ญัติ ก ารไกล่เ กลี่ย ข้อ พิ พ าท พ.ศ. 2562 ซึ่ง มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน โดยพระราชบัญญัติฉบับนี ้ ได้มีการวาง
แนวทางปฏิ บัติ ส าหรับ การไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทในชั้น การสอบสวน เพื่ อให้ค ดี อ าญาบางประเภทมี รู ป แบบ
การดาเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทโดยผูไ้ กล่เกลีย่ ในชัน้ การปฏิบตั ิงานของพนักงานสอบสวนเป็ นครัง้ แรก
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้ พนักงานสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.ศ. 2562 เป็ นบทบาทหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยคดีอาญา โดยพนักงานสอบสวนต้องแจ้งสิทธิ
ให้ค่กู รณีทราบในโอกาสแรกว่ามีสิทธิ ยื่นคาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ เมื่อคู่กรณีทงั้ ฝ่ ายผูเ้ สียหายและผูต้ อ้ งหา
สมัครใจประสงค์จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ค่กู รณียื่นคาร้องต่อพนักงานสอบสวน โดยมีเงื่อนไขว่ าคดีนนั้
ต้องมิได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ให้ค่กู รณียื่นคาร้องขอต่อพนักงานสอบสวน ประเภทคดีที่ให้อานาจ
หน้าที่พนักงานสอบสวนดาเนินการไกล่เกลี่ยได้ในชัน้ การสอบสวน ได้แก่ คดีความผิดอันยอมความได้ คดีความผิด
ลหุโทษ และคดีความผิดที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี ตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ
เมื่อพิจารณาคดีอาญาทัง้ 3 ประเภทที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ในชัน้ การสอบสวน กล่าวคือ คดีความผิด
อัน ยอมความได้ คดี ค วามผิ ด ลหุ โ ทษ และคดี ค วามผิ ด ที่ มี อัต ราโทษจ าคุก อย่ า งสูง ไม่ เ กิ น สาม ปี ตามบัญ ชี
ท้ายพระราชบัญญัติ จะเห็นได้ว่า การไกล่เกลี่ยในชัน้ การสอบสวนนัน้ พนักงานสอบสวนมีอานาจทาการไกล่เกลี่ย
คดีอาญาได้มากกว่าประเภทความผิดที่กาหนดไว้ในบททั่วไป กล่าวคือ พนักงานสอบสวนมีอานาจการไกล่เกลีย่ คดี
ความผิดต่อแผ่นดินที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิ นสามปี ตามบัญชี ทา้ ยพระราชบัญญัติดว้ ย แต่การกาหนด
คุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ยในส่วนของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน กาหนดคุณสมบัติตามบท
ทั่วไปคือ (1) ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธ รรม
แห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรบั รอง (2) เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์แก่การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในชัน้ การสอบสวนนัน้ ต้องผ่านการพิจารณามีความเห็นของพนักงาน
สอบสวนผูม้ ีอานาจออกคาสั่ง ซึ่งตามระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจออกคาสั่ง
ให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา พ.ศ. 2562 กาหนดให้หวั หน้าหน่วยงานที่มีอานาจสอบสวน เป็ นพนักงานสอบสวน
ผูม้ ีอานาจออกคาสั่งไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา คือ ผูก้ ากับการหัวหน้าสถานีตารวจ นอกจากนีไ้ ด้กาหนดใ ห้
หัวหน้าหน่วยงานที่มีอานาจสอบสวนกาหนดลาดับอาวุโสให้มีการรักษาราชการแทนมีอานาจออกคาสั่งแทนได้
กรณี คู่ก รณี ยื่ น ค าร้อ งขอไกล่เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าททางอาญาต่อ พนัก งานสอบสวน ให้พ นัก งานสอบสวน
มีความเห็นเสนอ หากพนักงานผูม้ ีอานาจออกคาสั่งเห็นว่าพฤติการณ์ของการกระทาความผิด ไม่รา้ ยแรงและไม่สง่ ผล
กระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวม ให้พิจารณามีคาสั่งให้ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญา โดยพระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 กาหนดให้ การยื่นคาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา การพิจารณาและระยะเวลาการสั่ง
ค าร้อ ง และกระบวนการไกล่เ กลี่ย ข้อ พิ พ าททางอาญาตามความในหมวดนี ้ ให้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ตามระเบียบที่ผบู้ ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามในส่วนของการ
พิ จ ารณาว่ า พฤติ ก ารณ์ ข องการกระท าความผิ ด ไม่ ร ้า ยแรงและไม่ ส่ ง ผลกระทบรุ น แรงต่ อ สัง คมโดยรวม
ตามบทบัญญัติกฎหมายยังไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับพฤติการณ์ดงั กล่าว ประกอบกับในระเบียบ

สานักงานตารวจแห่งชาติ ก็ยงั ไม่ได้กาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวไว้แต่อย่างใด จึงมีปัญหาในการ
บังคับใช้ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี ้ กรณี ที่ พ นัก งานสอบสวนผู้มี อ านาจออกค าสั่ง มี ค าสั่ง ไม่อ นุญ าตให้ไกล่เ กลี่ย ข้อ พิ พ าท
ทางอาญา ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 กฎหมายไม่ได้บญ
ั ญัติให้เกิดความชัดเจนว่าเป็ น
ที่สดุ หรือให้มีการตรวจสอบดุลพินิจดังกล่าว และยังไม่ได้มีการกาหนดแนวทางในระเบียบสานัก งานตารวจแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
จากข้อ เท็ จ จริง และปั ญ หาดัง กล่า วข้า งต้น จึ ง ท าให้ผู้ศึก ษาตั้ง ข้อ สัง เกตว่า การไกล่เ กลี่ย ข้อ พิ พ าท
ทางอาญาในชัน้ การสอบสวน มีปัญหากฎหมายหรือไม่ประการใด เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ย อานาจหน้าที่
ของพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจ ในการดาเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท ตลอดจนกระบวนการ
ตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจออกคาสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา แม้ก่อนจะมีการ
บัญญัติพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จะมีการศึกษาเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายในลักษณะ
นากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศไทยจานวนมาก แต่เมื่อมีบทบัญญัติกฎหมาย
ฉบับนีเ้ พื่อใช้บังคับเป็ นกฎหมายกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน ใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทแล้ว จึงควรศึ กษาว่าบทบัญญัติกฎหมาย ในส่วนของการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม โดยทาให้ปริมาณคดีสศู่ าลลดน้อยลง ลดปั ญหา
ความขัดแย้งเกิดความสมานฉันท์ในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่รว่ มกันอย่างปกติสขุ
หรือมีบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องใด เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้ พนักงานสอบสวน ที่มีปัญหา
ข้อกฎหมายที่สมควรแก้ไขปรับปรุง ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานสอบสวนมากยิ่งขึน้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด และปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าททางอาญาในชั้ น การสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562
2. เพื่ อศึกษาแนวทางในการพัฒนากฎหมาย ที่ เกี่ ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิ พาททางอาญาในชั้นการ
สอบสวน
สมมติฐานในการวิจยั
ในชัน้ การสอบสวน โดยหลักแล้วหากพนักงานสอบสวนสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ในการไกล่เกลี่ยคดีอาญา
บางประเภท ได้แก่ คดีความผิดอันยอมความได้ คดีความผิดลหุโทษ และคดีความผิดที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสูง
ไม่เกินสามปี ตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยต้องแจ้งสิทธิ
ตามกฎหมายให้ผตู้ อ้ งหาและผูเ้ สียหายทราบ และให้ความสาคัญในการดาเนินการ จะเป็ นการช่วยลดจานวนคดีที่จะ
ขึน้ สูศ่ าลและภาระของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ ซึ่งพนักงานสอบสวนสามารถบังคับใช้กฎหมายได้โดยไม่มี
สภาพปั ญหาข้อกฎหมาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ผลการวิจยั เกี่ยวกับปั ญหากฎหมายและปั ญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญาในชัน้
การสอบสวน ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารไกล่เ กลี่ย คดี อ าญา พ.ศ. 2562
2. ได้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนากฎหมาย เพื่อให้สานักงานตารวจแห่งชาติ นาไปเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจัยในครัง้ นี เ้ ป็ นการดาเนินการศึกษาวิจัยในเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยทาการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ส่วนการใช้
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เก็ บ ข้อ มูล โดยวิ ธี ก ารสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) โดยด าเนิ น การสัม ภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์การทางานในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา และเครือ่ งมือในการวิจยั
มีการทดสอบความตรงด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ขอบเขตด้านเนือ้ หา
ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาวิจยั เอกสารทุติยภูมิเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาททางอาญาและการนาไปปฏิบตั ิทงั้ ของต่างประเทศและของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา เฉพาะในชัน้ การสอบสวนของตารวจเท่านัน้ ไม่รวมถึง
ข้อพิพาททางแพ่ง หรือข้อพิพาททางอาญาซึ่งหน่วยงานอื่นมีอานาจในการไกล่เกลี่ย ได้แก่ศาล อัยการ กระทรวง
ยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย โดยมุง่ ศึกษาถึงสภาพปั ญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
พ.ศ. 2562 และปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก
การเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์การทางานในกระบวนการยุติธ รรมทางอาญา ผูว้ ิจัยเลือกตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ในการศึก ษา
คือ ผู พ้ ิพากษา จานวน 2 คน พนักงานอัยการ จานวน 2 คน ผูบ้ ริหารในสานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 2 คน
พนักงานสอบสวน จานวน 5 คน รวมจานวนทัง้ สิน้ 11 คน ดังนี ้
1) ผู้ใ ห้ข ้อ มูล ส าคัญ หน่ ว ยงานในกระบวนการยุติ ธ รรม เป็ น ผู้ด ารงต าแหน่ ง ผู้พิ พ ากษา ซึ่ ง มี
ประสบการณ์การทางานไม่ต่ากว่า 10 ปี จานวน 2 คน
2) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งพนักงานอัยการ ซึ่งมี
ประสบการณ์การทางานไม่ต่ากว่า 5 ปี จานวน 2 คน
3) ผู้ใ ห้ข ้อ มูล ส าคัญ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ในส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ เป็ น ผู้ด ารงต าแหน่ ง ระดับ
ผูบ้ งั คับการกองขึน้ ไป จานวน 2 คน
4) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ พนักงานสอบสวน เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งผูก้ ากับการ ซึ่งมีประสบการณ์การทางาน
ไม่ต่ากว่า 1 ปี จานวน 1 คน และเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ง พนักงานสอบสวน ซึ่งมีประสบการณ์การทางานไม่ต่ากว่า 3 ปี
จานวน 4 คน

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
กระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นัน้ ได้นา
ข้อ มูลสาคัญที่ ได้จากการสัมภาษณ์เชิ งลึก มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั ญหา โดยด าเนิ นการร่วมกับ
กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยวิธีการวิเคราะห์
ตามวิ ธี ก ารเชิ ง คุณ ภาพ ได้แ ก่ การวิ เ คราะห์ข ้อ มูล โดยพิ จ ารณาประเด็ น หลัก ( Major Themes) ตามประเด็ น
ความเป็ นมาและสภาพปั ญหา และที่พบในข้อมูลที่ได้รบั การสัมภาษณ์ทงั้ หมด จากนัน้ จึงนาประเด็นหลักมาพิจารณา
แบ่งแยกออกเป็ นประเด็นย่อย (Categories) อันเป็ นกระบวนการวิเคราะห์ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่
การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ ตามแนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยอาศัยแนวความคิด ทฤษฎี
หลักกฎหมาย และผลงานวิจยั นามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่ศกึ ษา
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาวิจยั พบว่ามี ปัญหาข้อกฎหมายและปั ญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ในชัน้ การสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี ้
ปั ญหาทางกฎหมายในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสอบสวน ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้
การสอบสวนที่สาคัญ ได้แก่ ประการแรก มาตรา 41(3) ให้อานาจการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน
โดยไม่ให้หน่วยงานอื่นมีอานาจการไกล่เกลี่ยคดีอาญา ในคดีความผิดที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิ นสามปี
ตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ตอ้ งการให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อลด
ปริมาณคดีขึน้ สู่ศาล การกาหนดคดีอาญาที่อยู่ในเกณฑ์ให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาประเภทใดได้ จึงควรให้มี
กระบวนการที่สอดคล้องกันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเปิ ดโอกาสให้ค่กู รณีรอ้ งขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ดังกล่าวในชัน้ พนักงานอัยการ และในชัน้ ศาล ซึ่งมีการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีดว้ ย ประการที่สอง
สาหรับกรณีไม่มีระเบียบของหน่วยรองรับขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานให้มคี วามชัดเจน ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการแจ้งสิทธิแก่คกู่ รณี
วิธีการยื่นคาร้องของคู่กรณี หลักเกณฑ์การพิจารณาของพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจ การทาสานวนการสอบสวน
กรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็ นผลสาเร็จ และแบบฟอร์มการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงสมควร
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้เกิดความชัดเจนต่อไป
ปั ญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ ี อานาจ ในการพิจารณามีคาสั่งให้หรือไม่ให้ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญา เห็นได้ว่า การใช้ดลุ พินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ ี อานาจ ในการพิจารณามีคาสั่งให้หรือไม่ให้
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา มีเฉพาะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชัน้ การสอบสวน การสร้างหลักเกณฑ์การพิจารณา
โดยให้พนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจออกคาสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ของการก ระทา
ความผิดไม่รา้ ยแรงและไม่สง่ ผลกระทบรุ นแรงต่อสังคมโดยรวม จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในกรณีความผิด
อาญาแผ่นดินตามมาตรา 41(3) เนื่องจากเป็ นความผิดต่อแผ่นดิน ที่บางคดีจะมีลกั ษณะการกระทาความผิดที่ไม่
สมควรให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันได้ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติควรออกระเบียบกาหนดแนวปฏิบตั ิให้ชดั เจน
ว่าอย่างไรที่จะเป็ นพฤติการณ์ที่รา้ ยแรงและส่งผลกระทบรุ นแรงต่อสังคมโดยรวม สาหรับคดีความผิดตามมาตรา
41(1) นัน้ เป็ นคดีความผิดอันยอมความได้ โดยสภาพแล้วคู่กรณี สามารถถอนคาร้องทุกข์ หรือยอมความกันได้
และมาตรา 41(2) คดีความผิดลหุโทษ ลักษณะการกระทาไม่มีความร้ายแรง ดังนัน้ ทัง้ สองกรณีดงั กล่าวจึงไม่มคี วาม
จาเป็ นที่จะต้องกาหนดให้มีการใช้ดลุ พินิจให้หรือไม่ให้ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท

ปั ญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจในการมีคาสั่งให้หรือไม่ให้ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญา พระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้อานาจการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญาในชัน้
การสอบสวนในประเภทคดีที่เป็ นความผิดต่อแผ่นดิน โดยไม่ได้ให้อานาจหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
อื่นใด ดังนัน้ ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจที่พิจารณามีคาสั่งให้หรือไม่ให้ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทจึงมีความสาคัญ
ต่ อ ผลคดี ถ้ า พนั ก งานสอบสวนผู้ มี อ านาจพิ จ ารณามี ค าสั่ ง ไม่ ใ ห้ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าททางอาญา สมควร
มีการตรวจสอบดุลพินิจโดยผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปชัน้ หนึง่ เนื่องจากคดีอาญาเรือ่ งนัน้ ๆ จะขอไกล่เกลีย่ ในชัน้ พนักงาน
อัยการหรือชัน้ ศาลต่อไปไม่ได้ แต่จะต้องกลับสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
ปั ญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ย สาหรับกรณีที่สานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่ได้กาหนดระเบียบ
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูไ้ กล่เกลี่ยเพิ่มเติมไว้ เห็นว่าผูไ้ กล่เกลี่ยถือว่าเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญและมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือให้คู่ความสามารถหาข้อยุติได้ หรือเปรียบเสมือนเป็ นจุดศูนย์กลางของกระบวนการไกล่เกลี่ยทัง้ ระบบ
(รัฐกร คลังสมบัติ, 2552, หน้า 13) หากหน่วยงานมีผไู้ กล่เกลีย่ ที่นา่ เชื่อถือ ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กบั คูก่ รณีที่จะเข้า
มายื่นคาร้องขอเกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ประกอบกับคดีอาญาเป็ นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคม ผูไ้ กล่เกลี่ยที่เข้ามา
เป็ นผูด้ าเนินการ จึงจาเป็ นต้องมีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และอายุที่เหมาะสม ซึ่งผูไ้ กล่เกลี่ยควรมี
คุณสมบัติที่กาหนดเพิ่มเติมมากกว่าคุณสมบัติพนื ้ ฐานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ปั ญหาอื่นใดในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มีปัญหาที่สาคัญประการแรกคือ การติดตามเร่งรัดการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ตามที่ปรากฏว่าไม่มีสถานีตารวจแห่งใดมีความพร้อมในการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในชั้นการสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 การขับเคลื่อนของสานักงานตารวจ
แห่งชาติในการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบตั ิ การตรวจสอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสูก่ ารแก้ไข
ปรับปรุ ง ให้สามารถใช้ปฏิบตั ิงานได้จริง ทัง้ ในด้านของรายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ปั ญหาผูไ้ กล่เกลี่ย และควร
พิจารณาถึงปั ญหาอื่นๆ เช่น การจัดอบรม งบประมาณ และสถานที่ นอกจากนี ้ แนวทางในการแก้ปัญหาผูไ้ กล่เกลี่ย
ของสานักงานตารวจแห่งชาติที่น่าสนใจ คือการทาความตกลงกับหน่วยงานอื่น เช่น ศาลยุติธรรม เพื่อขอทาบันทึก
ข้อตกลง(MOU) กับศาลยุติธรรม เพื่อขอผูไ้ กล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ของศาล
ให้สมัครใจมาขึน้ บัญชีเป็ นผูไ้ กล่เกลีย่ ของสานักงานตารวจแห่งชาติอีกแห่งหนึง่
ผลการศึกษาวิจัย พบแนวทางในการพัฒนากฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ในชัน้ การสอบสวน ดังนี ้
1) ควรแก้ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานอัยการ และศาล
ยุติธรรม มีอานาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ตามมาตรา 41(3) ในคดีความผิดที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน
สามปี ตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ
2) สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรกาหนดระเบียบในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน
ให้มีความชัดเจน ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการแจ้งสิทธิ แก่ค่กู รณี วิธีการยื่นคาร้องของคู่กรณี หลักเกณฑ์การพิจารณาของ
พนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจ การทาสานวนการสอบสวนกรณี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็ นผลสาเร็จ และแบบฟอร์ม
การปฏิ บัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง นอกจากนี ้ค วรก าหนดคุ ณ สมบัติ ผู้ไ กล่ เ กลี่ ย ของส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ เ พิ่ ม เติ ม
จากคุณสมบัติพนื ้ ฐาน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562

สรุปผลการวิจยั
ผลการศึ ก ษาวิ จัย พบว่ า ในคดี ค วามผิ ด ที่ มี อัต ราโทษจ าคุก อย่ า งสูง ไม่ เ กิ น สามปี ตามบัญ ชี ท ้า ย
พระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึง่ ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทได้เฉพาะในชัน้ การสอบสวนเท่านัน้ ควรให้มี
การไกล่เกลี่ยคดีประเภทเดียวกัน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยให้ค่กู รณีมีสิทธิ รอ้ งขอให้มีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทดังกล่าวในชัน้ พนักงานอัยการ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องของศาลยุติธรรม สาหรับปั ญหาการใช้
ดุล พิ นิ จ ของพนัก งานสอบสวนผู้มี อ านาจ ในการพิ จ ารณามี ค าสั่ง ให้ห รื อ ไม่ ใ ห้ไ กล่เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าททางอาญา
โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ที่รา้ ยแรง และส่งผลกระทบรุ นแรงต่อสังคมโดยรวม มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้
ในกรณีความผิดอาญาแผ่นดิน โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ ควรออกระเบียบกาหนดแนวปฏิบตั ิให้ชดั เจน เกี่ยวกับ
พฤติการณ์ที่รา้ ยแรงและส่งผลกระทบรุ นแรงต่อสังคมโดยรวม และถ้าพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจพิจารณามีคาสั่ง
ไม่ให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา สมควรมีการตรวจสอบดุลพินิจโดยผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปชัน้ หนึ่ง ประการ
สุด ท้า ยสานัก งานต ารวจแห่ง ชาติ สมควรกาหนดระเบี ยบเกี่ ยวกับ ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ในการไกล่เ กลี่ย ข้อ พิพาท
ทางอาญาในชั้นการสอบสวนให้มีความชัดเจน และควรให้ความสาคัญกับความน่าเชื่อถื อของผูไ้ กล่เกลี่ยที่จะมา
ดาเนินการไกล่เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าททางอาญาในชั้น การสอบสวน
อภิปรายผล
สาหรับการอภิปรายผลการวิจัย ประเด็นในการอภิปรายผลได้จากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary
Research) และข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์เ ชิ ง ลึก (In-depth Interview) ซึ่ ง ประเด็ น ในการอภิ ป รายจะแยกเป็ น
2 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ ประเด็นแรก แนวคิดและปั ญหาเกี่ยวกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และประเด็นที่สองแนวทางในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน ซึ่งการอภิปรายผลในแต่ละประเด็นปั ญหา ได้หาแนวทาง
ในการพัฒนากฎหมาย เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไว้ดว้ ยแล้ว
1. ปั ญหาทางกฎหมายในการปฏิบตั ิงาน จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562
จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ จากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
พบว่ามีปัญหาทางกฎหมายที่สาคัญ และมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี ้
1) มาตรา 41 (3) ให้อานาจการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน กรณี คดีอาญา
แผ่นดินที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี เฉพาะในชัน้ การสอบสวน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญมีความเห็นแยกเป็ น 2 ฝ่ าย
ฝ่ ายแรกเห็นว่า ควรให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามมาตรา 41(3) ในชัน้ พนักงานอัยการและศาลได้ ฝ่ ายที่สองเห็นว่า
ให้อานาจเฉพาะในชัน้ การสอบสวนมีความเหมาะสมแล้ว
2) ไม่มีระเบียบของสานักงานตารวจแห่งชาติ รองรับขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานให้มีความชัดเจน
ในประเด็ นนี ผ้ ู้วิ จัยมี ความเห็ นว่า การไกล่เกลี่ ยข้อพิ พาททางอาญาในชั้นการสอบสวน ยังมี ปั ญหา
บางประการที่ตอ้ งพิจารณา ดังต่อไปนี ้
มาตรา 41(3) ความผิ ดที่ มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิ น สามปี ตามบัญ ชี ท ้ายพระราชบัญญัติ
ตามบทบัญ ญัติก ฎหมายให้อานาจการไกล่เกลี่ย ข้อ พิพ าททางอาญาไว้เฉพาะในชัน้ การสอบสวน จะเห็น ได้ว่า
ตามมาตรา 41(3) เป็ นความผิดที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ขอไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญาได้ แต่มีขอ้ แม้ให้ทาได้ในเวลาที่จากัด
เฉพาะคดีอาญาอยู่ในชัน้ การสอบสวนเท่านัน้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ตอ้ งการให้มีการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท เพื่อลดปริมาณคดีขึน้ สู่ศาล หลักเกณฑ์ที่กาหนดให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาประเภทใดได้ จึงควรมี
กระบวนการที่สอดคล้องกันในกระบวนการยุติธ รรมทางอาญา โดยเปิ ดโอกาสให้ค่กู รณีรอ้ งขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ดังกล่าวในชัน้ พนักงานอัยการ และในชัน้ ศาลซึง่ มีการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามระเบียบสานักงาน
ศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ซึง่ เป็ น
ทางเลือกให้ผูท้ ี่มีกรณี พิพาทใช้เป็ นช่องทางในการยุติขอ้ พิพาทก่อนที่ จะมีการฟ้องคดี แม้เดิมศาลจะมีการออก
ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุติ ธ รรม ว่ า ด้ว ยการไกล่ เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าทในคดี อ าญา พ.ศ. 2560 เพื่ อ ให้
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยกาหนดประเภทคดี
ได้แก่ คดีความผิดอันยอมความได้ และคดีความผิดที่ราษฎรเป็ นโจทก์ฟ้องกันเอง ซึ่งเป็ นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลัง
ฟ้องคดีโดยผูป้ ระนีประนอมที่ขนึ ้ ทะเบียนกับสานักงานศาลยุติธรรม
นอกจากนี ้ เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เยอรมัน มาตรา 155a และ 155b ได้บญ
ั ญัติแก้ไขเพิ่มเติมให้อยั การและศาลมีหน้าที่ตอ้ งตรวจดูว่าในแต่ละขัน้ ตอน
ของการดาเนิ น คดี มี ขั้น ตอนใดที่ มี ค วามเป็ น ไปได้ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และต้องสนับสนุนให้มีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทด้วย โดยให้อานาจส่งคดีเข้าสู่โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ดวงกมล คาวิโส, 2556 , หน้า 91) แต่อย่างไร
ก็ตาม การนากระบวนการดังกล่าวไปใช้มีไม่มากนัก แม้มีกฎหมายส่งเสริมให้อยั การและศาลเลือกใช้โดยการบัญญัติ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 155a และ 155b มารองรับ (สิทธิกร ศักดิ์แสง, สราวุธ เบญจกุล,
เจษฎา อนุจารี และสุชาติ ขวัญเกื อ้ , 2553, หน้า 58) ดังนัน้ คดีอาญาที่อยู่ในประเภทที่พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิ พาท พ.ศ. 2562 บัญ ญั ติ ใ ห้ไ กล่เ กลี่ ย คดี อ าญาได้เ ฉพาะในชั้น การสอบสวน จึ ง ควรมี ก ารแก้ไ ขปรับ ปรุ ง
ให้ดาเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทโดยพนักงานอัยการ และศาลได้เช่นเดียวกัน เพื่อเป็ นการส่งเสริมการใช้พระราชบัญญัติ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562
เมื่อพิจารณาความเป็ นมาของกฎหมาย เดิมมีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้อง
คดีอาญา พ.ศ. .... ซึง่ มีการนาร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ. .... มารวมกับร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่
คดีอาญาในชัน้ การสอบสวน พ.ศ. .... ต่อมาฝ่ ายบริหารโดยกระทรวงยุติธรรมจึงได้พยายามผลักดันร่างกฎหมาย
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทให้ออกมาใช้บงั คับเป็ นกฎหมายกลางได้สาเร็จ เมื่อเปรียบเทียบมาตรการชะลอฟ้องกับการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท เห็นได้ว่ามาตรการชะลอฟ้องในชัน้ พนักงานอัยการ มีลกั ษณะการใช้อานาจรัฐเข้าไปบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เริ่มจากผูต้ อ้ งหาให้การรับสารภาพ และขอให้ชะลอการฟ้อง พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจอาศัย
รายงานการสืบเสาะพร้อมความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ การสั่งให้มีการชะลอการฟ้องต้องได้รบั ความยินยอม
ของผูเ้ สียหาย ซึ่ง มีผลเป็ นการสละสิทธิ์ในการฟ้องคดีอาญา แต่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็ นการดาเนินการตามความ
ยินยอมสมัครใจของคูก่ รณีเป็ นสาคัญ ถ้าการไกล่เกลี่ยเป็ นผลและคูก่ รณีปฏิบตั ิตามข้อตกลงสิทธินาคดีอาญามาฟ้อง
ก็ระงับ หากไม่เป็ นผลจึงจะกลับเข้าสูก่ ระบวนการดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก และคู่กรณีจะขอ
ถอนตัวเมื่ อใดก็ ได้ หรือผู้เสียหายอาจฟ้องคดี อาญาในระหว่างการไกล่เกลี่ย ซึ่งจะมีผลให้การไกล่ เกลี่ย ข้อพิพาท
ทางอาญาเป็ นอั น ยุ ติ (อุ ทั ย อาทิ เ วช, 2563, หน้า 123-127) เห็ น ว่ า มาตรการชะลอการฟ้ อ งในเบื ้อ งต้ น นั้ น
มีผลกระทบต่อสิทธิของผูเ้ สียหาย สิทธิของผูต้ อ้ งหา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เริม่ ต้นจากความประสงค์ของคูก่ รณี และคูก่ รณีอาจเปลีย่ นใจกลับเข้าสูก่ ระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลักได้
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จึง สมควรได้รบั การสนับสนุน จากหน่วยงานที่มีอานาจหน้า ที่
ให้นาไปใช้อย่างเหมาะสม

สาหรับกรณีไม่มีระเบียบของหน่วยรองรับขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานให้มีความชัดเจน ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการ
แจ้งสิทธิ แก่ค่กู รณี วิธีการยื่นคาร้องของคู่กรณี หลักเกณฑ์การพิจารณาของพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจ การทา
สานวนการสอบสวนกรณีไกล่เกลี่ยเป็ นผลสาเร็จ และแบบฟอร์มการปฏิบตั ิที่เกี่ ยวข้อง เห็นได้ว่า สานักงานตารวจ
แห่งชาติออกระเบียบที่เกี่ ยวข้องกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพียงบางประการ ยังไม่
ครอบคลุมรองรับการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างชัดเจน รวมถึงไม่มีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้
พนักงานสอบสวนนาไปใช้ดาเนินการ ในแต่ละขัน้ ตอนเพื่อให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
2. ปั ญหาการใช้ดลุ พินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ ี อานาจ ในการพิจารณามีคาสั่งให้หรือไม่ให้ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญา
จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ จากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา พบว่าได้ให้ความเห็น แยกออกเป็ น 2 ฝ่ าย โดยฝ่ ายแรกเห็นว่าการใช้ดลุ พินิจออกคาสั่งของพนักงานสอบสวน
ผูม้ ีอานาจ สานักงานตารวจแห่งชาติ จาเป็ นต้องออกระเบียบกาหนดแนวทางในการพิจารณาออกคาสั่ง ส่วนอีกฝ่ ายเห็นว่า
ไม่จาเป็ นต้องออกระเบียบกาหนดแนวทางในการพิจารณาออกคาสั่ง
ผูว้ ิจยั เห็นว่า ความเห็นฝ่ ายแรกมีประเด็นที่นา่ สนใจ กล่าวคือ มาตรา 44 วรรคแรก เจตนารมณ์ของกฎหมาย
ในกรณีค่กู รณียื่นคาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาต่อพนักงานสอบสวน การใช้ดลุ พินิจให้หรือไม่ให้ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทชัน้ การสอบสวนของพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจ มีได้เ ฉพาะความผิดอาญาต่อแผ่นดินเท่านัน้ ส่วนกรณี
ความผิ ด อัน ยอมความได้ จึ ง ไม่ มี อ านาจไปใช้ดุล พิ นิ จ พิ จ ารณาให้ห รื อ ไม่ใ ห้ไ กล่เ กลี่ ย ข้อ พิ พ าท นอกจากนั้น
ตามมาตรา 41(2) คดีความผิดลหุโทษแม้เป็ นความผิดต่อแผ่นดิน แต่โดยสภาพมีลกั ษณะไม่รุนแรง จึงไม่ควรต้องใช้
ดุลพินิจพิจารณาให้หรือไม่ให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เห็นได้ว่า ตาม มาตรา 44 วรรคสอง การยื่นคาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญา การพิจารณา และระยะเวลาสั่งคาร้อง และกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญาในหมวดนี ้ ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข ตามระเบียบที่ ผูบ้ ัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด ดังนัน้ สานักงานตารวจ
แห่งชาติจึงควรระบุรายละเอียดส่วนนีใ้ ห้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน
และนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่ตา่ งกัน และลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญฝ่ ายแรกยังให้ค วามเห็นต่อไปว่า สาหรับความผิดอาญาแผ่นดินตาม
มาตรา 41 (3) ความผิดที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี ตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ การใช้ดลุ พินิจไม่ให้
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจ ต้องระบุเหตุผลอย่างชัดเจน
ว่าลักษณะพฤติการณ์ที่รา้ ยแรงและส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวมอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อานาจ
โดยมิชอบ จึงต้องมีระเบียบในส่วนของการกาหนดลักษณะพฤติการณ์ที่รา้ ยแรงและส่งผลกระทบรุ นแรงต่อสังคม
ให้ชดั เจน เห็นได้วา่ การใช้ดลุ พินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจ ในการพิจารณามีคาสั่งให้หรือไม่ให้ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ทางอาญา มีเฉพาะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชัน้ การสอบสวนเท่านัน้ เมื่อพิจารณาจากลักษณะงานจะเห็นได้ว่า
พนัก งานสอบสวนจะเป็ น จุด เริ่มต้น ของกระบวนการยุติธ รรมทางอาญา กล่า วคื อ เมื่ อ มี ก ารร้อ งทุกข์ให้ดาเนิน
คดีอาญา โอกาสที่พนักงานสอบสวนจะต้องดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา จะต้องมีคดีจานวนมากกว่า
หน่วยงานอื่นอย่างแน่นอน การสร้างหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยให้พนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจออกคาสั่งให้ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ของการกระทาความผิดไม่รา้ ยแรงและไม่สง่ ผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวม
จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในกรณีความผิดอาญาแผ่นดินตามมาตรา 41(3) เนื่องจากเป็ นความผิดต่อแผ่นดิน
ที่บางคดีจะมีลกั ษณะการกระทาความผิดที่ไม่สมควรให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันได้ เช่น การลักทรัพย์ในลักษณะ

เป็ นองค์กรอาชญากรรม แก๊ งคอลเซ็นเตอร์ เป็ นต้น สาหรับคดีความผิดตามมาตรา 41(1) นัน้ เป็ นคดีความผิ ด
อันยอมความได้ โดยสภาพแล้วคู่กรณีสามารถถอนคาร้องทุกข์ หรือยอมความกันได้ และมาตรา 41(2) คดีความผิด
ลหุโทษ ลักษณะการกระทาไม่มีความร้ายแรง ดังนัน้ ทัง้ สองกรณีดงั กล่าวจึงไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องกาหนดให้มี
การใช้ดลุ พินิจให้หรือไม่ให้ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ของการกระทาความผิดแต่อย่างใด
เมื่ อเปรียบกับกฎหมายต่างประเทศ ไม่ พบว่าประเทศไทยมี หลักเกณฑ์การพิ จารณาการออกค าสั่ง
ให้ไกล่เกลีย่ ในลักษณะเดียวกับประเทศใด แต่มีขอ้ สังเกตว่า ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา
41 วรรค 7 ได้ก าหนดให้พนักงานอัยการพิ จารณาหลักเกณฑ์ 3 ข้อ ก่ อนที่ จะสั่งให้มี การไกล่เกลี่ ยทางอาญา คื อ
1) เป็ นหลักประกันการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผเู้ สียหาย 2) ยุติปัญหาซึ่งเกิดจากการกระทาความผิด 3) มีสว่ น
ช่วยให้ผกู้ ระทาความผิดกลับคืนเข้าสู่สงั คม แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝรั่งเศส ไม่ได้ระบุ
ความผิดที่จะอยู่ในหลักเกณฑ์ของการใช้วิธีการไกล่เกลี่ยทางอาญาว่ามีฐานใดบ้าง ต่อมามีการยกเลิกมาตรา 41
วรรค 7 และได้บัญญัติการไกล่เกลี่ยทางอาญาขึน้ ใหม่ ในมาตรา 41-1 แต่ยังคงหลักการเดิมไว้ดว้ ย โดยบัญญัติ
กฎหมายให้ชดั เจนยิ่งขึน้ (อุทยั อาทิเวช, 2546, หน้า 30-32) ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
อาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของฝรั่งเศส มีการพิจารณาเพียง 3 ประการ ซึง่ คานึงถึงผลของ
การไกล่เกลี่ยเป็ นสาคัญ แตกต่างจากพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในส่วนการพิจารณาให้ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวนซึง่ ไม่ได้คานึงถึงผลของการไกล่เกลีย่ ที่จะเกิดขึน้ แต่คานึงถึงพฤติการณ์ในการ
กระทาความผิดว่าร้ายแรงและส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคมโดยรวมหรือไม่เท่านัน้
3. ปั ญหาเกี่ ยวกับการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ ี อานาจในการมีคาสั่งให้ห รือ ไม่ใ ห้
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางอาญา
จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ จากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา พบว่าได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานสอบสวน แยกออกเป็ น 2 ฝ่ าย โดย
ฝ่ ายแรกเห็นว่า ไม่ควรกาหนดให้มีการตรวจดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจ ฝ่ ายที่สองเห็นว่า กรณีพนักงาน
สอบสวนผูม้ ีอานาจใช้ดุลพินิจไม่ให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรให้มีการตรวจสอบดุลพินิจ โดยให้สิทธิ ค่กู รณี อุทธรณ์
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปชัน้ หนึง่
ผู้วิ จัยเห็ นว่า พระราชบัญ ญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิ พาท พ.ศ. 2562 ให้อ านาจการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางอาญาในชัน้ การสอบสวนในประเภทคดีที่เป็ นความผิดต่อแผ่นดินโดยไม่ได้ให้อานาจหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาอื่นใด กล่าวคือ ความผิดตาม มาตรา 41(3) ความผิดที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี
ตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ เป็ นความผิดอาญาแผ่นดิน ซึ่งตามปกติจะต้องเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาของศาล
ให้มีคาพิพากษาลงโทษ ดังนัน้ ดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจที่พิจารณามีคาสั่งให้หรือไม่ให้ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทจึงมีความสาคัญต่อผลคดี เมื่อมีการพิจารณามีคาสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา เป็ นการให้สิทธิที่เป็ น
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนีท้ ี่ตอ้ งการให้มีการไกล่เกลีย่ คดีอาญาบางประเภท เพื่อลดปริมาณคดีขนึ ้ สูศ่ าล
จึงไม่มีความจาเป็ นต้องมีการตรวจสอบดุลพินิจ แต่ถา้ พนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจพิจารณามีคาสั่งไม่ให้ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญา สมควรมีการตรวจสอบดุลพิ นิจ โดยผูบ้ ังคับบัญ ชาเหนือ ขึน้ ไปชั้นหนึ่ง เนื่องจากคดี อ าญา
เรื่อ งนั้น ๆ จะขอไกล่เกลี่ยในชั้น พนักงานอัยการหรือชั้น ศาลต่อ ไปไม่ได้ แต่จ ะต้อ งกลับ สู่กระบวนการพิจารณา
พิพากษาตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก จึงสมควรกาหนดระเบียบในส่วนของการพิจารณาและระยะเวลาการ
สั่งคาร้อง ให้มีขนั้ ตอนการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจ โดยผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปชัน้ หนึง่

กรณีมิได้ดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลัก พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จึงเป็ นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกรู ปแบบหนึ่ง ที่เอือ้ อานวยต่อการระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี
นอกจากนีค้ ู่กรณี อาจเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 39 กรณีความผิดอันยอมความได้ ที่มีผลให้สทิ ธิการนาคดีอาญามาฟ้องระงับไป หรือมาตรา 37 กรณีความผิด
ลหุ โ ทษ ที่ มี ผ ลให้ค ดี อ าญาเลิ ก กั น ได้ หรื อ การไกล่ เ กลี่ ย โดยนายอ าเภอหรื อ ปลัด อ าเภอที่ ไ ด้ร ับ มอบหมาย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ก็ได้
นอกจากนีก้ ารไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท พ.ศ. 2562
หมวด 3 มาตรา 36 บัญญัติหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา (1) ความผิดอันยอมความได้ (2) ความผิด
ลหุโทษ กรณี มี ก ารดาเนิ น การไกล่เกลี่ย ข้อพิ พ าทระหว่างการสอบสวนหรือพิ จารณาคดี ของพนัก งานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือศาล ให้หน่วยงานซึง่ ดาเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทหรือกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพซึง่ มีหน้าที่
และอานาจกากับดูแลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แจ้งให้หน่วยที่อยู่ระหว่าง
การดาเนินคดีอาญาทราบ กรณีของการดาเนินคดีชนั้ พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนอาจรอการสอบสวนไว้ก่อน
จนกว่า จะรู ผ้ ลการไกล่เ กลี่ย ข้อ พิ พ าทก็ ได้ หากการไกล่เ กลี่ย ข้อ พิ พ าททางอาญาไม่เป็ น ผล พนัก งานสอบสวน
จึงดาเนินการสอบสวนคดีอาญาต่อไป จึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่ค่กู รณีมีสิทธิ ในการเลือก ยื่นคาร้องขอไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญาจากหน่วยงานอื่นที่มีอานาจหน้าที่ เช่น กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ และศาลยุติธรรม เป็ นต้น
สาหรับศาลยุติธรรมนัน้ มีช่องทางการเข้าสูก่ ระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องที่อานวยความสะดวก ให้ค่กู รณี
สามารถแจ้งความประสงค์ยื่นคาร้องเป็ นหนังสือต่อศาล หรือสานักส่งเสริมงานตุลาการ หรือแจ้งผ่านช่องทางคิวอาร์โค้ด
(OR Code) หรือทางไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ นับว่าเป็ นการส่งเสริมให้คกู่ รณีเลือกใช้การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทได้จาก
หลายช่องทาง
ข้อเสนอแนะ
จากสภาพปั ญหาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะจากผลการวิจยั ดังนี ้
ก. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรมีการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 35 ให้หน่วยงาน
อัยการ และศาลยุติธรรม มีอานาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ตามมาตรา 41(3) ในคดีความผิดที่มีอตั รา
โทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี ตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ เช่นเดียวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้
การสอบสวน
2) สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรออกระเบียบวางแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททาง
อาญาในชัน้ การสอบสวน เพื่อกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานให้มีความชัดเจน ตัง้ แต่การแจ้งสิทธิแก่คกู่ รณี วิธีการยื่น
คาร้องของคู่กรณี หลักเกณฑ์การพิจารณามีคาสั่งให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจ การทา
สานวนการสอบสวนกรณีไกล่เกลีย่ เป็ นผลสาเร็จ และแบบฟอร์มการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
3) สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรออกระเบียบวางแนวปฏิบตั ิ ในการใช้ดลุ พินิจของพนักงานสอบสวน
ผูม้ ีอานาจ กรณีคดีความผิดตามมาตรา 41(3) กาหนดแนวปฏิบตั ิให้ชดั เจนว่าอย่างไรที่จะเป็ นพฤติการณ์ที่รา้ ยแรง
และส่งผลกระทบรุ นแรงต่อสังคมโดยรวม สาหรับคดีความผิดตามมาตรา 41(1) นัน้ เป็ นคดีความผิดอันยอมความได้
โดยสภาพแล้วคูก่ รณีสามารถถอนคาร้องทุกข์ หรือยอมความกันได้ และมาตรา 41(2) คดีความผิดลหุโทษ ลักษณะการ

กระทาไม่มีความร้ายแรง จึงควรระบุให้ชดั เจนว่า คดีความผิดตามมาตรา 41(1) และ (2) ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้อง
กาหนดให้มีการใช้ดลุ พินิจให้หรือไม่ให้ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
4) สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรออกระเบียบวางแนวปฏิบตั ิ ในกรณีพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจ
พิจารณามีคาสั่งไม่ให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ให้มีการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานสอบสวนผูม้ ีอานาจ
โดยให้สทิ ธิคกู่ รณีอทุ ธรณ์คาสั่งต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปชัน้ หนึง่
5) ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุ ง ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเลือกและแต่งตัง้ ผูไ้ กล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 กาหนดคุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยของสานักงานตารวจแห่งชาติ
เพิ่มเติม ให้มากกว่าคุณสมบัติพืน้ ฐาน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เช่น อายุ การศึกษา
ประสบการณ์การทางาน เป็ นต้น
6) สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรพิจารณาทาความตกลงกับหน่วยงานอื่น เช่น ศาลยุติธรรม ขอทา
บันทึกข้อตกลง(MOU) กับศาลยุติธรรม เพื่อขอผูไ้ กล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ของศาล
ยุติธรรม ให้สมัครใจมาขึน้ บัญชีเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยของสานักงานตารวจแห่งชาติอีกแห่งหนึง่ และหรือกาหนดแนวทางให้
สถานีตารวจส่งต่อคูก่ รณีที่สมัครใจและประสงค์จะไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทให้ศนู ย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทของศาลยุติธรรม
ข. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1) สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรเร่งรัดการปฏิบัติของสถานีตารวจทุกแห่ง ตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยการตรวจสอบติดตามผลการดาเนินการ
2) สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรตรวจสอบระเบียบที่เกี่ ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติ การไกล่เ กลี่ ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อนาไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทาขึน้ ใหม่ ในด้านของรายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
และน าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ ย วข้อ งไปจัดท าคู่มือ พนักงานสอบสวนเกี่ ยวกับ การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาททางอาญาในชัน้ การสอบสวน นอกจากนี ้ ควรนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ไปแก้ไขปรับปรุงใน คาสั่ง สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ที่ 419/ 2556 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 การอานวยความยุติธรรรมในคดีอาญา การทาสานวน
การสอบสวนและมาตรการควบคุมตรวจสอบเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ให้มีความสอดคล้องกันด้วย
3) สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรจัดการอบรมให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ี่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติ
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ได้แก่ หัวหน้าสถานีตารวจทุกแห่ง และพนักงานสอบสวนทุกคน โดยจัดการอบรม
ในพืน้ ที่ของแต่ละกองบัญชาการให้ครบถ้วน
4) สถานีตารวจ ควรมีการเตรียมพร้อมสาหรับการปฏิบตั ิงาน ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชัน้
การสอบสวน ได้แก่ สถานที่ บุคลากร และงบประมาณ
5) สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรพิจารณาดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา
ในสถานีตารวจทุกแห่ง โดยกาหนดให้มีหวั หน้าศูนย์รบั ผิดชอบการปฏิบตั ิ
เอกสารอ้างอิง
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