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RoLD Virtual Forum Series: 
Living with COVID-19

ตอน "วิถีใหม่ศาลยุติธรรมในยุคโควิด-19“

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย - TIJ



Two Models of the Criminal Process

HERBERT L. PACKER

▪ Due Process Model     and

▪ Crime Control Model

The Limits of the Criminal Sanction 

by Herbert L. Packer, Stanford University Press. 

 1968 by Herbert L. Packer.
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พัฒนาการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย

ก่อน ร.ศ. 115 : ใช้ระบบไต่สวน  หรือ  
ระบบจารีตนครบาล

Inquisitorial System
ทรมานเพ่ือให้รับ
สารภาพ

ร.ศ. 115 – พ.ศ. 2478 พ.ร.บ. วิธีพิจารณาความมี
โทษส าหรับใช้ไปพลางก่อน 
ร.ศ. 115

Accusatorial System
ใช้ระบบกล่าวหาแบบ 
Common  Law

พ.ศ. 2478- ปัจจุบัน: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา พ.ศ. 2477

ใช้ระบบกล่าวหา  แบบ  
Civil Law 

รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ หมายจับ และหมายค้นให้ศาล
เป็นผู้ออก

Justice Reform
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Justice Reform
• Legal Modernization
• Paradigm shift 

Human Rights
oKnowledge
oUnderstanding
oCommitment 
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ปัญหาหลัก

o คดีอาญาเข้าสู่ระบบมากเกินไป

-ผู้เสียหายฟ้องคดีได้โดยง่าย/การฟ้องเพื่อกดดันให้ช าระหนี้

-ไม่มีระบบการผันคดีที่พอเพียง  (Diversion)

o ปริมาณคดีท าให้เกิดความล่าช้า

o ฐานะผู้ถูกด าเนินคดี

o กระบวนการบังคับโทษไม่ได้ผล
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ปัญหาบทบาทของผู้เสียหาย

o คดีอาญาที่ฟ้องในศาลชั้นต้นประมาณ ๖๐% ของคดีทั้งหมด

o ผู้เสียหายฟ้องคดีเพื่อช่วยผู้กระท าผิด เช่น ค าฟ้องบรรยายไม่
ถูกต้องท าให้ศาลต้องยกฟ้อง-คดีอาญาระงับหรือไม่?

o ผู้เสียหายใช้กลไกการด าเนินคดีอาญาเพื่อกลั่นแกล้ง-SLAPP
เช่น มาตรา ๑๕๗, ถ่วงดุลกระบวนการบางอย่าง หรือ เพื่อ
บีบบังคับให้ช าระหนี้เช่น คดีเช็ค ปัจจุบันมีมาตรา ๑๖๑/๑ 
ให้ศาลยกฟ้องได้เลยเฉพาะที่ราษฎรเป็นโจทก์
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SLAPP
o มาตรา ๑๖๑/๑ ให้ศาลยกฟ้องได้เลย

o ตัวอย่างเช่น คดีกล่าวหา พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญชร

COST:BENEFIT analysis
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สถิติคดีปี ๒๕๖๐

ปริมาณคดีแพ่ง = ๑,๑๑๘,๔๓๑  คดี

ปริมาณคดีอาญา =    ๖๑๑,๔๑๓  คดี

รวม = ๑,๗๒๙,๘๔๔  คดี

จ านวนผู้พิพากษา = ๔,๗๗๑  คน

เฉลี่ย = ๓๖๒.๕๗๔ คดี/คน
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ปริมาณผู้ต้องขัง-ความจุ ๑๑๐,๖๖๗ คน
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การเพิ่มข้ึนของผู้ต้องขัง
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ข้อมูล ณ ๑ เม.ย.๒๕๖๓
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ข้อมูล ณ ๑ พ.ค.๒๕๖๓
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สถิติคดียาเสพติด
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เปรียบเทียบผู้ต้องขังคดียาเสพติด

ผู้ต้องขัง รวม        = ๓๖๕,๓๘๔ ราย

เฉพาะคดียาเสพติด = ๒๙๐,๑๔๙ ราย

= ๗๕,๒๓๕ ราย

ผู้ต้องขังคดียาเสพติดคิดเป็น ๗๙.๔๑%
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งบประมาณค่าอาหารส าหรับผู้ต้องขัง

งบประมาณค่าอาหาร ๕๔ บาท/คน/วัน

งบประมาณต่อวัน ๕๔ X ๓๖๗,๙๙๓ = ๑๙,๘๗๑,๖๒๒  บาท

งบประมาณต่อสัปดาห์ X ๗ = ๑๓๙,๑๐๑,๓๕๔  บาท

งบประมาณต่อเดือน X ๓๐ วัน = ๕๙๖,๑๔๘,๖๖๐  บาท

งบประมาณต่อปี X ๑๒ เดือน = ๗,๑๕๓,๗๘๓,๙๒๐ บาท

ณ วันที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๓
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ทางออกของปัญหา

ปัญหาทั้งหลายมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน  การแก้จึง
ควรเริ่มแก้ที่ระบบ

– การลดปริมาณคด-ีDiversionการปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม

– ประสิทธิภาพในการบริหารงานคดี

– เน้นการป้องกันอาชญากรรมควบคู่กบัการด าเนินคด/ีPrevention
เช่น ระบบป้อมต ารวจของญี่ปุ่น Koban

– Culture of Lawfulness



Culture of Lawfulness

UN-SDG 

Goal 16: Rule of Law

วัฒนธรรมจ่าเฉย- กลัวถูกจับมากกว่ากลัวการละเมิด
กฎหมาย
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Justice Reform

➢ ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม

➢ ปัญหาการประกันตัวในคดีอาญา

➢ ปัญหาการกระท าความผิดซ้ า
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