
 

 
บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในบทท่ี 2 นี้ ผูเขียนจะนําเสนอทฤษฎีการจัดการความรูทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ งานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานคดีรองขอความเปนธรรม โดยจะกลาวถึงความเปนมา แนวคิด 
หลักการท่ีสนับสนุนใหมีการรองขอความเปนธรรมและการจัดการความรูเพื่อนําไปใชพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อเปนแบบอยางและกรณีศึกษาใหกับองคกรและบุคคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีรองขอความเปนธรรมตอไป 

 
2.1  ทฤษฎีการจัดการความรู 

ในงานรองขอความเปนธรรม  กระบวนการยุติธรรมไดมีการจัดการเกี่ยวกับการขอความเปน
ธรรมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน สํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมท่ี
มีสวนในการจัดการงานรองขอความเปนธรรมมาโดยตลอด ปจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุด ได
จัดต้ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดใหมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการงานรองขอความเปนธรรม 
โดยสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดมีสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมอยูในสังกัด 
มีอํานาจหนาท่ีดูแลงานรองขอความเปนธรรม 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม เปนสํานักงานท่ีมีพนักงานอัยการท่ี
ผานงานมาประมาณ 15 ป ข้ึนไปมาประจําการ และมีอัยการอาวุโสหลายทาน มาประจําอยูท่ี
สํานักงานดังกลาวและเปนสํานักงานท่ีมีงานมากจะตองปฏิบัติทําความเห็นเพื่อเสนออัยการสูงสุด 
จากงานท่ีมีมากน้ีเองทําใหไมสามารถนําบุคลากรท่ีอยูหนางานไปพัฒนาโดยเฉพาะได เพราะทําให
งานเกิดความขัดของติดขัด ขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงตองใหบุคลากรเรียนรูโดยการใชการทํางาน 
และพัฒนาควบคูกันไปตามทฤษฎี Learning in Action ของ David Garain โดยตองจัดลําดับการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 กําหนดภารกิจสําคัญของงาน 
งานรองขอความเปนธรรมเปนงานท่ีประชาชนท่ีเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 

ไมวาจะในฐานะผูตองหา จําเลย ผูเสียหาย ผูกลาวหา  หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ท่ีเห็นวา ตนไมไดรับความ
เปนธรรมไมวาในสวนใดสวนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม จึงไดมาขอความเปนธรรมตออัยการ
สูงสุด ดังนั้นภารกิจท่ีสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมตองยึดเปนภารกิจที่
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สําคัญคือ การใหประชาชนไดรับความเปนธรรม พนักงานอัยการเปนท่ีพึ่งของประชาชนและไดรับ
ความศรัทธาจากประชาชน 

2.1.2 กําหนดความสําคัญของงาน 
บุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมจะตองตระหนักเสนอวา

ความรวดเร็วในการพิจารณา เพ่ือใหความเปนธรรมตอประชาชน คือ ความตองการ (need) ของ
ประชาชน แตเนื่องจากปจจุบันประชาชนที่ไดขอความเปนธรรมมีเปนจํานวนมาก บุคลากรของ
สํานักงานอัยการพิเศษ จึงตองปฏิบัติหนาท่ีภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว (เหมาะสม)  

2.1.3 กําหนด Strategy Knowledge 
การปฏิบัติงานรองขอความเปนธรรมเปนการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชน งานท่ีตองใหความเปนธรรมตอประชาชน และงานท่ีปฏิบัติจะตอง เสนอความเห็นตออัยการ
สูงสุด ความเห็นดังกลาวจะตองมีความถูกตอง และจะมีระยะเวลาท่ีจํากัดจึงตองทํางานใหเสร็จ
รวดเร็วและจะตองลดความผิดพลาด (ความเส่ียง) ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงตองกําหนด Strategy 
Knowledge คือ “ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และลดความเส่ียง” 

2.1.4 กําหนด Process การทํางาน 
การปฏิบัติงานรองขอความเปนธรรมจะตองมีมาตรฐานในการทํางานตองกําหนด

มาตรฐานในการทํางาน ดังนั้นข้ันตอนการทํางาน (Process) ท่ีถูกตองจึงมีความจําเปน เพราะ 
Process ท่ีไดจะนําสูมาตรฐานท่ีถูกตอง แลวจะตองเผยแพร Process ดังกลาวใหแกผูปฏิบัติทุกคน
เพื่อนําสูการปฏิบัติและจากนั้นจะตองมีการประเมินเพื่อปรับ Process ท่ีเหมาะสมตอไป 

2.1.5 กําหนดแผน  
Process ท่ีกลาวถึงขางตนจะดําเนินการไดอยางสมบูรณจะตองมีการกําหนดแผนท่ี

เหมาะสมและถูกตอง 

2.1.6 Capture 
การปฏิบัติงานในงานรองขอความเปนธรรม จากท่ีกลาวแลววาพนักงานอัยการ

ผูปฏิบัติงานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม เปนผูปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 
15 ป ประสบการณของผูปฏิบัติงานมาดังกลาวเปนส่ิงท่ีสํานักงานตองการ จึงตองจัดการ capture 
ความรู ประสบการณจากบุคคลท่ีผานงานดังกลาวเพื่อเปนแนวทางใหทราบถึงปญหาที่เคยเกิดข้ึน
และแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวท่ีถูกตอง 
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2.1.7 ประสบการณ 
การศ ึกษาประสบการณของพนักงานอ ัยการผู เคยปฏิบ ัต ิงานจนได ชื ่อว า เป น

ผูเชี่ยวชาญ ผูศึกษาจะตองศึกษาวาจากการทํางานท่ีผานมาอะไรท่ีทําใหงานเกิดความเสียหาย มี
สาเหตุอะไร มีแนวทางแกไขอยางไร ทําอยางไรงานจึงจะประสบความสําเร็จ เพื่อใหได Reflect วา
มีผลกระทบความเสียหาย ความสําเร็จอยางไร และจะตอง Review โดยจะตองหาเหตุผลวิธีการ
ทํางานเปรียบเทียบวิธีการทํางาน โดยใชหลัก Plan-Do-checke-Act 

2.1.8 Leading Learning  
การจัดการความรูเพื่อเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานรองขอความเปนธรรม บุคคลท่ีมี

ความสําคัญ คือ ผูบังคับบัญชาจะตองเปนผูนําการเรียนรู ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะตองเปนผูพัฒนาเปนผู
ท่ีสามารถสรางโอกาส สรางบรรยากาศ โดยผูบังคับบัญชาจะตองมีลักษณะของการยอมรับขอมูล 
คือ เปดรับทุกขอมูล ยอมรับขอมูลจากตนทาง 

2.1.9 Output 
ผลจากการดําเนินการตามขอ 1 ถึงขอ 8 ดังกลาว จะนําสู Output กลาวคือ จะไดคูมือ 

กฎหมาย ระเบียบ ความรูเสริม Information Technology (IT),Knowledge Management System 
(KMS) เพื่อบุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ใชเปนเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการ, วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรอง
ขอความเปนธรรมและ KM Strategy 

2.1.10 Change Management 
บุคลากรของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม เปนบุคลากรที่ผานงาน

มาจากท่ีตาง ๆ กัน ซ่ึงมีทัศนคติ วัฒนธรรมและประสบการณในการทํางานตางกัน จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองปรับเปล่ียนบุคลากรดังกลาวใหมีทัศนคติเดียวกัน มีวัฒนธรรมตรงกัน ท่ีจะสราง
ความเปนธรรมตอประชาชน โดยการจัดใหมีการ Training Development และ Enforeement  

2.1.11 Km Activity 
การจัดการความรูจะประสบความสําเร็จจะตองมีการ KM Activity ใหแกบุคลากรเพื่อ

ปฏิบัติ ทดลอง เปนทดลองใชคูมือ แนวทางปฏิบัติ และ KMS เพ่ือการทํางานวาสามารถทําใหงาน
รองขอความเปนธรรมถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว ลดความเส่ียง ไดหรือไม 
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2.1.12 ประเมิน 
การดําเนินการตามขอ 1 ถึงขอ 11 จะทราบวาเกิดประสิทธิภาพหรือไม ผูบังคับบัญชาจะตอง

เปนผูประเมิน และอาจจะทํารายงานประจําป เพ่ือทราบวาการทํางานโดยมีการจัดการความรู มีผล
อยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับการทํางานกอนมีการจัดการความรู มีผลแตกตางอยางไร 

2.1.13 Real/Benefit 
การปฏิบัติงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม เม่ือมีการจัดการความรู 

ผลการปฏิบัติงานท่ีปรากฏขึ้นจะแสดงใหเห็นวา มีประสิทธิภาพหรือไม ถูกตอง คุมคาใชจาย
หรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดความเปนธรรมตอประชาชนหรือไม ประชาชนเกิดความศรัทธาหรือไม ทํา
ใหผูบังคับบัญชาไววางใจ 

2.1.14 ผลลัพธท่ีคาดหวัง 
ผลลัพธท่ีสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม และคาดหวัง คือ การทํางาน

สามารถตัดสินใจได อยางความถูกตองงานมีความรวดเร็ว ลดความเส่ียง ประชาชนพึงพอใจ องคกร
อัยการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

การนําทฤษฎี Learning in Action  มาสูการปฏิบัติในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรอง
ขอความเปนธรรมเนื่องจากปจจุบันมีงานรองขอความเปนธรรมจํานวนมาก บุคลกรมีนอยทําให
บุคลากรของสํานักงานคดีรองขอความเปนธรรมไมสามารถปฏิบัติงานใหความเปนธรรมแก
ประชาชนไดอยางสัมฤทธ์ิผล และจากการท่ีมีงานมากจะนําบุคลากรในสํานักงานคดีรองขอความ
เปนธรรมไปสัมมนาหรือฝกอบรมทําไดยาก เพราะจะไมมีใครมาทํางานท่ีมีอยูประจําอยางมากมาย 
จึงควรใหบุคลากรเรียนรูโดยใชการทํางานและเรียนรูควบคูกันไปดวยตามทฤษฎี Learning  in 
Action กลาวคือจัดลําดับความสําคัญของงาน  กําหนดภารกิจสําคัญของงาน ความเรงดวนของงาน 
โดยมี Strategy Knowledge ท้ังนี้ โดยจะตองกําหนด Process การทํางาน มีแผนการทํางาน ซ่ึง
จะตองศึกษา Capture ประสบการณจากผูเช่ียวชาญ เพื่อจะไดทราบถึงปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาจากผูเช่ียวชาญเพื่อการจัดการความรู โดยผูบังคับบัญชาจะเปนผูนํากิจการการเรียนรูตาง ๆ 
เพ่ือใหเกิด Out put ซ่ึงไดแก คูมือกฎหมาย ระเบียบ ความรูเสริม โดยเฉพาะใหได Knowledge 
Management System (KMS) อันจะนําไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความเปนธรรม อยางไรก็ดี 
จะตอง Change Management บุคลากรสํานักงานคดีรองขอความเปนธรรมซ่ึงจะใชวิธี Training 
Development และ Enforcement โดยการจัด KM Activity จากนั้นจะตองมีการประเมินจาก
ผูบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด Real/Benefit งานมีประสิทธิภาพ ถูกตอง คุมคาใชจาย ไดรับการไววางใจ
จากผูบังคับบัญชา กอใหเกิดความเปนธรรมตอประชาชน ซ่ึงจะนําสูผลลัพธท่ีคาดหวัง งานรองขอ
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ความเปนธรรมมีการปรับปรุงงานใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาและตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และสํานักงานคดีรองขอความเปนธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
2.2  แนวคิดในงานรองขอความเปนธรรม 

ความเปนมาของการท่ีไดมีการรองขอความเปนธรรมนั้น ผูเขียนเห็นวา มีมาแลวแตสมัย
โบราณในครั้งกรุงสุโขทัยเปนราชานี ซ่ึงพระมหากษัตริยในสมัยนั้น ไดแก พอขุนรามคําแหง
มหาราชท่ีทรงปกครองดูแลทุกขสุขของราษฎรในเขตปกครองของพระองคอยางใกลชิด ท่ีเรียก
รูปแบบการปกครองน้ันวา “ พอปกครองลูก ” ดวยพระองคทรงเปนผูรับและวินิจฉัยเร่ืองราวรอง
ทุกขขอความเปนธรรมจากราษฎรดวยพระองคเอง โดยท่ีประตูพระราชวังไดแขวนกระดิ่งไว
อันหนึ่ง เม่ือราษฎรมีกรณีพิพาทหรือขอเดือดรอนอยางไรก็ไปส่ันกระดิ่งแจง พอขุนรามคําแหง
มหาราชก็จะเสด็จออกมาสอบสวนวินิจฉัยเร่ืองราวใหความเปนธรรมตอไป ดังนั้นการพิจารณาในสมัย
สุโขทัย คงใชวิธีการไตสวนเนื้อความปรากฎในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราชวา “ในปาก
ประตูมีกระดิ่งอันหนึ่ง แขวนไวหั้นไพรฟาหนาปกกลางบานเมือง มีถอยมีความเจ็บทองของใจมัน
จะกลาวหาเถิงเจา เถิงขุนบไรไปส่ันกระดิ่งอันทานแขวนไว พอขุนรามคําแหงเจาเมืองไดยินเรียก 
เม่ือถามสวนความแกมันดวยซ่ือ ไพรในเมืองสุโขทัยนี้จึงช่ืนชม” 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการปกครองแตกตางกับการ
ปกครองในสมัยกรุงสุโขทัย เปนเหตุใหพระองคไมมีเวลามาชําระเร่ืองราวฎีกาของราษฎรดวยพระองค
เองได แตพระองคไดมอบหมายให ขาราชบริพารท่ีไววางพระราชหฤทัยเปนผูรับและพิจารณาฎีการอง
ทุกขของราษฎร ผลการสอบสวนวินิจฉัยเปนประการใดจะตองสรุปรายงานข้ึนกราบทูล พระมหากษัตริย
เพียงแตทรงวินิจฉัยจากรายงานสํานวนนั้น เม่ือทรงวินิจฉัยเปนประการใดก็มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาใหเปนไปตามนั้น ซ่ึงเรียกวา “ตัดสํานวน” ตอมาจึงมีการตั้งหนวยงานฟองท่ีเพื่อทําการตรวจ
และเรียบเรียงฟองใหราษฎร ซ่ึงเปนการเร่ิมตนของการมี “อัยการ” โดยนําเอาแนวความคิดการดําเนินคดี
อาญาโดยรัฐท่ีมีอัยการเปนผูรับผิดชอบการสอบสวนฟองรองและบังคับคดี อันเปนหนาท่ีของ อัยการท่ี
สมบูรณตามแบบอยางอัยการในภาคพื้นทวีปยุโรปอันมีฝร่ังเศส เปนแมบทในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาอยูหัว อันเปนการนําแนวคิดท่ีรัฐเปนผูรักษาความสงบเรียบรอยมาใช1  

 
 

                                                            
1อดิศร  ไชยคุปต, “ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการสั่งไมฟองคดีอาญา,” (วิทยานิพนธนิติศาสตร

มหาบัญฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2542), หนา 33-34. 
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สมัยกรุงธนบุรี สวนสมัยกรุงธนบุรีนั้นมีรูปแบบการปกครองและการทูลเกลาถวายฎีกา
ดําเนินการเชนเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา2 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร ในรัชสมัยรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ระเบียบการทูลเกลาถวายฎีกาในหลักการสําคัญก็ไดเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว จะมีผิดแผกเปล่ียนแปลงไปบาง ก็มีแตในเร่ืองปลีกยอย เชน เกี่ยวกับเวลาและสถานท่ีรับ
เร่ืองราวฎีกา เปนตน นอกจากนี้ไดมีการแบงแยกเร่ืองราวฎีกาออกเปน 2 ประเภท คือ ฎีการองทุกข
เกี่ยวกับคดีความในโรงศาลที่รองทุกขกลาวโทษลูกขุนตระลาการในโรงศาลวาชําระตัดสินความท่ีผู
รองเก่ียวของไมไดรับความยุติธรรมประเภทหน่ึง และฎีการองทุกข ท่ีไมเกี่ยวกับคดีความท่ีรอง
ทุกขกลาวโทษขาราชการวาปฏิบัติราชการไมชอบดวยกฎหมายความเปนธรรม และพระราช
กําหนดกฎหมาย กับเร่ืองราวรองทุกขขอรับพระราชทานพระราชานุเคราะหในกิจสวนตัวโดยตรง 
ประเภทหนึ่ง แลวทรงโปรดต้ังพระวงศานุวงศและขาราชการที่ไววางพระทัยข้ึนคณะหนึ่งเรียกวา 
“คอมมิตตีตรวจความฎีกา” ทําหนาท่ีไตสวนชําระความฎีกา ตอมาไดโปรดเกลาใหยกเลิกคอมมิตตี
ตรวจความฎีกา แลวต้ังใหพระเจานองยาเธอกรมหม่ืนศิริธัชสังกาศเปนอธิบดีศาลฎีกาทําหนาท่ี
ตรวจชําระและตัดสินฎีกาแทน ประเภทหลังทรงมอบใหองคมนตรีเปนผูไตสวนชําระความฎีการอง
ทุกข3 

ตอมา สมัยรัชกาลท่ี 6 พระบามสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทานไดทรงจัดวาง
ระเบียบการทูลเกลาถวายฎีกา โดยทรงตราพระราชกฤษฎีการะเบียบการทูลเกลาถวายฎีกา 
พุทธศักราช 24574 ซ่ึงมีลักษณะเปนกฎหมายและถึงแมวาประเทศไทยเราจะไดเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยแลวก็ตามแตก็มี
พระมหากษัตริย เปนประมุขของชาติเชนเดิมเปนแตละพระราชอํานาจของพระองคอยูภายใต
รัฐธรรมนูญเทานั้น การใชพระมหากรุณาธิคุณเปนสวนพระองคในการวินิจฉัยและบําบัดความ
เดือดรอนของราษฎรก็นาจะตองถวายพระเกียรติแดพระองคอยู ดังนั้นตองเขาใจวาระเบียบการ
ทูลเกลาถวายฎีกาตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังคงใชบังคับและปฏิบัติไดอยูตลอดมาและตราบเทา
ทุกวันนี้ แตท้ังนี้ไมเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีใชภายหลัง ซ่ึงทางปฏิบัติเม่ือ
พระมหากษัตริยรับฎีการองทุกขโดยผานเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริยจะไมดําเนินการ
ดวยพระองคเองแตละสงฎีการองทุกขนั้นไปยังหนวยราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป 

                                                            
2พิเชษฐ  เกษตรสิน, “ปญหาอุปสรรคการสั่งคดี กรณีรองขอความเปนธรรมของพนักงานอัยการในเขต

สํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต,” (สารนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), หนา 19. 
3เรื่องเดียวกัน, หนา  20. 
4 เรื่องเดียวกัน หนา 20 - 21 
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เม่ือประกาศใช ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2478 ไดบัญญัติให
พนักงานอัยการมีหนาท่ีฟองรองคดีอาญาตอศาล และไดมีการบัญญัติวาพนักงานอัยการและ
ผูเสียหายมีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล แตการฟองคดีอาญาอาจถูกควบคุมโดยพนักงานอัยการดวย 
โดยในคดีอาญาท่ีมิใชความผิดตอสวนตัวพนักงานอัยการสามารถยื่นคํารองขอเขาเปนโจทกรวม
กอนคดีเสร็จเด็ดขาดได และพนักงานอัยการมีอํานาจรองตอศาลส่ังเอกชนซ่ึงเปนผูเสียหายไมให
กระทําหรือละเวนการกระทําใด ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกรูปคดีของพนักงานอัยการไดดวย   

จึงเห็นไดวากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใหความสําคัญตอการดําเนินคดีอาญาของ
อัยการมากกวาผูเสียหาย ซ่ึงรัฐจะตองเขามาดําเนินการกับปญหาเหลานี้ซ่ึงมีอัยการเปนทนาย
แผนดินทําหนาท่ีแทนรัฐ ยังคงใชอํานาจฟองคดีอาญาแกผูเสียหายซ่ึงประชาชนดวยบทบัญญัติ
ขางตน ถือไดวาการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐผานพนักงานอัยการเปนหลัก สวนการดําเนินคดีอาญา
โดยผูเสียหายยังคงเปนรอง5 

2.2.1 ทฤษฎีหลักการท่ีเก่ียวของระบบการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของแตละประเทศมีความแตกตางกันไป ข้ึนอยู

กับวาประเทศนั้นจะมีพัฒนาการทางความคิด คานิยม วัฒนธรรม และนิติวิธีตอวิธีพิจารณาความ
อาญาแตกตางกันไป แตหลักการดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแลวโดยหลักก็
เพื่อใหไดมาซ่ึงผูกระทําความผิดท่ีแทจริง จึงมีลักษณะและหลักการสําคัญท่ีคลายคลึงกัน ถือเปน
หลักสําคัญในการใชจําแนกระบบการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายสําหรับประเทศเสรี
ประชาธิปไตย ซ่ึงจําแนกเปนระบบใหญๆ ได 2 ระบบ คือ ระบบคอมมอนลอว (Common Law) 
และระบบซีวิลลอว (Civil Law) โดยท้ังสองระบบจะมีกระบวนการดําเนินคดีอาญาท่ีแตกตางกันไป 
สําหรับกระบวนการดําเนินคดีอาญาในระบบคอมมอนลอวจะใชระบบท่ีเรียกวากระบบไตสวน
(Inquisitorial System) สวนกระบวนการในการดําเนินคดีอาญาของระบบซีวิลลอวจะใชระบบท่ี
เรียกวา ระบบกลาวหา (Accusatorial System)6 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติแยกข้ันตอนการสอบสวนฟองรองออก
จากข้ันตอนการพิจารณาพิพากษาอยางชัดเจน เปดกวางใหคูความสามารถนําเสนอขอเท็จจริงของ
ตนใหมากท่ีสุด เพื่อใหการวินิจฉัยคดีเปนไปไดอยางถูกตองยุติธรรมอันเปนหลักสําคัญในการ
ดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหา (Accusatorial System) ซ่ึงจะตองยึดหลักตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเปนแมบทใหญ การจะลงโทษทางอาญาแกบุคคลใดตองมีการตรวจสอบตาม
                                                            

5อดิศร  ไชยคุปต, เรื่องเดิม, หนา 39-40. 
6คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพวิญูชน, 2549), 

หนา 56. 
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หลักการตรวจสอบ (examination doctrine) เพื่อจะลงโทษดวย และจะตองยึดหลักสันนิษฐานวา
บุคคลเปนผูบริสุทธ์ิ ตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 บัญญัติไววา เม่ือมี
ความสงสัยตามสมควรใหยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลยตามหลักยกประโยชนแหงความ
สงสัย (in dubio pro reo) 

สําหรับการตรวจสอบขอเท็จจริงในดคีอาญา ตามระบบที่ประเทศไทยใชในปจจุบัน
คํานึงถึงหลักการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจระหวางองคกรอัยการและองคกรศาล (Check and 
Balance Principle) อันนําไปสูข้ันตอนการตรวจสอบขอเท็จจริง 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการ
สอบสวนฟองรอง (Pre-trial stage) อันเปนข้ันตอนการตรวจสอบโดยฝายบริหารซ่ึงมีองคกรอัยการ
เปนผูใชอํานาจตรวจสอบนั้น และข้ันตอนการพิจารณาพิพากษา (Trial stage) เปนข้ันตอนการ
ตรวจสอบโดยฝายตุลาการหรือศาล 

การดําเนินคดีอาญาในระบบอัยการท่ีสมบูรณท่ีไดรับอิทธิพลมาจากประเทศฝร่ังเศสถือ
วาเปนกระบวนการสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันแบงแยกไมได ตํารวจเปนเพียงเจา
พนักงานผูมีหนาท่ีชวยเหลืออัยการนั้น นับเปนหลักในขั้นตอนช้ันสอบสวนฟองรองในคดีอาญา 
คือ เม่ือมีขอสงสัยวาเกิดการกระทําผิดอาญาข้ึน อัยการมีความจําเปนมากนอยเพียงใดในการ
ดําเนินการ ควบคุมการสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใหทราบขอเท็จจริงและพิสูจน
ความผิด และหากสอบสวนแลวนาเช่ือวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําผิด อัยการมีความจําเปนมาก
นอยเพียงใดหรือไมในการจะฟองผูถูกกลาวหาตอศาล ในช้ันนี้อัยการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการ
สอบสวนและฟองรองมากนอยเพียงใดหรือไมอยางไรจึงแบงหลักการดําเนินคดีอาญาของอัยการ
ออกเปน 2 หลัก คือ หลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย และหลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ 

2.2.1.1 หลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principle) 
หลักนี้มีอยูวาเม่ือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน เจาหนาท่ีมีหนาท่ีตอง

ดําเนินการการสอบสวนโดยไมคํานึงวาจะมีการรองทุกขกลาวโทษหรือไม เม่ือสอบสวนแลว เม่ือ
พนักงานอัยการเห็นวามีเหตุควรเช่ือวาผูตองหาไดกระทําผิดกฎหมาย พนักงานอัยการตองยื่นฟอง
ศาลเสมอ ถือวาเปนหลักประกันความเสมอภาคตามกฎหมาย และเปนการปองกันมิใหเกิดการใช
อิทธิพลท่ีมิชอบดวยความยุติธรรมตอการฟองรองคดีของพนักงานอัยการ เม่ือพนักงานอัยการฟอง
คดีตอศาลแลวจะถอนฟองไมได เพราะถือวาคดีอยูในอํานาจของศาลแลว เปนการแสดงใหเห็นถึง 
“หลักเปล่ียนแปลงไมได” (immutabilitatspinzip)7 เปนหลักประกันของการหลักการดําเนินคดีอาญา
ตามกฎหมายเปนทํานองเดียวกับความผิดในทางแกแคน8 

                                                            
7คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หนา 237. 
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รูปแบบและเนื้อหาในการพิจารณาคดีในระบบนี้มีลักษณะของระบบไตสวน
(Inquisitorial System) คือ ผูพิพากษาจะมีบทบาทในการคนหาความจริงเกี่ยวกับคดีนั้นอยาง
กวางขวาง มีอํานาจออกคําส่ังใหผู ท่ี เกี่ยวของในคดีทุกฝายปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งเพื่อหา
พยานหลักฐานมาสูศาลใหได พนักงานอัยการและทนายมีบทบาทเพียงเจาหนาท่ีของศาลเทานั้น 
หลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายกําหนดหนาท่ีของเจาพนักงานผูมีอํานาจสอบสวนฟองรองคดี 
หลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายจึงเปนหลักประกันความเสมอภาคตามกฎหมาย และเปนการ
คุมครองเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีฟองรองดวย เพื่อมิใหมีการใชอิทธิพลท่ีมิชอบดวยความ
ยุติธรรมตอเจาพนักงาน แตการฟองคดีประเภทนี้ขาดความยืดหยุน  

2.2.2.2 หลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity Principle) 
หลักการฟองคดีอาญาตามดุลพินิจมีหลักการท่ีแตกตางจากการหลักฟอง

คดีอาญาตามกฎหมาย  คือการดําเนินคดีอาญาท้ังปวงเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย  ( law 
enforcement) เปนภารกิจและความรับผิดชอบของฝายกฎหมาย สวนฝายตุลาการถือวาเปนอํานาจวา
ดวยการวินิจฉัยคดี (adjudication) มีเนื้อหาเปนคนละสวนกับการบังคับใชกฎหมาย9 เปนระบบท่ีให
เจาพนักงานในฝายบริหารมีบทบาทเปนองคประกอบสําคัญ การดําเนินคดีตั้งแตช้ันจับกุมสอบสวน 
และบังคับคดีในระบบจะอยูในความรับผิดชอบของฝายบริหาร ศาลมีบทบาทเกี่ยวของเฉพาะเร่ืองท่ี
กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล เชน จับกุม คุมขัง ตรวจคน และวินิจฉัยส่ังคดี เม่ือมีการกระทําผิด
เกิดข้ึนเจาพนักงานอาจไมดําเนินการสอบสวนได และเม่ือสอบสวนแลวเห็นวาผูตองหากระทําผิด
จริงเจาพนักงานก็อาจไมฟองผูตองหาไดดวย ข้ึนอยูกับเหตุผลแตละคดีไป เปนการเปดโอกาสให
พนักงานอัยการใชดุลพินิจส่ังคดีอยางกวางขวาง หลักการฟองคดีอาญาตามดุลพินิจอาจเรียกไดวา
เปนท่ีมาแหงอํานาจการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการตามปกติ เม่ือมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน
และเจาพนักงานทําการสอบสวนเสร็จส้ินแลวเห็นวาผูตองหากระทําผิดจริง พนักงานอัยการอาจไม
ฟองหรือดําเนินคดีดวยวิธีการใด ๆ ก็ได โดยคํานึงถึงอายุ บุคลิกลักษณะ สภาพแวดลอมของ
ผูกระทําความผิด และองคประกอบอ่ืน ๆ หรือแมวาพนักงานจะไดฟองผูตองหาตอศาลแลว หาก
พนักงานอัยการเห็นควรก็มีอํานาจถอนฟองได แตในระบบนี้ทําใหพนักงานอัยการมีความ
รับผิดชอบมากข้ึน 

 

                                                                                                                                                                          
8คณิต ณ นคร, “ปญหาการใชดุลพินิจของอัยการ,” วารสารอัยการ, ฉบับที่ 57, ปที่ 5, หนา 19 (กันยายน 

2525). 
9เรื่องเดียวกัน, หนา 14. 
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สําหรับประเทศไทยการดําเนินคดีอาญาก็ใชหลักการดําเนินคดีอาญาตาม
ดุลพินิจเชนกัน เพราะหากเปนประเทศที่ใชหลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายแลว จะตองมี
บทบัญญัติในกฎหมายกฎหมายหนาท่ีของอัยการไวอยางชัดแจงวา ในกรณีมีเหตุสงสัยตามสมควร
วาไดมีการกระทําผิดอาญาข้ึน อัยการมีหนาท่ีตองเขาไปดําเนินคดีและอัยการจะถอนฟองไมได ซ่ึง
ประเทศไทยไมมีบทบัญญัติใหอัยการตองฟองทุกเร่ือง และกฎหมายยังอนุญาตใหอัยการถอนฟอง
คดีไดดวย 

2.2.2.3 หลักการอํานวยความยุติธรรม 
พนักงานอัยการจะพิจารณารวบรวมขอมูลอรรถคดี และวินิจฉัยส่ังคดีท้ังปวง 

ดําเนินคดีอาญาทางศาลและดําเนินอรรถคดี ตามอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการในฐานะทนาย
แผนดินตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจและ
หนาท่ีของพนักงานอัยการ เชน 

1) การฟองคดีตอศาลช้ันตน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
28) ตลอดจนฟองอุทธรณ ฟองฎีกา และแกฟองอุทธรณ แกฟองฎีกาดวย (ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 193, 200, 216) 

2) ยื่นคํารองขอเขาเปนโจทกรวม ในระยะใดกอนคดีเสร็จเด็ดขาดในคดีอาญาท่ี
มิใชความผิดตอสวนตัวซ่ึงผูเสียหายยื่นฟองแลว (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
31) 

3) รองตอศาลใหผูเสียหายกระทํา หรือละเวนกระทําการท่ีผูเสียหายจะกระทํา
ใหคดีของพนักงานอัยการเสียหาย ในกรณีท่ีผูเสียหายเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการ (ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 32) 

4) ยื่นฟองคดีท่ีผูเสียหายยื่นฟองคดีไวแลวไดถอนคดีนั้นเสีย เวนแตคดีท่ีเปน
ความผิดตอสวนตัว (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36(3)) 

5) ฟองเรียกทรัพยสิน หรือราคาแทนผูเสียหาย ในกรณีท่ีผูเสียหายมีสิทธิจะ
เรียกรองทรัพยสิน หรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทําผิดฐานลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิง
ทรัพย โจรสลัด กรรโชก ฉอโกง ยักยอก หรือรับของโจร เม่ือพนักงานอัยการยื่นฟองคดีอาญา โดย
จะขอรวมไปกับคดีอาญา หรือจะยื่นคํารองในระยะใดระหวางท่ีคดีอาญากําลังพิจารณาอยูในศาล
ช้ันตน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43, 44) 

6) ยื่นคํารองขอใหศาลออกหมายขังผูตองหา ตามความในมาตรา 87 แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงแกไขโดย (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2499 มาตรา 4 (ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71 วรรคสอง) 
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7) ยื่นคํารองขอตอศาลขอใหปลอยคนท่ีถูกควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมายหรือ
จําคุกจากคําพิพากษาของศาล (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90) 

8) คัดคานการใหประกันตัวผูตองหาหรือจําเลย ท่ีตองหาหรือถูกฟองใน
ความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสิบปเม่ือศาลถาม (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 109 ซ่ึงแกไขโดย (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2522 มาตรา 4) 

9) อุทธรณฎีกาในกรณีผิดสัญญาประกันตอศาล ซ่ึงศาลส่ังบังคับตามสัญญา
ประกันโดยมิชอบ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119) 

10) ส่ังใหงดหรือไมทําการสอบสวนตอไป ในคดีท่ีไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทํา
ความผิด (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140) 

2.2.2.4 หลักการรักษาผลประโยชนของรัฐ 
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาใหคําปรึกษาในดานกฎหมายแกสวนราชการ

และหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ ดําเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงานของรัฐและนิติบุคคล ท่ีตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาในฐานะทนายแผนคดี คือ 

1) ในคดีแพงมีอํานาจหนาท่ีดําเนินคดีแทนรัฐบาลในศาลท้ังปวง กับมีอํานาจ
และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการ 

2) ในคดีแพงและอาญาซ่ึงเจาพนักงานถูกฟองในเร่ืองการที่ไดกระทําไปตาม
หนาท่ี หรือในคดีแพงหรืออาญาท่ีราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเร่ืองท่ีไดกระทําตามคําส่ังเจา
พนักงานซ่ึงไดส่ังการโดยชอบดวยกฎหมายหรือเขารวมกับเจาพนักงานกระทําการในหนาท่ี
ราชการก็ดี เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตางก็ได  

3) ในคดีท่ีเทศบาลหรือสุขาภิบาลหรือโจทกหรือจําเลย ซ่ึงเปนคดีแพงและมิใช
เปนคดีท่ีพิพาทกับรัฐบาล เม่ือพนักงานอัยการเห็นสมควรจะรับวาตางหรือแกตางก็ได 

4) ในคดีท่ีนิติบุคคลซ่ึงไดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเปน
โจทกหรือจําเลย ซ่ึงเปนคดีแพงและมิใชเปนคดีท่ีพิพาทกับรัฐบาล เม่ือพนักงานอัยการเห็นสมควร
จะรับวาตางหรือแกตางก็ได 

5) ในกรณีท่ีผิดสัญญาประกันจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามีอํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีในการบังคับใหเปนไปตามสัญญานั้นและในการนี้มิใหเรียกคา
ฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ ซ่ึงกรณีนี้หมายถึงการผิดสัญญาประกันในช้ันศาล ไมใชผิด
สัญญาประกันในช้ันพนักงานสอบสวนหรือช้ันพนักงานอัยการ 

2.2.2.5 หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
สํานักงานอัยการสูงสุดใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ดังนี้ 
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1) ในคดีท่ีราษฎรผูหนึ่งผูใดฟองเองไมไดโดยกฎหมายหาม เม่ือเห็นสมควร
พนักงานอัยการ  มีอํานาจเปนโจทกได 

2) ในคดีแพง ผูใดจะฟองผูบุพการีของตนเองไมได แตเม่ือมีผูใดรองขอข้ึนมา 
พนักงานอัยการมีอํานาจเปนโจทกฟองแทนได 

3) ในคดีอาญา ผูใดจะฟองผูบุพการีของตนเองไมได แตเม่ือมีผูใดรองขอข้ึนมา 
พนักงานอัยการมีอํานาจเปนโจทกฟองแทนได 

4) ใหบริการชวยเหลือทางดานกฎหมายใหแกประชาชนผูยากไร และประชาชน
ในชนบท เชน การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย การประนอมขอพิพาท 

5) เผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชนทั่วไป ท้ังในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอ่ืนๆ ท่ัวประเทศได 

2.2.2.6 หลักประกันความเปนอิสระของพนักงานอัยการ 
ปจจุบันสถานะของสํานักงานอัยการเกี่ยวกับความเปนอิสระไดเปล่ียนแปลงไป 

พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดี การปฏิบัติหนาท่ีไปโดยเที่ยงธรรม และสํานักงาน
อัยการสูงสุดเปนสวนราชการท่ีมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดําเนินการ
อ่ืน โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา (รธน. 2550) มาตรา 255 

1) หลักประกันในการปฏิบัติหนาท่ี 
พนักงานอัยการมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีและประเทศไทยใชระบบการดําเนิน

คดีอาญาโดยรัฐ และเนื่องจากอัยการสูงสุดมีเพียงคนเดียว พนักงานอัยการอ่ืนเปนเพียงผูชวย เปน
กรณีท่ีกฎหมายบัญญัติรับรองไววาดุลพินิจของพนักงานอัยการในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติ
หนาท่ี หากวาไดแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ ยอมไดรับความคุมครอง อันเปนหลักประกันใน
การปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดกระทําไปโดยเท่ียงธรรม 

2) หลักประกันในทางสวนตัว 
เปนหลักประกันในลักษณะท่ีวาพนักงานอัยการจะไมถูกแทรกแซงหรือไดรับ

ผลรายจากการพิจารณาส่ังคดีและ ซ่ึงถือวาเปนหลักประกันความเปนอิสระในทางสวนตัวใหแก
อัยการสูงสุดและพนักงานอัยการอ่ืน 

2.2.2.7 ระบบตรวจสอบการใชดุลพินิจในการส่ังคดีของพนักงานอัยการ 
ระบบการตรวจสอบการใชดุลพินิจส่ังคดีของพนักงานอัยการ  สามารถ

ตรวจสอบได 3 วิธีดวยกัน ดังนี้ 
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1) ระบบตรวจสอบโดยองคกรภายใน 
การบริหารของสํานักงานอัยการสูงสุดมีผูบังคับบัญชารับผิดชอบตามลําดับช้ัน 

ผูบังคับบัญชาจึงเปนผูตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการในสํานักงานของตนเปนปกติ 
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการอัยการ(ก.อ.) สํานักงานวิชาการ 
สํานักงานคดีอัยการสูงสุด และสํานักงานคดีศาลสูง อีกดวย 

สํานักงานอัยการสูงสุดไดวางนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานอัยการสูงสุดดานบริหารงานบุคคลไดวา การเล่ือนตําแหนง แตงต้ัง โยกยาย และการให
ความดีความชอบจะพิจารณาจากผลงาน ความรูความสามารถและขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบท้ังดานบวก
และดานลบ จึงไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการแกพนักงานอัยการปละ 2 คร้ัง เก็บ
รวบรวมไวเปนขอมูล อันเปนมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการโดย
องคกรภายในประการหนึ่งดวย 

2) ระบบตรวจสอบโดยองคกรภายนอก 
หากพนักงานมีคําส่ังไมฟอง จะตองสงสํานวนการสอบสวนไปใหผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีเปนผูพิจารณา จะเห็นชอบดวยกับคําส่ังไมฟอง
ของพนักงานอัยการหรือไม หากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูวาราชการจังหวัดเห็นแยงคําส่ัง
ไมฟองของพนักงานอัยการ ก็ตองสงสํานวนไปใหอัยการสูงสุดช้ีขาด ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา นอกจากนั้นยัง ปรากฏวามีหนวยงานตาง ๆ ขอสํานวนตาง ๆ เพื่อนําไป
ประกอบการพิจารณาเร่ืองของสวนราชการนั้นอยูเสมออีกดวย เชน สํานักงาน ป.ป.ป. สํานักราช
เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนตน 

3) ระบบตรวจสอบโดยจากประชาชน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 34 บัญญัติวา “คําส่ังไม

ฟองคดี หาตัดสิทธิผูเสียหายฟองคดีโดยตนเองไม” และเม่ือผูเสียหายเปนโจทกฟองคดีเองก็มัก
ขอใหศาลออกหมายเรียกสํานวนการสอบสวนซ่ึงอยูท่ีสํานักงานอัยการไปประกอบการพิจารณา 
นอกจากนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการชุดตาง ๆ ของรัฐสภา ตลอดจนส่ือมวลชน ก็
สามารถสอบถามผลการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการอยูเสมอ 

ดังนั้น การปฏิบัติงานของพนักงานอัยการเปนการปฏิบัติงานโดยเปนลายลักษณ
อักษร จึงสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงไดโดยงาย ซ่ึงตางจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ
บางหนวยซ่ึงยากแกการตรวจสอบ ฉะนั้น การปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบ
ไดของพนักงานอัยการ ตามแนวนโยบายดังกลาวขางตนจะสามารถสรางความเช่ือถือศรัทธาจาก
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ประชาชนและองคกรในกระบวนการยุติธรรมได อันจะทําใหการอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา
โดยพนักงานอัยการประสบความสําเร็จ 

2.2.2.8 หลักนิติธรรม ( Rule of law ) 10  
นักกฎหมายไทยหลายทานอธิบายความหมายหรือท่ีมาของหลักนิติธรรม หรือ 

Rule of Law ตามแนวทางของประเทศ Common Law ในขณะท่ีบางทานจะพูดถึงเร่ืองหลักนิติรัฐ 
(Legal State) ตามแนวทางของประเทศ Civil Law ซ่ึงความหมายของเร่ืองท้ังสองมิใชเร่ืองเดียวกัน
เสียทีเดียว 

พัฒนาการของหลักนิติธรรมเร่ิมตนเปนคร้ังแรกใน Magna Carta รัฐธรรมนูญ
ของอังกฤษ ในป ค.ศ. 1215 รวมทั้งในป ค.ศ. 1628 ประเทศอังกฤษ ในฐานะเปนตนแบบแหงการ
ประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไดพัฒนาหลักนิติธรรมใน Petition of Rights อยางตอเนื่อง 
โดยเนนวาหลักกฎหมายตองเปนใหญ (Supremacy of Law) เพื่อหลีกเล่ียงการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของปจเจกชนคนใดคนหนึ่งหรือคณะบุคคลผูมีโอกาสที่จะใชอํานาจตามอําเภอใจไดงาย 
ดังนั้น Dicey นักกฎหมายชาวอังกฤษเห็นวารัฐจักตองถูกผูกพันโดยกฎหมายท่ีจะคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ท้ังนี้ กฎหมายปรากฏอยูเพื่อคุมครองสิทธิของปจเจกชนท้ังในทางเนื้อหา
และกระบวนการ ซ่ึงการทําใหกฎหมายเปนจริงในระบบกฎหมาย Common Law เนนเร่ืองของการ
ตีความโดยศาล ในลักษณะ Judge Made Law กฎหมายจึงถูกบังคับใชผานกระบวนการพิจารณาของ
ศาลเปนสําคัญ โดยการดําเนินการของรัฐ รวมท้ังการดําเนินการทางการเมือง ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 

สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญ คือ เร่ืองหลักการ Due Process 
ซ่ึงเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญของหลักนิติธรรม โดยนําหลักนิติธรรมมาใชกับกฎหมายอาญาและวิธี
พิจารณาความอาญาในรัฐธรรมนูญ ฉบับตาง ๆ ในการพัฒนาคุมครองสิทธิของประชาชนทาง
กฎหมาย และนํามาใชกับกฎหมายปกครอง ท่ีกําหนดใหทําหนาท่ีของรัฐกระทําการตามแนวทางท่ีดี
ตามกฎหมายดวย 

นอกเหนือจากในประเทศ Common Law หลักนิติธรรมยังเปนท่ียอมรับใน
ระบบกฎหมายสากลอีกดวย  

 

                                                            
10  เอกสาร “ หลักนิติธรรมกับสังคมไทย คุณคา ความหมาย และการนําไปใช ” โดย ดร.สุนทรียา  เหมือนพะ

วงศ  โครงการเวทีความคิดเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย ครั้งที่ 2  วันที่  25 กรกฎาคม 2551 
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สําหรับประเทศไทย หลักนิติธรรม คือ การดําเนินงานหรือการกําหนดกฎเกณฑ 
กติกา และเง่ือนไขท่ีมีความเสมอภาค และเปนธรรมโดยเปนท่ียอมรับ และมีความเทาเทียมกันใน
การยึดถือปฏิบัติ ซ่ึงตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดนําหลักนิติธรรมมาใช
เปนหลักการท่ีสําคัญในรัฐธรรมนูญดวย 

2.2.2.9 หลักธรรมาภิบาล  
เม่ือกําหนดนิยามธรรมาภิบาล ไมวาจะเปนรัฐ ประชาสังคมและสถาบันท่ีทํา

หนาท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานภาครัฐ จะตองกําหนดบทบาทของตนเองอยางชัดเจน ในกรอบ
ของสังคมท่ีดําเนินไปอยางมีพลวัตแลว เร่ืองของระบบและความสัมพันธระหวางหนวยงานตาง ๆ 
ในกระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนความพรอมของแตละหนวยงานท่ีจะแสดงความรับผิดชอบและ
ถูกตรวจสอบได 

องคกรประกอบสําคัญซ่ึงเปนเปาหมายอันพึงประสงคของธรรมาภิบาลไดแก 
การมีระบอบการปกครองท่ีเปนประชาธิปไตย การท่ีประชาชนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ การใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนและการมี
รัฐบาลท่ีทํางานดวยความสุจริต โปรงใส  เมื่อพิจารณาแนวคิดนี้ในฐานะท่ีเปนวิธีการอันนําไปสู
เปาหมาย ธรรมาภิบาลมีสวนเสริมสรางใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษษย และความเปนธรรมทางสังคมธรรมาภิบาลในฐานะท่ีเปนแนวคิด มีการใชกันมากในบริบท
ของการปฏิรูประบบราชการและในกระบวนทัศนแบบใหมของการบริหารงานภาครัฐ ในสวนของ
การปฏิรูประบบบริหารราชการ จะใชธรรมภิบาลเปนวิธีการหรือเคร่ืองมือในการพิจารณาจัดการ
ประเด็นปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนเร่ืองการพัฒนาโครงสรางสถาบัน การสรางขีดความสามารถ การ
กระจายอํานาจและอํานาจหนาท่ีออกจากศูนยกลาง ความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับขาราชการ 
การประสานงานและบทบาทในการสงเสริมธรรมาภิบาลของผูนํา เราอาจพิจารณาวาธรรมาภิบาล
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา การบริหารการสาธารณะอยางเหมาะสมตามหลักแลว       
ธรรมาภิบาลนอกจากจะเปนเคร่ืองมือและกลไกท่ีจําเปนของรัฐแลว ยังเปนสวนท่ีชวยสงเสริม
กระบวนการพัฒนาอยางสําคัญในตัวของมันเองอีกดวย  ดวยเหตุนี้การบริหารงานภาครัฐ ท้ังใน
ฐานะท่ีเปนสาขาวิชาและในฐานะท่ีเปนวิชาชีพ สามารถชวยกระบวนการพัฒนาได โดยเอ้ือใหเกิด
การปรับปรุงระบบบริหาร ซ่ึงทําหนาท่ีบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เราอาจสรุปไดวา ธรรมาภิบาลคือการมีสวนรวมคือความโปรงใสตรวจสอบได
และคือการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อใหหลักประกันวาการดําเนินนโยบายทาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยูบนฉันทานุมัติอยางกวางขวางของสังคมและใหความม่ันใจวา 
เสียงของคนยากจนและคนดอยโอกาสจะเปนท่ีรับฟงในกระบวนการกําหนด และดําเนินนโยบาย
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากร ธรรมาภิบาลก็จะมีนัยท่ีสําคัญตอ
ประเด็นในเร่ืองความเสมอภาค ความยากจนและคุณภาพชีวิตโดยมีองคประกอบของการจัดการ
ปกครองและการบริหารดานการเมือง ซ่ึงหมายถึงกระบวนการในการกําหนดนโยบายการจัดการ
ปกครอง และการบริหารดานรัฐประศาสนศาสตร ซ่ึงเปนเร่ืองของกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ และการจัดการปกครองและการบริหารทางเศรษกิจ ซ่ึงคือเร่ืองของการสรางกลไกในเชิง
สถาบันเพื่อสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยธรรมาภิบาลจะครอบคลุมการจัดการปกครองและการ
บริหารทั้งสามดานนี้ดวยการกําหนดโครงสรางและกระบวนการอันเหมาะสมท่ีจะใหทิศทางและ
วางหลักการกํากับความสัมพันธทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 

องคประกอบหลักของธรรมาภิบาล ไดแก ภาระรับผิดชอบ ความโปรงใส การ
ปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ การจัดวิธีการปกครองแบบมีสวนรวม การสราง
กรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่ีเขมแข็ง 

ภาระรับผิดชอบ หมายถึง การกําหนดใหบุคคลและองคกรท้ังท่ีมาจากการ
เลือกต้ังและการแตงต้ัง ซ่ึงทําหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ตองมีภาระความรับผิดชอบตอ
สาธารณะ 

ความโปรงใส คือ การท่ีสาธารณชนมีโอกาสรับรูนโยบายดานตาง ๆ ของรัฐบาล
และมีความม่ันใจวารัฐบาลมีความต้ังใจในการดําเนินตามนโยบายน้ัน เปดโอกาสใหประชาชนเขา
ไปมีสวนรวม 

การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ หมายถึง การใชอํานาจหนาท่ี
หรือการอาศัยความไววางใจท่ีสาธารณชนมอบใหไปในทางท่ีเปนการหาผลประโยชนสวนตน การ
ปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบถึงถือเปนตัวช้ีวัดสําคัญ ท่ีแสดงความต้ังใจจริงในการ
สรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึน ดวยเหตุนี้การปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปรงใสของนโยบาย
เศรษฐกิจและการปฏิรูประบบราชการ จึงนับเปนองคประกอบสําคัญในการรณรงคตอสูกับการ
ทุจริตและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียสวนเสีย การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการ
ท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีบทบาทและอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินนโยบายและมี
สวนในการควบคุมสถาบัน ตลอดจนการจัดสรรการใชและการรักษาทรัพยากรตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตของตน อันจะทําใหเกิดการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

กรอบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คือ การมีกฎหมายท่ีมีความชัดเจนและ
นํามาใชอยางเปนเอกภาพ ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่ีดีจะชวยสงเสริมการปกครอง
ตามหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ความเกี่ยวพันระหวางประชาธิปไตยกับองคประกอบของธรรมาภิบาล ภาระความ
รับผิดชอบ ความโปรงใส และการลดการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตางเปนเง่ือนไขสําคัญของการ
มีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของทางราชการ 

สวนกรอบของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจะชวยสงเสริมการปกครองตามหลัก
นิติธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในทรัพยสิน  ดังนั้น การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขา
มามีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวางและการเคารพในสิทธิมนุษยชนเปนส่ิงจําเปนตอการ
สรางสรรความรู รักสามัคคีระหวางคนในสังคม  และเรียกรองใหรัฐตองแกไขความดอย
ประสิทธิภาพของนโยบายท้ังหลายของตนไดอยางเต็มท่ี 

การปฏิรูประบบราชการ ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาธรรมาภิบาล เพราะการ
ปฏิรูปจะเนนที่การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยอาศัยหลักความ
รับผิดชอบภายใตกรอบของกฎหมายท่ีสงเสริมการพัฒนา ความโปรงใสชัดเจนท่ีสามารถเขาไป
ตรวจสอบได รวมท้ังการพัฒนาระบบขอมูลเพื่อใชเปนฐานในการตัดสินใจ  ภายในภาคราชการ 
การปฏิรูปและธรรมาภิบาลจะเกิดเปนผลสําเร็จไดก็ดวยการสรางความเข็มแข็งใหแกระบบ
บริหารงานบุคคล และการเพิ่มประสิทธิผลในการทํางานของราชการแตละหนวย ดวยเหตุนี้การ
ปรับปรุงในเร่ืองการบริหารงาน จึงนับเปนองคประกอบสําคัญของยุทธศาสตรในการสรางธรรมาภิ
บาล จะชวยทําใหมีการปรับลดขนาดและภาระงานใหมีความเหมาะสมตามระดับของทรัพยากรที่มี
อยูหรือตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร อันจะทําใหการประเมินผลการปฏิบัติงานทําไดงายและ
ชัดเจนมากข้ึน 

ทฤษฎีหลักการท่ีเกี่ยวของระบบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการดังกลาว ในขอ 2 เปน
ทฤษฎีหลักการท่ีพนักงานอัยการทุกคนจะตองมีความรูความเขาใจ โดยเฉพาะพนักงานอัยการผูมี
หนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ท้ังนี้เนื่องจากการ
พิจารณามีความเห็นและคําส่ังในสํานวนคดีอาญา พนักงานอัยการจะตองมีพิจารณาสํานวนโดย
คํานึงถึงหลักของกฎหมายวาการกระทําของถูกตองเปนความผิดตามกฎหมายหรือไม หากการ
กระทําไมเปนความผิดก็จะตองพิจารณาส่ังไมฟองตามหลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 
(Legality Principle) แตในกรณีเพื่อประโยชนแกสาธารณชน หรือความม่ันคงของชาติ 
ผลประโยชนของชาติ พนักงานอัยการสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมจะตอง
ใชดุลพินิจในการพิจารณาส่ังคดี ท้ังนี้ถึงแมการกระทําของผูตองหาเปนความผิดก็อาจใชดุลพินิจใน
การพิพากษาส่ังไมฟองไดตามหลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity Principle) ท้ังนี้
โดยพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม จะตองพิจารณามี
ความเห็นคําส่ังโดยใชหลักการอํานวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชนของรัฐ  ตองคํานึงถึงหลัก
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สิทธิเสรีภาพของประชาชน อยางไรก็ดีการมีความเห็นและคําส่ังดังกลาว พนักงานอัยการ 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมจะตองมีความอิสระ มีหลักประกันในทาง
สวนตัวและทางหนาท่ี มิฉะนั้นจะไมอาจใหความเปนธรรมแกผูใดได 

อยางไรก็ดีการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความ
เปนธรรม โดยอิสระดังกลาวจะตองมีการตรวจสอบการใชดุลพินิจการส่ังคดี ท้ังจากภายในองคการ 
ภายนอกองคกร และประชาชน โดยพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน
ธรรมตองคํานึงถึงหลักนิติธรรม (Rule of law) และหลักธรรมาภิบาล 

 
2.3  ทฤษฎีหลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

2.3.1 หลักนิติธรรม (มาตรา 3) 
“ มาตรา 3 อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข

ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
การปฏิบัติหนาท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ และ

หนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” 

2.3.2 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (มาตรา 4) 
“มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอม

ไดรับความคุมครอง” 

2.3.3 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐ (มาตรา 26 - มาตรา 29) 
“มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” 
 “มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดย

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมายท้ังปวง” 

“มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนได
เทาท่ีไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนบุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถ
ยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได  
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บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพ่ือบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้
ไดโดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิ
และเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองนั้นเปนไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ  

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ ในการใชสิทธิตาม
ความในหมวดนี้” 

“มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและ
เทาท่ีจําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแก
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ท้ังตองระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการตรากฎหมายน้ันดวย 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม” 

2.3.4 ความเสมอภาค  (มาตรา 30 – มาตรา 31) 
“มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา

เทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน  
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด 

เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัด
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได  

มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม” 

“มาตรา 31 บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือ
ลูกจางขององคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป เวนแตท่ี
จํากัดไวในกฎหมายหรือกฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในสวนท่ี
เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม” 

2.3.5 สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล (มาตรา 32  - มาตรา 38) 
“มาตรา 32 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  
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การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะ
กระทํามิได แตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการ
ลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี  

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือมีเหตุ
อยางอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง จะ
กระทํามิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

ในกรณีท่ีมีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง ผูเสียหาย พนักงาน
อัยการหรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพ่ือใหส่ังระงับหรือเพิกถอน
การกระทําเชนวานั้น รวมท้ังจะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ดวยก็ได” 

 “มาตรา 33 บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการท่ีจะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข 
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคน

เคหสถานหรือในท่ีรโหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยางอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

 “มาตรา 34 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูภายใน
ราชอาณาจักร 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การ
ผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาว  

การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติ
ไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได” 

“มาตรา 35 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว 
ยอมไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน อัน
เปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวน
บุคคลท่ีเกี่ยวกับตน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัต”ิ 
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“มาตรา 36 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางท่ีชอบดวยกฎหมาย 
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้ง การกระทํา

ดวยประการอ่ืนใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในส่ิงส่ือสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดตอถึงกันจะกระทํา
มิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือ
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

“มาตรา 37 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนาหรือลัทธิ
นิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เม่ือไมเปนปฏิปกษตอหนาท่ีของพลเมืองและไมเปนการขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

ในการใชเสรีภาพตามวรรคหน่ึง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ 
อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุท่ีถือศาสนา นิกายของศาสนา 
ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความ
เช่ือถือ แตกตางจากบุคคลอ่ืน” 

“มาตรา 38 การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงใหกระทําไดในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะ
สงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการ
ศึก” 

2.3.6 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 39 – มาตรา 40) 
“มาตรา 39 บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ี

กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ี
กําหนดไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได 

ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด  
กอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น

เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได” 
“มาตรา 40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้ 

(1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง 
(2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอยางนอยตองมีหลักประกันข้ันพื้นฐาน 

เร่ืองการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ 
การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การ
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ไดรับการพิจาณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการท่ีนั่งพิจาณาคดีครบองคคณะ และการไดรับทราบ
เหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําส่ัง 

(3) บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็วและ
เปนธรรม 

(4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิ
ไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสิทธิในการไดรับ
การสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 

(5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง และ
ความชวยเหลือท่ีจําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายท่ีจําเปน 
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความ
คุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในคดีท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

(7) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ี
ถูกตองรวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการ
ปลอยตัวช่ัวคราว 

(8) ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสมจาก
รัฐ” 

2.3.7 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน (มาตรา  56 – มาตรา 62) 
“มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน

ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการ
เปดเผยขอมูลหรือ 

ขาวสารน้ันจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนได
เสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ” 

“มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนได
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เสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดังกลาว 

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย
การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบตอสวน
ไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางท่ัวถึง
กอนดําเนินการ” 

“มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐใน
การปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน” 

“มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายใน
เวลาอันรวดเร็ว” 

“มาตรา 60 บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล ใหรับผิดเน่ืองจากการกระทําหรือการ
ละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น” 

“มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซ่ึงเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลท่ี
เปนความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมท้ังมีสิทธิรวมตัว
กันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค 

ใหมีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคท่ีเปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบดวย
ตัวแทนผูบริโภค ทําหนาท่ีใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตรา
และการบังคับใชกฎหมาย และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อคุมครองผูบริโภค 
รวมท้ังตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค ท้ังนี้ 
ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวย” 

“มาตรา 62 บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐ 

บุคคลซ่ึงใหขอมูลโดยสุจริตแกองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
ยอมไดรับความคุมครอง” 

2.3.8 แนวนโยบายดานการปฏิบัติราชการ (มาตรา 78) 
“มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 

ดังตอไปนี้ 
 



32 

(1) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความ
ม่ันคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

(2) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ใหมี
ขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และสนับสนุน
ใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นท่ี 

(3) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ของทองถ่ินไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ิน ใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัว
ประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจาหนาท่ีของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน เพื่อใหการจัดทําและการ
ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชน  

(6) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอยางเปนอิสระ 
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 

(7) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง รวมท้ังจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองท่ีมีความเปน
อิสระ เพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด 

(8) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยาง
เหมาะสม” 

2.3.9 แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม (มาตรา 81) 
“มาตรา 81 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ดังตอไปนี้ 

(1) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว 
เปนธรรม และท่ัวถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน และ
จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดยให
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ประชาชนและองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม และการชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย 

(2) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ท้ังโดยเจาหนาท่ี
ของรัฐและโดยบุคคลอ่ืน และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน 

(3) จัดใหมีกฎหมายเพ่ือจัดต้ังองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปนอิสระ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญโดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย 

(4) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดต้ังองคกรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ี
ดําเนินการเปนอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
กระบวนการยุติธรรม 

(5) สนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคเอกชนท่ีใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว” 

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  รัฐธรรมนูญไดกําหนด
นโยบายในการบริหารแผนดินอันเปนนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ กําหนดใหรัฐมีหนาท่ีดูแลการปฏิบัติ
และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐ
จึงตองปฏิบัติหนาท่ีตามแนวนโยบายของรัฐและตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
โดยตองดําเนินการตามหลักนิติธรรม, ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ
สวนบุคคล, สิทธิในกระบวนการยุติธรรม, สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน, แนวนโยบาย
ดานการปฏิบัติราชการ, แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ท้ังนี้เพื่อใหงานรองขอความ
เปนธรรมมีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรมตอประชาชน 
 
2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นิภาพร  รุจนรงค, (2554) ไดศึกษาเร่ืองกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการดาน
การมีสวนรวม ในคดีอาญาเพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได โดยงานวิจัยฉบับนี้ในสวนท่ี
เกี่ยวกับงานรองขอความเปนธรรมไดกลาวถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีได
บัญญัติใหพนักงานอัยการมีสถานะเปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหพนักงานอัยการสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ ไมอยูภายใตอํานาจครอบงําของฝายบริหาร เพื่อใหพนักงานอัยการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดตามหลักนิติธรรมและหลักควบคุมตรวจสอบ และไดกลาวถึงปญหาบางประการท่ี
พนักงานอัยการไมสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนและคูความไดอยางแทจริง ท้ังได
เสนอทางแกไข ควรสงเสริมใหเกิดองคความรูทางกฎหมายและแนวทางสอบสวนคดีอยางจริงจัง
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และสมํ่าเสมอ ควรแกไขระเบียบเพ่ือใหการทํางานของพนักงานอัยการ โปรงใส ตรวจสอบได และ
เพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

พิเชษฐ  เกษตรสิน, (2550) ไดศึกษาเร่ือง ปญหาอุปสรรคการส่ังคดีกรณีรองขอความเปน
ธรรมของพนักงานอัยการสํานักงาน อัยการพิเศษฝายคดีอาญากรุงเทพใต, โดยงานวิจัยฉบับนี้ ใน
สวนที่เกี่ยวของกับงานรองขอความเปนธรรมไดศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบข้ันตอน 
รวมท้ังกฎเกณฑการพิจารณาการรองขอความเปนธรรมในช้ันพนักงานอัยการ เพื่อศึกษาถึงปญหา 
อุปสรรค ในการส่ังคดีรองขอความเปนธรรม โดยมีขอเสนอแนะควรกําหนดบทนิยามศัพทของ คํา
วาการรองขอความเปนธรรมวามีความหมายวาอยางไร มีขอบเขตความหมายเพียงใด ควรกําหนด
หลักเกณฑการปฏิบัติในการส่ังคดีกรณีผูรองขอความเปนธรรม 

ปรีชา  อินทรวิชะ, ร.ท.วาสิฎฐ  บุษรัตน, วิชัย  ธัญญาพาณิชย. (2540) ไดศึกษาเร่ือง 
ปญหาการอํานวยความยุติธรรมท่ีมีการรองขอความเปนธรรมช้ันพนักงานอัยการ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีในเขตทองท่ีสํานักงานอัยการเขต 4 พ.ศ. 2540 โดยงานวิจัยฉบับนี้ ในสวนท่ีเกี่ยวกับงานรอง
ขอความเปนธรรม ไดศึกษาวาความหมายของงานรองขอความเปนธรรมคืออะไร และการพิจารณา
ส่ังคดี พนักงานอัยการ ข้ันใดควรจะเปนผูส่ังคดี เชน อัยการสูงสุดหรืออธิบดีอัยการภาค 

นิภาพร  รุจนรงศ, (2552) ไดศึกษาเร่ือง คดีรองขอความเปนธรรม โดยจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสํานวนคดีท่ีสํานักงานกิจการอัยการสูงสุดไดรับมอบหมาย ซ่ึงเอกสารฉบับนี้ 
เปนคูมือท่ีอธิบายถึงการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการในสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด 
โดยเฉพาะไดอธิบายแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คดีรองขอความเปนธรรม และในคูมือมีแนวการพิจารณาเร่ืองขอความเปนธรรม และแนววินิจฉัย
ของอัยการสูงสุด เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีรองขอความเปนธรรม ปฏิบัติหนาท่ีโดยมีประสิทธิภาพ 

นิภาพร  รุจนรงค, (2553) ไดศึกษาเร่ือง กฎหมายระเบียบและหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของกับ
การรองขอความเปนธรรม โดยเอกสารฉบับนี้ไดรวบรวมกฎหมายระเบียบ หนังสือเรียนท่ีเกี่ยวของ
กับงานรองขอความเปนธรรม ท่ีพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน
ธรรม ไดปฏิบัติหนาท่ีมาโดยตลอด และท่ีตรวจคนพบจากแหลงตาง ๆ ซ่ึงสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และลดความเส่ียง 

นายวรวุฒิ  วรกุล (2552) ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข คดีรองขอความเปนธรรม
ของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยบทความฉบับนี้ไดศึกษาถึงกรรมวิธีการรองขอความเปนธรรม 
ปญหาท่ีเกิดจากการรองขอความเปนธรรม วามีการรองเพื่อประวิงคดีหรือมไม ปญหาของการรอง
ขอความเปนธรรมซํ้าหลายคร้ังแนวทางแกไขโดยต้ังคณะกรรมการการรองขอความเปนธรรม ท้ังนี้
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ความพึงพอใจของประชาชนในดานอํานวยความยุติธรรม สามารถช้ีแจงทางสถิติไดวาพนักงาน
อัยการพิจารณาส่ังคดีชอบธรรมแลวหรือไม 


