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บทคัดย่อ 
  ทิศทางการขับเคล่ือนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
กำหนดให้กฎหมายเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายหลักให้กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทางด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมจึงถูกจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญตอบสนองต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการ
มุ่งเน้นให้กฎหมายมีความเป็นพลวัตท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไปและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน และมีกระบวนการยุติธรรมท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
มีความเป็นกลาง น่าเช่ือถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้เป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในทุกด้านบรรลุ
ความสำเร็จในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  

ท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาการบัญญัติกฎหมายท่ีมีความซับซ้อน ไม่ชัดเจน จะ
กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องพิจารณากฎหมายหลายฉบับ การปฏิบัติตามกฎหมายหมายหลายกรณีมีความ
ยากจึงไม่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ และการนำกฎหมายไปปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพและความ
โปร่งใส ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานของภาครัฐและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้วยการยกเลิกกฎหมายท่ีไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์ต่อการบังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใด เพราะ
เท่ากับเป็นการแสวงหากฎหมายท่ีไม่ใช้มายกเลิก ซึ่งขัดกับสภาพความจำเป็น หมายความว่าการปรับปรุง
กฎหมายจะต้องนำกฎหมายท่ีจำเป็นต้องใช้บังคับมาปรับปรุงให้มีความชัดเจน ไม่ซับซ้อน เพื่อประชาชนหรือ
หน่วยงานท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้โดยง่าย จึงจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมยิ่งกว่า นอกจากนี้ปัญหา
กระบวนการยุติธรรมท่ียังไม่สามารถดำเนินการอย่างสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมี
การเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศสามารถ
เป็นเครื่องมือของประชาชนท้ังประเทศท่ีจะใช้สร้างสังคมท่ีพัฒนาในทุกมิติอย่างเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ำ 
และไม่เลือกปฏิบัติ  

โดยได้วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นท่ีและสภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ด้วย SWOT 
Analysis โดยได้ใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น McKinsey 7-S Framework , C-PEST และ TOWS 
MATRIX ผ่านการเก็บข้อมูลเชิงลึกได้ข้อมูลท่ีแสดงถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆ  และได้นำ
ข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ มีสภาพภายนอกและภายในท่ีเอื้อและอ่อน (Question masks) ทำให้นำไป
วิเคราะห์จนได้แนวทางการกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 

การอำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรมท่ัวถึง และปราศจากการ
เลือกปฏิบัติบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดำเนินงานสอดคล้องประสานกันอย่าง
เป็นองคาพยพเพื่อให้สามารถจัดการและลดข้อขัดแย้ง กรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คำนำ 
  แผนการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายโดยนำมาตรการอื่นแทนโทษอาญามาใช้บังคับโดย   
ศาลยุติธรรม ภายในระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) นี้เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกเพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 
  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในบริบทของยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิง
ยุทธศาสตร์ ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศท่ีเปล่ียนแปลงอันเป็นสาเหตุท่ีส่งเสริมให้เกิดข้อขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย
ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน การเปล่ียนแนวคิดในการบังคับใช้กฎหมายและขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม จาก
การเป็นแค่เครื่องมือในการปกครองไปสู่การเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยท่ีมกีารเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองบ่อยครั้ง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายได้รับการยอมรับจากประชาชนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ รวมถึงการมุ่งนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติให้ ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
และบริหารจัดการให้กระบวนการยุติธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย มีการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส สร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในสังคม มีระบบท่ีจัดสรรท่ีดีสามารถให้ความยุติธรรม
ตามส่วนท่ีทุกคนควรจะได้ การศึกษาถึงแผนการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายโดยนำมาตรการอื่นแทนโทษ
อาญามาใช้บังคับโดยศาลยุติธรรมจึงจำเป็น 
  ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง การนำ
ข้อมูลไปปรับให้สามารถใช้ได้นั้น เพื่อกำหนดแนวทางท่ีชัดเจนและยอมรับร่วมกัน ถือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาแนวคิดของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศต้ังแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง
ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งผลให้เกิดการชุมนุมภายหลังเลือกต้ังต่อเนื่องกันมา โดยผู้นำการชุมนุมล้วนกล่าวอ้าง
ว่าเป็นการเสรีภาพในการชุมนุม และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(Internation Covernant on Civil Political Right) หรือ ICCPR ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรอง
เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๙ มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๙ ท้ังนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะใน
กรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะหรือเพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก  ซึ่งแม้ว่ากฎหมายจะมีจุดประสงค์รับรองการชุมนุม แต่ท่ีผ่านมาท้ังหมดฝ่ายรัฐผู้
ถืออำนาจท่ีล้วนแต่ต้องการความสงบในระหว่างท่ีตนทำหน้าท่ีบริหาร และฝ่ายผู้ชุมนุมไม่สามารถควบคุมการ
ชุมนุมให้อยู่ในความสงบได้ ดังนั้น ระหว่างการชุมนุมจะพบว่ามีการกระทำอันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาโดยฝ่ายรัฐและผู้ชุมนุมเป็นจำนวนมาก ภายหลังการชุมนุมกลุ่มผู้ละเมิดกฎหมายเหล่านี้ไม่ว่า
แรงจูงใจในการกระทำจะเป็นมูลจูงใจเหตุทางการเมือง (Politically motivated) หรือไม่ก็ตาม จะพบว่าผู้
ชุมนุมหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นในทางการเมืองหรือไม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้ประโยชน์จากการชุมนุม
เสมอ จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาการลงโทษตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐ เพื่อแยกการ
ลงโทษโดยใช้มาตรการท่ีแตกต่าง โดยจำกัดผู้ท่ีจะถูกบังคับใช้ทางเลือกอื่นแทนการลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญาออกจากผู้ได้ประโยชน์จากการชุมนุมโดยใช้หลักทฤษฎีว่า ผู้กระทำความผิดและถูกลงโทษทาง
อาญาต้องได้รับประโยชน์ (crime with benefit) จากการชุมนุมท่ีผิดกฎหมายนั้นเป็นองค์ประกอบในการใช้
ทางเลือกอื่นแทนการลงโทษ นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีการกระทำบางส่วนท่ีศาลเห็นว่า เป็นการกระทำท่ีผิด
กฎหมายแต่เหตุผลแห่งคำวินิจฉัยยังคงเกิดข้อถกเถียงในทางวิชาการถึงผลคำพิพากษาว่าถูกต้องและเหมาะสม
แก่การดำเนินการกับนักการเมืองเหล่านั้นหรือไม่ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนากฎหมายท่ีรับรองทางเลือกอื่นใน
การลงโทษนอกจากโทษตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีบัญญัติไว้เพียง ๕ สถาน คือ ประหารชีวิต จำคุก  กักขัง 
ปรับ ริบทรัพย์สิน ซึ่งแม้จะอธิบายได้ว่าเหตุใดคำพิพากษาถึงต้องเป็นเช่นนั้น รวมท้ังการกันไม่ให้ศาลถูกอ้าง
เพื่อเป็นเครื่องมือในทางการเมือง ความเช่ือมั่นในทางการศาลย่อมถูกส่ันคลอน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกใน
การประนีประนอม ถอดชนวนข้อขัดแย้งทางการเมืองไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป การศึกษายุทธศาสตร์ด้วยการ
แสวงหาทางเลือกอื่นในการลงโทษจึงมีความจำเป็น  
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐ ด้านความม่ันคง กำหนดให้มีการปรับสมดุลและ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ในข้อ ๘.ระบบยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค กำหนดให้ 
การทำงานภาครัฐยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กระบวนการยุติธรรมมุ่งค้นหาความจริง 
กระบวนการยุติธรรมท้ังระบบมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก และพัฒนา
มาตรการอื่นแทนโทษอาญา 
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  ในสถานการณ์ปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๓–พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่า การชุมนุมและเหตุการณ์ทางการ
เมืองในหลายกรณีเป็นภัยคุมคามความมั่นคงต่อสถาบันสำคัญท่ีมีผลต่อความสงบและความสามัคคีในชาติหลาย
องค์กร การสร้างความสามัคคีปรองดองท่ีผ่านมาถูกทำลาย และความขัดแย้งได้ขยายตัวไปยังหลากหลายกลุ่ม 
มีการสร้างวาทกรรมท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านแพลทฟอร์มหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม คลับเฮาส์ ฯลฯ และมีกลุ่มท่ีได้รับประโยชน์จาก
สถานการณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบช่ือเสียง เงิน หรืออำนาจ แต่ก็มีประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมการชุมนุมด้วย
ความสงบและอยากเห็นความเปล่ียนแปลงในรูปแบบท่ีพวกเขาเหล่านั้นคิดว่าดี แม้ในช้ันนี้จะไม่มีอะไรมาพิสูจน์ 
หมายความว่าวาทะเชิงเสียดสีหรือ คำด่า ท่ีทำให้คนเช่ือภาพในอนาคตท่ียังไม่เคยผ่านการพิสูจน์ว่าจะดี  ต่าง
จากประวัติศาสตร์ความมั่นคงท่ีผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า สถาบันสำคัญท่ีมีผลต่อความสงบและความสามัคคีในชาติ
หลายองค์กรเป็นผลให้ประเทศไทยมีความสงบและความเจริญมากท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน การทำความเข้าใจ
ของฝ่ายรัฐก็คงใช้รูปแบบด้ังเดิมคือการส่ือสาร หรือทำหนังสือเพื่อทำความเข้าใจกับผู้เห็นต่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เป็นรูปแบบท่ีผู้ต่อต้านและมาชุมนุมไม่สนใจ และตราบใดท่ีรัฐยังไม่ได้ใช้ส่ือและเนื้อหาสาระท่ีสามารถทำความ
เข้าใจกับผู้ชุมนุมได้ กับท้ังพบว่าการกระทำในหลายกรณีผู้ชุมนุมกระทำลงใน Grey zone คืออยู่ระหว่างขาว
กับดำจึงไม่แน่ว่าการกระทำเช่นนั้นมีความผิดหรือไม่อย่างไร ดังนั้นการแก้ปัญหาในช้ันสุดท้าย ด้วยการพัฒนา
โทษตามยุทธศาสตร์ชาติรอบระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖–พ.ศ.๒๕๗๐  เพื่อปรับฐานความคิด (Mindset) ของ
ผู้มีอำนาจหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายและผู้กระทำความผิด จึงเป็นทางเลือกท่ีควรนำขึ้นมาพิจารณา เพื่อรักษา
เสถียรภาพและแนวโน้มความมั่นคงของชาติระยะยาว 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
    ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางกฎหมายท่ีมีผลต่อการพัฒนามาตรการอื่นแทนโทษอาญา 
 ๑.๒.๒ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายโดยนำมาตรการอื่นแทนโทษอาญามาใช้บังคับ
โดยศาลยุติธรรม ภายในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ –พ.ศ.๒๕๗๐) 
 ๑.๒.๓ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนแผนการปฏิบัติราชการเข้าสู่การปฏิบัติของศาล
ยุติธรรมระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ –พ.ศ.๒๕๗๐) 
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 
 ๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ๑) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย การกำหนด
ยุทธศาสตร์ การวางแผนเพื่อให้เกิดผลเป็นการปฏิบัติ 
  ๒) ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใน 5 มิติ STEEP 
สังคม เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม การเมือง   
 ๑.๓.๒ ศึกษาด้านประชากร 
  จะดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งเป็นตำรวจ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษาศาลช้ันต้น 
ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 
  ใช้เวลาในการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปผลในห้วงเวลา
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา  
 ๑.๔.๑ การรวบรวมข้อมูล 
  ๑) ข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษ หรือการใช้ทางเลือกอื่น
แทนการลงโทษเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ การกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน และการขับเคล่ือน
เข้าสู่แผนปฏิบัติ จากศูนย์เอกสารและบริการทางวิชาการ 
  ๒) ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาการใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษของศาลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ –พ.ศ.๒๕๗๐) แนวทางการ
ขับเคล่ือนเข้าสู่แผนปฏิบัติ 
 ๑.๔.๒ การจัดระเบียบข้อมูล 
  เมื่อรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิแล้ว จากนั้นจะนำข้อมูลมาจัดระเบียบและ
ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 ๑.๔.๓ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
  แยกแยะองค์ประกอบของเนื้อหาข้อมูลท่ีได้จัดระเบียบ และหาความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ฉบับ แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนการปฏิรูปประเทศ 
๑๓ ด้าน แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ จากนั้นจึงนำมาสังเคราะห์ถึงแผนท่ีจะสามารถนำไปปฏิบัติได้ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ –พ.ศ.๒๕๗๐) 
 ๑.๔.๔ นำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพัฒนาแยกแยะ
องค์ประกอบของความผิดและแนวทางการลงโทษระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–พ.ศ.๒๕๗๐) ให้สอดคล้องเช่ือมโยง
กับแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในมิติต่างๆรวมท้ังจัดทำข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนสู่
แผนปฏิบัติต่อผู้บริหารของศาลยุติธรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ในเรื่องการพัฒนาแนวทางการลงโทษ 
๑.๕ ข้อจำกัดของการศึกษา 
 ๑.๕.๑ สาเหตุของการชุมนุมมีเนื้อหาท่ีค่อนข้างละเอียดอ่อนและมีความคิดเห็นท่ีอาจจะมีข้อโต้แย้ง
ตามแต่พื้นฐานแนวคิดในทางการเมืองท่ีแตกต่าง 
 ๑.๕.๒ เนื่องด้วยประเทศไทยไม่มีกฎหมายท่ีจะใช้ทางเลือกอื่นกับการกระทำความผิดท่ีมักจะเกิดจาก
การชุมนุม ตามประมวลกฎหมายอาญานอกเหนือไปจากโทษและมาตรการท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย จึง
จำเป็นต้องใช้แนวคิดและทฤษฎีในการไม่ลงโทษหรือใช้มาตรการแทนการลงโทษโดยศึกษาความเป็นไปได้ จาก
กฎหมายต่างประเทศ  
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.๖.๑ ได้ทราบถึง แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของโทษแทนการลงโทษในทางอาญา 
ว่ากรณีใดเป็นเรื่องท่ีให้อภัยได้ และการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนและการขับเคล่ือนแผนเข้าสู่การปฏิบัติ 
 ๑.๖.๒ ได้แผนปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในส่วนท่ีเกี่ยวกับการไม่ลงโทษผู้ท่ีไม่ได้รับประโยชน์ทาง
การเมืองในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ –พ.ศ.๒๕๗๐) 
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 ๑.๖.๓ ได้เสนอแนวคิดและข้อสรุปในการใช้กฎหมายเพื่อประนีประนอม และถอดชนวนความขัดแย้ง
ในทางการเมือง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ –พ.ศ.๒๕๘๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

บทที่ ๒ 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

๒.๑ สภาวะแวดล้อมทั่วไป 
 ๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
          ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๘๐ กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศว่า “ประเทศไทย มี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม (๕) 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ (๖) ด้านการปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อม
ของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศและ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความ
สงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาค
ส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การ
พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ 
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก  ท่ีสามารถป้องกันและขจัด
สาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีสำคัญ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจอุบัติขึ้นใหม่  (๓) การสร้าง
ความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล ๓. การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ
และหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี  
ประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมท้ังภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ี



๖ 
 

มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง  และความเจริญก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืนโดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) 
การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับ 
ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล 
และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้ง
เตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคง
ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิติอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านความมั่นคง   
  ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
มุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด 
๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได้ (๒) ประสิทธิภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา และ  (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตผลท้ังเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตท่ีขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบ
วงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโล
จิสติกส์และ (๕) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว โดยการ
รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสำคัญของการท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกระดับ และเพิ่ม
สัดส่วนของนักท่องเท่ียวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย (๑) ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเท่ียว
เชิงธุรกิจ (๓) ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม  และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเท่ียวสำราญทางน้ำ และ (๕) 
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน  ทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
โดย (๑) เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นท่ีและเมือง



๗ 
 

เศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ท่ีมีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย 
(๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) 
สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
  ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ท่ี
ถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓  และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ท่ีดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่  ๑. การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์โดย (๑) การ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาค
ธุรกิจ (๖) การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การ
ส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความ
พร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย  พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ท่ีสอดรับกับศตวรรษท่ี ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ  ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคล่ือน
ประเทศ ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน  ศตวรรษท่ี ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ (๒) การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (๕) การสร้าง
ความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) 
การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ี
หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมท้ังส่ือ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบ สนับสนุน ท่ี
เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูด กลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคน
ไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ๕. การ
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (๑) การสร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การมีสุขภาวะท่ีดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดีและ  (๕) การ
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ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริม 
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
โดย (๑) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมออกก่าลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ 
(๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
  ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ี
สำคัญท่ีให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้
หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) ความ
แตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) 
ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (๔) 
คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑. การลดความเหล่ือมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ โครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย การถือครองท่ีดินและการเข้าถึง
ทรัพยากร (๔) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ความปลอดภัยในการทำงาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ 
และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง  ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) 
กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองท่ีเอื้อต่อการสร้างชีวิต
และสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก การบริหารงาน
ในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีบนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การ
พัฒนาก่าลังแรงงานในพื้นท่ี ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดท้ิงกัน และ
มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริม
ความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล ๔. 
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการ
ปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและ
อาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน   



๙ 
 

  ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการก่าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้
เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน  พื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ 
ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตท่ีเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่  ๑. สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและ
นอกถิ่นกำเนิด (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติท่ัวประเทศ (๔) รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และ
สร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝ่ังท้ังระบบ (๓) ฟื้นฟูชายหาดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ชายฝ่ังทะเลได้รับ 
การป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) 
พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ี
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและ
เสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การ
ลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) 
พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ   
๔. พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น  ความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดย (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นท่ีอนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการ
มลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ท้ังระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่า
มาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนา 
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยส่ิงแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ๕. พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดย (๑) 
พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (๒) เพิ่มประสิทธิภาพของน้ำท้ัง
ระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) 
พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ  และส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๔) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้าน
การเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร ๖. ยกระดับ
กระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
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ประชาธิปไตย ส่ิงแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญ และ (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
กำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และ
ธรรมาภิบาล 
  ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มี
เป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน  เพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ี
ทำหน้าท่ีในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) ระบบการทำงานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหล่ือม
ล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
การอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต 
ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้ านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ ๑. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเช่ือมโยง 
ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณา
การโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก
พื้นท่ี โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ 
สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อน  การบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  ๔. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย (๑) 
องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย  (๑) 
ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมี
ประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
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และมีเท่าท่ีจำเป็น โดย(๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง 
(๒) มีกฎหมายเท่าท่ีจำเป็น และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม  มีการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอ
ภาค โดย (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มี
บทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง  (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่ง 
อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก  ระบบยุติธรรม
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
 ๒.๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมในบริบทของยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์  ในการขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังภายในและระหว่างประเทศท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเปล่ียนผ่านของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  จากการเป็นแค่
เครื่องมือในการปกครองไปสู่การเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศท่ีมีพลวัต เพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคล่ือน การพัฒนา
ประเทศ รวมถึงการมุ่งนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและบริหาร จัดการให้
กระบวนการยุติธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน  และสังคมเป็น
ธรรม ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทิศทางการขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว กำหนดให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญใน
การพัฒนาประเทศท่ีไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการใช้อำนาจรัฐอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือของประชาชนท้ัง
ประเทศท่ีจะใช้สร้างสังคมท่ีพัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ำ และไม่เลือกปฏิบัติโดยมีแนวทางการ
พัฒนาท่ีให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไก ในการขับเคล่ือนและสร้างการเปล่ียนแปลง
ขนานใหญ่ มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการ
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และท่ัวถึง ๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการ
ทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ๒.๒ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒.๓ กระบวนการยุติธรรม 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ ๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง -๓- ๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคง ของชาติ 
๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  ๔.๕ การ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม 
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๔.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก ๔.๑.๘ สร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง ๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี ๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารรราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น ๔.๗.๑ ภาครัฐจัด
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ให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ี เหมาะสม ๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าท่ีจำเป็น ๔.๗.๓ 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
ประชาชนโดยเสมอภาค ๔.๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก 
ประชาธิปไตย เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  ๔.๘.๒ ทุกหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน  ของการค้นหาความจริง ๔.๘.๓ หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบ
ยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ๔.๘.๕ 
พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา  
แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย  
  กฎหมายเป็นเครื่องมือจัดระบบความสัมพันธ์และจัดระเบียบในสังคม ดังนั้น เมื่อบริบททาง
สังคมเปล่ียนแปลง กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมด้วย ปัจจุบันถือได้ว่าการ
ทำให้กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ จะช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจภาครัฐ การ
ลงทุนและดำเนินธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ำ และเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศในระยะยาวให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
พัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อมุ่งใช้กฎหมายให้เป็นเครื่องมือ ในการสนับสนุน
การพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีนำไปสู่ความ
เหล่ือมล้ำด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  
แนวทางการพัฒนา  
  ๑. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและ
เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายท่ีมีอยู่
ทุกลำดับช้ันของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายท่ีมีเนื้อหาไม่จำเป็น(ผู้เขียนเห็นว่า
เป็นแนวทางท่ีไม่จำเป็น และควรนำกฎหมายท่ีจำเป็นมาปรับปรุงให้ชัดเจนใช้บังคับได้โดยไม่ยุ่งยากมากกว่า) 
ยกเลิกกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความ
เหล่ือมล้ำ และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอื้อต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อ
รองรับการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมท้ังในภาครัฐและเอกชนให้
สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจท้ังในและต่างประเทศท้ังในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการกำหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้
ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด  

  ๒. มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องดำเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผย ผลการ
รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลำดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป เอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดำเนินงานของภาครัฐท่ีเหมาะสม การพัฒนา
ประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ  

  ๓. พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ใน
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม และ
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ก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว รวมท้ัง
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม  
  ๔. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่มช่องทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพือ่ให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมี
เนื้อหาเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
  การอำนวยความยุติธรรมเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ในการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงต้องมุ่งสู่การเสริมสร้างสังคมนิ ติธรรมด้วยกระบวนการยุติธรรม ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเอื้อให้ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเสริมสร้าง
ความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ัง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยรวม เพื่อการจัดการ
กับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม มีจุดเน้นให้กระบวนการยุติธรรมท้ังกระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ
ภาค มีความเป็นกลาง น่าเช่ือถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และ ไม่เลือกปฏิบัติ 
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้ เกิดการสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหล่ือมล้ำและสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กับประโยชน์สาธารณะ การอำนวย
ความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือท่ีดี บูรณา
การและเช่ือมโยงการทำงานระหว่างกัน  
แนวทางการพัฒนา  
  ๑. ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพ 
และยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมท้ัง 
เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจาก 
การแทรกแซงหรือครอบงำใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใส เป็นอิสระ 
และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง  
  ๒. กำหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง  มี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวม 
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดี และในการบังคับตามคำพิพากษา โดยพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  
ให้มีแนวทางและทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมท่ีมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน 
บนพื้นฐานแห่งการไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมท้ังการสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพและผลงาน  ท่ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน  
  ๓. เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเสมอภาคในการอำนวยความยุติธรรมด้วยการคุ้มครอง 
ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
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ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒนารูปแบบ ของการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน  
  ๔. ส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 
การเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเป็นช่องทาง  ให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร  
  ๕. กำหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ  และจัดให้มีบริการ 
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก อำนวยความ
ยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  ได้
โดยสะดวก รวดเร็ว  
  ๖. ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 
ให้มีความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการยกระดับความโปร่งใสในการใช้อำนาจกับประชาชนและ 
การแต่งต้ังโยกย้ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  
  ๗. พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดโทษทางอาญาท่ีไม่จำเป็น สร้างความ
สมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคำพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปิดโอกาสให้ภาคส่วน
อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน 
๒.๒ สภาวะแวดล้อมภายใน 
      กฎหมายอาญาคือกฎหมายท่ีบัญญัติว่าการกระทำหรือไม่กระทำอยา่งใดเป็นความผิดและกําหนดโทษท่ีจะ
ลงโทษแกผูกระทําความผิดไวดวย กลาวอีกนัยหนึ่งกฎหมายอาญาคือกฎหมายท่ีบัญญัติ หามมิใหมีการกระทํา
อยา่งหนึ่งอยางใด หรือบังคับใหมีการกระทําอยางหนึ่งอยางใด โดยผูท่ีปฏิบัติฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจะตองได
รับโทษ 
  1. ทฤษฎีการลงโทษทางอาญา การลงโทษทางอาญานั้นเป็นมาตรการหนึ่งในการใช้เป็น
เครื่องมือใน การคุ้มครองสังคม ควบคุมความประพฤติของสังคมให้คนอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและสงบ
เรียบร้อย โดยใช้กฎหมายบังคับแก่สมาชิกในสังคม หากมีการละเมิดกฎหมายถือว่าเป็นความผิด ก็จะต้องมีการ
ลงโทษ การลงโทษจึงเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมประสิทธิภาพของกฎหมายในการกำกับพฤติกรรมของคนใน
สังคมเป็นการใช้อำนาจบังคับโดยรัฐเป็นผู้ตอบโต้ผู้กระทำความผิดแทนผู้ได้รับความเสียหาย ซึ่งการลงโทษทาง
อาญานั้น มีวัตถุประสงค์หรือแนวคิดในการลงโทษอยู่ 3 ประการ ดังนี้  
          1.1 การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution) เป็นวิธีการลงโทษเพื่อการตอบแทน
ผู้กระทำผิดให้ได้รับโทษ ในลักษณะตาต่อตา ฟันต่อฟัน มีการใช้วิธีการท่ีรุนแรง ท้ังการประหารชีวิต การลง
ทัณฑ์ ทรมานด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สาสมกับความผิดท่ีผู้นั้นได้กระทำลงไปและเพื่อให้ผู้กระทำผิดสารภาพ
และเพื่อทำให้รู้สำนึกถึงความผิดในการกระทำของตน  
          1.2 การลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง (Deterrence) เป็นแนวคิดการลงโทษท่ีสามารถข่มขู่และ
ยับยั้งตัวผู้กระทำผิดท่ีได้รับโทษ และทำให้บุคคลอื่นเกิดความเกรงกลัวจนไม่กล้ากระทำผิดขึ้น การลงโทษเพื่อ
ข่มขู่ยับยั้ง มี วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ เพื่อยับยั้งตัวผู้กระทำผิดท่ีถูกลงโทษไม่ให้กระทำผิดซ้ำ เพราะ
เกิดความกลัวเกรงในโทษท่ีได้รับ ( โดยทั่วไปมักจะใช้การจำคุกซ่ึงเป็นผลให้ตัดโอกาสที่จะกระทำผิดขึ้นอีก) 
และเพื่อเป็นตัวอย่างในการยับยั้งบุคคลอื่นมิให้กระทำผิด เนื่องจากได้เห็นผลร้ายของการกระทำผิดและการ
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ได้รับโทษ จนไม่กล้ากระทำผิดเพราะเกรงกลัวในโทษ การลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้งนี้อาจกล่าวได้ในอีกความหมาย
หนึ่งคือ เป็นการป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิดเช่นนั้นขึ้นอีกนั่นเอง  
          1.3 การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) เป็นการลงโทษท่ีมีวัตถุประสงค์แก้ไขผล
ในอนาคต เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดใหก้ลับตัวเป็นคนดี เพื่อแก้ไขความคิดไม่ให้ผู้กระทำผิดกลับมาทำผิด
ซ้ำรวมท้ังพยายามท่ีจะช่วยให้ผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ จึงต้องมีการให้การเรียนรู้ การอบรม การ
ฝึกอาชีพ ให้เพียงพอท่ีเขา จะใช้ในการดำเนินชีวิตได้ รวมท้ังการพยายามช่วยให้ผู้กระทำผิดไม่รู้สึกมีปมด้อย
จากการท่ีได้รับการลงโทษไปแล้ว สำหรับหลักการลงโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู ประกอบด้วย 
(1) หลีกเล่ียงไม่ให้ผู้กระทำผิดต้องประสบกับส่ิงท่ีทำลายคุณลักษณะประจำตัวของเขาโดยให้ใช้วิธีการอื่นแทน
การลงโทษ จำคุกระยะส้ัน (2) การลงโทษต้องเหมาะสมกับการกระทำผิดเป็นรายบุคคล (3) เมื่อผู้กระทำได้
แก้ไขดีดังเดิมแล้วให้หยุดการลงโทษ (บางครั้งการแก้ไขฟื้นฟูจะมีการกระทำในระหว่างท่ีมีการจำคุก) 
  2. การลงโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดโทษเป็น 5 สถาน 
(๑) ประหารชีวิต คือ การลงโทษผู้กระทำความผิดโดยทำให้ตายด้วยการฉีดยา หรือใช้สารพิษให้ตาย(เดิม
กฎหมายกำหนดว่าให้เอาไปยิงเสียให้ตาย)  (๒) จำคุก คือ การจำกัดเสรีภาพของผู้ถูกจำคุกตามคำพิพากษา
ของศาลโดยนำตัวผู้กระทำความผิดไปคุมขังไว้ท่ีเรือนจำตามเวลาท่ีศาลตัดสิน มี ๒ ประเภทคือ โทษจำคุก
ตลอดชีวิตและโทษจำคุกท่ีมีกำหนดเวลา บางครั้งมีการนำผู้ถูกคุมขังระหว่างพิจารณาไปขังรวมกับผู้ถูกจำคุก
ตามคำพิพากษาถึงท่ีสุด (๓) กักขัง คือ การนำตัวผู้กระทำความผิดทางอาญาไปกักขังไว้ในสถานท่ีซึ่งกำหนดไว้ที่
ไม่ใช่เรือนจำ เช่น สถานีตำรวจ หรือสถานท่ีท่ีศาลเห็นสมควร (๔)  ปรับ คือการบังคับเอาทรัพย์สิน ของ
ผู้กระทำความผิดและต้องโทษปรับตามคำพิพากษาของศาล โดยพิจารณาจากความร้ายแรงและกฎหมายท่ี
กำหนดโทษปรับไว้สำหรับการกระทำความผิดนั้นๆ  (๕) ยึด/ ริบทรัพย์สิน คือ การบังคับเอาทรัพย์สินท่ีได้ใช้
หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งผู้ใดมีส่ิงท่ีมีไว้เป็นความผิดตามกฎหมายเช่น ยาเสพติด อุปกรณ์ในการ
เล่นการพนัน ปืนไม่มีทะเบียน ซึ่งโทษแต่ละสถานนั้น จะขึ้นอยู่กับกฎหมายท่ีบัญญัติไว้ และศาลจะใช้ดุลพินิจ
ในการลงโทษโดยพิจารณาตามความหนักเบาและพฤติการณ์ของการกระทำความผิด ซึ่งจะเห็นได้ว่า โทษทาง
อาญาท่ีกำหนดขึ้นมานั้น ล้วนแต่เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดท่ีละเมิดกฎหมายหรือละเมิด
สิทธิของผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นการผิดศีลธรรมอันดีและก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน
หรือสังคม โดยมีโทษ เรียงกันจากสถานเบาไปจนถึงโทษสถานหนัก คือ โทษริบทรัพย์สิน โทษปรับ โทษกักขัง 
โทษจำคุก และโทษประหารชีวิต การกระทำท่ีเป็นความผิดทางอาญาจะบัญญัติลักษณะความผิดและบทลงโทษ
ไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีผู้กระทำได้กระทำลงโดยเจตนาหรือโดยประมาท (หรือแม้จะไม่เจตนาและไม่
ประมาทก็อาจมีความผิด เช่น ความผิดลหุโทษ) กระทำให้บุคคลอีกคนหนึ่ง ได้รับความเสียหาย ท้ังชีวิต 
ร่างกาย สิทธิและเสรีภาพ หรือทรัพย์สินซึ่งความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยในปัจจุบันแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ จะเป็นความผิดท่ี
กระทบต่อสังคมส่วนรวม ดังนั้น ผู้ท่ีได้รับผลเสียหายจากความผิดอาญาดังกล่าวอาจจะเข้าไปดำเนินคดีเองได้ 
หรือแม้ผู้เสียหายจะไม่ดำเนินคดี รัฐก็ยังต้องดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดจนถึงท่ีสุด ดังนั้นความผิดอันยอมความ
ไม่ได้พนักงานอัยการและผู้เสียหายมีสิทธิท่ีจะฟ้องคดีได้ หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น นอกจากนี้แม้คดี
ดังกล่าวจะมิได้แจ้งความร้องทุกข์ แต่หากพนักงานสอบสวนพบการกระทำความผิดเกิดขึ้นก็มีอำนาจสอบสวน
และส่งให้พนักงานอัยการดำเนินคดีได้ (2) ความผิดต่อส่วนตัว หรือความผิดอันยอมความได้เป็นความผิดท่ี
ความเสียหายเกิดขึ้นต่อเอกชนเป็นการเฉพาะรัฐไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดประเภทนี้ โดยมากจะมีการ
บัญญัติไว้ท้ายความผิดนั้นๆ ว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือ ไม่ผลท่ีตามมาคือ พนักงานอัยการจะสามารถนำคดี
ขึ้นฟ้องต่อศาลได้ต่อเมื่อมีคำร้องทุกข์จากผู้เสียหายต่อพนักงานสอบสวนก่อน หากไม่มีการร้องทุกข์พนักงาน
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อัยการไม่มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาล อีกท้ังความผิดประเภทนี้ ผู้เสียหายก็สามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มท่ี
ในการเจรจาตกลงยอมความกับผู้กระทำความผิดอันนำไปสู่เงื่อนไขการระงับคดีอาญา  
  3. หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดทางอาญา หลักเกณฑ์ในการกำหนดขอบเขตของ
กฎหมายอาญา จะต้องพิจารณาหลายปัจจัยเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาว่า การกระทำใดเป็นความผิด
อาญา ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาจากท้ัง 6 ประการ ดังนี้ (1) การกระทำนั้นเป็นท่ีเห็นชัดในหมู่ชนส่วนมากว่าเป็น
การกระทำท่ี กระทบกระเทือนต่อสังคม และหมู่ชนส่วนมากมิอาจให้อภัยแก่การกระทำนั้น (2) ถ้าการกระทำ
ดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาแล้วจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษประการต่าง ๆ (3) การปราบปราม
การกระทำเช่นนั้น กล่าวคือ การถือว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำความผิดอาญา จะไม่มีผลเป็นการลดการ
กระทำท่ีสังคมเห็นว่าถูกต้องให้น้อยลงไป (4) หากเป็นความผิดอาญาแล้วจะมีการบังคับใช้เสมอภาคและเท่า
เทียม (5) การใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระทำดังกล่าวจะไม่มีผลทำให้เกิดการใช้กระบวนการ
นั้นอย่างเกินขีดความสามารถท้ังด้านคุณภาพและปริมาณ (6) ไม่มีมาตรการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลอื่นๆ 
แล้ว นอกจากการใช้กฎหมายอาญากับกรณีท่ีเกิดขึ้น จากหลัก 6 ประการดังกล่าวข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า 
การท่ีจะกำหนดโทษทางอาญาขึ้นมานั้นจะต้องนำหลักดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการกำหนดโทษทางอาญา
สำหรับการกระทำนั้น ๆ 
  องค์ประกอบ (The element of crime) องค์ประกอบเป็นข้อสาระสำคัญในทางรูปแบบของ
ความผิดอาญา ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา ได้บัญญัติไว้ในความผิดแต่ละฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบภายนอก 
ได้แก่ผู้กระทำ การกระทำ ผู้ถูกกระทำ และความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล นอกจากนี้ความผิดบางฐานยังอาจ
มีส่วนพิเศษอื่นอีกด้วย เช่น เวลากลางคืน กระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เป็นต้น องค์ประกอบภายใน ได้แก่ เจตนา
ธรรมดาหรือมูลเหตุชักจูงใจ  เจตนาพิเศษ และประมาท(คือการกระทำโดยไม่มีเจตนา)  สำหรับ ความผิดบางฐานแม้
ผู้กระทำไม่มีเจตนาและไม่ประมาทก็เป็นความผิดได้ เช่น ความผิดลหุโทษ (ดูประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๑๐๔) 
การดำเนินคดีอาญาเบื้องต้น 

 
  การลงโทษในคดีการเมือง (Stategic environmental scanning) การท่ีศาลเป็นผู้บังคับใช้
กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาในคดีการเมือง เรื่องท่ีสำคัญท่ีสุดคือการใช้ดุลพินิจในการลงโทษท่ีควรต้องใช้ให้
สอดคล้องกับความคิดและความเช่ือตลอดจนการปฎิบัติในสังคมท่ีดีขึ้น แต่การลงโทษต้องไม่ใช่เรื่องกระแสทาง
การเมืองในขณะนั้น และการใช้ดุลพินิจของศาลอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย การตรวจสภาวะแวดล้อม
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ทางการยุติธรรมเพื่อนำผลท่ีได้ไปประกอบการพิจารณาพัฒนากฎหมายในเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ด้านการพัฒนาการลงโทษตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ภายใต้ฉากทัศน์อันสืบเนื่องจากปัจจัยทาง
การเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อความสงบสุขความมั่นคงของคนในสังคม ท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ  ในห้วงเวลา 20 ปีท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่า ในหลายครั้งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
ภายหลังการเลือกต้ังหรือภายหลังการปฏิวัติจะพบว่ามีการดำเนินคดีกับนักการเมืองในหลายประเทศรวมท้ัง
เกิดการชุมนุมเพื่อต่อต้านนักการเมืองจากประชาชนท่ีมีเห็นความเห็นต่างทางการเมือง ความซับซ้อนของ
สถานการณ์ทางกฎหมายอยู่ตรงท่ีว่า การท่ีผู้ชุมนุมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามล้วนแล้วแต่คิดว่าการกระทำ
ของตนเป็นเสรีภาพในการชุมนุมตามแบบรัฐธรรมนูญ ซึ่งการชุมนุมเหล่านั้นมักจะเกิดการสร้างเงื่อนไขสำคัญ
เพื่อยกระดับไปสู่ความรุนแรงหรือมีการกระทำท่ีผิดกฎหมายร่วมอยู่ด้วยเมื่อมีการดำเนินคดีก็จะสร้างรอยร้าว
ฝังลึกระหว่างประชาชนท่ีมีความคิดต่างไป และสภาวะแวดล้อมดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ต่อไปในห้วงเวลาห้าปี
ข้างหน้า (พ.ศ.๒๕๖๔–๒๕๖๙)  
 2.3  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) เป็นการตรวจสอบสภาวะ
แวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อการ
ดำเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในท่ีอาจจะทำลายผลการดำเนินงาน โอกาสทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ ท่ีให้ เกิดการเอื้อต่อบรรลุเป้าหมาย ในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย  
     2.3.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยใช้
ตัวแบบ STEEP การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยนำปัจจัย 5 ด้านท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการให้
บรรลุวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์ เมื่อนำมาวิเคราะห์ตามหลัก STEEP ได้ดังนี้ 
          สังคม (Social) จากการสร้างความเช่ือในภาพอนาคตของนักการเมืองท่ีทำให้มีการฝัง
แนวคิดท่ีเปล่ียนแปลงได้ยาก เกิดความเห็นต่างทางการเมืองจนยากจะหาข้อสรุปร่วมกันทำให้เกิดความ
แตกแยกในสังคม และแต่ละกลุ่มในสังคมจะถูกโน้มน้าวให้อยู่กับกลุ่มบุคคลท่ีมีความคิดแบบเดียวกันไปเรื่อยๆ 
จนฝังรากลึก และในท่ีสุดจะนำแนวคิดทางการเมืองมาสรุปว่า คนท่ีมีความคิดเหมือนกันคือคนดี คนท่ีมี
ความคิดต่างคือคนช่ัว ท้ังๆท่ีมีบุคคลในสังคมบางส่วนเท่านั้นท่ีได้ประโยชน์ในทางการเมือง นอกจากนี้การ
ส่ือสารในโลกอินเตอร์เน็ตท่ีมีระบบ AI (Artficial Intelligence) ในการสร้าง Echo Chamber หรืออุโมงค์ท่ีมี
การสะท้อนเรื่องราวที่ถูกสนใจในครั้งแรกไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้ใช้อินเตอร์เนตได้รับข้อมูลวนเวียนซ้ำอยู่ในเรื่องเดิม 
ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อปลูกฝังค่านิยม ความคิดในกลุ่มสังคมให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและขยายวงกว้าง
ได้อย่างรวดเร็ว (รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม Outlook ห้องบรรยาย ๑ สปท.)  
          เทคโนโลยี (Technology) การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค 
ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์ท้ังส่ิงประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ ใช้ใน
ระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานให้มีมากยิ่งขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีทางการส่ือสารเพื่อสร้างความเห็นต่างในทางการเมืองจนประชาชน
บางกลุ่มไม่สามารถกลับใจจากความเช่ือท่ีฝังรากลึกได้          
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         สิ่งแวดล้อม (Environmental) เมื่อมีการชุมนุมทางการเมืองจะมีการสร้างสภาวะ
แวดล้อมให้เกิดความน่าสนใจให้ผู้ชุมนุมคล้อยตาม รวมท้ังมีรูปแบบการส่ือสารเหมาะสมกับผู้มาชุมนุมและ
สร้างพื้นท่ีในรูปแบบท่ีน่าสนใจให้กับกลุ่มบุคคลท่ีมีช่วงอายุใกล้กันมีความคิดเป็นไปในทางเดียว  เช่นมีการสร้าง
สภาพแวดล้อมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) กลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้า และกลุ่มราษฎร 

                 เศรษฐกิจ (Economic) ภาพการชุมนุมทางการเมืองทำให้เห็นว่า มีความไม่สงบ
เรียบร้อยในชาติ ทำให้ผลประโยชน์ของชาติ(National Interest) ลดน้อยถอยลงอย่างหลีกเล่ียงได้ยาก การ
ชุมนุมท่ีมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเปล่ียนแปลงขั้วอำนาจ ย่อมกระทบต่อเสถียรภาพและการดำรงอยู่ของรัฐบาล
ทำให้นานาประเทศลดความน่าเช่ือถือท่ีมีต่อประเทศไทยลง ซึ่งกระทบโดยตรงกับการค้าการลงทุน รวมท้ัง
การค้าระหว่างประเทศ 

       การเมือง (Politics) การชุมนุมต่อต้านทางการเมืองทำให้ เกิดความไม่แน่ใจใน
เสถียรภาพของผู้ปกครอง เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง ไม่สามัคคี ทำให้นักการเมืองสามารถเลือกทางท่ีจะได้
ประโยชน์แก่ตนยิ่งไปกว่าผลประโยชน์ของชาติ 

2.3.2 การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร (7S framework) ปัจจัยท้ัง 7 ประการมีความสำคัญยิ่ง 
เป็นตัวส่งเสริมซึ่งกันและกัน ส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้  

 
 
(๑) โครงสร้างองค์กร (Structure : S1) จะพิจารณาลักษณะขององค์กรท่ีมี

ประโยชน์ต่อการจัดทำกลยุทธ์ขององค์กร โดยวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรท่ีได้ต้ังขึ้นตามกฎหมาย การแบ่ง
หน่วยงาน การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา ถ้าโครงสร้างองค์กรมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่เหมาะสม
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งศาลยุติธรรมจะแบ่ง ๒ หน่วยงาน คือ ๑. งาน
ทางด้านตุลาการแบ่งเป็น ๓ ช้ันศาล คือ ศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา มีประธานศาลฎีกาเป็นผู้บริหาร
สูงสุด ๒. หน่วยงานทางธุรการมีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บริหารสูงสุดแต่ยังต้องอยู่ภายใ ต้การ
กำกับดูแลของประธานศาลฎีกา  

(๒) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy : S2) ได้แก่ กิจกรรมหรือการดำเนินงาน ภายใน
องค์กรท่ีใดถูกวางแผนขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอก
และภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้องค์กรมีความสามารถสร้างกลยุทธ์ขององค์กร 
ท่ีมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างขององค์กรอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการจัดโครงสร้างขององค์กรนั้นจะต้องเป็นไป
ตามกลยุทธ์ขององค์กรนั้น ๆ (Structure Follows Strategy) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองถูกจัดต้ังขึ้นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เนื่องจากปัญหาการ
ทุจริตของนักการเมืองท่ีเกิดขึ้นจนกระท่ังสังคมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่การกระทำท่ีผิด
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กฎหมายหรือผิดจริยธรรมร้ายแรง แต่สำหรับคดีอาญาท่ัวไป และคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๒ ไม่ถือว่าเป็นคดีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจวินิจฉัยคดีจึง
ขึ้นศาลอาญา 

(๓) ระบบการปฏิบัติงานขององค์กร (Systems : S3) หรือการดำเนินงานภายใน
องค์กร ได้แก่ ระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กร ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีช่วยให้
องค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ระบบการ
วางแผน ระบบตามงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบในการฝึกอบรม 
ระบบในการติดต่อส่ือสาร ระบบหรือขั้นตอนการทำงานเหล่านี้จะบ่งบอกถึงวิธีการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นแผนกหนึ่งในศาลฎีกา แต่คงมีระบบการบริหารงานบุคคล
แยกต่างหากเนื่องจากกระบวนการดำเนินคดีจะต้องมีการขึ้นบัลลังค์เพื่อพิจารณาสืบพยานก่อนทำคำพิพากษา
เช่นเดียวกับศาลช้ันต้น ต่างจากศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาท่ีโดยท่ัวไปจะพิจารณาจากถ้อยคำสำนวนรวมท้ัง
เอกสารคำเบิกความท่ีศาลช้ันต้นเป็นผู้รวบรวมมา 

(๔) แบบแผนการบริหาร (Style : S4) การบริหารหรือพฤติกรรมในการบริหารงาน
ของผู้บริหารระดับสูง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นำและคุณธรรม เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้บริหาร
ระดับสูง จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่าคำพูดของผู้บริหาร หากผู้บริหารมี
ภาวะผู้นำท่ีดีจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองจะมีการบริหาร ๒ ประเภท ๑. คือการบริหารงานในแผนกท่ีต้องให้บริการประชาชน ๒.
การบริหารคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษาจำนวน ๙ คน ท่ีได้รับเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา ในส่วนท่ี ๒ 
ผู้บริหารแผนกโดยหลักการจะไม่มีอำนาจบังคับบัญชาองค์คณะผู้พิพากษาเหล่านั้น  

(๕) บุคลากรในองค์กร (Staff : S5) ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร 
ท้ังในเรื่องจำนวนบุคลากรท่ีเพียงพอ รวมท้ังแบบแผนและพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีองค์กรแสดงและปฏิบัติต่อ
พนักงานภายในองค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแผนกเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการบคุลากรท้ังหมด 
หรือการท่ีผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการจูงใจและพัฒนาบุคลากร ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองมีบุคคลากร ๒ ส่วน ส่วนท่ี ๑. คือข้าราชการตุลาการท่ีทำหน้าท่ีเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา
ประจำแผนก 2. ข้าราชการตุลาการท่ีทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการองค์คณะผู้พิพากษาจำนวน ๙ คน ท่ีได้รับเลือก
จากท่ีประชุมใหญ่ 

(๖) ทักษะ ความรู้ และความสามารถของบุคลากร (Skills : S6) เช่น ความสามารถ
และทักษะขององค์กรในการให้บริหาร ความสามารถในด้านวิจัยและพัฒนา ความสามารถด้านการตลาด และ
ความสามารถด้านการเงิน เป็นต้น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีการดำเนิน
กระบวนพิจารณาโดยใช้กฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งผู้พิพากษาท่ีทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการองค์คณะผู้พิพากษาจะได้รับการ
ฝึกฝนทักษะในการทำงานประเภทเดียวซ้ำๆทำให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน 

(๗) ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values : S7) ได้แก่ แนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความ
คาดหวังขององค์กร ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้อย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพื้นฐานขององค์กรแต่ละแห่ง รวมท้ัง
ส่ิงท่ีต้องการให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า องค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมีค่านิยมร่วมกันท่ี
ก่อให้เกิดปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมี
ค่านิยมร่วมกันคือการเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังมีความหวังว่าจะเป็น ส่วน
หนึ่งในการสร้างหลักการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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2.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS)  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
  จากการประเมินสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกจากเหตุการณ์  ในอดีตและ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน พบว่ามีปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ท่ีส่งผลในเชิงบวก
กับการดำเนินงาน หน่วยงานยังมีจุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค (Threat) ท่ีต้องปรับปรุงและเตรียมความ
พร้อมสำหรับปรับตัวรองรับ สถานการณ์ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไปในอนาคต สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. มีการกำหนดกลยุทธ์และทบทวนแผนการปฏิบัติ
ราชการทุกปี ท้ังระยะส้ันและระยะยาว  
2. มีความเห็นพ้องต้องกันโดยยึดบัญชีมาตรฐาน
ทางเลือกในการลงโทษ เพื่อการสร้างความสงบ
เรียบร้อยทางสังคม 
3. มีการใช้อำนาจบังคับตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว้โดย
ชัดเจน 
4. มีการประสานงานร่วมกันเช่ือมโยงในศาลท่ีต้อง
พิจารณาคดีท่ีถือได้ว่ ามีความขัดแย้ งกัน ในทาง
การเมือง 
5. มี ช่องทางในการเพิ่ มพูนความชำนาญในการ
ปฏิบัติงาน 
6. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะอย่างท่ัวถึง 
7. การปฏิบัติหน้าท่ีมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและ
เป็นมาตรฐาน 

 1. กฎหมาย ระ เบี ยบและข้อกำหนด  ในการ
ปฏิบั ติ งาน  มี จำนวนมาก มีกฎหมายเฉพาะ มี
ความเห็นท่ีหลากหลาย มีความเป็นอิสระ 
2. การกำหนดมาตรการการลงโทษท่ียังไม่ชัดเจน 
และครอบคลุม 
3. มีข้อจำกัดในเรื่องการบังคับบัญชาเนื่ องจาก
วัฒนธรรมองค์กรท่ีทำให้ผู้พิพากษามีความเป็นอิสระ   
4. มีการโยกย้ายบ่อย ทำให้ขาดความชำนาญใน
หน้าท่ี 
5. มีผลงานท่ีแสดงถึงความชำนาญงานของบุคลากร
แต่ขาดการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นรูปแบบ 
6. ขาดความชัดเจนในการลงโทษ 
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โอกาส (Opportunity : O) 

 
อุปสรรค (Threat : T) 

1. สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยการให้มีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค  
2. เทคโนโลยี ท่ี ใช้ ในการปฏิบั ติ งานของศาล มีความ
หลากหลาย และเทคโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลง 
อย่างรวดเร็ว 
3. ยังไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมเป็นการ
เฉพาะ 
4. กฎหมายเศรษฐกิจมีจำนวนมาก ครอบคลุม
กว้างขวาง 
5. รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 

1. กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการใช้
บังคับกฎหมายว่าไม่เป็นธรรม 
2. ภัยคุกคามในโลก Cyber มีเพิ่มมากขึ้น 
3. การดำเนินคดีอาญาด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า คำฟ้อง
และกระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปใน  แนวทาง
เดียวกันกับคดีอาญาท่ัวไป 
4. กฎหมายด้านเศรษฐกิจท่ีสำคัญยังคงขาดความ
ชัดเจน 
5. การบังคับใช้กฎหมายบนหลักนิติศาสตร์ในหลาย
กรณีไม่ได้รับการยอมรับในสังคม 
 

 
2.5 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
      2.5.1 การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การ
ถ่วงน้ำหนักภายในและภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวนท้ังส้ิน ๑5 คน โดยเป็นผู้พิพากษาศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ 
และศาลฎีกาให้พิจารณา ตามหลักการและความสำคัญว่าปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรมาก ให้กำหนด
น้ำหนัก คะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกัน เป็น 1 
น้ำหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสำคัญ ได้ผลดังตารางนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
𝑿 ̅ 

สังคม (Social) 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.16 
เทคโนโลยี (Technology)  0.20 0.20 0.15 0.20 0.25 0.20 
ส่ิงแวดล้อม (Environmental)   0.25 0.20 0.25 0.20 0.15 0.21 
เศรษฐกิจ (Economic) 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.22 
การเมือง (Politics) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.21 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

 

 

 

 

รายการปัจจัย 

สิ่งแวดล้อมภายนอก 

คนที่ 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
𝑿 ̅ 

S1: โครงสร้างองค์กร  0.15 0.15 0.15 0.10 0.15 0.13 

S2: กลยุทธ์ขององค์กร  0.15 0.15 0.15 0.10 0.15 0.14 
S3: ระบบในการดำเนินงานของ
องค์กร  0.10 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 

S4: แบบแผนหรือพฤติกรรมใน
การ บริหารของผู้บริหารระดับสูง  

0.15 0.10 0.15 0.15 0.15 0.14 

S5: บุคลากรในองค์กร  0.15 0.10 0.15 0.15 0.15 0.14 
S6: ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร  

0.15 0.15 0.10 0.15 0.15 0.14 

S7: ค่านิยมร่วมกัน  0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 0.14 
น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

   2.5.2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก    
 ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน พิจารณาประเด็นและ
วิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผล ในช่องสีเทา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   
    5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน มากท่ีสุด   
    4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานมาก   
    3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานปานกลาง   
    2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานน้อย   
    1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด 

ตารางที่ 3 แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร STEEP 

 
ประเด็นสำคัญ 

สภาพแวดล้อมภายนอก “โอกาส” สภาพแวดล้อมภายนอก “ภัยคุกคาม” 
คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Treats 

สังคม (Social) 
3.90 

สร้างความเป็นธรรมในสังคม
ด้ วยการ ให้ มี ก ารบั ง คับ ใช้
กฎหมายอย่างเสมอภาค  

4.50 
กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
หนักเกี่ยวกับการใช้บั งคับ
กฎหมายว่าไม่เป็นธรรม 

เทคโนโลยี 
(Technology)  4.67 

เทคโนโลยีท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของศาล มีความหลากหลาย และ
เทคโลยีสารสนเทศมีการ
เปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็ว 

3.92 

ภัยคุกคามในโลก Cyber มี
เพิ่มมากขึ้น 

คนที่ 

รายการปัจจัย 

สิ่งแวดล้อมภายใน 
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สิ่งแวดล้อม 
(Environmental)   

3.33 

ยังไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะ 

4.17 

การดำเนินคดีอาญาด้าน
ส่ิงแวดล้อม พบว่า คำฟ้อง
และกระบวนการพิจารณาคดี
เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน
กับคดีอาญาท่ัวไป 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

3.43 
กฎหมายเศรษฐกิจมีจำนวน
มาก ครอบคลุมกว้างขวาง 5.00 

กฎหมายด้านเศรษฐกิจท่ี
สำคัญยังคงขาดความชัดเจน 

การเมือง 
(Politics) 3.67 

รัฐพึงจัดระบบการบริหารงาน
ในกระบวนการยุติธรรมทุก
ด้านให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นธรรม 

3.50 

การบังคับใช้กฎหมายบน
หลักนิติศาสตร์ในหลายกรณี
ไม่ได้รับการยอมรับในสังคม 

ตารางที่ ๔ แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 7S framework 

 
ประเด็นสำคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” สภาพแวดล้อมภายใน “จุดอ่อน” 
คะแนนเฉลี่ย Strength คะแนนเฉลี่ย Weakness 

S1: โครงสร้าง
องค์กร  

4.00 

มีการกำหนดกลยุทธ์และ
ทบทวนแผนการปฏิบัติราชการ
ทุกปี ท้ังระยะส้ันและระยะยาว  
 

3.33 

กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อกำหนด ในการปฏิบัติงาน 
มีจำนวนมาก มีกฎหมาย
เฉพาะ มีความเห็นท่ี
หลากหลาย มีความเป็นอิสระ 

S2: กลยุทธ์ของ
องค์กร  

3.50 

มีความเห็นพ้องต้องกันโดยยึด
บัญชีมาตรฐานทางเลือกในการ
ไม่ลงโทษ เพื่อการสร้างความ
สงบเรียบร้อยทางสังคม 

3.92 

การกำหนดมาตรการการ
ลงโทษท่ียังไม่ชัดเจน และ
ครอบคลุม 

S3: ระบบในการ
ดำเนินงานของ
องค์กร  

3.83 

มีการใช้อำนาจบังคับตาม
กฎหมายท่ีบัญญัติไว้โดยชัดเจน 

3.89 

มีข้อจำกัดในเรื่องการบังคับ
บัญชาเนื่องจากวัฒนธรรม
องค์กรท่ีทำให้ผู้พิพากษามี
ความเป็นอิสระ   

S4: แบบแผนหรือ
พฤติกรรมในการ 
บริหารของ
ผู้บริหารระดับสูง  

3.56 

มีการประสานงานร่วมกนัเช่ือมโยง
ในศาลท่ีต้องพิจารณาคดีท่ีถือได้
ว่ามีความขัดแย้งกันในทาง
การเมือง 

4.33 

มีการโยกย้ายบ่อย ทำให้ขาด
ความชำนาญในหน้าท่ี 
 

S5: บุคลากรใน
องค์กร  

3.75 
มีช่องทางในการเพิ่มพูนความ
ชำนาญในการปฏิบัติงาน 

- 
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S6: ความรู้
ความสามารถของ
บุคลากร  

3.75 

สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะอย่าง
ท่ัวถึง 

3.59 

มีผลงานท่ีแสดงถึงความชำนาญ
งานของบุคลากรแต่ขาดการ
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
รูปแบบ 

S7: ค่านิยมร่วมกัน  
3.59 

การปฏิบัติหน้าท่ีมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐาน 

4.17 
ขาดความขัดเจนในการลงโทษ 

 
2.6 การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
 การกำหนดค่าน้ำหนักและคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยแจกแบบให้คะแนนให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างพิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ข่าวประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
  5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานมากท่ีสุด  
  4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานมาก  
  3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานปานกลาง  
  2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานน้อย  
  1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด 

ตารางที่ 5 แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  

 
รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 
น้ำหนัก 

สรุปผล 
(โอกาส – 
ภัยคุกคาม) 

โอกาส ภัยคุกคาม โอกาส ภัยคุกคาม 
สังคม  0.16 3.90 4.50 0.62 0.72 -0.10 
เทคโนโลยี  0.20 4.67 3.92 0.93 0.78 0.15 
ส่ิงแวดล้อม  0.21 3.33 4.17 0.70 0.88 -0.18 
เศรษฐกิจ  0.22 3.43 5.00 0.75 1.10 -0.35 
การเมือง 0.21 3.67 3.50 0.77 0.74 0.04 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 3.78 4.21  
สรุปปัจจัยภายนอก -0.43  

ตารางที่ 6 แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 
รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 
น้ำหนัก 

สรุปผล 
(จุดแข็ง -
จุดอ่อน) 

จุดแข็ง  จุดอ่อน จุดแข็ง  จุดอ่อน 
S1: โครงสร้างองค์กร  0.13 4.00 3.33 0.52 0.43 0.09 
S2: กลยุทธ์ขององค์กร  0.14 3.50 3.92 0.49 0.55 -0.06 
S3: ระบบในการดำเนินงานขององค์กร 0.15 3.83 3.89 0.57 0.58 -0.01 
S4: แบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริหารของผู้บริหารระดับสูง  

0.14 3.56 4.33 0.50 0.61 -0.11 
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รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 
น้ำหนัก 

สรุปผล 
(จุดแข็ง -
จุดอ่อน) 

จุดแข็ง  จุดอ่อน จุดแข็ง  จุดอ่อน 
S5: บุคลากรในองค์กร  0.14 3.75 - 0.53 0.00 0.53 
S6: ความรู้ความสามารถของบุคลากร 0.14 3.75 3.59 0.53 0.50 0.02 
S7: ค่านิยมร่วมกัน  0.14 3.59 4.17 0.50 0.58 -0.08 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 3.64 3.26  
สรุปปัจจัยภายใน 0.38  

 
2.7 การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 จากคะแนนข้างต้นจะนำไปสู่การจัดทำกราฟแสดงสถานภาพขององค์กร ซึ่งการประเมินสถานภาพ
ขององค์กรเป็นลักษณะใด  ซึ่งการแสดงสถานภาพของหน่วยงานจะบ่งบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็น
โอกาส และมีปัจจัยภายในท่ีแข็ง เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพเป็น Stars ให้กำหนด
กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด 
 2. Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์กรอ่อน  หากแก้ปัญหาจุดอ่อนขององค์กร
ได้ จะนำไปสู่สภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได้  โดยให้กำหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กรแบบ Turned Around 
 3. Cash Cows (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม ส่วนใหญ่ภายนอกองค์กร
มีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอื้อ
ต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กรนำไปสู่สภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars 
ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 
 4. Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อม
ท่ีท้ังภายนอกไม่เอื้อ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลวค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้อง
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากดำเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ ถึงขั้นอาจแก้ไขไม่ได้ต้องยุบ
องค์กร ให้กำหนดกลยุทธ์ประคอง/ถอย (Retrenchment) 
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  จะเห็นได้ว่า ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักจุดแข็ง เท่ากับ 3.64 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักจุดอ่อน 
เท่ากับ 3.26 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักโอกาส เท่ากับ 3.78 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักอุปสรรค เท่ากับ 4.21 ซึ่งถือ
ว่าเป็น Cash Cows (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม ส่วนใหญ่ภายนอกองค์กรมี
อุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอื้อ
ต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กรนำไปสู่สภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars 
ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 
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บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END)  
วิสัยทัศน์ของประธานศาลฎีกา 

   วิสัยทัศน์ของประธานศาลฎีกา นางเมทินี ชโลธร (๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔) 

  “พัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้เป็นท่ีประจักษ์ในความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบความคืบหน้าของคดีได้ กระจายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล ลด
ขั้นตอน ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการดำเนินคดีและปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอย่าง
เหมาะสม และเท่าเทียม ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเข้าถึงและเข้าใจเพื่อความเสมอภาค ในการรับรู้ถึงสิทธิของ
ตน สร้างกลไกหรือวิธีการท่ีศาลจะได้รับข้อมูลรอบด้านอย่างครบถ้วน และเปิดเผยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่ายและเพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปอย่างเข้าใจสังลดการคุมขังท่ีไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน ยกระดับศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ของจำเลยระหว่างการต่อสู้คดีในศาล ยกระดับการคุ้มครองสิทธิแก่ ผู้เสียหาย เหยื่อ
อาชญากรรม และพยาน ในคดีอาญา พัฒนากลไกและระบบการดำเนินคดีท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ความ
ปลอดภัยของประชาชน และเศรษฐกิจสังคมของประเทศให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม และสอดคล้องกับบริบท
ของสังคม พัฒนาระบบเจ้าพนักงานคดีเพื่อให้มีบทบาทสนับสนุนการพิจารณาคดีของศาลเพิ่มขึ้น พัฒนาระบบ
การตรวจร่างคำส่ังหรือคำพิพากษาในทุกช้ันศาลและการประชุมคดีในศาลสูงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ยกระดับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้เป็นสถาบันหลักทางวิชาการด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้พิพากษาได้ทำงานด้านวิชาการโดยเฉพาะอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจาก
งานด้านการพิจารณาพิพากษาคดี จัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงานเพื่ออำนวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนากายและจิตเพื่อสร้างดุลย
ภาพในการทำงาน และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใสร้างช่องทางการมีส่วน
ร่วมท่ีเข้มแข็งอย่างเป็นระบบสำหรับบุคลากรภายในเพื่อประสานความร่วมมือ และเสริมสร้างความรักสามัคคี 
สร้างการรับรู้ ลดช่องว่าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำหรับบุคลากรภายนอกในรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นศรัทธาและ การพัฒนางานศาลยุติธรรมท่ียั่งยืน” (โดยสังเขป) 

ภารกิจ 
   ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรอิสระ ทำหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง เว้นแต่คดีท่ีรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น มีการแบ่งหน่วยงานภายในเป็นงานทางด้านตุลาการคือการ
ตัดสินคดี มีประธานศาลฎีกาเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีสำนักงานศาลยุติธรรมท่ีดูแลงานธุรการของศาลยุติธรรม 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการบริหารงานบุคคลการงบประมาณและการดำเนินการอื่น ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา 

   ศาลยุติธรรมมี 3 ช้ันศาล คือ ศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ท่ีมีบัญญัติเป็น
อย่างอื่นในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น เช่น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มี 
๒ ช้ันศาล กล่าวคือเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาแล้วคู่ความอาจ
อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ 

   ในการพิจารณาพิพากษาอาจแบ่งประเภทคดีได้เป็น ๒ ประเภท คือ คดีแพ่งและคดีอาญา 
บางศาลจะรับพิจารณาท้ังคดีแพ่งและคดีอาญาเช่น ศาลจังหวัด แต่ในกรุงเทพมหานครศาลช้ันต้นท่ีถือว่าเป็น
ศาลใหญ่ท่ีสุดคือ ศาลแพ่งและศาลอาญา โดยศาลแพ่ง เป็นศาลยุติธรรมช้ันต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี
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แพ่งท้ังปวง(โดยมากเป็นคดีท่ีมีข้อพิพาทกันทางทรัพย์สินหรือพิพาทกันในเรื่องสิทธิทางทรัพย์สิน) และคดีอื่นใด
ท่ีมิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่น ศาลแพ่งมีเขตตลอดท้องท่ีกรุงเทพมหานคร นอกจากท้องท่ีท่ีอยู่ในเขต
ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งมีนบุรี และศาลยุติธรรมอื่นตามท่ีพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลนั้น
กำหนดไว้ ในกรณีท่ีมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง และคดีศาลแพ่งตล่ิงชัน ศาลแพ่งพระโขนงเกิดขึ้นนอกเขตของ
ศาลแพ่ง ศาลแพ่งอาจใช้ดุลพินิจยอมรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำส่ังโอนคดีไปยังศาลยุติธรรมอื่นท่ีมีเขต
อำนาจ ไต่ส่วนศาลอาญา เป็นศาลช้ันต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท้ังปวง(เป็นคดีท่ีกฎหมาย
กำหนดให้มีโทษ ปรับริบทรัพย์สิน กักขัง จำคุกหรือประหารชีวิต) ในเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานคร นอกจากท้องท่ี
ท่ีอยู่ในเขตของศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี และศาลอาญามีนบุรี ศาลอาญาตล่ิงชัน ศาลอาญาพระ
โขนง แต่บรรดาคดีท่ีเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจศาลอาญานั้นจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาก็ได้ ท้ังนี้อยู่ในดุลพินิจของ
ศาลอาญาท่ีจะไม่ยอมรับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งท่ียื่นฟ้องเช่นนั้นก็ได้ เว้นแต่คดีนั้นจะโอนมาตาม
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ เมื่อศาลท่ีมีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งหรื อคดีอาญามีคำ
พิพากษาแล้ว หากคู่ความไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินอาจอุทธรณ์คัดค้านไปยังศาลอุทธรณ์ ได้แก่ ศาลอุทธรณ์ และ
ศาลอุทธรณ์ภาค ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และหากศาลอุทธรณ์ดังกล่าวมีคำพิพากษาแล้วหากคู่ความไม่เห็น
ด้วยกับคำตัดสินอาจฎีกาคัดค้านไปยังศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลยุติธรรมสูงสุดท่ีมีอยู่ศาลเดียว 

   ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจัดต้ังขึ้นและรับรองสถานะต่อ ๆ มา
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พุทธศักราช 25๕0  พุทธศักราช 25
๖0   มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าท่ีตรวจสอบกระบวนการในการใช้อำนาจรัฐของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่ี
ไม่ใช่การใช้ดุลพินิจในทางการบริหารราชการแผ่นดิน  

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี พอสังเขปดังนี้ 
1. คดีท่ีมีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเฉพาะตามท่ีบัญญั ติ ไว้ใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้
ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือจงใจปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

2. คดีท่ีคณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าท่ี 
หรือจงใจปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

3. คดีท่ีมีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคลตาม 1. และ 2. เป็นตัวการ ผู้ใ ช้ หรือ
ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดทางอาญาตาม 1. หรือ 2. รวมท้ังผู้ให้ ผู้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามตาม 1. หรือ 2. เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอัน
มิชอบด้วยหน้าท่ี 

๔. คดีท่ีบุคคลตาม (๑) หรือกรรมการ ป.ป.ช. หรือเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน 
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง ท่ีควรแจ้งให้ทราบ และมี
พฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงท่ีมาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน  

การลงโทษคือการสร้างภาระให้แก่ผู้กระทำความผิดในรูปแบบต่างๆ(บทสัมภาษณ์นายนพพร โพธิรังสิยา
กร อดีตรองประธานศาลฎีกา) ดังนั้นโทษจึงเป็นมาตรการอย่างใดก็ได้ท่ีทำให้เกิดภาระแก่ผู้กระทำผิด เช่น อาจ
ถูกปลดออกจากงานท่ีทำ หรือการห้ามออกจากท่ีอยู่อาศัย ก็อาจเป็นโทษได้ และอาจเพิ่มขึ้น ลดลงหรือ
เปล่ียนแปลงได้ตามพฤติกรรม เวลาและคุณลักษณะของแต่ละบุคคล สำหรับคดีท่ีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจากการสัมภาษณ์ความเห็นของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่ง



๒๙ 
 

เคยปฏิบัติหน้าท่ีในการเป็นเลขานุการองค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่า ไม่ควรใช้โทษอย่างอื่นนอกจากโทษจำคุก
สำหรับคดีท่ีมีการทุจริตและก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐเป็นจำนวนมากเพราะโทษอย่างอื่นไม่เกิดการเกรง
กลัวหรือไม่อาจยับยั้งการทุจริตได้ดังนั้นหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงศาลควรต้องลงโทษสถานหนัก โดย
ท่ีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการลงโทษตามยุทธศาสตร์ชาติโดยใช้มาตรการอื่นนั้นมีเป้าประสงค์เพื่อลดการ
ขัดแย้งในสังคม และต้องมีการใช้วิธีการทางเลือกแก่บุคคลอย่างจำกัดมิฉะนั้นอาจเป็นการสนับสนุนให้เกิดการ
กระทำความผิดเพิ่มยิ่งขึ้น เช่น อาจใช้มาตราการแทนการลงโทษกับบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ป่วย หรือ
ผู้กระทำความผิดทางการเมืองท่ีเป็นผู้หญิง  หรือผู้ท่ีศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการแก้ไขปรับปรุงตัวจนเป็นท่ี
เช่ือได้ว่าจะไม่กลับไปกระทำความผิดอีก  

 อย่างไรก็ดีในปัจจุบันไม่ได้มีกฎหมายรับรองให้ศาลลงโทษโดยใช้มาตรการอื่นคงมีเพียงโทษทางอาญา 
๕ สถาน และการคุมความประพฤติของผู้ต้องโทษเท่านั้น ดังนั้นการพัฒนากฎหมายจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่เกิด
กระบวนการร่างกฎหมายเพื่อให้อำนาจศาลในการใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษ และศาลจะต้องเป็นส่วน
บังคับในการใช้กฎหมายถ้าหากมี นอกจากนี้สังคมยังมีส่วนสำคัญในการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการกระทำผิดอีก 

วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการ 
  ศาลท่ีมีอำนาจพิจารณาคดีท่ีถือได้ว่าเป็นความผิดท่ีมีมูลเหตุจูงใจมาจากความเห็นต่างทางการเมือง

และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีการใช้หลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์โดย
สามารถส่ือสารทำความเข้าใจและเผยแพร่คำพิพากษาแก่ประชาชน เพื่อสร้างความรู้ท่ีถูกต้องตามคำตัดสินแก่
ประชาชน 

 เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ  
  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนว่าศาลวางตัวเป็นกลาง  ไม่เลือกปฏิบัติ ดำเนินการในทุก

ขั้นตอนอย่างโปร่งใสตามหลักกฎหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : มีหลักคิดและปฏิบัติในการดำเนินคดีและมาตรการในการลงโทษ  
  ๑.๑ พัฒนาระบบกฎหมายสร้างทางเลือกในการลงโทษ (O๑) 
  ๑.๒ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการรณรงค์การเผยแพร่โดยมุ่งสร้างความรู้ถึงการเป็นส่วนสำคัญใน

สังคมท่ีจะยุติความขัดแย้งในทางการเมืองท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้พิพากษาใช้ประโยชน์องค์ความรู้ (O๒) 
  ๑.๓ การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลความสำเร็จในการเปล่ียนความคิด ความเข้าใจถึงโอกาสในการแก้ไข

ปรับปรุงพฤติกรรมและระมัดระวังไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำ (O๓) 
  ๑.๔ การขับเคล่ือนองค์ความรู้หลักและแนวทางเลือกในการลงโทษเข้าสู่ความเห็นพ้องกันในทาง

ปฏิบัติ (O๔) 
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ศาลเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อยุติความขัดแย้ง

ในทางการเมืองของสังคม 
  ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีทางการเมือง (O๕) 
  ๒.๒ การออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ (O๖) 
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 
  ๓.๑ การเสริมสร้างความเป็นทีมและการมีส่วนร่วม (O๗) 
  ๓.๒ การพัฒนาความเช่ียวชาญของบุคลากรด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการแก้ปัญหา (O๘) 
  ๓.๓ การพัฒนาการจัดการบัญชีมาตรฐานการลงโทษให้มีความชัดเจน (O๙) 



๓๐ 
 

๓.๒ กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์)   

เมื่อพิจารณาผลท่ีได้จากการทำ SWOT Analysis โดยเรียงลำดับความสำคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค ๕ อันดับแรก แล้วนำมา TOWS Matrix มาใช้เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไป
ได้ ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้  

 

จุดแข็ง ๕ อันดับแรก 
S1 มีการกำหนดกลยุทธ์และทบทวนแผนการปฏิบัติราชการทุกปี ท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
S3 มีการใช้อำนาจบังคับตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว้โดยชัดเจน 
S5 มีช่องทางในการเพิ่มพูนความชำนาญในการปฏิบัติงาน 
S6 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะอย่างท่ัวถึง 
S4 มีการประสานงานร่วมกันเช่ือมโยงในศาลท่ีต้องพิจารณาคดีท่ีถือได้ว่ามีความขัดแย้งกันในทางการเมือง 
จุดอ่อน ๕ อันดับแรก 
W4 มีการโยกย้ายบ่อย ทำให้ขาดความชำนาญในหน้าท่ี 
W7 ขาดความชัดเจนในการลงโทษ 
W2 การกำหนดมาตรการการลงโทษท่ียังไม่ชัดเจน และครอบคลุม 
W3 มีข้อจำกัดในเรื่องการบังคับบัญชาเนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรท่ีทำให้ผู้พิพากษามีความเป็นอิสระ   
W6 มีผลงานท่ีแสดงถึงความชำนาญงานของบุคลากรแต่ขาดการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นรูปแบบ 
โอกาส ๕ อันดับแรก  
O2 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของศาล มีความหลากหลาย และเทคโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็ว 
O1 สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค  
O3 รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 
O4 กฎหมายเศรษฐกิจมีจำนวนมาก ครอบคลุมกว้างขวาง 
O5 ยังไม่มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะ 
 
 
 



๓๑ 
 

ภัยคุกคาม ๕ อันดับแรก 
T4 กฎหมายด้านเศรษฐกิจท่ีสำคัญยังคงขาดความชัดเจน 
T1 กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายว่าไม่เป็นธรรม 
T3 การดำเนินคดีอาญาด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า คำฟ้องและกระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปในแนวทาง

เดียวกันกับคดีอาญาท่ัวไป 
T2 ภัยคุกคามในโลก Cyber มีเพิ่มมากขึ้น 
T5 การบังคับใช้กฎหมายบนหลักนิติศาสตร์ในหลายกรณีไม่ได้รับการยอมรับในสังคม 
 

 
 
 



๓๒ 
 ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของสถานการณ์ภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร SWOT Analysis 
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๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 
       จากการวิเคราะห์ข้างต้น ๓.๑ – ๓.๒ นั้น สามารถวางแผนการพัฒนาการใช้บังคับกฎหมายโดยนำ

มาตรการอื่นแทนโทษอาญามาใช้บังคับโดยศาลยุติธรรม ภายในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) โดยมี 6 กลยุทธ์ 
๑๐ แผนงาน ดังนี้ 

นโยบายหลัก :  เป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการขับเคล่ือนทางการยุติธรรมวางหลัก
ปฏิบัติของท้ังทางสังคมและทางการเมือง 

กลยุทธ์หลัก : การสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสร้างความตระหนักรู้ถึงการวางตัว
เป็นกลางให้ประชาชนเช่ือมั่นว่าในศาลยุติธรรมบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักอาวุโสในการเล่ือนไหลของ
ตำแหน่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมือง  

เป้าหมาย : เป็นส่วนหนึ่งในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความสงบให้สังคม เกิดการประนีประนอม 
เกิดความปรองดองกลับมาอยู่ร่วมกันโดยไม่มีข้อขัดแย้งท่ีมีความรุนแรง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้ถึงแผนการพัฒนาการใช้บังคับกฎหมายโดยนำ 
มาตรการอื่นแทนโทษอาญา 
กลยุทธ์ที่ ๑ เผยแพร่และขับเคล่ือนองค์ความรู้  
แผนงานท่ี ๑ สร้างการรับรู้ว่าศาลเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความปรองดองในสังคม  
แผนงานท่ี ๒ การสังเคราะห์องค์ความรู้โดยบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ ๒ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการรณรงค์การเผยแผ่โดยมุ่งสร้างความรู้และใช้ประโยชน์

องค์ความรู้ 
แผนงานท่ี ๑ การใช้ social media เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักหลักกฎหมายท่ีศาลจำเป็นต้อง

ใช้ในกระบวนการลงโทษ และกระบวนการไม่ลงโทษ 
แผนงานท่ี ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลความสำเร็จในการนำมาตรการอื่นไปใช้เพื่อแทนการลงโทษทางอาญา 
แผนงานท่ี ๑ การเผยแพร่ข้อมูลความสำเร็จในการลงโทษผ่านรูปแบบท่ีผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้อย่างหลากหลาย 
แผนงานท่ี ๒ การจัดทำคู่มือเชิงเทคนิคท้ังในด้านการลงโทษและการไม่ลงโทษ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบในการประสานความร่วมมือภายหลังการใช้ทางเลือกอื่นแทนโทษอาญา 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ 
แผนงานท่ี ๑  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบการติดตาม

ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นคุณภาพท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
แผนงานท่ี ๒ การออกแบบและพัฒนาระบบการตดิตามบนฐานการมีส่วนร่วมทั้งในระดับพื้นท่ี และส่วน

ราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  การแก้ไขกฎหมาย 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาความเช่ียวชาญของบุคลากรด้านความรู้ ความเข้าใจในการใช้กฎหมายเพื่อ

แก้ปัญหาความขัดแย้งของตนในชาติ 
แผนงานท่ี ๑ การพัฒนาความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นท่ี

เป้าหมายแก่ผู้พิพากษา 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาการจัดการความรู้ และส่งเสริมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
แผนงานท่ี ๑ ส่งเสริมการจัดการความรู้และจัดทำบัญชีมาตรฐานกลางในการใช้มารตการอื่นแทนการ

ลงโทษ 
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บทที่ ๔ 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะเป็นกลไกในการขับเคล่ือนและสร้างการเปล่ียนแปลงขนาน
ใหญ่ มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนา ประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และท่ัวถึง ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่  ๑) การพัฒนา
กฎหมาย โดยเน้นการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าท่ีจำเป็น และสอดคล้องบริบทและไม่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ (ในส่วนนี้ผู้เขียนเห็นว่า การยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าท่ีจำเป็น เป็นการ
วางแผนท่ีผิด เพราะอุปสรรคในการพัฒนาคือความไม่ชัดเจนและการมีกฎหมายที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละนิติ
กรรมกระจัดกระจายอยู่หลายแห่งมีกฎหมายและหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างมากมาย ซึ่งเกิดความไม่ชัดเจน
ในการดำเนินการ ยากแก่การใช้บังคับ ดังนั้นการมีกฎหมายท่ีจำเป็นมากมายต่างหากท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงควรรวบรวมกฎหมายในการดำเนินการทุกเรื่องของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงาน มาอยู่ในกฎหมายของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานนั้นๆเพียงฉบับเดียว หรือในส่วน
ของศาลควรจะมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาและคดีเพียง ๒ ฉบับเท่านั้นซึ่งจะมีความสะดวกในการ
บังคับใช้แก่ประชาชนมากกว่ามีกฎหมายท่ีจำเป็นเป็นจำนวนมากแต่ยากต่อการใช้) นอกจากนี้ควรส่งเสริมการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและ
เป็นรูปธรรม รวมท้ังบูรณาการ ทำกฎหมายทุกลำดับช้ันให้เช่ือมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการนำ
กฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไกสำคัญท่ีจะนำกระบวนการยุติธรรมปราศจาก
ความเหล่ือมล้ำและ ความไม่เท่าเทียม ๒) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอำนวยความยุติธรรมให้เป็นไป
อย่างเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมให้ดำเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้ง 
กรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  รายงานวิชาการฉบับนี้เสนอให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาทางเลือกอื่น ๆ แทนการ
จำคุกเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยส้ินเชิง (หมายความว่า ไม่เกิดการ
ตอบสนอง รับรู้หรือสำนึกผิดกับกฎหมายเมื่อกระทำความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติ) ตลอดจนวิธีแนะนำการ
เปล่ียนแปลงในระบบทุกระดับเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้การจำคุกอย่างจำกัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดศาลต้อง
วางกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกันซึ่งมุ่งเน้นและเน้นย้ำความสนใจและให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในการใช้ทางเลือกอื่น
แทนการจำคุก การมีคำส่ังท่ีสอดคล้องกันโดยศาลต้องเข้าใจและรับรู้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและ
เศรษฐกิจ สถานการณ์เหล่านี้ส่งเสริมการชุมนุมทางการเมืองและอัตราการเกิดการชุมนุมประท้วงและการ
กระทำความผิดท่ีตามมา ศาลยุติธรรมจึงควรจัดทำแผนส่ังการกระทำทางเลือกอื่นแทนการจำคุกในปี 2566 
ถึงปี 2570 ความชัดเจนพื้นฐานและการให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับทางเลือกในการพัฒนามาตรการอื่นแทนการ
ลงโทษทางอาญา อาจเป็นการให้ ผู้กระทำผิดบริการชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม หรือการแก้ไขพฤติกรรมทางการเมืองด้วยการนิรโทษกรรม การลดทอนความเช่ือว่าการ
กระทำท่ีถือว่าเป็นเรื่องการเมืองเป็นความผิดในสังคม ด้วยการจำกัดการใช้โทษจำคุก แล้วเปล่ียนการลงโทษ
เป็นการปรับแบบผ่อนชำระได้ (ปัจจุบันโทษปรับไม่สามารถรอการลงโทษได้และจะผ่อนชำระค่าปรับก็ไม่ได้
ดังนั้นในช้ันท่ีสุดหลายกรณีต้องนำตัวไปกักขังแทนค่าปรับ) หรือลงโทษเฉพาะผู้ได้ประโยชน์จากการกระทำ
ความผิดเท่านั้น การลดบทลงโทษจำคุกสำหรับความผิดทางการเมืองโดยการเสริมสร้างบทบาทของมาตรการ
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ลงโทษท่ีไม่ต้องมีการควบคุมตัวและขยายการใช้การปล่อยตัวก่อนกำหนด หาทางเลือกท่ีน่าเช่ือถือสำหรับโทษ
จำคุกระยะส้ัน หรือการใช้การจำคุกแบบมีเงื่อนไขและขยายระบบการปล่อยตัวก่อนกำหนดโดยเช่นการลดเวลา
ขั้นต่ำในการรับโทษก่อนท่ีนักโทษจะมีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษ หรือการลงโทษด้วยการให้ออกจากงานท่ีทำอยู่
หรือหากเป็นเด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนอาจให้ลงวิชาเรียนเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นการสร้างภาระอย่างหนึ่งเพื่อการใช้มาตรการ
อื่นแทนการลงโทษ แต่อาจเพิ่มโทษสำหรับผู้กระทำความผิดท่ีกระทำความผิดซ้ำ แต่สำหรับผู้กระทำความผิดท่ี
อายุน้อย ควรขยายขอบเขตด้วยการให้ทำงานบริการสังคมเพิ่มเติม การแก้ไขแนวคิดด้วยการเห็นคุณค่าของ
ความเป็นปัจเจกบุคคลท่ีต้องยอมรับว่า ความเห็นและการกระทำอันเกินเลยในทางการเมืองท่ีไม่กระทบการ
กระทำท่ีเป็นความผิดในตัวเอง (mala in se) แต่เพียงกระทบต่อการกระทำอันเป็นความผิดท่ีกฎหมายห้าม 
(mala prohibita) ควรจะถูกนำมาพิจารณาเพื่อพัฒนากฎหมาย ซึ่งอาจจะใช้ในทุกขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงคุณค่าของการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในการทางการเมือง แนวทางดังกล่าวควรใช้ในคดีท่ีมีช่ือเสียงเพราะเพียง
คดีเดียวจะกระตุ้นความคิดเห็นของสาธารณชนและส่งผลให้เกิดการประนีประนอม และความเช่ือเรื่องการ
แก้ไขความขัดแย้งในสังคม ส่วนสุดท้ายท่ีสำคัญยิ่งคือความร่วมมือจากฝ่ายตุลาการและเป็นท่ีแน่นอนว่ามี
คุณค่าในการปฏิรูปกฎหมาย เนื่องจากนโยบายทางการเมืองท่ีมีมนุษยธรรมและมีเหตุผลนั้นได้รับการส่งเสริม
โดยความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับธรรมชาติของปัญหาในเรื่องความเห็นต่างทางการเมือง เพื่อให้กลไกทางการ
ศาลสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหลักของกระบวนการยุติธรรม และถอยห่างจากการแก้ไข
ปัญหาทางการเมืองท่ีมีมาเนิ่นนานในสังคมไทยได้  
  การทำความเข้าใจในเบ้ืองต้นสำหรับความเห็นอันร่วมกันเป็นส่วนมากว่า ศาลยุติธรรมมีความ
จำเป็นต้องลดอุดมคติในการปราบปราม เพราะเท่าท่ีผ่านมาและเหตุท่ีจะเกิดขึ้นอนาคตเป็นการยากท่ีจะทำให้
ความเห็นต่างทางการเมืองหมดไปจากประเทศได้ การวิเคราะห์ทางเลือกอื่นแทนการจำคุกจำเป็นอย่างยิ่งแต่
การบังคับใช้ต้องใช้ ต้องมีการคาดการณ์และข้อมูลสมมุติท่ีรอบคอบสำหรับการใช้ทางเลือกอื่นแทนการลงโทษ
ทางอาญา แต่อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในทางการใช้กฎหมายจะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีการแก้ไข
กฎหมาย โดยศาลยุติธรรมควรใช้ฐานข้อมูลนี้เพื่อแนะนำและพัฒนานโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับทางเลือกอื่นแทน
การจำคุก เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนสำหรับนโยบายนี้ ผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องสร้างความ
ตระหนักถึงข้อบกพร่องและค่าใช้จ่ายในการจำคุกและข้อดีท้ังทางศีลธรรมในทางปฏิบัติและทางการเงิน 
  ผู้พิพากษาจำเป็นต้องทบทวนกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการกระทำนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องถูก
ลงโทษด้วยการจำคุกในเรือนจำ การรับรองว่ามีกรอบทางกฎหมายสำหรับทางเลือกในทุกระดับและมี
ข้อกำหนดทางกฎหมายท่ีจะนำไปปฏิบัติ กฎหมายควรกำหนดให้มีการเลือกทางเลือกอื่นมากกว่าการจำคุกโดย
การจำคุกถือเป็นทางเลือกสุดท้าย และการดำเนินการเริ่มต้นควรมาพร้อมกับการสร้างความเข้าใจแก่            
ผู้พิพากษาในการนำไปใช้ตัดสินคดี เมื่อแก้ไขกฎหมายแล้วการดำเนินการเริ่มต้นต้องมาจากคำตัดสินของ       
ศาลก่อน โดยควรกำหนดต้นทุนความต้องการของการใช้ทางเลือกอื่นแทนการลงโทษจำคุกอย่างรอบคอบและ
พิจารณาถึงความจำเป็นบังคับใช้ 
  การริเริ่มดังกล่าวควรพยายามแก้ไขเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางการเมืองเกิน
เลยไปจากการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอันมิใช่เป็นสิทธิเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ แต่
อย่างไรก็ดียังอาจสนับสนุนให้มีการใช้โทษจำคุกน้อยลงโดยจัดให้มีวิธีการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่ต้องรับโทษเพื่อ
แก้ไขและไม่ให้เกิดความแตกแยก โดยศาลต้องมั่นใจว่าผู้ได้รับมาตรการแทนการจำคุกให้ความสำคัญกับ
วัตถุประสงค์โดยรวมในการสร้างทางเลือกอื่นแทนการจำคุก ศาลยุติธรรมต้องทบทวนกลยุทธ์ต่างๆท่ีนำมาใช้
เพื่อใช้ทางเลือกอื่นอย่างต่อเนื่อง แนวทางหนึ่งคือหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเพื่อให้สามารถรับรู้ความสำเร็จและความ



๓๖ 
 

ล้มเหลวในการใช้ทางเลือกอื่น ในกรณีท่ีไม่เป็นไปหลักเกณฑ์ต้องมีแผนการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ต้องมั่นใจว่ามี
การนำทางเลือกอื่นไปใช้อย่างถูกต้องเพื่อรักษาความน่าเช่ือถือในกระบวนการยุติธรรม  อีกหนึ่งมาตรการที่ไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระบบยุติธรรมของไทยคือการให้ความสนใจกับการจูงใจให้ผู้กระทำผิดเข้ามามีส่วน
ร่วมในการลงโทษตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการจำคุก และเป็นโอกาสในการทำให้ผู้กระทำผิดแก้ไขความคิดและ
ยังคงใช้ชีวิตตามปกติต่อไปได้ ทางเลือกอื่นจะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน 
  ในการเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ทางเลือกอื่นศาลควรเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กร
ผู้เช่ียวชาญท่ีทำงานในภาคกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกับองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีมีบทบาทในด้าน
อาชญากรรมและการลงโทษ ศาลควรให้ความสำคัญกับการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเหยื่อโดยแสดงให้พวก
เขาเห็นว่าทางเลือกอื่นในการจำคุกมีข้อดีอย่างไรสำหรับเหยื่อเช่นกัน ศาลต้องประเมินความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความพึงปรารถนาของทางเลือกอื่น 
  นอกจากนี้ยังต้องเน้นความยุ ติธรรมของทางเลือกท่ีเป็นส่ิงสำคัญการให้ความสำคัญกับ
หลักการของความเท่าเทียมกันเพื่อหลีกเล่ียงความเข้าใจผิดว่าทางเลือกเหล่านี้มีให้เฉพาะบางส่วนเท่านั้น 
หลักการพื้นฐานและการให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับทางเลือกท่ีจะเกิดข้ึนเนื่องจากการจำคุกมีข้อเสียร้ายแรงหลาย
ประการ 
  กลยุทธ์คือการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดย
ส้ินเชิง การกระทำท่ีไม่พึงปรารถนาทางสังคมท้ังหมดต้องไม่ถูกจัดประเภทเป็นความผิดหรือดำเนินการผ่าน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การลดโทษทางกฎหมายกำหนดนิยามใหม่ของพฤติกรรมท่ีถูกมองว่าเป็ น
ความผิดเพื่อไม่ให้เป็นความผิดอีกต่อไป ในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีการควบคุมตัวบุคคลท่ีถูกสันนิษฐานว่า
บริสุทธิ์นั้นเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างรุนแรง เนื่องจากการกักขังดังกล่าวมีเหตุผลเพียงในสถานการณ์ท่ี 
จำกัดอย่างยิ่ง ทางเลือกบางอย่างท่ีกล่าวถึงรวมถึงการปล่อยตัวบุคคลท่ีถูกกล่าวหาและส่ังให้ดำเนินการหรือ
หลีกเล่ียงกิจกรรมบางอย่าง คำส่ังเหล่านี้อาจรวมถึงข้อกำหนดต่างๆเช่นการปรากฏตัวในศาลในวันท่ีกำหนด
หรือยังคงอยู่ในท่ีอยู่ท่ีเฉพาะเจาะจง ทางเลือกอื่นแทนการจำคุกอาจมีผลบังคับใช้และเหมาะสมท่ีสุดสำหรับ
ความผิดทางการเมืองกลุ่มพิเศษเหล่านี้  
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถจัดการข้อขัดแย้งในทางการเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับแนวคิด มี ๔ ข้อเสนอแนะ   

 ๑. ศาลต้องลดอุดมคติในการใช้โทษจำคุกเพื่อการปราบปรามผู้ท่ีถือว่ากระทำความผิดในทางการเมือง 

 ๒. ศาลต้องเข้าใจและรับรู้ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจาสถานการณ์เหล่านี้

ส่งเสริมให้เกิดการชุมนุมทางการเมืองและความผิดอื่นๆท่ีตามมา 

 ๓. ศาลต้องเห็นคุณค่าของความเป็นปัจเจกบุคคลท่ีต้องยอมรับว่า ความเห็นและการกระทำอันเกินเลย

ในทางการเมืองท่ีไม่ใช่การกระทำท่ีเป็นความผิดในตัวเอง(Mala in se) เพียงแต่เป็นความผิดท่ีกฎหมายห้าม

(mala prohibita) แนวคิดนี้ต้องนำมาเพื่อพัฒนากฎหมาย โดยการลดทอนความเช่ือท่ีว่า ความผิดทาง
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การเมืองเป็นอาชญากรรมในสังคม ศาลต้องจำกัดการใช้โทษจำคุกหรือลดบทลงโทษจำคุกลง และเสริมสร้าง

บทบาทของมาตรการการลงโทษท่ีไม่ต้องมีการควบคุมตัว หรือขยายการปล่อยตัวก่อนกำหนด 

 ๔. ศาลต้องเห็นคุณค่าของการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 

ในทางการเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการจำกัดการใช้โทษจำคุก บนพื้นฐานหลักการที่ว่าการลงโทษคือ

การสร้างภาระให้แก่ผู้กระทำความผิด มี ๔ ข้อเสนอแนะ  

 ๑. สำหรับผู้กระทำความผิดท่ีอายุน้อยการลงโทษควรจำกัดอยู่แต่เพียงเฉพาะให้ทำงานบริการสังคม

สามารถทำได้ตามกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 ๒. ศาลอาจพิพากษาให้ผู้กระทำผิดต้องทำงานเพิ่มขึ้นหรือออกจากงานได้ 

 ๓. หากเป็นนักศึกษาอาจให้ลงวิชาเรียนเพิ่ม 

 ๔. การเพิ่มมาตรการจูงใจให้ผู้กระทำผิดเข้ามามีส่วนร่วมในการลงโทษตนเองเพื่อหลีกเล่ียงการจำคุก 

ข้อท่ี ๒ ถึงข้อ ๔ เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากฎหมาย ดังนั้นการรับรองว่ามีกรอบทางกฎหมายเพื่อใช้เป็น

ทางเลือกในทุกระดับเพื่อจะให้ศาลมีเครื่องมือนำไปปฏิบัติจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมาย  

    หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิชาการฉบับนี้จะพัฒนาการลงโทษในทางอาญาท่ีสอดคล้องกับ

แผนการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยช่วยเปล่ียนแปลงแนวคิดในการพิจารณาพิพากษา

คดี รวมท้ังส่งเสริมให้มีการเริ่มดำเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อใช้มาตรการทางเลือกอื่นแทนการจำคุก 

ตามท่ีได้ให้กรอบ ในการพัฒนากฎหมาย เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกัน

และกัน ถอดชนวนความขัดแย้ง สร้างการประนีประนอม และสร้างความหวังให้แก่กลุ่มการเมืองทุกฝ่าย 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 
ชื่อ-สกุล   นายกอบชัย ชูโต 
วัน เดือน ปีเกิด  13 ตุลาคม 2518 
การศึกษา  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
   ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
   เนติบัณทิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
ประวัติการทำงาน ปี 2545  ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นท่ี 46 
   ปี 2548 ถึง ปี 2550 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว 
ตำแหน่งปัจจุบัน  ปี 2550 ถึงปัจจุบัน (ปี 2564) ผู้พิพากษาศาลช้ันต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 
 


