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The significant problem on the development of law in justice process is the
fact that Thai justice system has comprised of variety agencies and organizations. With
the diversity of their duties and authorities, these agencies and organizations have held
on to their jurisdiction and created their own so-called ‘empire’, leading to the lack of
coordination, integration, and concrete mutual goal. Additionally, many have faced the
problems of low personal competency and insufficient use of proper technology. They
also failed to focus on people as the goal of service provision and to promote
participation from all sectors. This situation has led to the hindrances in the
development of Thai justice process. Stately, there is no clear and unified direction in
law development, leading to the inefficiency in law enforcement. Also, many laws are
outdated and do not correspond to social dynamics and international obligations.

The researcher has conducted the problem analysis from the relevant
literary documents, including executive’s policies of justice agencies, master plan in
justice system administration, concepts and guidelines on law reform and justice
system, treaties and international obligations, future trends of justice development, as
well as the collection of justice information and expert focus group. According to the
analysis, the researcher would like to propose ways of solving the problems, which
may be grouped into 3 aspects as follows:

1. The aspect of legal policies or principles of law development, focusing
on Thai justice process development

2. The aspect of organizational structure and legislation process
development

3. The aspect of monitoring and evaluation, essentially on the effects and
worthiness, during pre and post legislative process.



ก

บทคัดยอ

เร่ือง แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทย
ลักษณะวิชา การเมือง
ผูวิจัย นายวัลลภ  นาคบวั หลักสูตร วปอ. รุนที่ ๕๘

จากสภาพปญหาของกระบวนการยุติธรรมท่ีประกอบดวยหนวยงานท่ีหลากหลายแตกตาง
กันอยางส้ินเชิง จนสงผลใหแตละองคกรมีการยึดติดกับกรอบอํานาจหนาท่ีของตนเองจนกลายเปนอาณา
เขต ในแตละหนวยงาน ขาดการประสานงาน ขาดการบูรณาการ ขาดเปาหมายท่ีชัดเจนรวมกัน
บุคลากรขาดความรูความสามารถทักษะ ไมมีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม และประการสําคัญ
ไมนําประชาชนมาเปนเปาหมายในการใหบริการ รวมท้ังขาดการมีสวนรวมของประชาชนในทุกภาคสวน
และจากสภาพการณดังกลาวไดสงตอมายังปญหาของกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมท่ีขาดทิศทางและ
แนวคิดรวมในการเสนอกฎหมาย ขาดการบังคับใชท่ีมีประสิทธิภาพ และไมทันสมัย ไมสอดคลองกับ
พลวัตร พันธกรณีระหวางประเทศ

ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของท้ังในดานนโยบายของผูบริหาร
ประเทศ แผนแมบทดานกระบวนการยุติธรรม แนวคิดและขอเสนอแนะในการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม รวมท้ังอนุสัญญาและพันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม
ท่ีประเทศไทยตองดําเนินการ แนวโนมของกระบวนการยุติธรรมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ขอมูลกฎหมาย
แนวทางการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการเก็บขอมูลจากการประชุม
กลุมยอยของผูทรงคุณวุฒิ และไดเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมไทย
เพื่อแกไขปญหาดังกลาวรวม ๓ ประเด็นหลัก ไดแก

๑. ดานนิตินโยบายหรือหลักการสําคัญในการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับกระบวนการ
ยุติธรรมไทย

๒. ดานโครงสราง องคกร และข้ันตอนในการเสนอรางกฎหมาย
๓. ดานกระบวนการติดตามและประเมินผลกระทบและความคุมคาในชวงกอนและหลัง

การออกกฎหมาย


