
         
 

 
 

ขอเสนอการปรับโครงสรางตำรวจเพ่ือรับใชประชาชนอยางแทจริง 
โดย สมาคมสทิธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)  

30 มิถุนายน 2564 
 

 
สืบเนื่องจากที่ประชุมรัฐสภาไดบรรจุวาระการพิจารณาราง พ.ร.บ. ตำรวจแหงชาติ เขาสูการประชุม

รวมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา โดยมีการประชุมรวมวาระแรกเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
นำเสนอโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จากนั้นไดมีการแตงตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  
เพื่อนำเนื้อหาเขาสูการประชุมเพ่ือตราเปนกฎหมายไดภายในปนี ้ 

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) และเครือขาย เล็งเห็นความสำคัญของราง พ.ร.บ. ตำรวจแหงชาติ 
พ.ศ…. ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และกำหนดชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ป 2560 มาตรา 258 (ง) ท่ีตองการใหการปฏิรูปตำรวจเสร็จสิ้นภายในหนึ่งป แตเวลาไดลวงเลยมาถึงสี่ปแลว 
สมควรแกเวลาที่จะรับฟงเสียงประชาชนที่แสดงความคิดเห็นอยางจริงจัง สะทอนปญหาตรงไปตรงมาเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ ทั้ง 46 ทาน และเพ่ือรับรูเจตจำนงของผูไดรับ
ผลกระทบจากการทำหนาที่ขององคกรตำรวจที่ผานมา สสส. ไดจัดเสวนาวิชาการหัวขอ “พ.ร.บ. ตำรวจแหงชาติ 
...ประชาชนไดอะไร?” เมื่อวันพุธ ท่ี 24 มีนาคม 2564 ท่ีโรงแรม The Sukosol Bangkok กรุงเทพฯ โดยมี
ผูเขารวมสัมมนาประกอบไปดวยนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานตาง  ๆผูมีประสบการณ ตลอดจนคณะกรรมาธิการที่เก่ียวของ 
ซึ่งไดรับเกียรติปาฐกถาพิเศษจาก ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ และผูนำการเสวนา ไดแก สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ตัวแทนภาคประชาสังคม รวมแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกันอยางหลากหลาย 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมสัมมนาไดเสนอสาระสำคัญ เพ่ือมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนโครงสรางของตำรวจ  
โดยมุงเนนการกระจายอำนาจ ใหการสอบสวนมีความเปนอิสระอยางแทจริง และการถวงดุลอำนาจในสวนงานตางๆ 
มุงมั่นใหเปนองคกรที่มีความโปรงใส ยุติธรรม ตรวจสอบถวงดุลได มีความคลองตัวในการทำงาน เพ่ือบำบัด
ทุกขบำรุงสุขแกประชาชน ดูแลรักษาผลประโยชนของสาธารณะไดทันทวงที ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร 
ที่แนบมานี ้  โดยหวังวาจะไดรับการบรรจุขอเสนอในรางฉบับนี้เพ่ือนำไปสูการพิจารณาในสภาตอไป 
 
ความจำเปนและเหตุผล 

 ในชวงเวลาหลายปที่ผานมาประชาชนไทยสวนใหญและสื่อมวลชนทุกแขนงเรียกรองใหรัฐบาล  
และสมาชิกรัฐสภาทำการปฏิรูป เปลี่ยนแปลงองคกรผูพิทักษสันติราษฎรครั้งใหญใหเสร็จสิ้นในรัฐบาลชุดนี้  
การตรา พ.ร.บ. ตำรวจแหงชาติฉบับใหมจะเปนการจุดประกายความหวังที่จะได เห็นการทำหนาที่  
ของเจาหนาที่บานเมืองอยางมืออาชีพ  เพื่อใหความเปนธรรมกับประชาชนและเกิดความเปนธรรมภายใน
วงการตำรวจกันเอง ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ 
มีความจำเปนอยางยิ่งท่ีตองหยิบยกขอเสนอของประชาชนที่ผานการศึกษากลั่นกรองจากการหารือถกเถียงกัน
มาหลายสิบเวที ใหปรับปรุงแกไขกฎหมาย เปล่ียนระเบียบวิธีการปฏิบัติของตำรวจแบบเดิม เพื่อนำมาบังคับใช
ในการดแูลทุกขสุขของประชาชนไทยและชาวตางชาตทิี่อยูบนผืนแผนดินไทยอยางเสมอภาคเทาเทียม 

 ในรอบระยะเวลาตั้งแตมีกฎหมายตำรวจป 2547 จนถึงปจจุบัน (ป 2564)  ผานมา 17 ป องคกรตำรวจ 
ยังไมสามารถ ตอบโจทยหรือแกปญหาของสังคมได ไมวาจะเปนกรณี ตำรวจกออาชญากรรม รับสวย สินบน
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รายเดือน ไมรับเรื่องรองทุกข การลมคดี การทำลายพยานหลักฐาน การยัดขอหาประชาชน เปนตน จนเปนปญหา 
ที่รายแรงมากในขณะนี้ 

 ดังน้ัน จำเปนตองจัดความสัมพันธทางอำนาจระหวางตำรวจกับประชาชนใหม ปรับเปลี่ยนโครงสราง 
ที่รวมศูนยอำนาจมากเกินไป จัดระบบใหดีข้ึน ใชดุลพินิจใหนอยลง ใหมีการตรวจสอบ ถวงดุล และใหประชาชน 
ในทุกระดับมีสวนรวม เพ่ือใหกฎหมายฉบับใหม เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปตำรวจ เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกดาน  
ดังนั้นสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) จึงจัดใหมีการศึกษา และประชุมสัมมนาทางวิชาการขึ้น 
เมื่อวันพุธ ที่  24 มีนาคม 2564 ณ The Sukosol Bangkok กรุงเทพฯ โดยมีผู เขารวมประชุมสัมมนา 
หลายภาคสวน และมีขอสรปุและขอเสนอดังตอไปนี้  

1. กระจายอำนาจความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแหงชาติ (สตช.) ไปสูระดับจังหวัด 
ใหพนักงานตำรวจเปนตำรวจจังหวัด (ตามดำริของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก รัฐมนตรี และหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันท่ี 23 พ.ค. 2560 ท่ีใหตำรวจอยูประจำพ้ืนที่จังหวัด) ภายใตการบังคับบัญชา
ของผูวาราชการจังหวัด เพ่ือลดภาระงานความรับผิดชอบในสวนกลางของ สตช. ใหการปฏิบัติหนาที่   
ใหมีการโยกยาย หรือแตงต้ังตำรวจโดยคำนึงถึงภูมิลำเนาถิ่นที่อยูเดิมของตำรวจเปนสำคัญ เมื่อเลือกคน 
ในทองถิ่นมาเปนตำรวจ จะมีความผูกพันเปนหนึ่ งเดียวกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู จะชวยลดคาใชจาย 
ของครอบครัว เพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ ทำใหคนในทองถิ่นสามารถเขาถึงการบริการของตำรวจ
อยางแทจริง ไมถูกปฏิเสธการรองเรียน ละเลยความรับผิดชอบ เพราะตนเองยังตองอยูอาศัยในทองถ่ินนั้นตอไป 
หลีกเลี่ยงการถูกทวงถามไมได 

การกระจายอำนาจสูทองถิ่น ทำใหโรงพักเปนจุดบริการท่ีจบไดท่ีจุดเดียว (one stop service) 
และใหอำนาจกับคณะกรรมการไกลเกลี่ยระดับอำเภอเขาไปชวยโรงพักตาม พ.ร.บ. ไกลเกลี่ยป 2562 อีกท้ัง 
ยังเรียกรองตำรวจอำนวยความสะดวกใหประชาชนเขาถึงโรงพักไดโดยปราศจากระบบชนช้ัน  

2. ลดชั้นบังคับบัญชาในโรงพักใหนอยลง ใหการบังคับบัญชาสูงสุดอยู ในระดับจังหวัด  
(ดังท่ีมีการปฏิบัติกันในประเทศญี่ปุน) เพื่อใหตำรวจหันมาใหความสำคัญกับประชาชนในฐานะผูเสียภาษี 
ที่เปนผูอุปการคุณอยางแทจริง สายการบังคับบัญชาที่สั้นลงจะชวยลดการซับซอนในการทำงาน เพิ่มความรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพมากข้ึน การปฏิบัติหนาที่ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา จำเปนตองทำเปนลายลักษณ
อักษรมากขึ้น ไมสั่งการโดยพลการ   และเพ่ือเพิ่มความคลองตัวใหโรงพักในแตทองถิ่น ในการจัดการตนเองได
ระดับหนึ่ง เชนการจัดซื้อจัดจาง หรือตัดสินใจเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานไดเอง แตละโรงพักควรมีฐานะ 
เปนนิติบุคคลไดดวย 

3. ยกเลิกตำรวจติดตามท่ีรับใชนายตำรวจบางประเภทโดยไมจำเปน ใหระบุความจำเปน 
ของนายตำรวจที่ติดตามอารักขาบุคคลตางๆ (ที่มิใชพระบรมวงศานุวงศ) ใหชัดเจน เพื่อไมใหเกิดการสูญเสีย
กำลังพลในการใหบริการ ชวยเหลือประชาชน ที่มีอยูมากมาย รวมทั้งยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติที่ยอมใหตำรวจ 
ที่เกษียณแลวสามารถมีตำรวจชั้นผูนอยในราชการติดตามรับใช ขอใหพระราชบัญญัติฉบับนี้เนนการ “รับใช
ประชาชน” เปนสำคญั ไมใช “รบัใชนาย” 

4. ตรวจสอบประเมินผลการทำงาน ใหบริการของตำรวจ โดยคณะกรรมการจังหวัดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ 
(กต.ตร.) ใหมีองคประกอบของภาคประชาสังคมที่เปนตัวแทนองคกรไมแสวงหากำไร และมีองคประกอบ 
ของสตรี หรือตัวแทนกลุมเพศสภาพ ที่เขาใจความเดือดรอนของผูดอยโอกาสในทองถิ่นยุคใหม รับรูเรื่องราว 
วัฒนธรรมชุมชน และสามารถสื่อสาร ตรวจสอบพนักงานตำรวจไดอยางอิสระ ตรงไปตรงมา ตลอดจนมีอำนาจ
ในการพิจารณาความดีความชอบในการทำงานอีกดวย  
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5. ใหงานสอบสวนเปนหนวยงานอิสระจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ มีความเปนวิชาชีพ 
พนักงานสอบสวนตองมีความรู ไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ (เชนเดียวกับวิชาชีพแพทย นิติวิทยาศาสตร และอ่ืน )ๆ  
มี พ.ร.บ. วิชาชีพกำกับ ควบคุมดูแลงานสอบสวนทั้งหมด การเก็บพยานหลักฐานจะไดรับการตรวจสอบดูแล
จากพนักงานอัยการแตเริ่มแรกในคดีอาญาที่มีอัตราโทษต้ังแต 5 ปเปนตนไป เพ่ือเปนการถวงดุลอำนาจ 
ในกระบวนการบยุติธรรมตั้งแตเริ่มแรกหรือคดีท่ีสำคัญ หรือกรณีมีการรองเรียน เพื่อใหการรวบรวมพยานหลักฐาน
เปนไปดวยความสุจริต โปรงใส ครบถวน ไมสูญหายหรือถูกทำลายโดยงาย   

     ฝายสอบสวนยังคงปฏิบัติหนาที่ที่ สถานตำรวจนครบาล (สน.) และ สถานีตำรวจภูธร (สภ.) 
ในหองสอบสวนที่ตองมีความพรอมในการบันทึกภาพและเสียงอัตโนมัติเพ่ือเก็บเปนหลักฐานไวใหอัยการ 
และศาลเรียกตรวจสอบไดเม่ือจำเปนทุกคดี เพ่ือแสดงความโปรงใสในการสอบสวน และเพ่ือใหงานสอบสวน 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระ ไมถูกครอบงำ หรือแทรกแซง 
จากผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ของรัฐท่ีทุจริตหรือใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบไดโดยงาย อันเปนหลักการท่ีปรากฏ 
 
 
ในราง พ.ร.บ. ตำรวจแหงชาติ  พ.ศ. .... ที่ยกรางโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)  
ซึ่งจดัต้ังขึ้นตาม ม.260 ท่ีไดผานการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณายกราง  พ.ร.บ. ตำรวจแหงชาติ พ.ศ. .... 
(ชุดของนายมีชัย  ฤชุพันธ) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที ่203/2562  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562  

       ใหมีสายงานสอบสวนท่ีชัดเจน มีอำนาจสั่งฟอง หรือไมฟอง หรืองดการสอบสวนได
โดยตรง โดยผูปฏิบัติงานสอบสวนสามารถเติบโตไดในสายงานที่มีผูบังคับบัญชาเปนของตนเอง และมีโอกาส
เติบโตไดถึงระดับตำแหนง ผบ.ตร. ไมควรใหข้ึนกับผูบังคับบัญชาท่ัวไป มีผูบังคับหมู ผูชวยพนักงานสอบสวน  
และขึ้นไปถึงรองสารวัตรสายงานสอบสวน จนถึงผูบัญชาการสอบสวน 

6. ประสานองคกรท่ีเกี่ยวของเพื่อเก็บพยานหลักฐานทางอาญา ทั้งอัยการ ฝายนิติเวช และฝายปกครอง
โดยระบบนิติเวช เพ่ือใหทุกองคกรมีการถวงดุล รวมกันรับผิดชอบ ที่ผานมาการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  
และการรวบรวมพยานหลักฐานเปนปญหาใหญมากของกระบวนการยุติธรรม เปดใหใชดุลยพินิจไดเกือบทุก
ขั้นตอน จึงตองกำหนดในข้ันตอนนี้ เพ่ือใหเกิดการรวบรวมพยานหลักฐานไดอยางสมบูรณ โดยใชหลักการตรวจสอบ
ทางวิทยาศาสตร ท้ั งหมด และเขียนรายงานไดอยางอิสระ ไม ใหพนักงานสอบสวนและผู บั งคับบัญชา 
เขาไปแทรกแซงสำนวนและทำทุกอยางไดตามอำเภอใจ หรือเลือกที่จะเอาผลการตรวจบางอยางใสลงไป 
ในสำนวน หรือไมใสไดโดยพลการ  

7. กำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคดี เพื่อรวมกันทำใหเกิดความยุติธรรม  
ไมจับผูตองหาไปทั้งท่ีรูวาคดีไมมีมูลเหตุมากพอใหสงฟอง หรือจะนำไปสูการยกฟอง หรือทำใหคดีรกโรงรกศาล
โดยไมจำเปน และอาจจะนำไปสูความพลาดพลั้งในการจับผูบริสุทธิ์ (แพะ) หรือทำใหผูถูกกลาวหาเสียชีวิต  
ผูตองหา ผูตองขัง ญาติ และทนาย มักถูกละเลยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งตำรวจชอบอางวา ‘เปนความลับ 
ในสำนวน’  

8. กำหนดบทลงโทษท้ังทางวินัยและอาญาที่ชัดเจน ตอการกระทำของตำรวจระหวางการสืบสวน
สอบสวน หาขอเท็จจริง ดวยวิธีการซอมทรมานผูตองหา การขมขู คุกคาม ผูตองหา และญาติ รวมทั้งลงโทษ
ผูบังคับบัญชาที่สั่งการใหเกิดการกระทำดังกลาว ซึ่งอาจจะรุนแรงไปจนถึงการบังคับใหสูญหายในท่ีสุด 

9. โอนตำรวจ 11 หนวยไปใหกระทรวง ทบวง กรม ที่รับผิดชอบ เรงดำเนินการตามมติสภาปฏิรูป
แหงชาติ (สปช.) และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 ตาม พ.ร.บ. ตำรวจแหงชาติ มาตรา 6 
ที่ใหทำการกระจายอำนาจตำรวจไปยังหนวยงานที่จำเปน เพ่ือใหมีการบังคับใชกฎหมายเฉพาะดานอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยกำหนดใหแลวเสร็จภายในเวลาสองป เรื่องนี้เปนหลักสากลที่วา ‘ตำรวจควรมีอยูในทุกๆ หนวยงาน’ 
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ไมจำกัดเฉพาะแคในสภาฯ หรือศาลเทานั้น แตควรมีตำรวจสาธารณสุข ตำรวจแรงงานตำรวจกรมขนสง ตำรวจปาไม 
ตำรวจคุมครองผูบริโภค ตำรวจตรวจคนเขาเมือง ตำรวจทองเที่ยว เปนตน 

10. ตำรวจบางประเภทในสายงานแพทย พยาบาล นักวิทยาศาสตร เชน นิติวิทยาศาสตรไมมี
ความจำเปนตองมียศและวินัยแบบทหาร เพราะยิ่งมียศ ยิ่งถูกควบคุมมาก ซึ่งปญหาของชั้นยศ คือ ปญหา 
ที่ใหญท่ีสุดในวิชาชีพของตำรวจ อาจนำไปสูการใชสายบังคับบงัญชาหรือยศชั้นที่เหนือกวาเขาไปแทรกแซง
สำนวน หรือเปลี่ยนแปลงรูปคดีได ทำใหการดำเนินการเรื่องขององคความรูตางๆ ไมกาวหนา ไมเจริญเติบโต  
ไมอิสระลาชา 

11. ยุบกองบัญชาการทั้ง 9 ภาค เพ่ือลดความซ้ำซอนที่ไมจำเปนในระบบการบังคับบัญชา 
ของตำรวจ และประหยัดงบประมาณ ใหงานท้ังหมดจบสิ้นที่สถานีตำรวจนครบาล และภูมิภาค โดยจัดตำรวจ 
9 ภาค กระจายไปประจำสถานีตำรวจตางๆ ที่มีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ 

12. แบงสถานีตำรวจออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับเล็ก กลาง ใหญ และนายตำรวจที่จะไดรับ
การแตงตั้งใหเปนรองผูกำกับหรือผูกำกับเปนครั้งแรก ใหเริ่มจากสถานีระดับเล็กหรือกลางเปนเวลา 2 ป  
จึงจะสามารถดำรงตำแหนงในสถานีระดับใหญได เพื่อใหการเติบโตของหนาที่การงานของตำรวจทุกระดับ
เปนไปตามขั้นตอนสามารถตรวจสอบไดและเปนที่ยอมรับของวงการตำรวจดวยกัน ไมมีการขามหัวขามหาง 
และสามารถประเมินความเหมาะสมไดตามคุณภาพ และเนื้อผาที่เปนจริง 

13. กำหนดหลักเกณฑการแตงตั้ง เลื่อนตำแหนง และโยกยายตำรวจทุกระดับ ใหพิจารณา
ตามอาวุโสการครองตำแหนง เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสรางความเปนธรรม ขจัดระบบการว่ิงเตน  
ซื้อขายตำแหนง อีกทั้งเปนการฟนฟูขวัญและกำลังใจใหกับตำรวจสวนใหญ 

เกณฑการแตงต้ังโยกยาย ตองมีเกณฑที่ชัดเจน พิจารณาจากคะแนน 3 สวน คือ พิจารณา
จากอาวุโสของการทำงานเปนหลัก จากความรูความสามารถ และจากการประเมินของประชาชนในสัดสวน 
40 : 30 : 30 

ดวยเกณฑการประเมินผลโดยประชาชนหรือชุมชนดังกลาว จะทำการประเมินผลดวย 
การสรางระบบใหคะแนนประจำตัว มีการสะสมคะแนนประจำตัวที่ชัดเจน 

14. คณะกรรมการขาราชการตำรวจ (ก.ตร.) ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ควรกำหนดสัดสวน
กรรมการท่ีมาจากพลเรือนใหมีมากกวาสัดสวนท่ีมาจากตำรวจโดยตำแหนง และอดีตตำรวจที่เปนผูทรงคุณวุฒิ   
เพื่อมิใหเกิดขอครหากรณีที่ตำรวจครอบงำการประชุม และการตัดสินใจ หรือมีแนวโนมปกปองพวกเดียวกัน
มากเกินไป รวมท้ังเพ่ือใหเกิดที่เปนธรรมในกระบวนการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการ
ขาราชการตำรวจ (ก.ตร.) ควรใหเปลี่ยน “ระบบการแตงต้ัง” มาเปน “ระบบเลือกตั้ง” เปนองคกรภายนอก
และมีฐานะเปนองคกรอิสระ โดยคณะกรรมการเลือกตั้ง ( กกต.)ดำเนินการให โดยเปดโอกาสใหตำรวจทุกตำแหนง 
ในระดับสัญญาบัตรมีสิทธิเลือกตั้ง ไมควรจำกัดเฉพาะตั้งแตรองผูกำกับข้ึนไปเทานั้น ควรเปดกวางใหผูมีความรู 
ความสามารถเปน ก.ตร.ได  

สำหรับการทำงานของ ก.ตร. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานใหสภาฯ ทราบทุกป 
เพื่อใหสภาสามารถตรวจสอบ เพราะจะเปนกลไกที่เชื่อมโยงไปถึงประชาชนได 

15. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมขาราชการตำรวจ (กพค. ตร.) ควรกำหนดสัดสวนใหม 
ใหจำนวนกรรมการที่มาจากตำรวจมีนอยกวากรรมการที่มาจากพลเรือน เพ่ือใหการพิจารณามีความเปนอิสระ 
ใชหลักการดานอื่นๆในการพิจารณาคุณธรรมจริยธรรมประกอบดวย และสะทอนการทำหนาที่ที่ตัดขาด 
จากระบบอุปถัมภ อำนาจ อิทธิพล ผลประโยชนท่ีอาจทำใหสำนวนเรื่องรองเรียนขาดความตรงไปตรงมา ขาดขอเท็จจริง 

การตรวจสอบตองใหมีความชัดเจนและเปนธรรมมากที่สุด โดยเฉพาะการแตงตั้งโยกยาย 
ที่ตองไดรับการตรวจสอบมากที่สุด รวมไปถึงกรณีที่ผูบังคับบัญชาสั่งใหผูใตบังคับบัญชาไปทำการทุจริต 
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คอรัปชั่น รีดไถประชาชน ควรกำหนดชองทางใหผูท่ีออกมาเปดโปงขอเท็จจริงมีความปลอดภัย และหากคน 
ในองคกรรัฐเห็นเรื่องทุจริตตางๆ สามารถเอาเรื่องนั้นออกมาเผยแพรตอสาธารณะได โดยที่กฎหมายคุมครองไว
วาไมมีความผิด  

16. คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียนตำรวจ หรือ กร.ตร. ควรเปนคณะกรรมการ 
ที่มีความเขาใจเรื่องเดือดรอนของประชาชน สามารถทำหนาที่ ท่ียึดหลักความยุติธรรม ความมั่นคง ปลอดภัย
ของประชาชน และชุมชน โดยมีองคประกอบคณะกรรมการที่เปนพลเรือน 2 ใน 3 และกรรมการควรจะทำหนาที่
ประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ (กต.ตร.) เพ่ือใชประกอบ 
การแตงตั้งโยกยายดวย 

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียนตำรวจ (กร.ตร.) ไมควรมีชุดเดียวที่สวนกลาง แตควรมี
กรรมการทำงานในทุกจังหวัด เพื่อรับมือกับเรื่องรองเรยีนจำนวนมากในแตละป (เคยมีถึง 20,000 เรื่อง) เพ่ิม
ศักยภาพการจัดการกับเรื่องรองเรียนของประชาชนทุกเรื่อง ไมคั่งคาง ใหความเปนธรรมไดรวดเร็วมากขึ้น 
ดังนั้น ควรกระจายความรับผิดชอบไปยังตำรวจจังหวัด และใหชาวบานมีสวนรวมในการพิจารณา ใหขอมูลไดดวย  

17. คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ หรือ กต.ตร. ซึ่งทำหนาที่
ตรวจสอบและติดตามงานของตำรวจในแตละจังหวัด ท่ีแตกตางจากการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน แตสามารถ
ทำงานประสานงานกับ กต.ตร. ได เพราะมีบางเรื่องที่เกี่ยวของกัน แตตองเปลี่ยนแปลงองคประกอบของ กต.ตร.  
เพื่อเพิ่มสัดสวนหรอืตัวแทนภาคประชาสังคม และสัดสวนผูหญิงเขาไปเปนตัวแทนดวยในทุกจังหวัด 

18. ใหมีพนักงานสอบสวนหญิง และตำรวจหญิงทุกสถานีทั่วประเทศ เพ่ือใหบริการ
ประชาชนเพศหญิง เด็กหญิง และทุกเพศสภาพไดโดยสนิทใจ จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีตำรวจหญิง และพนักงาน
สอบสวนหญิงทุก สน. และ สภ. ท้ังนี้จัดใหมีหองสอบสวนที่เปนสัดสวน ปลอดภัย เก็บความลับได และพนักงานตำรวจ
หญิงตองทำหนาที่ตามตำแหนงที่สอบบรรจุเขามา ไดรับการแตงต้ัง เลื่อนขั้น อยางเหมาะสม ไมควรถูกมอบหมาย 
ใหทำหนาที่อ่ืนนอกเหนือจากงานราชการตำรวจ 

19. กำหนดใหการแตงตั้งคณะกรรมการทุกระดับ มีสัดสวนของผูหญิงอยูดวย และปรับทัศนคติ 
การทำงานรวมกันบนฐานความเสมอภาค เคารพสิทธิมนุษยชนของคนทุกเพศ นำมาสูภาคปฏิบัติอยางจริงจัง 
และกำหนดบทลงโทษกับพนักงานตำรวจท่ีไมรับเรื่องราวรองทุกข หรือไมใหความสำคัญกับคดีที่เกิดกับผูหญิง
และคนขามเพศ  

20. กำหนดใหการเปรียบเทียบปรับความผิดจราจร เปนอำนาจตุลาการ ตองกระทำโดยดุลยพินิจ
ของศาล เพ่ือลดการใชอำนาจฉอฉลในการปรับความผิดจราจร ใหเกิดความยุติธรรมตอประชาชน และการกระทำผิด 
กฎจราจรไมใชการกระทำผิดท่ีซับซอน จึงไมมีความจำเปนตองมีเงินรางวัลคาปรับ เพ่ือหารายไดจากการทำยอดเงิน 
ที่ไมพึงไดในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการที่มีเงินเดือนประจำเต็มเวลา และเปนการทำหนาที่ในราชการอยูแลว 
ไมวาจะพบการกระทำผิดกฎจราจร จากกลอง CCTV หรอืกลองทุกประเภท และจากการพบเหตุกระทำผิดซึ่งหนา 

21.  “สวัสดิการและงบประมาณ” ท่ีเหมาะสมและดำรงตนอยูได ปจจุบันสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ไดรับงบประมาณคอนขางมากที่นำไปลงทุนในภารกิจไมใชงานตำรวจ ตองมีการปฏิรูประบบงบประมาณตำรวจ 
ใหใชในเปาประสงคภารกิจตำรวจที่ขาดแคลน และสวัสดิการในการดำรงชีพ 

22. ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของวงการตำรวจ ราง พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติตองมีขอความมุงเนนตำรวจ
ใหทำหนาท่ีบำบัดทุกขบำรุงสุขและรักษาความยุติธรรม รับใชประชาชน ไมเอารัดเอาเปรียบสังคม มีทัศนคติ
ภายใตอัตลักษณใหมที่ทำให “ตำรวจคือมิตรของประชาชน” ไมหลงใหลกับยศถาบรรดาศักดิ์ และลบลาง
ความคดิที่วาตนเองอยูเหนือคนอ่ืน  

นอกจากขอเสนอของสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ขางตน พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติฉบับใหม 
ควรจะกำหนดทุกอยางใหชัดเจน สามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยไมปลอยใหใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีตำรวจมาก



 

 
                  

6 

เกินไป และควรเปนราง พ.ร.บ. ตำรวจแหงชาติ ที่กำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละทองถิ่น ที่ตำรวจทุกระดับชั้นตองปฏิบัติตาม ไมควรเขียน
เนื้อหาของ พ.ร.บ. สวนใดที่เปดชองใหใชดุลพินิจในการ “ทำตามกฎหมายก็ได หรือไมทำก็ได” ดังเชนกรณี 
ที่เกิดจากผลการศึกษา พบวา กรณีการใชดุลพินิจเสนอศาลเพื่อใหผูตองขังที่อยูระหวางการพิจารณาจำนวนมาก
ไมไดรับการประกันตัว ทั้งที่ในทางทฤษฎีกลาววา ‘...การเอาตัวไวในอำนาจรัฐเปนขอยกเวน รัฐตองปลอยเปนหลัก…’ 
เปนเหตใุหคนที่ถูกขังฟรีจำนวนมากไดรับความเดือดรอนไมสามารถออกมาสูคดีได  

ทั้งนี้ เพื่อไมใหการพิจารณารางที่นำเขาสูสภาตองมีผลเปนโมฆะ เพราะกระบวนการไมเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ ทางสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เสนอวาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ยังควรทำใหราง พ.ร.บ.
ตำรวจแหงชาติ พ.ศ. .... (ชุดของนายมีชัย  ฤชุพันธ) ไดรับการนำมาพิจารณา ท้ังในชั้นการพิจารณา 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และในสภา เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนอยางแทจริง   

ขณะเดียวกันจำเปนตองยกเลิกคำสั่ง คสช. ท่ีเก่ียวของกับตำรวจทุกฉบับ เพ่ือไมใหมีการรวมศูนย
อำนาจ และเรงการกระจายอำนาจตำรวจไปเปนตำรวจจังหวัดโดยเร็ว เพ่ือใหงานบริการประชาชนเปนไปดวย
ความยุติธรรม รวดเร็ว และตรวจสอบได 

 
 
 
 
 



         
 

 
 

ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ 
 
 ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ กลาววา “... รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดประเด็นการปฏิรูปตำรวจ 
และกระบวนการยุติธรรมไว คณะรัฐมนตรีจึงไดตั้งนายมีชัย  ฤชุพันธุ  เปนประธานรางกฎหมายทั้ง พ.ร.บ. องคกรตำรวจ 
พ.ร.บ. ตำรวจแหงชาติ และ พ.ร.บ.สอบสวนคดีอาญา ตอมารางฯ ดังกลาวถูกสงใหสำนักงานตำรวจแหงชาติทำความเห็น 
และกลับสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี แตปรากฏวามีประเด็นท่ีถูกปรับปรงุไปหลายประการ และที่สำคัญ
ที่สุดที่คิดวาควรจะรักษาไวคือ  

1. การระบุเกณฑนายตำรวจอารกัขาบุคคลสำคัญท่ีมิใชพระบรมวงศานุวงศ ไวใน มาตรา 7 ทำใหเกิด
ปญหาการสูญเสยีกำลังพล ที่จะตองติดตามบุคคลตางๆ โดยไมมีที่มาที่ไปไมชัดเจน 

2. คณะกรรมการขาราชการตำรวจ (ก.ตร.) เพิ่มสัดสวนกรรมการที่มาจากตำรวจโดยตำแหนงมากขึ้น 
และมีตำแหนงของอดีตตำรวจที่เปนผูทรงคุณวุฒิอีก 3 คน จึงทำใหตำรวจมีเสียงขางมากในที่ประชุม ทั้งนี้  
ควรใหองคกรอธิปตย 3 อำนาจ ไดแก ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี และประธานศาลฎีกา เขามามีบทบาท
ในการเลือกผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือเปนเกียรติยศ และเปนศักดิ์ศรีอยางยิ่ง เพราะมีการรับรองที่ไดผานกระบวนการ
จากผูแทนอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย  

3. วิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการตำรวจ (ก.ตร.) ควรเปนองคกร
ภายนอก และมีฐานะเปนองคกรอิสระ คือ คณะกรรมการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) และผูมีสิทธิเลือกควรเปนตำรวจ 
ทุกตำแหนง (ตั้งแตสัญญาบัตร) ไมควรจำกัดเฉพาะตั้งแตรองผูกำกับขึ้นไป 

4. ตองแบงสถานีตำรวจออกเปน 3 ระดับ ไดแก เล็ก กลาง ใหญ และนายตำรวจที่จะไดรับการแตงตั้ง
ใหเปนรองผูกำกับหรือผูกำกับเปนครั้งแรก ใหเริ่มจากสถานีระดับเล็กหรือกลางเปนเวลา 2 ป จึงจะสามารถ
ดำรงตำแหนงในสถานีระดับใหญได  

5. สายงานสอบสวนตองมีสายงานที่ชัดเจน คือ มีผูบังคับบัญชาของสายงานสอบสวนโดยเฉพาะ 
เพื่อความเปนอิสระ ไมควรใหขึ้นกับผูบังคับบัญชาท่ัวไป และกระบวนการมีตั้งแตผูบังคับหมู ผูชวยพนักงาน
สอบสวน และขึ้นไปถึงรองสารวัตรสายงานสอบสวน ไปจนถึงผูบัญชาการสอบสวน  

6. ควรใชระบบการสะสมคะแนนประจำตัวที่ชัดเจน 
7. เกณฑการยายขามสายงาน  หรือขามกองบัญชาการตองมีความเขมขน โดยเฉพาะเรื่องคะแนน  

การสะสมความรูความสามารถ และความอาวุโส 
8. ตำรวจบางประเภทในสายงานแพทย พยาบาล นักวิทยาศาสตร เชน นิติวิทยาศาสตร ไมจำเปนตอง

มียศและวินัยแบบทหาร เพราะยิ่งมียศ ย่ิงถูกควบคุมดูแลมาก ซึ่งปญหาของชั้นยศ คือ ปญหาท่ีใหญที่สุด 
ในวิชาชีพของตำรวจ ทำใหการดำเนินการเรื่องของความรู หรือองคความรูตางๆ ไมกาวหนา ไมเจริญ  

 
 
 
 
 

 ตั้งแตขอ 4 - 8  คือ การปฏิรูปที่ ใหญที่สุด ทำใหไดคนที่ดูแลกระบวนการยุติธรรมที่เปนตนน้ำ  
ที่นาไววางใจกวาเดิม ‘ไมวาระบบจะดีแคไหนเพียงไร แตถาไดคนไมดี และคนเหลานั้น แฝงเรนเขามา 
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อาจจะเปนคนเกง สอบเขามาได ถูกคัดเลือกเขามาได มีตำแหนงหนาท่ีการงานใด  ๆแตไมมีคุณธรรมเลย ขาดจริยธรรม 
ขาดการตรวจสอบกระบวนการเหลานี้ก็ยังจะเปนกระบวนการที่ทุกขทรมานท่ีสุดที่ ประชาชนจะตองเผชิญ’ 
 ดวยเหตุนี้จึงเห็นควรปฏิรูปใหสอดคลองกับบทบัญญัติใน  ม. 258 ง.  ดานกระบวนการยุติธรรม  
(4) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งกำหนดใหขาราชการตำรวจมีหลักประกัน  และไดรับความเปนธรรมในการแตงตั้ง 
และโยกยาย โดยจะตองนำเกณฑอาวุโส และเกณฑความรูความสามารถมารวมพิจารณาประกอบกัน และใหมีการแยก
สายงานอยางชัดเจน  เพ่ือใหงานสอบสวนซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สามารถปฏิบัติงานได
อยางเปนอิสระ โดยไมถูกครอบงำ หรือแทรกแซงโดยผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ของรฐัที่ทุจริตหรือใชอำนาจหนาท่ีโดย
มิชอบไดโดยงาย อันเปนหลักการที่ปรากฏในราง พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ พ.ศ. .... ที่ยกรางโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม ม.260 ที่ไดผานการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณายกราง 
พ.ร.บ.ตำรวจแหงชาติ พ.ศ. .... (ชุดของนายมีชัย  ฤชุพันธ) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 203/2562  
ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2562  
 ดังน้ัน ตองสรางคนที่ดีงาม และมีระบบการตรวจสอบที่ดีเปนสิ่งท่ีชัดเจน เพ่ือใหเกิดความมั่นคง ผาสุก
กับประชาชนในระบบยุติธรรม และก็จะเห็นประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีกระบวนการยุติธรรมท่ีเขมแข็ง 
เชนเดยีวกับประเทศที่เจริญรุงเรือง ในอารยประเทศท้ังหลาย...” 

 


