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เมื่อผูศึกษาไดรับการเสนอชื่อจากกระทรวงยุติธรรมใหเขารับการ ฝกอบรมหลักสูตร
“นักบริหารการทูต รุนที่ 1” ซึ่งจัดโดยสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการ
ตางประเทศ ผูศึกษาไดรับคําแนะนําใหจัดทํารายงานในหัวขอเร่ืองที่ เปนค วามรับผิดชอบ
ดําเนินการอยู  และควรนําเสนอในหัวขอเร่ืองที่สามารถใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน
ระดับประเทศได ดังน้ัน จึงไดพิจารณาจัดทําการศึกษา เร่ือง “โครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศไทย และ สปป. ลาว ดานการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” ซึ่งเปนโครงการ
ที่อยูระหวางดําเนินการและมีโอกาสที่จะขยายผลในระดับที่กวางขวางมากขึ้นได

นอกเหนือจากคําแนะนําอันเปนประโยชนของทานอาจารยที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย
ดร. สมพร แสงชัย ศาสตราจารย ดร. สุรชัย ศิริไกร และ ดร. จิตริยา ปนทอง แลว ผูศึกษายังไดรับ
ความรวมมือและความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานทุกคนในสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม ที่ไดปฏิบัติหนาที่การงานแทนตลอดระยะเวลาที่ผูศึกษาเขารวมการฝกอบรม
โดยเฉพาะ คุณกนกวรรณ ขวัญดี ที่ไดชวยใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอและเน้ือหาของรายงาน
รวมทั้ง ไดดําเนินการสัมภาษณผู เขารวมโครงการจาก สปป. ลาว ทําใหไดขอมูลที่ละเอียด
ครบถวน และสามารถนํามาวิเคราะหไดเปนอยางดี  จึงขอขอบคุณทุกทานที่ไดเอยนาม มา ณ ที่น้ี

หนวยงานสําคัญที่ผูศึกษาขอแสดงความขอบคุณอยางยิ่ง คือ สถาบันการตางประเทศเทวะ
วงศวโรปการ ซึ่งไดจัดหลักสูตรฝกอบรมที่เปนประโยชนไม เพียงแตสําหรับขาราชการกระทรง
การตางประเทศเทาน้ัน แตยังมีคุณคาตอหนวยงานอ่ืนๆ ที่เขารวมอีกดวย โดยเฉพาะการจัดทํา
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี นับเปนการมองและประเมินตัวเองในมุมมองที่แตกตาง ซึ่ง
ผูศึกษาไดตระหนักและมีความเชื่อมั่นที่จะนําผลของการศึกษาไปขยายผลการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรมตอไป
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การศึกษาเร่ือง “โครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย และ สปป. ลาว ดานการ
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” เปนการศึกษาวิเคราะหบทบาทของสถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม ในการดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  เพื่อโอกาสที่จะขยายการความชวยเหลือทางวิชาการ
แกประเทศเพื่อนบาน โดยศึกษาเฉพาะกรณีโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยและ สปป .
ลาว ซึ่งมีผูแทนอยูระหวางการฝกอบรมในประเทศไทย โดยศึกษาวาโครงการฝกอบรมมีสอดคลอง
กับความตองการ และมีเน้ือหาที่เปนประโยชนเพียงใด เพื่อใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอแนว
ทางการใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบานตอไป

ผลการศึกษาวิเคราะหโครงการฯ พบวา ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในเน้ือหาทาง
วิชาการ รูปแบบและวิธีการฝกอบรม โดยเห็นวา ระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและ
สปป. ลาว มีความคลายคลึงกันในบางสวน แตประเทศไทยมีความกาวหนาดานการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม และการแยกอํานาจตุลาการออกเปนอิสระจากอํานาจบริหาร รวมทั้ง มีการ
กอต้ังศาลเพื่อพิจารณาคดีเฉพาะดาน

ในสวนของการวิเคราะหบทบาทของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
สํานักงานกิจการยุติธรรม แมเปนหนวยงานขนาดเล็ก แตมีศักยภาพในการขยายการดําเนินการจัด
หลักสูตรฝกอบรมระดับนานาชาติได  แตยังคงตองพึงพาปจจัยสําคัญ คือ การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดําเนินการ การเพิ่มและพัฒนาบุคลากรบางสวนของสถาบันฯ และตองมีการ
ประชาสัมพันธหนวยงานใหเปนที่รูจักและยอมรับ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

 โดยที่นโยบายตางประเทศของรัฐบาล ดานการใหความรวมมือกับตางประเทศ มีแนวทาง
หลัก คือ การพัฒนาไปสูการเปนประเทศผูใหความชวยเหลือ การจัดโครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศ ดานการพัฒนาพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เชนหลักสูตรที่ไดจัดใหแก สปป .
ลาวน้ี นับเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญกิจกรรมหน่ึง ควรกําหนดไวในการจัดหลักสูตรประจําป
(Annual International Training Courses Programme) ของสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหเปนการดําเนินการอยางยั่งยืนและตอเน่ืองตอไป
ในอนาคต
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ความนํา
การศึกษาเร่ือง “โครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย และ สปป. ลาว ดานการพัฒนา

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” น้ี เปนการศึกษาวิเคราะหบทบาทของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม ในการดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบร มเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อโอกาสในการที่จะขยายการความชวยเหลือทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบาน โดยศึกษาเฉพาะกรณีโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว
ซึ่งผูแทน สปป. ลาวอยูระหวางการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม วาโครงการ
ฝกอบรมมีสอดคลองกับความตองการ และมีเ น้ือหาที่ เปนประโยชนตอการพัฒนาระบบ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศเพื่อนบานเพียงใด ทั้งน้ี เพื่อใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอแนว
ทางการใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบานดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมตอไป

1.2 ความเปนมา
1.2.1 บทบาทของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
“สํานักงานกิจการยุติธรรม” เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ไดรับการกอต้ัง

ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2545 เปนตนมา เพื่อใหมีหนาที่ในการยึดโยงหนวยงานตางๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม เสริมสรางความเข็มแข็งและประสิทธิภาพใหแกกระบวนการยุติธรรม ภารกิจสําคัญ
ประการหน่ึงที่สํานักงานกิจการยุติธรรมไดรับมอบหมายใหดําเนินการ ไดแก การพัฒนาบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม โดยใหเปนภารกิจของ “สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม”

ในการที่จะจัดกิจกรรมซึ่งเปนการเสริมสรางความรวมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม  การสรางเครือขายกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อสงเสริมความรวมมือทาง
วิชาการ การใหความรูและฝกอบรมหลักสูตรเฉพาะใหแกผูปฏิบัติงานเกี่ยวของดานวิชาการ การ
บังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม

ภารกิจสําคัญของ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม คือ การพัฒนาบุคลากร
ทั้งหลายในกระบวนการยุติธรรม ใหเปน “คนเกงและคนดี” โดยมีเปาหมาย คือ
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- พัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีศักยภาพ เปนผู นําการบริหาร
ราชการยุคใหม ดวยแนวคิดเชิงบูรณาการ

- พัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม และมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการประชาชน

- พัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีความทันสมัย และเปนมืออาชีพ
- พัฒนาบุคลากรใหเปนผูปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเปาหมายสูงสุดของกระบวนการ

ยุติธรรม อันไดแก การอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนอยางโปรงใส เปน
ธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ผลักดันใหมีเครือขายประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูเพื่อนําไปสูการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมในที่สุด

กิจกรรมซึ่งเปนการเสริมสรางความรวมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม ของสถาบัน ฯ ไดแก การสรางเครือขายกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อ
สงเสริมความรวมมือทางวิชาการที่จะเปนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม การพัฒนา
รูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมเปนไปโดยทั่วถึง และการใหความรูและฝกอบรมหลักสูตรเฉพาะใหแกผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวของดานวิชาการ การบังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม เชน

- หลักสูตร หลักกระบวนการยุติธรรม
- หลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรม
- หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ
- หลักสูตร การพัฒนาทักษะและความชํานาญเฉพาะดานแกบุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรม
ทั้งน้ี ในการจัดฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรม หัวขอ การยุติธรรมทางแพง

และพาณิชย ไดมีการเชิญบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ สปป. ลาว เขารวมการฝกอบรมดวย
1.2.2 ประเทศไทยกับโครงการความรวมมือทางวิชาการ
ประเทศไทยไดใหความสัมพันธกับความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศ

เพื่อนบานดวยดีตลอดมา ตามคําแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรี โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 กําหนดนโยบายดานการตางประเทศ
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดังน้ี

“พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อสงเสริม
ความเขาใจอันดีและความเคารพกันและกัน เพื่อใหเกิดเสถียรภาพ  ความมั่นคง และความ
เจริญรุงเรืองรวมกันของภูมิภาค โดยสงเสริมความรวมมือในทุกสาขากับประเทศเพื่อนบานภายใต
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กรอบความรวมมือ อนุภูมิภาคตางๆ และเรงแกไขปญหากับประเทศเพื่อนบานโ ดยสันติวิธี
บนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ”1

ในสวนที่เกี่ยวของกับความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ ประเทศไทยไดดําเนิน
ความรวมมือทางวิชาการมาเปนเวลากวา 40 ป โดยเร่ิมตนจากการเปนผูรับความชวยเหลือทาง
วิชาการ (Technical Assistance) ในลักษณะความรวมมือแบบเหนือ-ใต (North-South Cooperation)
ซึ่งเปนการรับความชวยเหลือโดยการนําความรูและประสบการณจากประเทศผูใหมาประยุกตกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยในชวงตนเปนการรับความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา
ในดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน การสรางทางหลวงสายตางๆ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาแกบุคลากรของไทยเปนหลัก2

ผลจากการรับความชวยเหลือทางวิชาการจากตางประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ และมีขีดความสามารถในการขยายความรู
และประสบการณที่ไดรับไปสูประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงไดริเร่ิมการใหความ
ชวยเหลือแกตางประเทศ โดยเร่ิมตนจากประเทศที่กําลังพัฒนาที่เปนประเทศเพื่อนบานของไทย
กอน เมื่อเศรษฐกิจไทยขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในทศวรรษที่ 2530 ซึ่งเปนชวงเวลา
ที่ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุด ความชวยเหลือที่ประเทศไทยใหแกตาง ประเทศ
จึงมีมูลคาเพิ่มขึ้นโดยลําดับ3

แนวนโยบายการใหความรวมมือกับตางประเทศ ประกอบดวย แนวทางหลัก ไดแก
การ สนับสนุนการดําเนินงานนโยบายตางประเทศของรัฐบาล ในการสงเสริมและกระชับ
ความสัมพันธในทุกๆ ดาน กับประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ งประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 4 มีการกําหนดลักษณะของการใหความรวมมือทางวิชาการโดยมุงเนน
ที่จะสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศคูรวมมือ เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความรวมมือ
ทางดานการคาและการลงทุนระหวางกันในอนาคต โดยกิจกรรมที่รวมมือจะเปนการถายทอด
ความรู เทคโนโลยี และประสบการณในดานตางๆ ใหแกกัน เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการ
พัฒนาใหแกประเทศคูรวมมือ และเปนการพัฒนาศักยภาพใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ กิจกรรม
ดังกลาวประกอบดวย

1 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา วันจันทรที่ 29 ธนวาคม 2551 เอกสารประกอบการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการทูต รุน 1 หนา 30.

2 อภินันท ภัทรธิยานนท “นโยบายความรวมมือระหวางไทยกับประเทศตางๆ” เอกสารประกอบการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 1 ประจําป 2552 หนา 2.

3 อภินันท ภัทรธิยานนท อางแลว หนา 4-5.
4 อภินันท ภัทรธิยานนท อางแลว หนา 12.
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- การใหทุนเพื่อศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานในประเทศไทยแกรัฐบาลตางประเทศ
- การใหวัสดุอุปกรณแกรัฐบาลตางประเทศ
- การจัดสงผูเชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานเพื่อใหคําแนะนําปรึกษา ถายทอดเทคโนโลยี

ในตางประเทศ
- การใหความชวยเหลือในลักษณะอ่ืนๆ เชน การจัดสัมมนา /ประชุม/ฝกอบรม

ในตางประเทศ เปนตน5

1.2.3 โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศของกระทวงยุติธรรม
เพื่อเปนการดําเนินการ ตามนโยบายของประเทศ กระทรวงการตางประเทศ โดยสํานักงาน

พัฒนาความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ไดขอความรวมมือจากระทรวงยุติธรรมในการ
จัดกิจกรรมเพื่อเปนการใหความชวยเหลือรูปแบบตางๆ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม ไดมีการจัดโครงการ
ตางๆ อาทิ

- โครงการความรวมมือในการสืบสวนสอบสวน ระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กับประเทศเวียดนาม

- โครงการฝกอบรมขาราชการราชทัณฑ ระหวางกรมราชทัณฑและประเทศกัมพูชา
- โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร Justice และ Court Administration and Management

ระหวางสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและ สปป. ลาว
- การจัดประชุม ASEAN Law Forum ระหวางสํานักงานกิจการยุติธรรมและกลุม

ประเทศอาเซียน
ฯลฯ

ในป  พ.ศ. 2552 น้ี สํานักงานกิจการยุ ติธรรมอยูระหวางดําเนินโครงการซึ่ ง เปน
ความรวมมือทางวิชาการดานการฝกอบรม ภายใตกรอบความชวยเหลือของสํานักงาน พัฒนา
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ  กระทรวงการตางประเทศ 2 โครงการ คือ
การฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรม และ Court Administration and Management
แกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว และหลักสูตร International Law ใหแกบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรมสหภาพพมา (ภาคภาษาอังกฤษ)

5 อภินันท ภัทรธิยานนท อางแลว หนา 16-17.
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1.2.4 โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยและ สปป. ลาว ดานการพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางไทยและ สปป. ลาว ดานการพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม มีจุดเร่ิมตนมาจากการที่  สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมได
การเชิญบุคลากร สปป. มาเขารวมในการฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรม หัวขอ
การยุติธรรมทางแพงและพาณิชย โดยสถาบันฯ เปนผูสนับสนุนคาใชจายใหกับผูแทน สปป. ลาว
มีการดําเนินการต้ังแตป 2549 เปนตนมา ดังน้ี

- ป พ.ศ. 2549 ณ กรุงเทพมหานคร ผูเขารับการอบรมชาวไทย 30 คน ชาวลาว 2 คน
- ป พ.ศ. 2550 ณ กรุงเทพมหานคร ผูเขารับการอบรมชาวไทย 29 คน ชาวลาว 2 คน
- ป พ.ศ. 2551 คร้ังที่ 1 ณ กรุงเทพมหานคร ผูเขารับการอบรมชาวไทย 30 คน ชาวลาว

2 คน และคร้ังที่ 2 เปนการขยายผลการดําเนินการ จัด ณ จังหวัดอุดรธานี มีผูเขารับการ
อบรมชาวไทย 10 คน และชาวลาว 20 คน

จากการประเมินผลทําใหไดรับทราบวา การฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารกระบวนการ
ยุติธรรม หัวขอ การยุติธรรมทางแพงและพาณิชย เปนหลักสูตรที่ใหความรูเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมไดเปนอยางดี

ในป พ.ศ. 2552 น้ี สํานักงานพัฒนาความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศไดขอความ
รวมมือกระทรวงยุติธรรมในการจัดหลักสูตร Court Administration and Management ดังเชนที่เคย
จัดเปนประจําทุกป กระทรวงยุติธรรมไดพิจารณาเห็นวา การฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารกิจการ
ยุติธรรม มีความหลากหลายมากกวาการจัดใหศึกษาดูงานแบบเดิม เน่ืองจา กมีการบรรยายทาง
วิชาการ มีการสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนประสบการณกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ
ไทย และมีการศึกษาดูงานหนวยงานศาลตางๆ อีกดวย ดังน้ัน จึงไดผนวกโครงการศึกษาดูงาน
หลักสูตร Court Administration and Management รวมเขากับการฝกอบรมหลักสูตร นักบริหาร
กิจการยุติธรรม จัดระหวางวันที่ 1 – 19  มิถุนายน 2552 ณ กรุงเทพมหานคร มีผูเขารับการฝกอบรม
ชาวไทย 27 คน และผูแทน สปป. ลาว จํานวน 6 คน

1.2.5 การพัฒนาบทบาทของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสูระดับ
นานาชาติ

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม มีภารกิจในการดําเนินการเพื่อเสริสราง
ความรวมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งบุคลากรดังกลาวน้ีมิไดสังกัดอยูใน
หนวยงานหน่ึงหนวยงานใดโดยเฉพาะ กิจกรรมหลักของของสถาบันฯ คือ การจัดหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อใหความรูแกผูปฏิบัติงานทางวิชาการการบังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งสถาบันฯ มีความพยายามที่จะขยายบทบาทการดําเนินงานใหไปสูระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
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เพื่อใหบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูในโลกไรพรมแดน โดย
มิจํากัดเฉพาะในแวดวงของประเทศไทยเทาน้ัน เพื่อบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจะไดรับ
การพัฒนาใหเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีความทันสมัยและเปนมืออาชีพตอไป

การศึกษาสวนบุคคล หัวขอ “โครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย และ สปป. ลาว
ดานการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” น้ี เปนการศึกษาวิเคราะหบทบาทของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม ในการดําเนินการจัดหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อโอกาสในการที่จะขยายการความชวยเหลือทางวิช าการในระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน โดยศึกษาเฉพาะกรณีโครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศไทยและ สปป. ลาว ซึ่งผูแทน สปป. ลาวอยูระหวางการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
กิจการยุติธรรมวาโครงการฝกอบรมมีสอดคลองกับความตองการ และมีเน้ือหาที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศเพื่อนบานเพียงใด ทั้งน้ี เพื่อเปนแนวทางในการ
ขยายขอบเขตและกลุมเปาหมายของการดําเนินงานใหกวางขวางยิ่งขึ้น รวมทั้ง เพื่อเปนการให
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอแนวทางการใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบานดานการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมตอไป

1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหหลักสูตรฝกอบรมของสํานักงานกิจการยุติธรรมวามีความสอดคลอง

กับความตองการของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว รวมทั้ง จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศลาว เพียงใด

1.3.2 เพื่อนําผลการวิเคราะหมาใชในการพัฒนาบทบาทของสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม สําหรับการขยายผลการใหความรวมมือกับตางประเทศในระดับ
ที่กวางขวางขึ้น

1.3.3 เพื่อใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอแนวทางการใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน
ดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1 ศึกษาวิเคราะหความตองการและความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

สปป. ลาว ที่อยูระหวางการฝกอบรมในประเทศไทย ที่มีตอการจัดหลักสูตรฝกอบรม
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         1.4.2 ศึกษาวิเคราะหบทบาทของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และการ
ดําเนินโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว ดานการพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา
1.5.1  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว
1.5.2 ศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมเชิงกลยุทธ (SWOT Analysis) บทบาทของสถาบัน

พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และการดําเนินโครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศไทย และ สปป. ลาว ดานการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ไดรับผลการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรฝกอบรมของสํานักงานกิจการยุติธรรมวามีความ

สอดคลองกับความตองการของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว รวมทั้ง
เปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศลาว เพียงใด

1.6.2 ไดรับผลการวิ เคราะหมาใชในการพัฒนาบทบาทของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม สําหรับการขยายผลการใหความรวมมือกับตางประเทศ
ในระดับที่กวางขวางขึ้น

1.6.3 สามารถใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอแนวทางการใหความชวยเหลือประเทศเพื่อน
บานดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
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บทท่ี 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

2.1 แนวคิดทฤษฎี
การศึกษาเร่ือง “โครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย และ สปป. ลาว ดานการ

พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” น้ี มีแนวคิดพื้นฐาน คือ ความสําคัญของการใหความ
รวมมือแกประเทศเพื่อนบาน ( กลาวถึงแลวในบทที่ 1) ประโยชนและความสําคัญของโครงการ
ความรวมมือที่เปนการจัดหลักสูตรฝกอบรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม สปป. ลาว ซึ่งสงผลตอการพัฒนาบทบาทของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมที่จะขยายผลการใหความรวมมือกับตางประเทศในระดับที่กวางขวางขึ้น โดยวิธีการศึกษา
จะไดมาจากการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)  ของบทบาท
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และการดําเนินโครงการความรวมมือ
ระหวางประเทศไทย และ สปป. ลาว ดานการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว

แนวคิดทฤษฎีที่เปนพื้นฐานสําหรับการศึกษา ไดแก
- แนวคิดการพัฒนาบุคลากร
- ทฤษฎีการเรียนรู
- ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ Human Resource Development
- ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และการประสาน

ความรวมมือและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ตาม แผนแมบทพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. 2552 – 2555

- การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางกลยุทธ (SWOT Analysis)
2.1.1 แนวคิดการพัฒนาบุคลากร

พรรณราย อักษรถึง6 ไดศึกษาในวิทยานิพนธ เร่ือง การพัฒนาบุคลากรตามความ
ตองการของขาราชการกรมทรัพยากรนํ้า ความวา ไดมีผูใหความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ไว ดังน้ี

6 พรรณราย อักษรถึง, การพัฒนาบุคลากรตามความตองการของขาราชการกรมทรัพยากรน้ํา, วิทยานิพนธศิลป
   ศาสตรมหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. 2549, หนา 7.
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ธีรยุทธ หลอเลิศรัตน (2535) กลาวไววา การพัฒนาบุคลากรในภาคราชการ หมายถึง
กระบวนการวางแผนและดําเนินการใหขาราชการหรือพนักงานของรัฐปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยทัศนคติและอาชีพที่ถูกตองเพื่อชวยใหงานของทางราชการบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่วางไว และในขณะเดียวกัน ขาราชการก็ประสบความสําเร็จในการพัฒนาตนเองใหมี
ความรูความสามารถและพรอมที่จะกาวตอไป

ประชา เตรัตน (2530) กลาววา การพัฒนาบุคลากรหมายถึง กระบวนการในการเพิ่มพูน
ความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติอันเหมาะสม เพื่อเสริมสรางศักยภาพของแตละบุคคลให
สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกองคกร มีความพรอมที่จะปฏิบัติ
หนาที่ที่รับผิดชอบทั้งในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อใหองคกรไดรับ
ประโยชนสูงสุด และในขณะเดียวกัน ผูปฏิบัติงานก็มีความพึงพอใจ

พิรุณ วุฒิพงศวรกิจ (2537) ใหความหมายการพัฒนาบุคลากรไววา คือความพยายามของ
องคกรในการที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ โดยสงเสริมใหบุคลากรประสบความสําเร็จในอาชีพ
พรอมๆ กับความสําเร็จขององคกร ทั้งน้ี องคกรจะตองมีการพัฒนาเพื่อใหเกิดสภาวะที่เหมาะสม
กับการพัฒนาและความเจริญกาวหนาของบุคลากร

ดนัย  เทียนพุฒ (2543) กลาววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการที่จะสงเสริม
ใหพนักงานมีความรู ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณที่เกิดขึ้น เพื่อใหพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานในตําแหนงที่สูงขึ้น ทั้งน้ี การพัฒนาบุคลากรมิ เพียงแตตองการใหพนักงานมีความ
ชํานาญในงานปจจุบันเทาน้ัน แตมุงหมายเพื่อใหพนักงานไดกาวหนา และเติบโตตอไปในอนาคต

จุฑามณี ตระกูลมุทุตา (2544) กลาววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการในการ
เพิ่มความรู ความเขาใจ การสรางทักษะ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติข องคนในองคกรใหมีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหนาที่ ทั้งที่เปนงานในหนาที่ปจจุบัน หรือที่จะรับผิดชอบในอนาคต
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด บรรลุวัตถุประสงคขององคกร และเกิดผลดีตอ
ความเจริญกาวหนาของบุคลากร

พรทิพย เอกัณหา (2546) ใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา เปนกระบวนการ
ที่เสริมสรางและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ อุปนิสัย
ทัศนคติ และเทคนิควิธีตางๆ ใหดียิ่งขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความเจริญกาวหนา
ในอาชีพการงานและชีวิต

สรุปไดวา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการอยางมีขั้นตอนในการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรใหมีศักยภาพมากขี้น ในการยกระดับความรู ทักษะ และทัศนคติ อันจะ
นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีการทํางานใหมีขีดความสามารถสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับ
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สภาพการทํางานขององคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งประกอบดวยวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย
เพื่อนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู
    จุฑามณี ตระกูลมุทุตา7 กลาวไวใน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ ความวา

การเรียนรูสงผลใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงสงผลมาจากประสบการณ
ดานการปฏิบัติ หรือการฝกฝน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู จากประสบการณ การทํางาน หรือการฝกฝน
อบรมอยางเปนระบบ ซึ่ง เอ็ดเวิรด ลินดิแมน (1926) ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ
(Adult Education) ไวดังน้ี

- ผูใหญอยากเรียนตอเมื่อเขามีความตองการ และความสนใจที่จะเรียน และการเรียนรูน้ัน
จะชวยใหเขาพึงพอใจ ดังน้ัน ความตองการและความสนใจที่จะเรียนของผูใหญจึงนาจะเปน
จุดเร่ิมตนที่เหมาะสมที่เดียวที่จะตองพิจารณาสําหรับการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูของผูใหญ

- ความสนใจหรือแนวโนม ในการเ รียนรูของผู ใหญ น้ัน จะมุ งไปที่การถือเอา
ชีวิตประจําวันเปนศูนยกลาง (Life-Centered) ในการเรียนรู ดังน้ัน การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู
ของผูใหญจึงอยูที่สถานการณในชีวิตประจําวันของเขามากกวาเน้ือหาวิชาที่จัดขึ้น

- ถือวาประสบการณแหงชีวิตของผูใหญน้ัน นับเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุดสําหรับการ
เรียนรูของผูใหญ ดังน้ัน วิธีการเรียนรูที่จําเปนในเบื้องตน ก็คือ วิธีการวิเคราะหและคนหาความจริง
จากประสบการณ

- ผูใหญมีความตองการเปนอยางมากที่จะชี้นําตนเอง (Self-Directed) มากกวาที่จะใหใคร
ชี้นําหรือควบคุม ดังน้ัน บทบาทของผูสอนก็คือ เขาไปมีสวนรวมกับผูเรียน ในกระบวนการคนควา
หาความจริงมากกวาที่จะเปนผูถายทอดความรูของตนไปยังผูเรียนที่เปนผูใหญ แลวก็ประเมินวา
ผูเรียนเหลาน้ันไดรับความรูตามที่ถายทอดใหไปมากนอยเพียงใด

- ขอเท็จจริงประการสําคัญคือ ผูใหญยิ่งอายุมากยิ่งมีความแตกตางระหวางบุคคลมาก
ยิ่งขึ้นตามไปดวย (Individual Differences) ดวยเหตุน้ี การจัดการศึกษาสําหรับผูใหญจึงจําเปน
จะตองคํานึงถึงความแตกตางกันในเร่ืองกระบวนการหรือแบบของการเรียนการสอน ระยะเวลา
สถานที่ และอัตราเร็วหรือชาในการเรียนรูของผูใหญที่แตกตางกันเหลาน้ันดวย

2.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ Human Resource Development
อาภรณ ภูวิทยาพันธ8 กลาวไวใน กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย วา กลยุทธการ

พัฒนาบุคลากรน้ัน จะไมประสบความสําเร็จ หากผูกําหนดไมไดเขาใจถึงหลักปรัชญาที่เปนแนวคิด

7 จุฑามณี ตระกูลมุทุตา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ, 2544, หนา 119
8 อาภรณ ภูวิทยาพันธ, กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, 2551, หนา 95
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เปนทฤษฎีที่รองรับตอรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรในองคกร ซึ่งปรัชญาและทฤษฎีน้ัน สามารถ
อธิบายไดถึงองคความรูที่ผานการวิจัย การฝกปฏิบัติเปนระยะเวลายาวนาน มีการพิสูจนจากขอ
สมมุติฐานที่ไดกําหนดขึ้นไวแลว

ดังน้ัน กรอบของหลักปรัชญาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยน้ัน จึงสามารถอธิบายไดดวย
การหลักการทางทฤษฎีที่มิใชอธิบายไดดวยหลักการทางทฤษฎีเดียวเทาน้ัน พบวา หลักทฤษฎี
ที่นํามาใชในการสนับสนุนกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร จะตองเกิดจากการ
ผสมผสาน การบูรณาการแนวความคิดสามดาน ไดแก ทฤษฎีเศรษฐศาสตร (Economic Theory)
ทฤษฎีระบบ (System Theory) และ ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychology Theory)

- ทฤษฎีเศรษฐศาสตร (Economic Theory)
คํ า ถ าม ที่ เปนโจท ย จา ก อง คกรว า  ทํ า อย า งไ รจะ เพิ่ มผล ประ โยช นของ อง คก ร

(Organizational Performance) ไมวาจะเปนกําไร รายได ยอดขาย น่ันก็คือ ความพยายามในการวัด
ผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน หรือ Return on Investment: ROI เปนเหตุใหนักทรัพยากรมนุษย
จําเปนจะตองศึกษาและวิเคราะหถึงทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตร การศึกษาถึงตนทุนที่ไดลงทุนไป
แลวสําหรับตัวบุคคลกับผลตอบแทนที่ไดรับวาคุมคาหรือไม ตองรูและเขาใจความตองการของ
องคกร การศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรจะทําใหนักพัฒนาบุคลากรเกิดความรู ความเขาใจ ถึงการ
กําหนดกรอบแนวทางและกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรในองคกรไดดียิ่งขึ้น

- ทฤษฎีระบบ (System Theory)
ทฤษฎีระบบถือไดวาเปนความรูยอยสวนหน่ึง ที่กลาวถึง หลักการทั่วไป แนวคิด เคร่ืองมือ

และวิธีการที่สัมพันธและเชื่อมโยงตอไปยังระบบอ่ืนๆ พบวา ทฤษฎีระบบไดถูกนําไปประยุกตใช
ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้ งในปจจุบันและตอเน่ืองไปยังอนาคต  โดยมุงเนนไปที่
กระบวนการและวิธีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบเปนขั้นเปนตอน

ทฤษฎีระบบมีลักษณะพื้นฐาน ไดแก
 ระบบจะตองออกแบบขึ้นเพื่อความสําเร็จของเปาหมายที่กําหนด
 องคประกอบยอยของระบบน้ันจะตองถูกกําหนดขึ้นตามมา
 มุงเนนใหเกิดความสัมพันธภายในตัวบุคคลที่อยูในระบบน้ัน
 องคประกอบพื้นฐานไมวาจะเปนระบบหรือการเคลื่อนไหวของขอมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณตางๆ ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญของ
ระบบน้ัน

 วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรมีความสําคัญมาก มากกวาเปาหมาย
ของระบบยอยๆ
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- ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychology Theory)
ทฤษฎีทางจิตวิทยาไดถูกนํามาใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรเปนอยางมาก

ทฤษฎีดังกลาวน้ีไดรวมไปถึงแนวคิดการเรียนรูองคกร การจูงใจพนักงาน การประมวลขอมูล
ขาวสาร การบริหารจัดการกลุม ทั้งน้ี ทฤษฎีทางจิตวิทยาถือไดวา เปนศาสตรที่ เกี่ยวของกับ
กระบวนการหรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงในดานจิตใจและพฤติกรรมการแสดงออก

จากแนวคิดดานจิตวิทยาที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองทําความเขาใจถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและการแสดงออกของมนุษย ซึ่งการออกแบบโปรแกรมการพัฒนา
บุคลากรจึงถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อการปรับเปลี่ยนการรับรู อารมณ ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในดาน
ทัศนคติ โดยมีเปาหมายก็คือ พฤติกรรมการแสดงออกที่เกินกวาหรือเปนไปตามความตองการหรือ
ความคาหวังขององคกรและผูบังคับบัญชา โดยมีความเชื่อวา เมื่อพฤติกรรมการทํางานเปลี่ยน
ผลการดําเนินงานยอมไดรับการปรับปรุงและการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยเชนกัน

2.1.4 แผนแมบทพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2552 – 2555
ในสวนที่เกี่ยวของกับ ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และ

การประสานความรวมมือและพัฒนาระบบงานยุติธรรมเปนเร่ืองที่มีความสําคัญ โดยปรากฏตาม
แผนแมบทพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2552 – 2555 ที่ไดกําหนดพันธกิจประการสําคัญ คือ
การ บูรณาการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีการพัฒนา
ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ถูกตอง
โปรงใส เปนธรรม และมีความเปนสากล โดยสงเสริมการประสานความรวมมือระหวางภาคี
การพัฒนาดานตางๆ  ที่เกี่ยวของใหปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองและสนับสนุนกัน รวมทั้ง สงเสริม
การประสานความรวมมือระหวางประเทศ โดยพัฒนาความสัมพันธ การแลกเปลี่ยนความรวมมือ
ทั้งระหวางประเทศ และระดับภูมิภาคในรูปแบบตางๆ ทั้งในดานการวิจัยพัฒนากฎหมาย ความ
รวมมือทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนการมีสวนรวมและบทบาทของภาค
ประชาชนในทุกขั้นตอน และใหผูดอยโอกาสสามารถมีสวนรวมและเขาถึงความยุติธรรมไดอยาง
เสมอภาค9

นอกจากน้ี ยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนแมบทพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2552 – 2555
ดานประสานความรวมมือและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานสงเสริม
การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและระหวางประเทศ โดย

9 แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2552 – 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม หนา 11
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- จัดใหมีกลไกประสานงานระหวางหนวยงานที่ เกี่ ยวของและภาคประชาสังคม
ในทุกระดับ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด และระดับพื้นที่ โดยคํานึงถึงความ
แตกตางของสภาพปญหา วัฒนธรรม ประเพณีของแตละทองถิ่น เพื่อใหสามารถ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานที่สอดคลองเหมาะสมตามความจําเปนและความตองการ
ของแตละพื้นที่

- ดําเนินการใหความรูและความเขาใจแกบุคลากรของหนวยงานตางๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรมและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของทุกระดับอยางตอเน่ืองและจริงจัง เพื่อสราง
จิตสํานึก ความตระหนักและเห็นประโยชนในการทํางานรวมกัน

- พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระหวางหนวยงาน หรือสนับสนุนใหมีการเชิญบุคลากรจาก
หนวยงานอ่ืนเขารวมฝกอบรมในหลักสูตรหลักของแตละหนวยงาน เพื่อสรางความรู
ความเขาใจในเน้ือหาทางวิชาการสําหรับการทํางานและสรางความคุนเคยระหวางกัน

- จัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และสรางปฏิสัมพันธรวมกันอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

- จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการทํางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางตอเน่ือง รวมทั้ง ติดตามประเมินผลการสรางเสริมความสัมพันธระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ10

2.1.5 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางกลยุทธ (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางกลยุทธ (SWOT Analysis) จะชวยใหรูสถานภาพ จุดแข็ง

จุดออน โอกาส และขอจํากัดขององคกร ที่จะชวยใหสามารถกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒ นา
องคกรใหสอดคลองกับความเปนจริงและสามารถที่จะปฏิบัติได การวิเคราะหจะชวยใหสามารถ
กําหนดยุทธศาสตรบนพื้นฐานของจุดแข็ง หรือขอไดเปรียบที่มีอยู และในขณะเดียวกัน ก็จะชวยใน
การลดจุดออนหรือขอจํากัดได

การวิเคราะหน้ี ประกอบดวย
(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) ไดแก

- จุดแข็ง (Strength - S) ในการศึกษาน้ี ไดแก การพิจารณาองคประกอบ
สําคัญในความสําเร็จของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ได
มีการดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสรางเครือขายและความเปนเอกภาพ
และประสิทธิภาพใหแกกระบวนการยุติธรรม

10 แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2552 – 2555 สํานักงานกิจการยุติธรรม หนา 60
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- จุดออน (Weakness - W) คือ การพิจารณาวา มีปจจัยหรือองคประกอบ
ใดบางที่เปนอุปสรรคสําหรับการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม

(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) ไดแก
- โอกาส (Opportunity - O) พิจารณาปจจัย ทิศทาง แนวโนมความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเอ้ือใหองคกรสามารถพัฒนาไปไดตามที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจไว
- อุปสรรค (Threat - T) พิจารณาบริบทแวดลอมขององคกรวา มีขอจํากัดหรือ
อุปสรรคตอการดําเนินการอยางไร

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
จิตวลัย วรนุช ไดศึกษาวิจัย เ ร่ือง “มาตรการประสานความรวมมือของหนวยงาน

ในกระบวนการยุติธรรม” โดยมีสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ดังน้ี

กระบวนการยุติธรรมมีความหลากหลายของบุคลากร เน่ืองจากหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมความแตกตางกันในดานภารกิจสวนใหญ จึงควรสรางมาตรฐานกลางของบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม วาควรมีคานิยมและทัศนคติรวมกัน เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือ
ในเร่ืองทัศนคติในการปฏิบัติงาน และควรมีแผนพั ฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ที่ชัดเจน ทั้งองคความรู เสริมสรางทักษะ สรางความชํานาญงานเฉพาะดาน เพื่อนําความรูที่ไดรับ
มาพัฒนาและประยุกตใชในการทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร

โดยปญหาดานบุคลากร คือ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการพัฒนาที่ไมเทาเทียม
กัน ทําใหเกิดการถายเทของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ไปยังหนวยงานที่มีสถานภาพและ
ผลตอบแทนที่สูงกวา

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการประสานความรวมมือของหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมดานบุคลากร คือ ควรมีการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาจใชวิธีการอบรม
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถที่จะทําใหบุคลากรปรับกระบวนทัศนหรือความคิดตนเอง
ที่จะทําใหบุคลากรมีแนวคิดในเร่ืองการประสานความรวมมือดียิ่งขึ้น และควรจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหเรียนรูงานในดานตางๆ เพื่อเปนการเรียนรูงานและ
ปญหาอุปสรรคของอีกหนวยงาน และกอใหเกิดประโยชนในภาพรวมของกระบวนการยุติธรรม

ดังน้ัน หนวยงานควรจัดใหมีฝกอบรมรวมกันระหวางหนวยงาน รวมทั้ง มีการสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร เพื่อเปนแรงผลักดันที่สําคัญใหกับหนวยงาน กอใหเกิด
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ เกิดแนวคิด
ในการพัฒนาองคความรูใหม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตอไป11

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอคําถามซึ่งเปนกรอบแนวคิดของการศึกษา ไดแก
2.3.1 การดําเนินโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว ดานการพัฒนา

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไดแก การฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรม น้ัน
เปนหลักสูตรที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูเขารับการอบรม และจะสงผลตอ
การพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศผูรับหรือไม เพียงใด

2.3.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจะสามารถพัฒนาบทบาทเพื่อขยาย
การดําเนินงานในระดับนานาชาติไดเพียงใด

ผลการวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบของขอคําถามในการศึกษา จะสามารถนําไป
ประกอบเพื่อใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอแนวทางการใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบานดาน
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตอไป

11 จิตวลัย วรนุช วารสารกระบวนการยุติธรรม เลมที่ 2 ปที 1 หนา 201
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บทท่ี 3
วิธีการศึกษา

3.1 วิธีการศึกษา
การศึกษาเร่ือง “โครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย และ สปป. ลาว ดานการพัฒนา

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” น้ี เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในการขยายการ
ความชวยเหลือทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน โดยศึกษากรณี
ตัวอยางจากผูแทน สปป. ลาวที่อยูระหวางการฝกอบรมในประเทศไทย

การวิเคราะหขอมูลไดมาจากวิธีการศึกษา 2 วิธีการ ไดแก
3.1.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Study) จากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมซึ่งอยู

ระหวางการเขารวมโครงการความรวมมือระหวางประเทศฯ จํานวน 6 คน เพื่อสอบถามวา
การดําเนินโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว ดานการพัฒนาบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไดแก การฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรม น้ันเปน
หลักสูตรที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูเขารับการอบรม และจะสงผลตอการ
พัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศผูรับหรือไม เพียงใด

3.1.2 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางกลยุทธ (SWOT Analysis) สถาบันพัฒนาบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม เฉพาะประเด็นดานการดําเนินการในระดับนานาชาติ โดยมีขอมูลพื้นฐาน
คือโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย และ สปป . ลาว ดานการพัฒนาบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม

3.2 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา
3.2.1 ผูเขารับการอบรมจากประเทศ สปป. ลาว จํานวน 6 คน ซึ่งอยูระหวางการฝกอบรม

หลักสูตร นักบริหารกระบวนการยุติธรรม : การยุติธรรมทางแพงและพาณิชย และ Court
Administration and Management จัดระหวางวันที่ 1 – 19 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมฟอรจูน
แกรนด เมอรเคียว กรุงเทพมหานคร

3.2.2 การวิเคราะหบทบาทของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ดานการ
ดําเนินความรวมมือระหวางประเทศ โดยวิธีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางกลยุทธ (SWOT
Analysis)
3.3 วิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผล
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3.3.1 การออกแบบ แบบสัมภาษณ เพื่อใชในการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการ
อบรม ประกอบดวย

 ความคิดเห็นตอเน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรม
- ความเกี่ยวของของเน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมกับภาระหนาที่
- ความสัมพันธของเน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมกับสถานการณหรือสภาพปญหาของ
   สปป. ลาว
- ความสอดคลองของเน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมกับความตองการ
- เน้ือหาวิชาที่ตองการใหจัดฝกอบรม

 ความคิดเห็นตอรูปแบบของการจัดฝกอบรม
- การบรรยายโดยวิทยากร
- การอภิปรายของผูเขารับการอบรม
- การแลกเปลี่ยนระหวางผูเขารับการอบรม
- การจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธ
- การศึกษาดูงาน
- สถานที่ การเดินทาง และการอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่

 ความคิดเห็นตอความรวมมือและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
- กระบวนการยุติธรรมของ สปป. ลาว
- การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ สปป. ลาว
- ความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว ดานการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม
3.3.2 ดําเนินการสัมภาษณ และประมวลขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเปน 3 ดาน ไดแก

 ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม
 ดานการจัดโครงการฝกอบรม
 ดานประโยชนตอการพัฒนากระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว
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3.3.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางกลยุทธของบทบาทของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม ดานการดําเนินโครงการความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่งไดแก

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment)
-     จุดแข็ง (Strength - S) คือ การพิจารณาองคประกอบสําคัญในความสําเร็จของ

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ไดมีการดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรม ที่เปน
โครงการความรวมมือระหวางประเทศ

-     จุดออน (Weakness – W) คือ การพิจารณาวา มีปจจัยหรือองคประกอบใดบาง
ที่ เปนอุปสรรคสําหรับการดํา เนินงาน ดานการตางประเทศ ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)
-     โอกาส (Opportunity – O) พิจารณาปจจัย ทิศทาง แนวโนมความเปลี่ยนแปลง

ที่จะเอ้ือใหสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมพัฒนาบทบาทดานความรวมมือระหวาง
ประเทศ

-     อุปสรรค (Threat – T) พิจารณาบริบทแวดลอมขององคกรวา มีขอจํากัดหรือ
อุปสรรคตอการดําเนินการอยางไร

3.3.4 การประมวลผลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการวิเคราะหทางกลยุทธ บนพื้นฐานของ
ทฤษฎีความรวมมือเพื่อการพัฒนาและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Research)

3.3.5 การสรุปผลและใหขอเสนอแนะ
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บทท่ี 4
ผลการศึกษา

4.1 ผลการศึกษาวิเคราะหความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ
การสัมภาษณเชิงลึกจากผูเขารับการฝกอบรมในโครงการความรวมมือระหวางประเทศ

ไทยและ สปป. ลาว ดานการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนผูเขารวมฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรม : กระบวนการยุติธรรมทางแพงและพาณิชย และ Court
Administration and Management ระหวางวันที่ 1 - 19 มิถุนายน 2552 มีนักบริหารกระบวนการ
ยุติธรรมเขารวมการฝกอบรม จํานวน 33 คน เปนชาวไทย 27 คน และ ชาว สปป. ลาว 6 คน ผลการ
สัมภาษณเชิงลึกถึงความคิดเห็นที่มีตอการจัดฝกอบรมวามีความสอดคลองกับความตองการและ
โครงการดังกลาวมีประโยชนตอการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศ สปป . ลาว
เพียงใด ปรากฏผลโดยสรุป ดังน้ี

(1) สัมภาษณ Ms. Viengthong Thepphasoubanh ตําแหนง Legal Staff สังกัด Ministry of
Justice

ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความเกี่ยวของกับภาระหนาที่ที่ทํา
บางสวน แตมีกฎหมายบางอยางที่ไมมีบัญญัติใน สปป.ลาว กฎหมายไทยมีความละเอียดและชัดเจน
มาก เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความสัมพันธกับสถานการณหรือสภาพปญหาของ สปป. ลาว มาก
เชน เร่ืองกฎหมายระหวางประเทศ FTA เน่ืองจาก สปป.ลาว เปนประเทศหน่ึงที่อยูในอาเซียน การ
ดําเนินงานก็จะเกี่ยวของกันอยู เพราะตองทําการคากับประเทศอ่ืน ๆ ดวย  ดังน้ัน เน้ือหาวิชาที่จัด
ฝกอบรมจึงสอดคลองกับความตองการ หวัขอเร่ืองที่ตองการใหมีการจัดอบรมเพิ่มเติม คือ กฎหมาย
แพง กฎหมายอาญา  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การคาระหวางประเทศ การสืบสวนสอบสวน
และ การเก็บขอมูลเกี่ยวกับคดี ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร

ดานการจัดโครงการฝกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรมีความเหมาะสมมากที่สุด โดย
อาจารยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน แตก็มีบางทานที่ถายทอดไมคอยดีนัก ไมผอนคลาย เครียด
บางทานก็พูดไว และก็มีบางคําที่อาจารยบรรยายแตฟงไมเขาใจ  แตอาจารยสวนใหญก็สราง
บรรยากาศในการอบรมใหมีความนาสนใจ สนุกสนาน สําหรับการอภิปรายของผูเขารับการอบรม
บางสวนก็มีความชัดเจนดี  แตก็มีในสวนที่ไมชัดเจน และไมเขาใจเชนกัน เพราะอาจเปนเร่ือง
เฉพาะที่เกี่ยวของกับหนวยงานของผูเขาอบรมแตละทาน การแลกเปลี่ยนระหวางผูเขารับการอบรม
มีความเหมาะสมดี โดยการที่มีผูเขารับการอบรมที่มีความหลากหลาย มาจากหลายหนวยงานน้ัน
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ทําใหไดแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันไดมาก มีการใหคําปรึกษาแนะนําซึ่งกันและกัน
การจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธคอนขางดี  กิจกรรมมีความสนุกสนาน แลว
ยังสามารถทําใหผูเขารับการอบรมมีความผูกพัน มีความสัมพันธที่ดีตอกันอีกดวย  นอกจากน้ี
การศึกษาดูงานตามหนวยงานตางๆ ที่จัดอบรมคร้ังน้ีทําใหไดรับความรู  ทราบรายละเอียดเปนอยางดี

ดานประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว กระบวนการยุติธรรมของสปป.ลาว
มีระบบที่ชัดเจน  มีการจัดสรร การแบงงานที่มีระบบ ซึ่งสะดวกในการปฏิบัติงาน  ในดานการ
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ สปป. ลาว คอนขางดี เพราะปจจุบัน สปป.ลาว มีการ
สงเสริมใหเจาหนาที่ไปศึกษาในตางประเทศ สามารถยกระดับความรู ความสามารถของเจาหนาที่
ในหนวยงานได และความคิดเห็น ตอความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว
ดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมน้ัน คิดวานาจะมีการประสานความรวมมือทางวิชาการกัน
อยูแลว แตควรจะเพิ่มระดับใหสูงขึ้นอีก

(2) สัมภาษณ Mr. Phonexay Keobounhueng ตําแหนง Official สังกัด Department of
Justice

ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความสอดคลองกันงานที่รับผิดชอบ
โดยงานที่ตนรับผิดชอบน้ันเปนเร่ืองเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท ขอขัดแยง  ซึ่งในหัวขอการ
อบรมก็มีรายละเอียดที่เกี่ยวของกัน หัวขอที่จัดอบรมมีความสัมพันธกับสถานการณของสปป.ลาว
เพราะวาลักษณะของ สปป.ลาว และประเทศไทยมีความใกลเคียงกัน จึงประยุกตใชได เน้ือหาวิชา
ที่จัดฝกอบรมสอดคลองกับความตองการ และมีความสนใจใสในเร่ืองการไกลเกลี่ยขอพิพาท
การระงับขอพิพาท การรางสัญญา  และเสนอใหมีการจัดหลักสูตรตอเน่ือง

ดานการจัดโครงการฝกอบรม วิทยากรบรรยายใหความรูไดเปนอยางดี  มีความนาสนใจ
แตก็มีขอจํากัดในเร่ืองเวลาการบรรยายของแตละทานน้ันนอยเกินไป เสนอใหมีการอภิปราย
ระหวางผูเขารับการอบรมมากยิ่งขึ้น ระหวางผูเขาอบรมไทย และผูเขาอบรมจาก สปป.ลาว เพราะ
จะไดเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณซึ่งกันและกัน  อยางไรก็ตาม ไดมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ กันเปนอยางดีแลว กิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธเปน
กิจกรรมที่เหมาะสม มีความสนุก สรางความประทับใจ และสรางความรัก ความสามัคคีใหแกผูเขา
รับการอบรมไดเปนอยางดี อยากใหมีการศึกษาดูงานในหนวยงานที่ทํางานเกี่ยวกับการระงับ
ขอพิพาท ตองการที่จะไปเห็นสถานการณจริง ในสถานที่จริง เพราะมีความเกี่ยวของกับงาน
ที่รับผิดชอบอยู

ดานประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว กระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว
น้ันมีความใกลเคียงกับกระบวนการยุติธรรมของไทย ทั้งในสวนของการปฏิบัติ และกฎหมาย
สปป.ลาว ก็มีการพัฒนาบุคลากรเหมือนกัน แตมีไมมากนัก  อยางตนเองก็ตองเวนระยะเวลานา น
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มากจึงจะไดเขาอบรม ตองการใหประเทศไทยสงเสริมความรวมมือทางวิชาการแก สปป .ลาว
ดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการพัฒนาบุคคลการ จัดหลักสูตรการอบรมแกเจาหนาที่
จาก สปป.ลาว อยางตอเน่ือง และตองการใหมีความรวมมือดานการฝกอบรมระหวางไทย-ลาว
อยางตอเน่ือง

สัมภาษณ Mr. LattanaPhonexay VongKhamsao ตําแหนง President สังกัด The Office of
the Supreme People’s Prosecutor

ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรม มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะ
จากหัวขอตาง ๆ มีความเกี่ยวของกับหนาที่และบทบาท ภารกิจของอัยการ เพราะฉะน้ันการอบรม
และการศึกษาดูงาน เชน กรมบังคับคดีจึงมีความเกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง สรุปไดวา
เปนประโยชนอยางยิ่ง เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความสอดคลองกับที่ สปป.ลาว เน่ืองจากลักษณะ
กฎหมายของไทย และลาวมีความใกลเคียง คลายคลึงกัน เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมสอดคลองกับ
ความตองการ เปนการอบรมที่มีประโยชนมาก สามารถนําขอมูลที่ไดรับจากการอบรมไป
ประยุกตใชในการทํางานไดมาก บทเรียน เน้ือหา ประสบการณที่นํามาบรรยายเปนตัวอยาง รวมทั้ง
ขอบังคับ ขอปฏิบัติตาง ๆ สามารถนําไปปรับใชที่ สปป.ลาวได เน้ือหาวิชาที่ทานตองการใหจัด
ฝกอบรมควรมีความหลากหลายของหัวขอ เชน เกี่ยวกับปญหาสนธิสัญญาความรวมมือวาดวยการ
สงผูรายขามแดน, การเขารวมเปนภาคีของสนธิสัญญาสากล , ความรวมมือในการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมไทย-ลาว  นอกจากน้ี ในสวนของงานราชทัณฑ เชน การรางนิติกรรม
การอภัยโทษ ลดโทษ เปนหัวขอที่สนใจ และคิดวาถาไดรับความรูในสวนน้ี จะ สามารถนําไป
บรรยายใหความรูใน สปป. ลาวตอไป

ดานการจัดโครงการฝกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรดี มีเน้ือหาสาระดีมาก แตก็มีปญหา
เชนกัน คือ วิทยากรบางทานพูดเร็วเกินไป  และอยากใหมีระดมสมอง ยกตัวอยางกรณีศึกษาขึ้นมา
รวมกันวิเคราะหดวย การอภิปรายของผูเขารับการอบรมควรมีการจัดอภิปรายในรูปแบบของการ
ระดมสมอง รวมกันอภิปรายกรณีศึกษารวมกัน การแลกเปลี่ยนระหวางผูเขารับการอบรมควรจัด
ใหมีตัวแทนของกลุมในการแสดงความคิดเห็น เพราะจะเปนการแลกเปลี่ยนความรู เพิ่ม
ประสบการณระหวางผูเขาอบรมทั้งหมด  โดยทางคณะผูเขารับการอบรมจาก สปป.ลาวก็มีตัวแทน
ที่จะยกกรณีศึกษาขึ้นมาแลกเปลี่ยนกับคนไทยดวยเชนกัน การจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและ
ความสัมพันธเปนกิจกรรมที่ดีมาก  เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการฝกอบรม สรางความสัมพันธ
ความมั่นใจ กลาคิด กลาแสดงออก ซึ่งที่ สปป.ลาวก็มีกิจกรรมแบบน้ีเหมือนกัน แตวิธีการและ
รูปแบบน้ันแตกตางกัน  การศึกษาดูงานที่จัดใหน้ันก็มีความเหมาะสม และนาสนใจดี เสนอใหมี
การจัดการศึกษาดูงานที่หนวยงานอ่ืนเพิ่มเติม เชน หนวยงานดานการฟอกเงิน งานราชทัณฑ
เปนตน
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ดานประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว ระบบกระบวนการยุติธรรมมี
ความจําเปนและสําคัญอยางที่จะตองมีการพัฒนาใหเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภา คใกลเคียง
มีความตองการเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ  ความรูดานกระบวนการยุติธรรม
ในสวนของกระบวนการยุติธรรมลาวก็มีการดําเนินงานไดดีพอสมควร เชน การไกลเกลี่ยขอขัดแยง
การคุมครองประชาชน การปฏิบัติตามกฎหมาย ในดานการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ของ สปป. ลาว น้ัน ทาง สปป.ลาว ก็มีการจัดอบรมเหมือนกัน โดยแตละหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมก็ดําเนินการอยูอยางตอเน่ือง ในสวนของหนวยงานที่ตนเองสังกัดอยูก็มีการดําเนินการ
เชนกัน สําหรับความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว ดานการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ควรมีการแลกเปลี่ยนสรางความรวมมือเพิ่มมากขึ้น เสนอใหมีการดูงาน
ในสวนของหนวยงานราชทัณฑเพิ่มเติม ควรจัดใหมีการจัดอบรมลักษณะน้ีอยางตอเน่ือง โดย
ในการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาเขารับการอบรมน้ัน ควรมีการพิจารณาใหมีคุณสมบัติ ตําแหนง
ในระดับที่ไมแตกตางกันมากนัก หรือปฏิบัติงานอยูในสายงานที่มีความคลายคลึงกัน เพื่อส ามารถ
เขาใจรายละเอียดตางๆ ในการอบรมไดตรงกัน เชน หากเปนหัวขอการอบรมที่เกี่ยวของกับงาน
ราชทัณฑ ผูที่จะมาเขารับการอบรมก็ควรเปนสายงานราชทัณฑเหมือนกัน

(4) สัมภาษณ Mr.Kongkeo  Myvorachak ตําแหนง  President Judicial Organization สงักัด
Savannakhet Provincial Court

ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความเกี่ยวของกับภาระหนาที่มาก
เชน เร่ืองอนุญาโตตุลาการ  การบริหารงานยุติธรรม การบริหารงานแนวใหม จากกิจกรรมที่จัด
การศึกษาดูงานที่กรมบังคับคดี เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความสัมพันธกับสถานการณหรือสภาพ
ปญหาของ สปป.ลาว ยกตัวอยางเชน ขอพิพาทในเร่ืองที่ดิน  การละเมิดสัญญา การซื้อขาย ปญหา
ที่ดิน  ปญหามรดก  เปนตน เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมสอดคลองกับความตองการมากที่สุด ไดรับ
ความรูใหม ๆ ที่นาสนใจ เพื่อนําไปปรับใชในการทํางานที่ สปป.ลาวได นอกจากน้ี ตองการเขา
อบรมในหัวขอวิชา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ของไทย  ขั้นตอนในการดําเนินคดีแพง
และ การบริหารงานศาล

ดานการจัดโครงการฝกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรมีความเหมาะสมดี  เสนอใหจัด
วิทยากรที่เปนผูพิพากษาที่มีประสบการณในการทํางาน โดยยกตัวอยางกรณีศึกษาขึ้นมาอภิปราย
และเสนอแนวทางการแกไขของศาลไทย การอภิปรายของผูเขารับการอบรมก็มีความเหมาะสมดี
การแลกเปลี่ยนระหวางผูเขารับการอบรมมีความเหมาะสมมาก มีความเปนกันเองระหวางผูเขารับ
การอบรมดวยกัน ทําใหไดรับความรู และประสบการณใหม ๆ จาก การแลกเปลี่ยนระหวาง
การอบรม สําหรับการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธเปนกิจกรรมที่เหมาะสมดี
มาก ทําใหผูเขารับการอบรมไดรูจักกันเร็วขึ้น ไมวาจะเปนในสวนของไทย และผูเขารับการอบรม
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จาก สปป.ลาว การศึกษาดูงานมีความเหมาะสม และนาสนใจมาก โดยเฉพาะการที่ไดไปศึกษา
ดูงานที่บริษัทเบเคอร แอนด แมคเคนซี่ แตควรจะเพิ่มการศึกษาดูงานที่ศาลใหมีความหลากหลาย
หนวยงานมากยิ่งขึ้น เชน  ศาลแรงงาน  ศาลปกครอง  ศาลเด็กและเยาวชน  เปนตน

ดานประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว กระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมากขึ้น เชนเดียวกับหลักสูตรที่มาอบรมน้ี มาผูเขารับการอบรม
ที่มาจากหลายหนวยงาน ซึ่งทําใหเกิดเครือขายในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น ตองการใหทาง
สปป.ลาวมีการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในเร่ืองการดําเนินคดี ขั้นตอนการดําเนินคดี
ตาง ๆ ตองการใหมีการประสานความรวมมือทางวิชาการในการฝกอบรมพนักงานของศาล การ
ฝกอบรมในเร่ืองวิธีการคนหา สืบสวนสอบสวนคดี วิธีวินิจฉัยคดี รวมกัน และเสนอใหมีการจัด
หลักสูตรฝกอบรมใหผูพิพากษาของ สปป.ลาว เพิ่มมากยิ่งขึ้น เปนการอบรมที่เปนSpecialist
มากขึ้น

(5) สัมภาษณ Mr. Khamphong Inmany ตําแหนง President of Luangnamtha Provincial
Court Judicial Organization สังกัด Luangnamtha Provincial Court Judicial Organization

ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมสวนใหญจะมีความสอดคลองกับงาน
ที่ทําอยู เพราะโดยหนาที่ที่ทําอยูน้ันก็เปนงานที่เกี่ยวของกับเร่ืองกระบวนการยุติธรรมโดยตรง
ซึ่งหัวขอการอบรมก็มีความสอดคลอง ยกตัวอยาง เชน การบริหารงานยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนของการศึกษาดูงาน กรมบังคับคดีของไทยน้ัน มีความเกี่ยวของอยางมากกับงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ และมีความสัมพันธกับสถานการณปญหาของประเทศ สปป.ลาวมาก เน่ืองจากสภาพ
ปญหามีความคลายคลึงกัน เชน ในสวนของการดําเนินคดีแพง ทําใหไดรับความรู และตัวอยาง
ปญหาและวิธีการแกไขปญหาจากอาจารยผูมาบรรยาย นอกจากน้ีแลว ในการอบรมคร้ังน้ียังไดรับ
ประสบการณใหม ๆ จากการศึกษาดูงานเพิ่มเติม ซึ่งเปนสิ่งที่ใน สปป.ลาวยังไมมี คือ การไดไปดู
งานที่ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ถือไดวาเปนหนวยงานที่นาสนใจ
เปนอยางยิ่ง กลาวไดวา เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความสอดคลองกับความตองการเปนอยางมาก
หัวขอเร่ืองที่ตองการใหมีการจัดอบรมเพิ่มเติม คือ เร่ืองงานของผูพิพากษาทางแพงโดยเฉพาะ เชน
ขั้นตอนในการดําเนินคดีแพงของประเทศไทย  รวมทั้ง การดําเนินคดีอาญา

ดานการจัดโครงการฝกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรเหมาะสม  เพราะวิทยากรที่มา
บรรยายใหความรู ลวนเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณการทํางาน  การอภิปราย
ของผูเขารับการอบรมมีความเหมะสมกับเวลาในการอบรม สําหรับการแลกเปลี่ยนระหวางผูเขารับ
การอบรม มีความเหมาะสมเปนอยางมาก โดยผูเขาอบรมคนไทย ตางแลกเปลี่ยนทั้งความรูและ
ประสบการณซึ่งกันและยังใหความชวยเหลือ ดูแลเปนอยางดีอีกดวย การจัดกิจกรรมเพื่อสราง
เครือขายและความสัมพันธเปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสมมาก ทําใหเกิดความสนิทสนมกันมาก
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ขึ้นระหวางผูเขารับการอบรม  สรางความสามัคคีกันในกลุม  กลาคิด กลาตัดสิ นใจมากขึ้น
หนวยงานที่จัดใหมีการไปศึกษาดูงานในหลักสูตรน้ัน เปนหนวยงานที่มีความนาสนใจ และอยาก
ไปดูงานมาก

ดานประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว กระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว
มีความคลายคลึงกับกระบวนการยุติธรรมของไทย แตอาจจะมีหนวยงานที่ดําเนิ นงานที่ไม
เหมือนกัน เชนใน สปป.ลาว ยังไมมีการจัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลาง ขณะน้ี สปป.ลาว กําลังดําเนินการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เชน มีการแกไขกฎหมายที่ไม
เหมาะสม (ปฏิรูปกฎหมาย) มีแนวคิดวาจะมีการจัดต้ังศาลปกครอง และ ศาลทรัพยสินทางปญญา
เปนตน ตอความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและ สปป . ลาว ดานการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม เสนอความคิดเห็นวาควรจัดใหมีนักศึกษาของ สปป.ลาวเขามาเรียนดาน
กฎหมายในประเทศไทยและควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทั้งในเร่ือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม และกระบวนการยุติธรรม กับเสนอใหมีการไปจัดอบรมที่ประเทศ สปป.ลาวบาง
เพื่อจะไดเห็นถึงสถานการณและกระบวนการยุติธรรมที่แทจริงของสปป. ลาว

(6) สัมภาษณ Ms. BouaKham Padapdy ตําแหนง Deputy of Audit Internal Division สังกัด
The Office of the Supreme People’s Prosecutor

ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม เน่ืองจากงานที่รับผิดชอบเปนงานเกี่ยวกับการตรวจตรากรม
ตาง ๆ ของอัยการ  ดังน้ัน หัวขอที่อบรมก็ตรงกับงานที่ทําอยู เชน การบังคับคดี  การตรวจสอบ
ในทางแพงและพาณิชย เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความสัมพันธกับสถานการณหรือสภาพปญหา
ของ สปป. ลาวในปจจุบัน โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ เชน เร่ือ WTO มีความใกลเคียง และมีความ
เกี่ยวของกัน รวมทั้งในเร่ืองของลิขสิทธิ์ ก็นับวามีความสอดคลองใกลเคียงกับที่ สปป .ลาว มาก
หัวขอที่จัดอบรมก็มีความสอดคลองกับความตองการ แตเสนอวาหากมีการจัดในคร้ังตอไป ควร
แจงหัวขอและรายละเอียดของการอบรมไปใหทาง สปป.ลาวทราบลวงหนากอน เพื่อจะไดสามารถ
จัดเจาหนาที่ที่ทํางานในหนวยงาน หรือรับผิดชอบงานตรงกับหัวขอเร่ืองที่จะจัดอบรม เพื่อสามารถ
เขาใจในรายละเอียดและไดประโยชนในการนํากลับไปประยุกตใชมากยิ่งขึ้น เน้ือหาวิชาที่ทาน
ตองการใหจัดฝกอบรม ไดแก เทคนิคการสอบสวน  ติดตาม ตรวจตราการบังคับคดี  การปฏิบัติตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะในคดีแพงและคดีอาญา

ดานการจัดโครงการฝกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรดี ตรงตามหัวขอที่กําหนด  ไดรับ
ความรูใหม ที่เปนประโยชนอยางมาก แตมีขอจํากัดในเร่ืองเวลาจึงไมสามารถบรรยายไดเต็มที่นัก
การอภิปรายของผูเขารับการอบรมยังมีนอยเกินไป ควรจัดใหมีการอภิปราย สนทนาในทางวิชาการ
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณกันใหมากกวาน้ี  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางผูเขารับการอบรมเปนอยางดี อันเปนผลมาจากความสนิทสนม สามัคคีกันระหวางสมาชิก
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ผูเขารับการอบรมดวยกัน การจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธ น้ัน มีความ
ประทับใจในกิจกรรมมาก  เพราะทําใหไดรับแนวความคิดดี ๆ  สรางความสามัคคีในกลุม ที่ สปป.
ลาว มีกิจกรรมลักษณะน้ีคอนขางนอย  ถาเปนไปไดอยากใหทางผูจัดการอบรมจัดกิจกรรมลักษณะ
น้ี ทุกอาทิตย อาทิตยละ 1 คร้ัง ตลอดชวงเวลาการอบรม การศึกษาดูงานเปนการศึกษาดูงานที่ดี
โดยเฉพาะในสวนของกรมบังคับคดี และศาลทรัพยสินทางปญญา ฯ เพราะเน้ือหาและรายละเอียด
ของหนวยงานตรงกับงานที่ทําอยู  แตก็มีขอเสนอวาในการจัดอบรมคร้ังตอไปใหแก สปป.ลาว
ควรมีการศึกษาดูงานหนวยงานดานอาญา อาชญากรรม อาชญากรรมขามชาติ  และยาเสพติด
เพิ่มเติม

ดานประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว กระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว
น้ันมีความคลายคลึงกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ดังน้ัน ความรู ที่ไดรับจากการอบรม
ในคร้ังน้ี คิดวานาจะเปนประโยชนในการนําไปปรับใชในการทํางานที่ สปป.ลาวไดเปนอยางดี
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ สปป. ลาว ยังมีนอย ไมเพียงพอตอจํานวนบุคลากร ถาเปนไปได
อยากใหมีการประสานงานจัดการอบรมในลักษณะน้ีใหทาง สปป.ลาว มากยิ่งขึ้น อยางนอย ปละ
2 หลักสูตร และตองการใหมีความรวมมือทางวิชาการระหวาง 2 ประเทศมากยิ่งขึ้น อน่ึง กอนที่จะ
มีการจัดอบรม ควรมีการแจงหัวขอ รายละเอียดของเน้ือหาวิชาที่จะจัดอบรมไปยัง สปป .ลาว
ลวงหนากอน  เพื่อทาง สปป.ลาว จะไดสามารถจัดเจาหนาที่ที่ทํางานเกี่ยวของกับหัวขอน้ัน ๆ
โดยตรง  จะกอใหเกิดประโยชนไดมากยิ่งขึ้น

4.2 ผลการศึกษาวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางกลยุทธ
ดวย วัตถุประส งค เพื่ อกา รศึก ษา วิ เค รา ะหบ ทบ าท ของ สถ าบันพัฒนาบุคล าก ร

ในกระบวนการยุติธรรม ในการจัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
สําหรับโอกาสในการที่จะขยายการความชวยเหลือทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบาน ดวยการศึกษาเฉพาะกรณีโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยและ
สปป. ลาว เพื่อใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอแนวทางการใหความชวยเหลือประเทศเพื่อน
บานดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ในการศึกษา เร่ือง “โครงการความรวมมือระหวาง
ประเทศไทย และ สปป. ลาว ดานการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” จึงไดมีการวิเคราะห
สภาวะแวดลอมทางกลยุทธ ดังน้ี



26

การวิเคราะหปจจัยภายใน

จุดแข็ง
.

1. ภารกิจของสถาบันฯ คือ การพัฒนาบุคลากรจากหลายๆ หนวยงาน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
     ใหแกกระบวนการยุติธรรม เปนภารกิจที่กวาง เอ้ือตอการขยายการดําเนินงานในระดับนานาชาติ
2.  สถาบันฯ มีประสบการณในการจัดหลักสูตรฝกอบรมในหัวขอที่หลากหลาย เชน องคกร
     อาชญากรรม การแกปญหาคอรรัปชั่น การยุติธรรมทางแพงและพาณิชย และการยุติธรรมทาง
     ปกครอง และสามารถประยุกตเปลี่ยนแปลงหัวขอเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณของสังคมใน
     ระดับประเทศและระดับนานาชาติได
3.  สถาบันฯ มีประสบการณการจัดหลักสูตรฝกอบรมรวมกันระหวางไทย – ลาว แลวหลายรุน
4. สถาบันฯ มีบุคลากรที่มีความรู ทักษะในการปฏิบัติงานดานการจัดฝกอบรม และความสามารถ
    ในการประสานงานเพื่อการจัดทําโครงการระดับนานาชาติ
5. มีความพรอมดานสถานที่และอุปกรณสําหรับการจัดฝกอบรม

.

จุดออน
.

1. จํานวนบุคลากรของสถาบันฯ มีไมเพียงพอสําหรับการขยายการดําเนินงานในระดับนานาชาติ
2. บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการ
     จัดทําเอกสารภาคภาษาตางประเทศ
3. การจัดหลักสูตรฝกอบรมขึ้นอยูกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยเฉพาะหลักสูตรที่เปน
     โครงการระหวางประเทศมีคาใชจายสูง
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม เปนหนวยงานที่จัดต้ัง
    ขึ้นเปนระยะเวลาไมนาน (พ.ศ. 2545) ยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
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การวิเคราะหปจจัยภายนอก

โอกาส
.

1. กระทรวงการตางประเทศ โดยสํานักงาน สพร. สนับสนุนคาใชจายโครงการความรวมมือ
     ระหวางประเทศ
2. กระทรวงยุติธรรมใหความสําคัญกับการบูรณาการเพื่อขยายการดําเนินโครงการความรวมมือ
     ระหวางประเทศ
3. กระทรวงยุติธรรมมีเงินนอกงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการความรวมมือระหวาง
     ประเทศ
4. ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตยังไมมีหนวยงานที่จัดฝกอบรมใหแกบุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรมระดับนานาชาติ

.

อุปสรรค
.

1. วิทยากรในประเทศไทยผูมีความรูเฉพาะสาขาในกระบวนการยุติธรรมซึ่งสามารถบรรยาย
      ภาษาอังกฤษได มีจํานวนไมมาก
2. งบประมาณของทางราชการและอัตราเบิกจายตามระเบียบไมสอดคลองกับคาตอบแทนวิทยากร
3. ลามแปลแบบธรรมชาติ (Simultaneous Interpretation) หายากและมีคาใชจายสูง
4. การจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ตองมีการประสานงานและขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนๆ

ที่เกี่ยวของ ซึ่งในบางคร้ังไมสามารถควบคุมได โดยเฉพาะเมื่อขอใหมีการบรรยายสรุปเปน
     ภาษาอังกฤษ
5. งบประมาณมีแนวโนมลดตํ่าลงเน่ืองจากปญหาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลอาจมี

นโยบายที่เขมงวดดานการตางประเทศ
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การวิเคราะหแบบ SWOT MATRIX

การวิเคราะหสภาวะแวดลอม
ทางกลยุทธ เพื่อขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการ

Opportunity
1. สพร. สนับสนุนงบประมาณ
2. กระทรวง ยธ. ให
    ความสําคัญ
3. กระทรวง ยธ. มีเงินนอก
    งบประมาณเพื่อสนับสนุน
4. ในภูมิภาคน้ียังไมมี

หนวยงานฝกอบรมระดับ
นานาชาติ

Threat
1. วิทยากรภาษาอังกฤษหายาก
2. ระเบียบการเบิกจายไมเอ้ือ
3. ลามหายากและแพง
4. การดูงานควบคุมไมได
5. งบประมาณมีแนวโนมลดลง
    และนโยบายเขมงวดของ

รัฐบาล

Strength
1. ภารกิจกวางขวาง ไมจํากัด

กลุมเปาหมาย
2. หัวขอหลากหลาย ปรับได
3. มีประสบการณแลวหลายรุน
4. จนท. ที่มีอยูมีทักษะ และ

ความชํานาญดานการ
ฝกอบรม

5. ความพรอมดานสถานที่
อุปกรณ

 การจัดหลักสูตรฝกอบรม
ดําเนินการไดโดยรับการ
สนับสนุนงบประมาณ จาก
สพร. หรือเงินนอก
งบประมาณของ ยธ.

จัดทําฐานขอมูลและ
ประสานงานเปนการ
ลวงหนา

- หัวขอวิชาและวิทยากร
- ลาม
- หนวยงานเพื่อศึกษาดูงาน
จัดทําคําของบประมาณ

ลวงหนา
จัดโครงการที่มีการออก

คาใชจายรวมกัน
บูรณาการกับหนวยงานอ่ืน

Weakness
1. บุคลากรยังไมเพียงพอ
2. บุคลากรยังขาดความรู และ
    ทักษะดานภาษาตางประเทศ
3. การดําเนินการขึ้นอยูกับ

งบประมาณ
4. หนวยงานยังไมเปนที่รูจัก

 เพิ่มอัตรากําลัง โดยเฉพาะ
ผูมีความรู
ภาษาตางประเทศ
 พัฒนาองคความรู ทักษะ

การใชภาษาตางประเทศ
 ประชาสัมพันธหนวยงาน

 หลีกเลี่ยงการจัดหลักสูตรที่
มี  คาใชจายสูง
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บทท่ี 5
สรุปและขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษา เร่ือง โครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย และ สปป. ลาว ดานการพัฒนา

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เปนการศึกษาถึง การจัดฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการ
ยุติธรรม และ Court Administration & Management ซึ่งเปนการจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยรวมกับ สปป. ลาว โดยมีขอคําถามซึ่งเปนกรอบแนวคิด
ของการศึกษา ไดแก การดําเนินโครงการความรวมมือระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว ดานการ
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไดแก การฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรม
น้ัน เปนหลักสูตรที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูเขารับการอบรม และจะ
สงผลตอการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศผูรับหรือไม เพียงใด และสถาบัน
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจะสามารถพัฒนาบทบาทเพื่อขยายการดําเนินงานในระดับ
นานาชาติไดเพียงใด น้ัน ผลการศึกษาวิเคราะห มีดังน้ี

5.1.1 ความคิดเห็นและความตองการของบุคลากรในกระบวนการยติธรรม สปป. ลาว
ตอโครงการความรวมมือระหวางประเทศฯ

5.1.1.1 ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม
ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในเน้ือหาวิชาของการ เน่ืองจากโดยทั่วไป

มีความสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ตนปฏิบัติ และโดยที่หัวขอของหลักสูตร
ฝกอบรมที่จัดขึ้น คือ กระบวนการยุติธรรมทางแพงและพาณิชย ผูเขารับการฝกอบรมบางสวนซึ่งมี
ตําแหนงเปนผูพิพากษาไดใหขอเสนอแนะวา ควรจัดใหมีหัวขอวิชาที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาบาง  โดยรวมกลาวไดวา เน้ือหาวิชาที่จัด เปนองคความรูที่มีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอผูเขารวมโครงการ

5.1.1.2 ดานการจัดโครงการฝกอบรม
                             ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในรูปแบบและวิธีการฝกอบรม ซึ่งไดแก
กิจกรรมเสริมสรางเสริมความสัมพันธ, วิทยากร, การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวาง
วิทยากรและผูเขารับการอบรม และการแลกเปลี่ยนระหวางผูเขารับการอยรมไทย -ลาว รวมทั้ง
การศึกษาดูงานสถานที่ตางๆ โดยผูเขารับการอบรมบางสวนมีความประสงคใหเพิ่มเติมการศึกษา
ดูงานในหนวยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เชน กรมราชทัณฑ เปนตน โดยรวมกลาวไดวา
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การดําเนินการโครงการฝกอบรมมีความเหมาะสมกับหัวขอที่กําหนด ทําใหผูเขารับการอบรมได
ประโยชนอยางเต็มที่

5.1.1.3 ดานประโยชนตอการพัฒนากระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว
ผูเขารับการอบรมเห็นวา ระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและ

สปป. ลาว มีความคลายคลึงกันในบางสวน แตประเทศไทยมีความกาวหนาดานการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรม และการแยกอํานาจตุลาการออกเปนอิสระจากอํานาจบริหาร รวมทั้ง มีการ
กอต้ังศาลเพื่อพิจารณาคดีเฉพาะดาน เชน ศาลลมละลายกลาง ศาลทรัพยสินทางปญญา  ซึ่ง
สปป. ลาว ยังไมมี การศึกษาดูงานในโครงการจึงเปนการเพิ่มวิสัยทัศนอันจะสงผลตอการพัฒนา
ระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศตอไป ทั้งน้ี ผูเขารับการอบรมบางสวนมีความประสงคเขา
ศึกษาดูงานศาลอาญา ศาลคดีเด็กและเยาวชน เปนการเพิ่มเติม

5.1.2 การพัฒนาบทบาทของสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อขยายการ
ดําเนินงานในระดับนานาชาติ

         สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรมเปน
หนวยงานที่ไดรับการกอต้ังขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2545 เปนตนมา โดยไดดําเนินงานมาเปนระยะเวลา
ประมาณ 7 ป เปนหนวยงานขนาดเล็ก และยังไมเปนที่รูจักโดยทั่วไป สถาบันฯ มีศักยภาพในการ
ขยายการดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมระดับนานาชาติได เน่ืองจากมีความพรอมดานสถานที่
และประสบการณในการจัดหลักสูตรใหแก สปป . ลาว แตยังคงตองพึงพาปจจัยสําคัญ คือ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ การเพิ่มและพัฒนาบุคลากรบางสวนของสถาบันฯ และ
ตองมีการประชาสัมพันธหนวยงานใหเปนที่รูจักและยอมรับ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดยที่นโยบายตางประเทศของรัฐบาล ดานการใหความรวมมือกับตางประเทศ มีแนวทาง

หลัก คือ การแสดงความพรอมที่จะพัฒนาตนเองไปสูการเปนประเทศผูใหความชวยเหลือ
(Assistance Provider) โดยการเร่ิมใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ซึ่งเปนการยกระดับ
ความรวมมือแบบใต-ใต (South-South Cooperation) สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อสงเสริมและ
กระชับความสัมพันธในทุกๆ ดาน กับประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การจัดโครงการความรวมมือระหวางประเทศ ดานการพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เชนหลักสูตรที่ไดจัดใหแก สปป. ลาวน้ี นับเปนกิจกรรมที่มี
ความสําคัญกิจกรรมหน่ึง ซึ่งจะสงผลในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกระบบกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศเพื่อนบาน
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ประเทศไทย โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรใหการสนับสนุนการจัดโครงการความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ใหแกประเทศเพื่อนบาน
ซึ่งนับเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่จะสงผลใหเขาใจปรัชญาของการบริหารและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพใหแกกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศตอไป

  อน่ึง ในอนาคตประเทศไทยอาจพิจารณาการพัฒนาความรวมมือแบบหุนสวน โดย
รวมกันรับผิดชอบคาใชจายเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ซึ่งจะเปน
การสนับสนุนและสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีโลกอยางตอเน่ือง และเปนการบรรเทาภาระ
ดานงบประมาณที่ไทยจะตองจัดสรรเพื่อใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาดวย

5.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
5.2.2.1 การพิจารณากําหนดใหโครงการความรวมมือระหวางประเทศดานการ

พัฒนาบุคลาการในกระบวนการยุติธรรม ไวในการจัดหลักสูตรประจําป (Annual International
Training Courses Programme) ของสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหเปนการดําเนินการที่ตอเน่ืองและยั่งยืน และเพื่อใหสามารถขยาย
การจัดหลักสูตรเพิ่มขึ้นในอนาคตได

5.2.2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม
ดําเนินการโครงการความรวมมือระหวางประเทศดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ใหแก
สหภาพพมา เน่ืองจากมีความพรอมดานงบประมาณ ที่ไดรับการสนับสนุนจาก สพร . โดยอิง
ประสบการณที่ไดจัดฝกอบรมใหแก สปป. ลาว ในขณะเดียวกัน ควรมีการเพิ่มและพัฒนาบุคลากร
บางสวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.2.2.3 การประสานความรวมมือระหวาง สํานักงานกิจการยุติธรรมและ สพร. เพื่อ
การขยายการดําเนินการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกบุคลากรในประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอิงประสบการณที่จัดหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมใหแก สปป. ลาว และสหภาพพมา

5.2.2.4 การบูรณาการรวมกับหนวยงานที่ดําเนินงานคลายคลึงกัน เชน ดําเนินการ
รวมกับหนวยงานที่จัดหลักสูตรฝกอบรมระดับนานาชาติใหแกหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ซึ่งจะ
ทําใหมีความหลากหลาย และสามารถจัดโครงการความรวมมือระหวางประเทศภายใตงบประมาณ
ที่จํากัดอยางมีความคุมคาได
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5.2.2.5 การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทั้งในและตางประเทศไดรูจัก เห็นความสําคัญ และประสงคที่จะเขารวมหลักสูตร
ฝกอบรม โดยดําเนินการผานสื่อตางๆ เชน การเผยแพรกิจกรรมผานจุลสาร การเขียนบทความเพื่อ
เผยแพรในวารสาร สิ่งพิมพตางๆ การเผยแพรระหวางการจัดประชุมนานาชาติ และ การเผยแพร
ทางเวปไซด เปนตน
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คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา วันจันทรที่ 29 ธันวาคม 2551, เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมหลักสูตร นักบริหารการทูต รุน 1, 2552.
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กระบวนการยุติธรรม เลมที่ 2 ปที 1, 2551.

จุฑามณี ตระกูลมุทุตา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ, 2544.

พรรณราย อักษรถึง, การพัฒนาบุคลากรตามความตองการของขาราชการกรมทรัพยากรนํ้า,
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. 2549.

สํานักงานกิจการยุติธรรม, แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2552 – 2555, 2552.

อภินันท ภัทรธิยานนท ,นโยบายความรวมมือระหวางไทยกับประเทศตางๆ, เอกสารประกอบการ
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ภาคผนวก ก.
โครงการฝกอบรมหลักสูตร “Court Administration and Management”

ใหแกเจาหนาท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1. ชื่อโครงการ การฝกอบรมหลักสูตร  “Court Administration and Management”

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม รวมกับ กองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

3. ผูอํานวยการโครงการ      ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ระหวางวันที่ 1 – 19 มิถุนายน 2552

5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเปนวาระที่ตองเรงดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สภาวการณในปจจุบัน สงผลใหการดําเนินการดานอํานวยความยุติธรรม มีความกวางขวาง และ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น  ดังน้ัน การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตองอาศัยความรวมมือจากทั้งภายใน
และตางประเทศ ตลอดจนถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับสากล  ซึ่งจะชวยสงเสริมความ
มั่นคงของ สังคม  ความนาเชื่อถือของประเทศ รวมทั้งเปนการสรางความเชื่อมั่นและประโยชน
สูงสุดใหกับประชาชนทั้งในและตางประเทศ

ในการประชุมความรวมมือทางวิชาการ ไทย –ลาว คร้ังที่ 14 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2551 ฝายไทยยินดีสนับสนุนทุนฝกอบรม / ดูงานแกฝายลาว จํานวน 140 ทุน โดยที่ประชุม
เห็นชอบที่จะสนับสนุนคําขอฝกอบรม หลักสูตร Court Administration and Management

ใหแกเจาหนาที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 10 คน อันจะนํามาซึ่ง
ประโยชนตอการสรางความรวมมือดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของทั้งสองประเทศใน
อนาคต
                        สํานักงานกิจการยุติธรรม โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
รวมกับกองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงเห็นควรจัดใหมีหลักสูตร Court

Administration and Management ขึ้นเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งเปนเวทีในการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ  การดําเนินงานรวมกัน ระหวาง
กลุมบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งดํารงตําแหนง นักบริหารระดับกลางหรือเทียบเทา ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อันจะสงผลใหเกิดความรวมมือกันในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งใน
ประเทศและระหวางประเทศ ตอไป



35

6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมซึ่งเปนบุคลากรผูปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม

ไดรับการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
6.2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติงานและขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ

ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
6.3 เพื่อสรางสัมพันธไมตรีและสรางเครือขายความรวมมือในกระบวนการยุติธรรม

ไทย – ลาว

7. กลุมเปาหมาย ประกอบดวย
ขาราชการจาก  ส.ป.ป. ลาว  จํานวน 10 คน

8. วิธีการฝกอบรม
ใชการฝกอบรมที่หลากหลาย โดยเนนหลักการเรียนรูของผูใหญและการเรียนรู

ดวยตนเองซึ่งประกอบดวย
8.1  การบรรยาย/อภิปรายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
8.2 กิจกรรมกลุม
8.3  การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
8.4 การรับฟงบรรยายสรุปและศึกษาดูงานในประเทศ

9. ระยะเวลา - สถานท่ี
ระหวางวันที่ 1 -19 มิถุนายน 2552 ณ  โรงแรมเมอรเคียว แกรนด ฟอรจูน และจังหวัดชลบุรี

10. งบประมาณ
10.1 คาใชจายในการจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ ส .ป.ป. ลาว  จํานวน 10 คน และ

เจาหนาที่จากไทย 3 คน จํานวน 175,700 บาท สนับสนุนโดย สํานักงานความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ

10.2 คาตอบแทนวิทยากร สนับสนุนโดย สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

11. ท่ีปรึกษาโครงการ
11.1 นายวิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
11.2 นายชาตรี  โชไชย ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม
11.3 นางศิวากร คูรัตนเวช ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
11.4 ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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12. ผูรับผิดชอบโครงการ
12.1 นายอดิศักด์ิ        จันทวิรัช                   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
12.2 นางสาวกนกวรรณ     ขวัญดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
12.3 นางสาวสิรินพัชร   มณีโชติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
12.4 นางสาวรัชภรณ     แสงศรีเรือง        เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

13. การประเมินผล
13.1 ประเมินผลดวยแบบประเมินโครงการ
13.2 ประเมินผลจากการสังเกตระหวางการฝกอบรม

14. การรับรองผลการฝกอบรม
มอบประกาศนียบัตรแกผูผานการฝกอบรมซึ่งมีผลการเขาอบรมอยูในเกณฑดี เขารับ

การฝกอบรม ไมนอยกวา 80 %ของระยะเวลาการฝกอบรม

15. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการฝกอบรมเปนนักบริหารกิจการยุติธรรมบุคลากรแกนนําที่มีวิสัยทัศนใน

การทํางาน มีศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีองคความรูที่เอ้ือตอการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศได
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ภาคผนวก ข.
โครงการฝกอบรม หลักสูตร  "นักบริหารกิจการยุติธรรม : การยุติธรรมทางแพงและพาณิชย”

1. ชื่อโครงการ นักบริหารกิจการยุติธรรม  : การยุติธรรมทางแพงและพาณิชย

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม

3. ผูอํานวยการโครงการ     ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ระหวางวันที่ 1 – 23 มิถุนายน 2552

5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ภายใตกระแสโลกาภิวัฒน

ที่นับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมๆขึ้นอยางรวดเร็ว และเปนปจจัยทาทาย
ที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต อีกทั้งประเทศไทยยังมีจุดออนหลายประการที่ตองปรับปรุง
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการยุติธรรมทางแพงและพาณิชย

รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายหลักในการบริหารราชการ โดยยึดปรัชญาของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  คือการใชหลักคุณธรรมกํากับการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสวนรวมใหมีสวนรวมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภายใตกรอบของความยั่งยืนและพอดี โดยเนนใหภาคเอกชนมีบทบาทนําและผนึกกําลังรวมกับ
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม  ซึ่งการจะบรรลุตามนโยบายดังกลาวไดน้ัน การยุติธรรมทางแพงและ
พาณิชยถือเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง เน่ืองจากเปนกลไกที่จะชวยสงเสริมความมั่นคงของ
สังคมและความนาเชื่อถือของประเทศ รวมทั้งเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนทั้งในและ
ตางประเทศ

การพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางแพงและพาณิชย มีความสําคัญและเปนวาระที่ตอง
เรงดําเนินการ เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของภาคธุรกิจ และสรางความสามารถในการ
แขงขันในระบบตลาด อันจะสงเสริมตอการลงทุนและการพัฒนาประเทศ

สํานักงานกิจการยุติธรรม โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม จึงเห็น
ควรจัดใหมีหลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : การยุติธรรมทางแพงและพาณิชยขึ้น เพื่อ
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการยุติธรรมทางแพงและพาณิชย รวมทั้งเปนเวทีในการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานรวมกัน ระหวางกลุมบุคคลดานการแพงและ
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พาณิชย ซึ่งดํารงตําแหนงนักบริหารระดับกลางหรือเทียบเทา ทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะสงผลให
เกิดความรวมมือกันในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางแพงและพาณิชยของประเทศตอไป

6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการ

ยุติธรรมทางแพงและพาณิชย
6.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงานระหวาง

หนวยงานตางๆที่เกี่ยวกับการยุติธรรมทางแพงและพาณิชย อันจะเปนพื้นฐานในการพัฒนา
วิสัยทัศนในการบริหารงานตอไป

7. กลุมเปาหมาย
                ผูเขารับการฝกอบรม จํานวน  35 คน ประกอบดวย

7.1 ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ
7.2 ขาราชการอัยการชั้น 3 / ตุลาการชั้น 2 ขึ้นไป
7.3 บุคลากรจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม
7.4 ขาราชการกระทรวงยุติธรรมประเทศ สปป.ลาว ซึ่งเขาอบรมหลักสูตร Court

Administration and Management

8. วิธีการฝกอบรม
ใชการฝกอบรมที่หลากหลาย โดยเนนหลักการเรียนรูของผูใหญและการเรียนรูดวย

ตนเองซึ่งประกอบดวย
8.1  การบรรยายและอภิปรายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
8.2 การอภิปรายกลุม
8.3  การลงมือปฏิบัติ เกมและกิจกรรมกลุม
8.4  การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
8.5 การรับฟงบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน
8.6. มอบหมายการอานศึกษาคนควาดวยตนเอง

9. ระยะเวลา - สถานท่ี
ระหวางวันที่ 1 – 23 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพมหานคร

และโรงแรมในจังหวัดชลบุรี
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10. งบประมาณ        งบประมาณสํานักงานกิจการยุติธรรม

11. ท่ีปรึกษาโครงการ
11.1 นายวิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
11.2 นายชาตรี  โชไชย ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม
11.3 นายวิทยา  สุริยะวงค รองผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม
11.4 นายพสิษฐ  อัศววัฒนาพร รองผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม

12. ผูรับผิดชอบโครงการ
12.1 นางศิวากร  คูรัตนเวช ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบนการยุติธรรม
12.2 นายอดิศักด์ิ  จันทวิรัช นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
12.3 นางสาวกนกวรรณ   ขวัญดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
12.4  นางสาวสิรินพัชร มณีโชติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
12.5  นางสาวรัชภรณ  แสงศรีเรือง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

13. การประเมินผล
13.1 ประเมินผลดวยแบบทดสอบวัดความรูกอน – หลังการอบรม
13.2 ประเมินผลการเรียนรูจากผลงานวิชาการดังน้ี

- รายงานสวนบุคคล
- รายงานสรุปการศึกษาดูงาน

14. การรับรองผลการฝกอบรม
มอบประกาศนียบัตรแกผูผานการฝกอบรมซึ่งมีผลการเขาอบรมอยู ในเกณฑดี เขารับ

การฝกอบรมไมนอยกวา 80 %ของระยะเวลาการฝกอบรมและสงผลงานวิชาการ

15. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการฝกอบรมเปนนักบริหารกิจการยุติธรรมบุคลากรแกนนําที่มีวิสัยทัศนในการ

ทํางานมีศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ในการอํานวยความยุติ ธรรมแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก ค.
หัวขอวิชา หลักสูตรนักบริหารกิจการยุติธรรม : การยุติธรรมทางแพงและพาณิชย

และ Court Administration &  Management ระหวางวันท่ี 1 – 23 กรกฎาคม 2552

หมวดท่ี 1 ทฤษฎีความรูท่ัวไป
- แนวความคิดวาดวยกฎหมายแพงและพาณิชย 3 ชั่วโมง
- ศาลและทางเลือกอ่ืนในการระงับขอพิพาททางแพง                                          3 ชั่วโมง
- ปญหาของระบบการบังคับคดีและระบบลมละลาย 3 ชั่วโมง
- กฎหมายระหวางประเทศกับการยุติธรรมทางแพงและพาณิชย                          3 ชั่วโมง
- จริยธรรมกับการพัฒนาวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม                                    3 ชั่วโมง
- การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเพื่อเสริมสรางการเรียนรูในองคกร 18 ชั่วโมง

หมวดท่ี 2 ปญหารวมสมัย
- Notary Public ในประเทศไทย                                                                           3 ชั่วโมง
- FTA กับผลกระทบตอการยุติธรรมทางแพงและพาณิชย        3 ชั่วโมง
- ปญหาการใหสินเชื่อและการเขาถึงแหลงเงินทุน                                                3 ชั่วโมง
- การดําเนินคดีแบบกลุม (Class Action )                                                              3 ชั่วโมง
-      ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับธุรกิจ 3 ชั่วโมง
-     องคกรธุรกิจและบรรษัทภิบาล                                                                             3 ชั่วโมง
- อนุญาโตตุลาการ : อนาคตและแนวทางการพัฒนาการ  3 ชั่วโมง
-     การลงทุนและการคุมครองการลงทุนทางธุรกิจของคนตางดาว 3 ชั่วโมง
- การปฎิรูปกลไกเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค      3 ชั่วโมง

หมวดท่ี 3 การนําเสนอความคิดเห็น
- การวิพากษและนําเสนอ                                6 ชั่วโมง
หมวดท่ี 4 หมวดการศึกษาดูงาน
- บริษัทเบเคอร แอนดแม็คเคนซี่ 3 ชั่วโมง
- กรมบังคับคดี  3 ชั่วโมง
- ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 3 ชั่วโมง
- ศาลลมละลายกลาง 3 ชั่วโมง
- ศาลฎีกา                                                                                               3 ชั่วโมง
- นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา 6 ชั่วโมง

รวม 84 ชั่วโมง
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ภาคผนวก ง.
การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)  บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เร่ือง “โครงการความรวมมือระหวางประเทศไทย
และสปป. ลาวดานการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม”

แบบสัมภาษณ

1. ขอมูลสวนบุคคล
ชื่อ .....................................................................................................................................
ตําแหนง ...........................................................................................................................
สังกัด ...............................................................................................................................

2. ความคิดเห็นตอการจัดหลักสูตรฝกอบรม
2.1 ความคิดเห็นตอเน้ือหาวิชาท่ีจัดฝกอบรม
      2.1.1 เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความเกี่ยวของกับภาระหนาที่ของทานหรือไม เพียงใด

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ..........................

ความนํา
สืบเน่ืองจากความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทย และ สปป. ลาว ทางการไทยได

ใหความชวยเหลือทางวิชาการโดยการฝกอบรมหลักสูตร Justice และ Court Administration and
Management ระหวางป พ.ศ. 2546 – 2551 รวม 5 คร้ัง ในการจัดฝกอบรมคร้ังที่ 6 น้ี ไดมีการควบ
รวมหลักสูตร Court Administration and Management ไวกับหลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรม :
การยุติธรรมทางแพงและพาณิชย” โดยมีการฝกอบรมรวมกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศไทย

ขอความรวมมือทานไดใหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของทานที่มีตอการจัดการฝกอบรม
คร้ังน้ี เพื่อประโยชนในการพัฒนาการจัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคตตอไป
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2.1.2 เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความสัมพันธกับสถานการณหรือสภาพปญหาของ
สปป. ลาวหรือไม เพียงใด

.................................................................................................................................. ..........................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
2.1.3 เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมสอดคลองกับความตองการของทานหรือไม

เพียงใด
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................................................

2.1.4 เน้ือหาวิชาที่ทานตองการใหจัดฝกอบรม
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2.2 ความคิดเห็นตอรูปแบบของการจัดฝกอบรม
2.2.1 การบรรยายโดยวิทยากร

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. ...........
2.2.2 การอภิปรายของผูเขารับการอบรม

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... ......

............................................................................................................................................................
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2.2.3 การแลกเปลี่ยนระหวางผูเขารับการอบรม
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..........
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2.2.4 การจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธ
...................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2.2.5 การศึกษาดูงาน
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2.2.6 สถานที่ การเดินทาง และการอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ..............................
3. ความคิดเห็นอื่นๆ

3.1 ตอกระบวนการยุติธรรมของ สปป. ลาว
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

3.2 ตอการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ สปป. ลาว
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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3.3 ตอความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว ดานการพัฒนา
      กระบวนการยุติธรรม

............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... ......

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
3.4 อ่ืนๆ

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................................................

ขอขอบคุณ
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ผลการสัมภาษณ

(1) ชื่อ Ms. Viengthong Thepphasoubanh
       ตําแหนง Legal Staff

สังกัด Ministry of Justice

ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความเกี่ยวของกับภาระหนาที่ที่ทํา
บางสวน แตมีกฎหมายบางอยางที่ไมมีบัญญัติใน สปป.ลาว กฎหมายไทยมีความละเอียดและชัดเจน
มาก เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความสัมพันธกับสถานการณหรือสภาพปญหาของ สปป. ลาว มาก
เชน เร่ืองกฎหมายระหวางประเทศ FTA  เน่ืองจากสปป.ลาวเปนประเทศหน่ึงที่อยูในอาเซียน
การดําเนินงานก็จะเกี่ยวของกันอยู เพราะตองทําการคากับประเทศอ่ืน ๆ ดวย  ดังน้ัน เน้ือหาวิชาที่
จัดฝกอบรมจึงสอดคลองกับความตองการ และ หัวขอเร่ืองที่ตองการใหมีการจัดอบรมเพิ่มเติม คือ
กฎหมายแพง กฎหมายอาญา  กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การคาระหวางประเทศ การสืบสวน
สอบสวน และ การเก็บขอมูลเกี่ยวกับคดี ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร

ดานการจัดโครงการฝกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรเหมาะสมมากที่สุด โดยอาจารยมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน แตก็มีบางทานที่ถายทอดไมคอยดีนัก ไมผอนคลาย เครียด  บางทานก็
พูดไว และก็มีบางคําที่อาจารยบรรยายแตฟงไมเขาใจ  แตอาจารยสวนใหญก็สรางบรรยากาศในการ
อบรมใหมีความนาสนใจ สนุกสนาน สําหรับการอภิปรายของผูเขารับการอบรมบางสวนก็มีความ
ชัดเจนดี  แตก็มีในสวนที่ไมชัดเจน และไมเขาใจเชนกัน เพราะอาจเปนเร่ืองเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานของผูเขาอบรมแตละทาน การแลกเปลี่ยนระหวางผูเขารับการอบรมมีความเหมาะสมดี
โดยการที่มีผูเขารับการอบรมที่มีความหลากหลาย มาจากหลายหนวยงานน้ัน ทําใหไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางกันไดมาก มีการใหคําปรึกษาแนะนําซึ่งกันและกัน  การจัดกิจกรรมเพื่อสราง
เครือขายและความสัมพันธคอนขางดี  กิจกรรมมีความสนุกสนาน แลวยังสามารถทําใหผูเขารับการ
อบรมมีความผูกพัน มีความสัมพันธที่ดีตอกันอีกดวย นอกจากน้ี การศึกษาดูงานตามหนวยงานตาง
ๆ ที่จัดอบรมคร้ังน้ีทําใหไดรับความรู  ทราบรายละเอียดเปนอยางดี

ดานประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว กระบวนการยุติธรรมของสปป.ลาว มี
ระบบที่ชัดเจน  มีการจัดสรร การแบงงานที่มีระบบ ซึ่งสะดวกในการปฏิบัติงาน ในดานการพัฒนา
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ สปป. ลาว คอนขางดี เพราะปจจุบัน สปป.ลาว มีการสงเสริม
ใหเจาหนาที่ไปศึกษาในตางประเทศ สามารถยกระดับความรู ความสามารถของเจาหนาที่ใน
หนวยงานได และความคิดเห็น ตอความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว
ดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมน้ัน คิดวานาจะมีการประสานความรวมมือทางวิชาการกันอยู
แลว แตควรจะเพิ่มระดับใหสูงขึ้นอีก
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(2) ชื่อ Mr. Phonexay Keobounhueng
       ตําแหนง Official
       สังกัด Department of Justice

ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความสอดคลองกันงานที่รับผิดชอบ
โดยงานที่ตนรับผิดชอบน้ันเปนเร่ืองเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท ขอขัดแยง  ซึ่งในหัวขอการ
อบรมก็มีรายละเอียดที่เกี่ยวของกัน หัวขอที่จัดอบรมมีความสัมพันธกับสถานการณของสปป.ลาว
เพราะวาลักษณะของสปป.ลาวและประเทศไทยน้ันมีความใกลเคียงกัน จึงประยุกตใชได
เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมสอดคลองกับความตองการ และมีความสนใจใสในเร่ืองการไกลเกลี่ยขอ
พิพาท การระงับขอพิพาท การรางสัญญา  และเสนอใหมีการจัดหลักสูตรตอเน่ือง

ดานการจัดโครงการฝกอบรม วิทยากรบรรยายใหความรูไดเปนอยางดี  มีความนาสนใจ
แตก็มีขอจํากัดในเร่ืองเวลาการบรรยายของแตละทานน้ันนอยเกินไป เสนอใหมีการอภิปราย
ระหวางผูเขารับการอบรมมากยิ่งขึ้น ระหวางผูเขาอบรมไทย และผูเขาอบรมจากสปป.ลาว เพราะจะ
ไดเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณซึ่งกันและกัน  อยางไรก็ตาม ไดมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ กันเปนอยางดีแลว กิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธเปน
กิจกรรมที่เหมาะสม มีความสนุก สรางความประทับใจ และสรางความรัก ความสามัคคีใหแกผูเขา
รับการอบรมไดเปนอยางดี อยากใหมีการศึกษาดูงานในหนวยงานที่ทํางานเกี่ยวกับการระงับขอ
พิพาท ตองการที่จะไปเห็นสถานการณจริง ในสถานที่จริง เพราะมีความเกี่ยวของกับงานที่
รับผิดชอบอยู

ดานประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว กระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว
น้ันมีความใกลเคียงกับกระบวนการยุติธรรมของไทย ทั้งในสวนของการปฏิบัติ และกฎหมาย
สปป.ลาวก็มีการพัฒนาบุคลากรเหมือนกัน แตมีไมมากนัก  อยางตนเองก็ตองเวนระยะเวลานาม
มากจึงจะไดเขาอบรม ตองการใหประเทศไทยสงเสริมความรวมมือทางวิชาการแก สปป .ลาว ดาน
การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการพัฒนาบุคคลการ จัดหลักสูตรการอบรมแกเจาหนาที่จาก
สปป.ลาว อยางตอเน่ือง และตองการใหมีความรวมมือดานการฝกอบรมระหวางไทย-ลาว อยาง
ตอเน่ือง
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(3) ชื่อ Mr. LattanaPhonexay VongKhamsao
ตําแหนง President

         สังกัด The Office of the Supreme People’s Prosecutor

ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรม มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะ
จากหัวขอตาง ๆ มีความเกี่ยวของกับหนาที่และบทบาท ภารกิจของอัยการ เพราะฉะน้ันการอบรม
และการศึกษาดูงาน เชน กรมบังคับคดีจึงมีความเกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง สรุปไดวา
เปนประโยชนอยางยิ่ง
เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความสอดคลองกับที่ สปป.ลาว เน่ืองจากลักษณะกฎหมายของไทย และ
ลาวมีความใกลเคียง คลายคลึงกัน เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมสอดคลองกับความตองการ เปนการ
อบรมที่มีประโยชนมาก สามารถนําขอมูลที่ไดรับจากการอบรมไปประยุกตใชในการทํางานไดมาก
บทเรียน เน้ือหา ประสบการณที่นํามาบรรยายเปนตัวอยาง รวมทั้งขอบังคับ ขอปฏิบัติตาง ๆ
สามารถนําไปปรับใชที่ สปป.ลาวได เน้ือหาวิชาที่ทานตองการใหจัดฝกอบรมควรมีความ
หลากหลายของหัวขอ เชน เกี่ยวกับปญหาสนธิสัญญาความรวมมือวาดวยการสงผูรายขามแดน ,
การเขารวมเปนภาคีของสนธิสัญญาสากล , ความรวมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ไทย-ลาว  นอกจากน้ี ในสวนของงานราชทัณฑ เชน การรางนิติกรรม การอภัยโทษ ลดโทษ เปน
หัวขอที่สนใจ และคิดวาถาไดรับความรูในสวนน้ี จะสามารถนําไปบรรยายใหความรูใน สปป.ลาว
ตอไป

ดานการจัดโครงการฝกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรดี มีเน้ือหาสาระดีมาก  แตก็มี
ปญหาเชนกัน คือ วิทยากรบางทานพูดเร็วเกินไป  และอยากใหมีระดมสมอง ยกตัวอยางกรณีศึกษา
ขึ้นมารวมกันวิเคราะหดวย การอภิปรายของผูเขารับการอบรมควรมีการจัดอภิปรายในรูปแบบของ
การระดมสมอง รวมกันอภิปรายกรณีศึกษารวมกัน การแลกเปลี่ยนระหวางผูเขารับการอบรมควร
จัดใหมีตัวแทนของกลุมในการแสดงความคิดเห็น เพราะจะเปนการแลกเปลี่ยนความรู เพิ่ม
ประสบการณระหวางผูเขาอบรมทั้งหมด  โดยทางคณะผูเขารับการอบรมจาก สปป.ลาวก็มีตัวแทน
ที่จะยกกรณีศึกษาขึ้นมาแลกเปลี่ยนกับคนไทยดวยเชนกัน การจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและ
ความสัมพันธเปนกิจกรรมที่ดีมาก  เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการฝกอบรม สรางความสัมพันธ
ความมั่นใจ กลาคิด กลาแสดงออก ซึ่งที่ สปป.ลาวก็มีกิจกรรมแบบน้ีเหมือนกัน แตวิธีการและ
รูปแบบน้ันแตกตางกัน  การศึกษาดูงานที่จัดใหน้ันก็มีความเหมาะสม และนาสนใจดี โดยสวนตัว
ขอเสนอใหมีการจัดการศึกษาดูงานที่หนวยงานอ่ืนเพิ่มเติม เชน หนวยงานดานการฟอกเงิน
งานราชทัณฑ  เปนตน



48

ดานประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว ระบบกระบวนการยุติธรรมมีความ
จําเปนและสําคัญอยางที่จะตองมีการพัฒนาใหเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาใกลเคียง มีความ
ตองการเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูดานกระบวนการยุติธรรม  ในสวน
ของกระบวนการยุติธรรมลาวก็มีการดําเนินงานไดดีพอสมควร เชน การไกลเกลี่ยขอขัดแยง การ
คุมครองประชาชน การปฏิบัติตามกฎหมาย ในดานการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของ
สปป. ลาว น้ัน ทางสปป.ลาว ก็มีการจัดอบรมเหมือนกัน โดยแตละหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมก็ดําเนินการอยูอยางตอเน่ือง ในสวนของหนวยงานที่ตนเองสังกัดอยูก็มีการดําเนินการ
เชนกัน สําหรับความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและ สปป. ลาว ดานการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ควรมีการแลกเปลี่ยนสรางความรวมมือเพิ่มมากขึ้น เสนอใหมีการดูงาน
ในสวนของหนวยงานราชทัณฑเพิ่มเติม ควรจัดใหมีการจัดอบรมลักษณะน้ีอยางตอเน่ือง โดยใน
การคัดเลือกบุคลากรที่จะมาเขารับการอบรมน้ัน ควรมีการพิจารณาใหมีคุณสมบัติ ตําแหนง
ในระดับที่ไมแตกตางกันมากนัก หรือปฏิบัติงานอยูในสายงานที่มีความคลายคลึงกัน เพื่อสามารถ
เขาใจรายละเอียดตางๆ ในการอบรมไดตรงกัน เชน หากเปนหัวขอการอบรมที่เกี่ยวของกับงาน
ราชทัณฑ ผูที่จะมาเขารับการอบรมก็ควรเปนสายงานราชทัณฑเหมือนกัน

(4) ชื่อ Mr.Kongkeo  Myvorachak
        ตําแหนง President Judicial Organization
        สังกัด Savannakhet  Provincial Court

ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความเกี่ยวของกับภาระหนาที่มาก
เชนเร่ืองอนุญาโตตุลาการ  การบริหารงานยุติธรรม การบริหารงานแนวใหม จากกิจกรรมของ
อาจารยภูวสมิง การศึกษาดูงานที่กรมบังคับคดี เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความสัมพันธกับ
สถานการณหรือสภาพปญหาของ สปป.ลาว ยกตัวอยางเชน ขอพิพาทในเร่ืองที่ดิน  การละเมิด
สัญญา  การซื้อขาย  ปญหาที่ดิน  ปญหามรดก  เปนตน เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมสอดคลองกับความ
ตองการมากที่สุด ไดรับความรูใหม ๆ ที่นาสนใจ เพื่อนําไปปรับใชในการทํางานที่ สปป.ลาวได
นอกจากน้ี ตองการเขาอบรมในหัวขอวิชา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ของไทย
ขั้นตอนในการดําเนินคดีแพง และ การบริหารงานศาล

ดานการจัดโครงการฝกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรมีความเหมาะสมดี  เสนอใหจัด
วิทยากรที่เปนผูพิพากษาที่มีประสบการณในการทํางาน โดยยกตัวอยางกรณีศึกษาขึ้นมาอภิปราย
และเสนอแนวทางการแกไขของศาลไทย การอภิปรายของผูเขารับการอบรมก็มีความเหมาะสมดี
แลว การแลกเปลี่ยนระหวางผูเขารับการอบรมมีความเหมาะสมมาก มีความเปนกันเองระหวาง
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ผูเขารับการอบรมดวยกัน ทําใหไดรับความรู และประสบการณใหม ๆ จากการแลกเปลี่ยนระหวาง
การอบรม สําหรับการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธเปนกิจกรรมที่เหมาะสมดี
มาก ทําใหผูเขารับการอบรมไดรูจักกันเร็วขึ้น ไมวาจะเปนในสวนของไทย และผูเขารับการอบรม
จาก สปป.ลาว การศึกษาดูงานมีความเหมาะสม และนาสนใจมาก โดยเฉพาะการที่ไดไปศึกษา
ดูงานที่บริษัทเบเคอร แอนด แมคเคนซี่ แตควรจะเพิ่มการศึกษาดูงานที่ศาลใหมีความหลากหลาย
หนวยงานมากยิ่งขึ้น เชน  ศาลแรงงาน  ศาลปกครอง  ศาลเด็กและเยาวชน  เปนตน

ดานประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว กระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมากขึ้น เชนเดียวกับหลักสูตรที่มาอบรมน้ี มาผูเขารับการอบรม
ที่มาจากหลายหนวยงาน ซึ่งทําใหเกิดเครือขายในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น ตองการใหทาง
สปป.ลาวมีการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในเร่ืองการดําเนินคดี ขั้นตอนการดําเนินคดี
ตาง ๆ ตองการใหมีการประสานความรวมมือทางวิชาการในการฝกอบรมพนักงานของศาล
การฝกอบรมในเร่ืองวิธีการคนหา สืบสวนสอบสวนคดี วิธีวินิจฉัยคดี รวมกัน และเสนอใหมีการ
จัดหลักสูตรฝกอบรมใหผูพิพากษาของสปป.ลาวเพิ่มมากยิ่งขึ้น เปนการอบรมที่เปนSpecialist
มากขึ้น

(5) ชื่อ Mr. Khamphong Inmany
       ตําแหนง President of Luangnamtha Provincial Court Judicial Organization
       สังกัด Luangnamtha Provincial Court Judicial Organization

ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมสวนใหญจะมีความสอดคลองกับงานที่
ทําอยู เพราะโดยหนาที่ที่ทําอยูน้ันก็เปนงานที่เกี่ยวของกับเร่ืองกระบวนการยุติธรรมโดยตรง ซึ่ง
หัวขอการอบรมก็มีความสอดคลอง ยกตัวอยาง เชน การบริหารงานยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนของการศึกษาดูงาน กรมบังคับคดีของไทยน้ัน มีความเกี่ยวของอยางมากกับงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ และมีความสัมพันธกับสถานการณปญหาของประเทศ สปป.ลาวมาก เน่ืองจากสภาพ
ปญหามีความคลายคลึงกัน เชน ในสวนของการดําเนินคดีแพง ทําใหไดรับความรู และตัวอยาง
ปญหาและวิธีการแกไขปญหาจากอาจารยผูมาบรรยาย นอกจากน้ีแลว ในการอบรมคร้ังน้ียังไดรับ
ประสบการณใหม ๆ จากการศึกษาดูงานเพิ่มเติม ซึ่งเปนสิ่งที่ใน สปป.ลาวยังไมมี คือ การไดไปดู
งานที่ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ถือไดวาเปนหนวยงานที่นาสนใจ
เปนอยางยิ่ง กลาวไดวา เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความสอดคลองกับความตองการเปนอยางมาก
หัวขอเร่ืองที่ตองการใหมีการจัดอบรมเพิ่มเติม คือ เร่ืองงานของผูพิพากษาทางแพงโดยเฉพาะ เชน
ขั้นตอนในการดําเนินคดีแพงของประเทศไทย  รวมทั้งในการดําเนินคดีอาญาดวยเชนเดียวกัน
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ดานการจัดโครงการฝกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรเหมาะสม  เพราะวิทยากรที่มา
บรรยายใหความรู ลวนเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณการทํางานทั้งสิ้น  การ
อภิปรายของผูเขารับการอบรมมีความเหมะสมกับเวลาในการอบรมแลว สําหรับการแลกเปลี่ยน
ระหวางผูเขารับการอบรม มีความเหมาะสมเปนอยางมาก โดยผูเขาอบรมคนไทย ตางแลกเปลี่ยน
ทั้งความรูและประสบการณซึ่งกันและยังใหความชวยเหลือ ดูแลเปนอยางดีอีกดวย การจัดกิจกรรม
เพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธที่จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีน้ัน เปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสมมาก
ทําใหเกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นระหวางผูเขารับการอบรม  สรางความสามัคคีกันในกลุม  กลา
คิด กลาตัดสินใจมากขึ้น หนวยงานที่จัดใหมีการไปศึกษาดูงานในหลักสูตรน้ัน เปนหนวยงานที่มี
ความนาสนใจ และอยากไปดูงานมาก

ดานประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว กระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาว
ก็มีความคลายคลึงกับกระบวนการยุติธรรมของไทย แตอาจจะมีหนวยงานที่ดําเนินงานที่ไม
เหมือนกัน เชนในสปป.ลาว ยังไมมีการจัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
กลาง ขณะน้ี สปป.ลาวกําลังดําเนินการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เชน มีการแกไขกฎหมายที่ไม
เหมาะสม (ปฏิรูปกฎหมาย) มีแนวคิดวาจะมีการจัดต้ังศาลปกครอง และ ศาลทรัพยสินทางปญญา
เปนตน ตอความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและ สปป . ลาว ดานการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม เสนอความคิดเห็นวาควรจัดใหมีนักศึกษาของ สปป.ลาวเขามาเรียนดาน
กฎหมายในประเทศไทยและควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทั้งในเร่ือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม และกระบวนการยุติธรรม กับเสนอใหมีการไปจัดอบรมที่ประเทศ สปป.ลาวบาง
เพื่อจะไดเห็นถึงสถานการณและกระบวนการยุติธรรมที่แทจริงของ สปป.ลาว

(6) ชื่อ Ms. BouaKham Padapdy
                       ตําแหนง Deputy of Audit Internal Division
                       สังกัด The Office of the Supreme People’s Prosecutor

ดานเน้ือหาวิชาที่ฝกอบรม เน่ืองจากงานที่รับผิดชอบเปนงานเกี่ยวกับการตรวจตรากรม
ตาง ๆ ของอัยการ  ดังน้ัน หัวขอที่อบรมก็ตรงกับงานที่ทําอยู เชน การบังคับคดี การตรวจสอบ
ในทางแพงและพาณิชย เน้ือหาวิชาที่จัดฝกอบรมมีความสัมพันธกับสถานการณหรือสภาพ
ปญหาของ สปป. ลาวในปจจุบัน โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ เชน เร่ือ WTO มีความใกลเคียง และมี
ความเกี่ยวของกัน รวมทั้งในเร่ืองของลิขสิทธิ์ ก็นับวามีความสอดคลองใกลเคียงกับที่ สปป.ลาว
มาก หัวขอที่จัดอบรมก็มีความสอดคลองกับความตองการ แตเสนอวาหากมีการจัดในคร้ังตอไป
ควรแจงหัวขอและรายละเอียดของการอบรมไปใหทาง สปป.ลาวทราบลวงหนากอน เพื่อจะได



51

สามารถจัดเจาหนาที่ที่ทํางานในหนวยงาน หรือรับผิดชอบงานตรงกับหัวขอเร่ืองที่จะจัดอบรม เพื่อ
สามารถเขาใจในรายละเอียดและไดประโยชนในการนํากลับไปประยุกตใชมากยิ่งขึ้น เน้ือหาวิชา
ที่ทานตองการใหจัดฝกอบรม ไดแก เทคนิคการสอบสวน  ติดตาม ตรวจตราการบังคับคดี
การปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะในคดีแพงและคดีอาญา

ดานการจัดโครงการฝกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรดี ตรงตามหัวขอที่กําหนด ไดรับ
ความรูใหม ที่เปนประโยชนอยางมาก แตมีขอจํากัดในเร่ืองเวลาจึงไมสามารถบรรยายไดเต็มที่นัก
การอภิปรายของผูเขารับการอบรมยังมีนอยเกินไป ควรจัดใหมีการอภิปราย สนทนาในทางวิชาการ
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณกันใหมากกวาน้ี  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางผูเขารับการอบรมเปนอยางดี อันเปนผลมาจากความสนิทสนม สามัคคีกันระหวางสมาชิกผู
เขารับการอบรมดวยกัน การจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายและความสัมพันธ น้ัน มีความ
ประทับใจในกิจกรรมมาก  เพราะทําใหไดรับแนวความคิดดี ๆ  สรางความสามัคคีในกลุม ที่ สปป.
ลาวมีกิจกรรมลักษณะน้ีคอนขางนอย  ถาเปนไปไดอยากใหทางผูจัดการอบรมจัดกิจกรรมลักษณะ
น้ี ทุกอาทิตย อาทิตยละ 1 คร้ัง ตลอดชวงเวลาการอบรม การศึกษาดูงานเปนการศึกษาดูงานที่ดี
โดยเฉพาะในสวนของกรมบังคับคดี และศาลทรัพยสินทางปญญา ฯ เพราะเน้ือหาและรายละเอียด
ของหนวยงานตรงกับงานที่ทําอยู  แตก็มีขอเสนอวาในการจัดอบรมคร้ังตอไปใหแก สปป .ลาว
ควรมีการศึกษาดูงานหนวยงานดานอาญา อาชญากรรม อาชญากรรมขามชาติ  และยาเสพติด
เพิ่มเติม

ดานประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม สปป. ลาว กระบวนการยุติธรรมของสปป.ลาว
น้ันมีความคลายคลึงกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ดังน้ัน ความรู ที่ไดรับจากการอบรม
ในคร้ังน้ี คิดวานาจะเปนประโยชนในการนําไปปรับใชในการทํางานที่สปป.ลาวไดเปนอยางดี การ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่สปป. ลาว ยังมีนอย ไมเพียงพอตอจํานวนบุคลากร ถาเปนไปไดอยาก
ใหมีการประสานงานจัดการอบรมในลักษณะน้ีใหทาง สปป.ลาว มากยิ่งขึ้น อยางนอย ปละ
2 หลักสูตร และตองการใหมีความรวมมือทางวิชาการระหวาง 2 ประเทศมากยิ่งขึ้น อน่ึง กอนที่จะ
มีการจัดอบรม ควรมีการแจงหัวขอ รายละเอียดของเน้ือหาวิชาที่จะจัดอบรมไปยัง สปป .ลาว
ลวงหนากอน  เพื่อทาง สปป.ลาว จะไดสามารถจัดเจาหนาที่ที่ทํางานเกี่ยวของกับหัวขอน้ัน ๆ
โดยตรงจะกอใหเกิดประโยชนไดมากยิ่งขึ้น
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ  นางศิวากร คูรัตนเวช

ตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
สํานักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม

วันเดือนปเกิด 8 พฤษภาคม 2501

การศึกษา/ การฝกอบรม
2522 ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2525 สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2531 Diplome en Criminologie, Universite de Lausanne, Switzerland
2535 Training Course for Mid-Level Correctional Officials, Ministry of Justice, Japan
2537 Training Course on Public Administration, U. of Canberra, Australia
2542 Therapeutic Community (Drug Treatment), DAYTOP International, USA
2542 หลักสูตร นักศึกษาผูบัญชาการเรือนจํา   กรมราชทัณฑ
2543 Training Course on Treatment of Offenders, UNAFEI, Japan
2544 หลักสูตร ผูบริหารงานราชทัณฑระดับสูง  กรมราชทัณฑ

              2548 หลักสูตร ธรรมาภิบาลสําหรับนักบริหารระดับกลาง, สถาบันพระปกเกลา
2550 หลักสูตร การเสริมสรางสมรรถนะผูบริหาร, กระทรวงยุติธรรม
2551 หลักสูตร นักบริหารกิจการยุติธรรม: มาตรการแกปญหาคอรรัปชั่น, สํานักงาน

                           กิจการยุติธรรม

ประวัติการรับราชการ
2525 – 2529 นักสังคมสงเคราะห 3 - 4 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษบางเขน, กรมราชทัณฑ
2529 – 2550 นักทัณฑวิทยา 4 - 8 สํานักทัณฑวิทยา, กรมราชทัณฑ
2550 – 2551 นักวิชาการยุติธรรม 8 สํานักงานกิจการยุติธรรม
2551 – 2552 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

สํานักงานกิจการยุติธรรม
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