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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต้นแบบในการติดตามคดีความมัน่ คงเพือ่ การบริหารงาน
ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ โดยคณะผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการวิจัย
ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการยุติธรรมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ด ้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก เจ้ า หน้ า ที่ / ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในกระบวนการยุติธรรม จ�ำนวน 35 คน และญาติผู้ต้องสงสัย/ผู้ต้องหา/
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ผู้ต้องขัง จ�ำนวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า
ระบบงานปัจจุบันของกระบวนการยุติธรรม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาส�ำคัญ
และต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 2 ประเด็นคือ 1) ระบบ
ติดตามคดี และ 2) ระบบงานเยียวยา เพือ่ รองรับ
คดีความมัน่ คงทีเ่ ริม่ ต้นจากการใช้กฎหมายพิเศษ
และคดีความมั่นคงที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยกฎหมาย
พิเศษ หรือเริม่ จาก ป.วิอาญา ส่วนการออกแบบ
ระบบสารสนเทศต้ น แบบในงานติ ด ตามคดี
และงานเยียวยานั้นหลังจากการทดสอบระบบ
พบว่า ระบบสามารถช่วยให้ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าที่
ของศู น ย์ อ� ำ นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ ติดตามสถานะของคดีและสถานะของ
ผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็วขึ้น แต่ยังมีข้อก�ำจัด
ในเรื่องความลับของข้อมูล และการค�ำนวณ
เงินเยียวยา เนือ่ งจากมีเงือ่ นไขข้อก�ำหนดต่างๆ
ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้การจ่าย
ค่าชดเชยตามจ�ำนวนวันที่ถูกควบคุมตัว และ
การก�ำหนดงบประมาณเยียวยาได้ถกู ต้องแม่นย�ำ
มากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการ; คดีความมั่นคง; ระบบ
ติดตามคดี; ระบบเยียวยา; จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
Abstract
This study attempts to analyze, design
and develop a system prototype for
administration of justice in southern border
provinces of Thailand. The system aims to
focus on security case tracking system and
remedy system for people who have been

affected by special law enforcement. The
System Development Life Cycle (SDLC)
method has been employed throughout the
process. Data collections for the study were
gathered by in-depth interview with 35
government officials who work in justice
organization and 20 relatives of suspect,
or accused, or inmate. The results showed
that there are two imperative issues of
justice administrative in southern border
provinces of Thailand required urgent
resolution, which are security case tracking
system and remedy system. These two
systems are mainly to support both security
cases affected by special law enforcement,
and security cases which are not affected
by special law enforcement (criminal
procedure code). The result after system
testing showed that this tracking system is
able to hasten the working process of case
tracking system and remedy system. The
administration of justice in southern border
provinces of Thailand are able to perform
work more effectively. The future system
improvement plan is to manage confidential
information and the computation of monetary
remedies in order to comply with the rules
and regulation required high accuracy.  
Keyword: management; security cases;
case tracking system; remedy system;
southern border provinces
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บทน�ำ
ปัญหาความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และ
4 อ�ำเภอของสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และ
สะบ้าย้อย ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเป็น
จ�ำนวนมาก (โสภณ ทิพย์บำ� รุง และคณะ, 2561)
เมือ่ พิจารณาข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์
ภาคใต้ (Deep South Watch) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งรวบรวม
สถิ ติ เ หตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ปี 2547 - 2558
พบสถิติผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 6,543 ราย เฉลี่ยปีละ
545 ราย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีทั้งสิ้น 11,919 ราย
เฉลีย่ ปีละ 993 ราย (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์
ภาคใต้, 2561) ปัจจุบนั หลายหน่วยงานพยายาม
หาแนวทางในการคลี่คลายสถานการณ์ความ
ขั ด แย้ ง ที่ น� ำ ไปสู ่ ค วามรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น
แต่สถานการณ์ดงั กล่าวยังไม่มแี นวโน้มจะยุตลิ ง
โดยเฉพาะหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับกระบวนการยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พยายามท�ำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อหา
ทางออกของการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หรือให้
เงื่อนไขความขัดแย้งลดน้อยลงไปตามล�ำดับ
อย่ า งไรก็ ต ามประเด็ น ส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง
ทีก่ อ่ เงือ่ นไขความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ การบริหารจัดการงานยุติธรรม
ในพื้นที่ โดยเฉพาะ “อุปสรรคในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม” ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขส�ำคัญ
ที่ถูกน�ำไปใช้สร้างความชอบธรรมให้กับการ
ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้บ่อยครั้ง เนื่องจากกระบวนการยุติธรรม

มีแบบแผน กลไก และขัน้ ตอนการด�ำเนินการทีใ่ ช้
ระยะเวลายาวนานซึ่งเป็นอุปสรรคและมีความ
ล่าช้ากลายเป็นตัวเร่งในการสร้างเงื่อนไขความ
ไม่ไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ต้องการ
กลไกที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการมากกว่าสถานการณ์ปกติ
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายพิเศษนอกเหนือ
จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ป.วิ อาญา) ซึ่ ง บั ง คั บ ใช้ เ ป็ น การทั่ ว ไป
ในประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก
พ.ศ. 2457 และพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (จุฑารัตน์
เอือ้ อ�ำนวย และคณะ, 2549) ซึง่ กฎหมายพิเศษ
แต่ละฉบับจะมีเงื่อนไขและพนักงานเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั แิ ตกต่างกัน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย
พิ เ ศษกั บ ผู ้ ต ้ อ งสงสั ย /ผู ้ ต ้ อ งหาก่ อ นเข้ า สู ่
กระบวนการยุตธิ รรม จนบางครัง้ ท�ำให้ผตู้ อ้ งสงสัย
ผู้ต้องหาหรือญาติเกิดความรู้สึกไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ส� ำ หรั บ การบริ ห ารจั ด การงานยุ ติ ธ รรม
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มหี ลายหน่วยงาน
เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ ต้นน�้ำ  กลางน�้ำ  และ
ปลายน�ำ 
้ อาทิ กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจ
แห่งชาติสว่ นหน้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ถือเป็น
หน่ ว ยงานหลั ก ในการน� ำ กฎหมายพิ เ ศษ
ไปบังคับใช้นอกเหนือจากหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมปกติ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติการ
ด�ำเนินงานของแต่ละระบบงานในกระบวนการ
ยุติธรรมยังเป็นแบบแฟ้มข้อมูล (File-Based
System) ที่ท�ำการลงบันทึกในกระดาษ หรือ
บันทึกในแผ่นตารางท�ำการ (Microsoft Excel)
หรือน�ำระบบฐานข้อมูล Microsoft Access  มา
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ประยุกต์ใช้บ้างในบางหน่วยงาน ซึ่งปัญหาจาก
การติดตามคดีความมัน่ คงโดยเฉพาะระบบการ
ด�ำเนินงานตามกฎหมายพิเศษ ระบบด�ำเนินคดี
ตาม ป.วิ อาญา และระบบการติดตามคดี
ที่ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แยกจากกั น
(Separation and Isolation of Data) ท�ำให้นยิ าม
และการก� ำ หนดสถานะทางคดี แ ตกต่ า งกั น
ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล
นอกจากนี้ยังพบปัญหาความซ�้ำซ้อนของข้อมูล
(Data Redundancy) ปัญหารูปแบบของข้อมูล
ที่ไม่ตรงกัน (Incompatible File Formats)
และมีข้อจ�ำกัดในการเรียกดูรายงาน (Fixed
Queries) ซึ่งเป็นปัญหาในภาพรวมของระบบ
แฟ้ ม ข้ อ มู ล (โอภาส เอี่ ย มสิ ริ ว งศ์ , 2560)
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฑารัตน์
เอื้ออ�ำนวย และคณะ (2549) ที่ได้ศึกษาการ
ด� ำ เนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมใน 3 จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ในประเด็นปัญหาและแนวทาง
การแก้ไข แม้ว่างานวิจัยนี้ได้ศึกษาเมื่อครั้ง
เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึน้ ในพืน้ ทีก่ ว่า 10 ปี
แต่ปรากฏว่าปัญหาหลายอย่าง ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิง่ อ�ำนาจในการควบคุม
ผู้ต้องสงสัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งกฎหมาย
พิ เ ศษได้ ร ะบุ ร ะยะเวลาในการควบคุ ม ตั ว
ผูต้ อ้ งสงสัย หรือผูต้ อ้ งหาอย่างชัดเจนแต่ในทาง
ปฏิ บั ติ ก ลั บ พบว่ า มี ก ารละเลยหรื อ ไม่ ใ ห้
ความสนใจเท่าที่ควร ปัญหาการควบคุมตัว
ระหว่างจับกุมและสอบสวน โดยเฉพาะอย่างยิง่
การควบคุมตัวโดยใช้กฎหมายพิเศษที่บางครั้ง
เมื่อมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา
แล้ว บรรดาญาติหรือครอบครัวของผู้ต้องหา
หรือผู้ต้องสงสัยไม่สามารถทราบได้ว่ามีการ
ควบคุ ม บุ ค คลในครอบครั ว ของตนไว้ ที่ ใ ด

และระยะเวลาในการควบคุมตัวนานเพียงใด
ปั ญ หาการควบคุ ม ตั ว ระหว่ า งพิ จ ารณาคดี
หรือการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่
หลายคดีผู้ต้องหามักจะไม่ได้รับการประกันตัว
ระหว่างพิจารณาคดี เป็นต้น
จากสภาพปัญหาทีน่ ำ� เสนอข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั
จึงได้ศกึ ษาและวิเคราะห์เพือ่ พัฒนารูปแบบหรือ
แนวทางในการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการอ�ำนวยความยุติธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะระบบติดตามคดี
ความมั่ น คงและระบบงานเยี ย วยาผู ้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการกระท� ำ ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ระบบทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นมานี้จะสามารถอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารศูนย์อ�ำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ซึง่ มีหน้าที่
ในการอ�ำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน
โดยเฉพาะการติดตามสถานะของคดี หรือแจ้ง
สถานที่ควบคุมผู้ต้องสงสัย/ผู้ต้องหาเพื่อตอบ
ข้ อ สงสั ย ของญาติ เ มื่ อ มาสอบถามเพื่ อ สร้ า ง
ความโปร่ ง ใสและช่ ว ยลดความรู ้ สึ ก ของ
ประชาชนว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรม นอกจากนี้
ยังเป็นข้อมูลส�ำหรับการค�ำนวณสิทธิที่จะได้รับ
ในระบบการเยียวยาในภายหลังอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์
ออกแบบ และพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต้ น แบบในการติ ด ตามคดี ค วาม
มั่ น คงและงานเยี ย วยา เพื่ อ การบริ ห ารงาน
ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้
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ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
เพื่อการบริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย (ต้นแบบ) ได้กำ� หนดขอบเขตเฉพาะ
งานในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเลือกพัฒนาเฉพาะระบบ
ที่ ยั ง มี ค วามล่ า ช้ า และเป็ น ปั ญ หาเร่ ง ด่ ว น
ในกระบวนการยุตธิ รรม โดยเฉพาะการติดตามคดี
ความมั่นคงทั้งระบบ ทั้งในเรื่องของระยะเวลา
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน การควบคุมตัว
การแจ้งข้อหา และการเยียวยาผูเ้ ข้าสูก่ ระบวนการ
ยุตธิ รรม เพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนของการด�ำเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน และการอ�ำนวยความสะดวก
แก่บคุ คลในครอบครัวของผูต้ อ้ งสงสัย/ผูต้ อ้ งหา/
ผู้ต้องขัง ให้มีความรู้สึกได้รับความเป็นธรรม
จากการด� ำ เนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมในคดี
ความมัน่ คง ส่วนระบบสารสนเทศเดิมทีม่ อี ยูใ่ น
หน่วยงานต่างๆ จะด�ำเนินการเชือ่ มโยงกับระบบ
ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมา เพื่อบูรณาการข้อมูล
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�ำไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
ในบทความนี้ คณะผู ้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง เนื้ อ หา
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละการทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) แนวคิดด้านการ
จัดการสารสนเทศ และ 2) แนวคิดเกี่ยวกับ
การด� ำ เนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. แนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศ
คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดด้านการจัดการ
สารสนเทศ ซึ่งเริ่มจากนิยามและความหมาย
ของข้อมูลสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
ตามล�ำดับ ดังนี้
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงอาจอยู่
ในรูปแบบของข้อความ ตัวเลข หรือรูปภาพ
ส่วนสารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูล
ทีผ่ า่ นการประมวลผลแล้ว และน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
(โอภาส เอีย่ มสิรวิ งศ์, 2560) ส่วนระบบสารสนเทศ
(Information System) เป็นกลุ่มของระบบงาน         
ทีป่ ระกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ทีท่ ำ� หน้าที่
รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการควบคุม
ภายในองค์ ก ร นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยบุ ค ลากร
ในองค์กรนัน้ ในการประสานงาน การวิเคราะห์
ปัญหา การสร้างแบบจ�ำลองวัตถุทมี่ คี วามซับซ้อน
และการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (Sousa, K. J.,
& Oz, E, 2005)
อย่างไรก็ตามในการออกแบบระบบสารสนเทศ
ผู ้ ใ ช้ ร ะบบจ� ำ เป็ น ต้ อ งเข้ า ใจถึ ง ความส� ำ คั ญ
ของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ต้องทราบ
โครงสร้างองค์กร และจะต้องทราบถึงขั้นตอน
ในวงจรชีวติ ของการพัฒนาระบบ (Shelly, 2001;
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2560) ได้แก่
1) การวางแผนโครงการ (Project
Planning) เป็นกระบวนการระบุปัญหา หรือ
ความต้องการด้านสารสนเทศ ซึง่ จะมีการระบุถงึ
ปัญหาเบือ้ งต้น และแนะน�ำแนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่อที่จะก�ำหนดความต้องการส�ำหรับระบบ
สารสนเทศใหม่ ซึ่งผู้ใช้งานระบบเป็นผู้ร้องขอ
ให้จัดหาหรือพัฒนาระบบใหม่
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2) การวิเคราะห์ (Systems Analysis)
เป็นการศึกษาระบบเดิมอย่างละเอียด และ
ก�ำหนดความต้องการของระบบใหม่
3) การออกแบบ (Systems Design)
เป็นการออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ หรือ
ระบบที่เป็นทางเลือกที่จะมาแทนระบบเดิม
4) การน�ำไปใช้   (Systems   Implementation)
เป็นการติดตั้งระบบใหม่ และอบรมผู้ใช้งาน
5) การบ�ำรุงรักษา (Systems Maintenance)
เป็นการตรวจสอบ ประเมินผลระบบเป็นระยะ
และมีการปรับปรุงเมื่อจ�ำเป็น
2. แนวคิดเกี่ยวกับการด�ำเนินกระบวนการ
ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การออกแบบระบบบริหารจัดการงานยุตธิ รรม
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจะครอบคลุมการ
แก้ไขปัญหาได้นั้น คณะผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดการ
ด�ำเนินกระบวนการยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นแนวทางเพื่อออกแบบระบบ ซึ่งนับ
ตั้งแต่เหตุการณ์ความขัดแย้งที่น�ำไปสู่ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทดี่ ำ� เนินอย่าง
ยาวนานกว่า 10 ปี สันติภาพหรือความสงบสุข
ทีท่ กุ ฝ่ายต่างใฝ่หา ยังคงเป็นเป้าหมายทีย่ งั รอคอย
การมาถึง หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
พยายามแสวงหามาตรการเพื่อเป็นทางออก
ในการแก้ไขปัญหา มีการแสวงหาความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม หรือ
องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
ในการน�ำสันติภาพกลับสู่พื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
ในส่ ว นของหน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารน� ำ
มาตรการเท่าที่มีอยู่เดิมและคิดหามาตรการ
ใหม่เพือ่ รับมือกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มาตรการหลัก
ที่ถูกน�ำมาใช้ก็คือ การน�ำกฎหมายพิเศษ หรือ

กฎหมายเฉพาะที่ไม่มีการน�ำมาใช้ในพื้นที่อื่น
ของประเทศไทย แต่มกี ารน�ำมาใช้ในการควบคุม
และแก้ไขสถานการณ์วกิ ฤตในพืน้ ทีใ่ ห้กลับคืนสู่
ภาวะปกติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
และคณะ (2559) ได้อธิบายเกี่ยวกับกฎหมาย
พิเศษทีน่ ำ� มาใช้นอกเหนือจากประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา (ป.วิ อาญา) ทีบ่ งั คับใช้
เป็นการทัว่ ไป ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก
พ.ศ.2457 และพระราชก�ำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
โดยกฎหมายแต่ละฉบับมีรายละเอียดทีน่ า่ สนใจ
ดังนี้
1) พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก ฎ อั ย ก า ร ศึ ก
พ.ศ. 2457 ประกาศใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เต็มพื้นที่ยกเว้นอ�ำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี และอ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา
เป็ น กฎหมายที่ น� ำ มาใช้ เ มื่ อ มี ค วามจ� ำ เป็ น
จากสงคราม หรือการจลาจลซึ่งเป็นกฎหมาย
ความมัน่ คงทีม่ รี ะดับเข้มข้นในการรักษาความสงบ
ให้ อ� ำ นาจกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ท หารบั ง คั บ ใช้ เ หนื อ
พลเรือนในการรักษาความสงบเรียบร้อย ปิดล้อม
ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ สถานที่ จับกุม
และกักตัวบุคคลได้โดยทันทีเพียงแต่มเี หตุอนั ควร
สงสัยว่าบุคคลนั้นเป็นราชศัตรู หรือได้ฝ่าฝืน
กฎอัยการศึก หรือค�ำสัง่ ของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหาร  
มีอ�ำนาจกักตัวเพื่อสอบถามได้ไม่เกิน 7 วัน
โดยไม่ตอ้ งขออ�ำนาจศาล และไม่ตอ้ งมีหมายศาล
ในการควบคุมตัว สถานทีท่ ใี่ ช้ในการควบคุมตัว
แล้วแต่ทหารจะก�ำหนด ความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการใช้อำ� นาจหน้าทีข่ องฝ่ายทหาร ไม่สามารถ
เอาผิดทั้งทางแพ่ง อาญาและวินัยได้
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2) พระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศใช้
เมื่ อ ปรากฏว่ า มี ส ถานการณ์ ก ่ อ การร้ า ย
ลอบวางระเบิด อยูใ่ นภาวะคับขัน มีการใช้กำ� ลัง
ประทุษร้ายต่อชีวติ ร่างกายหรือทรัพย์สนิ เพือ่ เร่ง
แก้ปัญหาให้ยุติอย่างมีประสิทธิภาพ ให้อ�ำนาจ
ต�ำรวจ หรือทหารร่วมกันในการจับกุมและควบคุม
ตัวบุคคลทีส่ งสัยว่าเป็นผูร้ ว่ มกระท�ำการให้เกิด

สถานการณ์ความไม่สงบ หรือก่อการร้าย โดยเจ้าหน้าที่
ไม่จ�ำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนในขณะที่ป ฏิบัติหน้าที่
และให้อำ� นาจเจ้าหน้าทีท่ จี่ ะจับกุมและควบคุมตัว
ได้ ก็ ต ่ อ เมื่ อ ขออนุ ญ าตจากศาลเสี ย ก่ อ น
โดยควบคุมตัวได้ไม่เกิน 7 วัน ขยายได้อกี คราวละ
ไม่เกิน 7 วัน แต่รวมแล้วทั้งหมดต้องไม่เกิน
30 วัน

ตารางที่ 1 ความแตกต่างของกฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนใต้
กฎหมายพิเศษ
พื้นที่บังคับใช้
เจ้าหน้าที่
ตรวจค้น
จับกุม
พระราชบัญญัติกฎอัยการ ปัตตานี (ยกเว้น อ.แม่ลาน), ทหาร
ศึกษา พ.ศ. 2457
ยะลา, นราธิวาส
พระราชก�ำหนดการบริหาร ปัตตานี (ยกเว้น อ.แม่ลาน), เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย
ขอหมาย
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ยะลา (ยกเว้น อ.เบตง),
(ต�ำรวจ ทหาร
ศาล
พ.ศ. 2548
นราธิวาส
พลเรือน)
หมายเหตุ *ขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลาการควบคุมต่อได้อีกคราวละ 7 วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน 30 วัน

วิธีการศึกษา
คณะผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกระบวนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพือ่ การบริหารงานยุตธิ รรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย (ต้นแบบ) โดยประยุกต์
ใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development
Life Cycle: SDLC) เป็นแนวทางการด�ำเนิน
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) การวางแผนโครงการ 2) การวิเคราะห์ 3) การ
ออกแบบ 4) การน�ำไปใช้ และ 5) การบ�ำรุง
รักษา

ควบคุม
7 วัน
30 วัน*

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต้นแบบในการติดตามคดีความมัน่ คง
และงานเยียวยา เพื่อการบริหารงานยุติธรรม
ในจังหวัดชายแดนใต้ คณะผู้วิจัยจึงได้ตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยนี้ตามขั้นตอนวงจรการ
พัฒนาระบบ ซึ่งรายละเอียดดังนี้
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1. การวางแผนโครงการ
ในขั้นตอนแรก การวางแผนโครงการ คณะ
ผู้วิจัยได้วางแผนโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่
ผูบ้ ริหารศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ก� ำ หนดขอบเขตของโครงการ
โดยมี 2 แนวคิด คือ 1) พัฒนาต้นแบบบนพืน้ ฐาน
ของการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ภายใต้ข้อจ�ำกัด
ที่บางหน่วยงานนิยามข้อมูลส่วนใหญ่เป็นชั้น
ความลับทางยุทธวิธี หรือ 2) พัฒนาต้นแบบ    
บนพืน้ ฐานแนวคิดของระบบสมบูรณ์แบบทีค่ วร
จะเป็น ซึ่งข้อเสนอนี้เป็นแนวทางการวางแผน
โครงการตามที่ ส� ำ นั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม
ต้องการ

2. การวิเคราะห์
ขั้นตอนต่อมาเป็นการวิเคราะห์ระบบเดิม
ในกระบวนการยุติธรรม คณะผู้วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น คดี ค วาม
มัน่ คงและกระบวนการยุตธิ รรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ คู ่ มื อ ระบบสารสนเทศ
และแบบฟอร์มต่างๆ อาทิ ระบบสารสนเทศข้อมูล
อาชญากรรม (CRIMES) ระบบสารสนเทศ
ของส�ำนักงานอัยการสูงสุด (AGO Case) ระบบศาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-COURT Sys) เป็นต้น เพื่อหา
การเชือ่ มโยงการบริหารงานยุตธิ รรมในจังหวัด
ชายแดนใต้ระหว่างหน่วยงาน ได้รายละเอียด
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเชื่อมโยงการบริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ระหว่างหน่วยงาน
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จากตารางที่ 2 คณะผู้วิจัย พบว่าข้อมูล
การจับกุมตาม พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
ทางผู้บริหารศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะต้องโทรศัพท์มายัง กอ.รมน.
เพื่อติดตามคดี หรือเจ้าหน้าที่เยียวยาจะต้อง
รอเอกสารการควบคุมตัว เพือ่ ค�ำนวณสิทธิเยียวยา
จิตใจ และค�ำนวณค่าชดเชยตามจ�ำนวนวันทีถ่ กู
ควบคุมตัว ซึ่งคณะผู้วิจัยพบว่า เมื่อ กอ.รมน.
หรื อ ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ สั น ติ ป ล่ อ ยตั ว ผู ้ ต ้ อ งสงสั ย
จะมอบหนังสือรับรองเพือ่ ให้ผทู้ เี่ คยถูกควบคุมตัว
น� ำ ไปขอรั บ การเยี ย วยา แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
มีผท้ ู เี่ คยถูกควบคุมตัวบางส่วนเท่านัน้ ทีไ่ ปยืน่ หนังสือ
รับรองกับศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพือ่ ขอรับการเยียวยา แต่สว่ นใหญ่จะไม่มา
รับการเยียวยา หรือทิง้ ช่วงเวลานานกว่าจะติดต่อ
ขอรับการเยียวยากับศูนย์อ�ำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ จะขาดหนังสือรับรอง
ที่ได้รับระหว่างการปล่อยตัว

หลังจากการทบทวนวรรณกรรมคณะผูว้ จิ ยั
ได้เก็บข้อมูลโดยการเสวนากลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
กับกระบวนการยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ ศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
และสัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าทีห่ รือผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในองค์กร/หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุตธิ รรม
จ�ำนวน 35 คน เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็น
และประเด็ น ปั ญ หาในกระบวนการท� ำ งาน
ในปัจจุบนั และเพือ่ เป็นการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Data Triangulation) คณะผู้วิจัย
ได้ท�ำการสัมภาษณ์เจาะลึกประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นความต้องการ
พัฒนาระบบ ได้แก่ ญาติผตู้ อ้ งสงสัย/ผูต้ อ้ งหา/
ผูต้ อ้ งขังในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
และสงขลา ครอบครัวผูเ้ สียหาย จ�ำนวน 20 คน
ซึง่ พบว่าปัญหาเร่งด่วนทีต่ อ้ งพัฒนาคณะผูว้ จิ ยั
ได้สรุปในรูปแบบแผนภูมิก้างปลา ได้แก่ ระบบ
ติดตามคดี และระบบเยียวยา สรุปได้ดังภาพ 1
และภาพ 2 ดังนี้
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ส� ำ หรั บ ปั ญ หาการติ ด ตามคดี ใ นระบบ
ทีด่ ำ� เนินอยูใ่ นปัจจุบนั คณะผูว้ จิ ยั พบว่าการติดตาม
คดี ต ้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ล จากหลายหน่ ว ยงาน
เมือ่ ท�ำการวิเคราะห์แล้วสามารถแบ่งสภาพปัญหา
ที่ท�ำให้ระบบติดตามคดี ยังขาดประสิทธิภาพ
โดยจ� ำ แนกตามหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการยุติธรรม มีรายละเอียดดังนี้
1) กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า เนื่องจากเป็น
หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คงจึ ง ค่ อ นข้ า งจะมี
ความกั ง วลเกี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
กับหน่วยงานอื่น ซึ่ง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
มี ก ารจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล ระบบคดี ค วามตาม
พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และ ป.วิอาญา แต่มีการรักษา
ความลับของคดีไม่สามารถเปิดเผยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ และพบความซ�้ำซ้อนของการ
กรอกข้ อ มู ล และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ยานพาหนะ
สูญหาย หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้
มี ค� ำ สั่ ง บู ร ณาการข้ อ มู ล ระดั บ ประเทศโดย
พลเอกประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่ยัง
มีปัญหาความล่าช้าในทางปฏิบัติ
2) ศูนย์พิทักษ์สันติ เป็นหน่วยงานในสังกัด
ของศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส่วนหน้า คณะผู้วิจัยพบความเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างศูนย์พิทักษ์สันติ และ กอ.รมน. ภาค 4
ส่วนหน้า โดยศูนย์พทิ กั ษ์สนั ติจะท�ำการส่งข้อมูล
ผลการสอบสวนและการควบคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัย
ไปยัง กอ.รมน. ภาค 4 ซึง่ ในประเด็นนี้ คณะผูว้ จิ ยั
ได้พบปัญหาบางประการทีส่ ง่ ผลให้การติดตาม
คดีขาดประสิทธิภาพเนือ่ งจากมีการบันทึกข้อมูล
คดีในไฟล์ MS Excel และในแฟ้มงาน เมื่อมี
ผูร้ อ้ งขอข้อมูลติดตามคดี พนักงานเจ้าหน้าทีต่ อ้ ง
ตรวจสอบข้อมูลจ�ำนวนมากด้วยมือ นอกจากนี้

ข้อมูลทีบ่ นั ทึกจะไม่ทราบสถานะของคดีวา่ ศาล
มีการยกฟ้องหรือไม่ หรือผูต้ อ้ งหาถูกควบคุมตัว
ที่เรือนจ�ำหรือไม่
3) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ/สถานีต�ำรวจ
ภู ธ รท้ อ งที่ ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานของต� ำ รวจ
ในพืน้ ทีน่ นั้ ต�ำรวจ สภ. ท้องทีบ่ นั ทึกข้อมูลลงใน
ระบบ CRIMES ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่จัดท�ำโดย
ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ โดยคณะผู ้ วิ จั ย
ได้รับทราบประเด็นปัญหาว่าระบบดังกล่าว
ยังไม่เชื่อมโยงกับระบบงานในหน่วยงานต่างๆ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ผู้ให้
ข้อมูลจากต�ำรวจ สภ. ท้องทีไ่ ด้สะท้อนประเด็น
ปัญหาว่าได้ส่งข้อมูลฝ่ายเดียวไปยัง กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้า แต่ข้อมูลติดตามคดี หรือ
รายงานผลการสอบสวนบางอย่างต�ำรวจ สภ.
ท้องที่ไม่ส ามารถเข้าถึง ข้อมูล ของ กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้าได้
4) ส�ำนักงานอัยการสูงสุด คณะผูว้ จิ ยั ได้รบั
การสะท้อนข้อมูลจากตัวแทนอัยการว่าข้อมูล         
ที่บันทึกไม่ค่อยตรงกับสถานีต�ำรวจ สภ. ท้องที่
ซึ่งประเด็นปัญหาอาจเกิดจากพนักงานอัยการ
และสถานีต�ำรวจ สภ. ท้องที่มีการบันทึกข้อมูล
บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
รวมทั้งมีนิยามของคดีที่แตกต่างกัน
5) ส� ำ นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ตั ว แทนจาก
ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมได้ให้ขอ้ มูลว่าการบันทึก
ข้อมูลของส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมมีทงั้ ระบบเปิด
และระบบปิด ในส่วนของระบบเปิดเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลให้แก่ประชาชนและบุคคลภายนอก อาทิ
ตารางนัดพิจารณาคดี หรือข้อมูลอื่นๆ ส่วน
ระบบปิดเป็นข้อมูลที่ใช้เฉพาะของศาลมีการ
บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล MS Access จ�ำนวน
6 ฐานย่อย นอกจากนี้ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
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ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ม าตรการ
ตรวจสอบสถานะผูต้ อ้ งหาเมือ่ สิน้ สุดกระบวนการ
และต้องปล่อยตัวกลับบ้าน โดยให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์พิทักษ์สันติ เป็นต้น ท�ำ
การปล่อยตัวต่อผูต้ อ้ งสงสัย/ผูต้ อ้ งหา/ผูต้ อ้ งขัง
ต่อหน้าศาลเพือ่ ป้องกันผูต้ อ้ งหา ผูส้ งสัยสูญหาย
หรือปล่อยตัวแล้วหนีไปต่างประเทศ โดยทีญ
่ าติ
ยังเข้าใจว่ายังถูกคุมขัง
6) ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้ข้อมูล
2 กลุ่มหลัก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. และ
ผูบ้ ริหาร ศอ.บต. คณะผูว้ จิ ยั พบว่า ศอ.บต. มีการ
พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล Data Center
ซึง่ ปัจจุบนั ยังเป็นฐานข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้บนั ทึกข้อมูล
ไม่ ส ามารถเรี ย กดู ข ้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น คดี ไ ด้
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากแต่ละหน่วยงานยังแตกต่างกัน
ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ในทันทีที่ต้องการ
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า แต่ ล ะหน่ ว ยงานยั ง ให้
ค�ำจ�ำกัดความเรือ่ งคดีทแี่ ตกต่างกัน และทีส่ ำ� คัญ
ยั ง ขาดการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับปัญหาของงานเยียวยาในปัจจุบัน
สามารถสรุปภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้
1) ประชาชนผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับงานเยียวยา
มีการขอรับการเยียวยากับ ศอ.บต. มีการร้องทุกข์
หรือร้องเรียนกับ ศอ.บต. โดยเฉพาะผู้ที่ถูก
ควบคุ ม ตั ว ตั้ ง แต่ ป ี 2548–2549 เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับใช้รับการเยียวยาสูญหาย
ไม่สามารถขอรับการเยียวยาได้
2) พนักงานสอบสวนศูนย์พทิ กั ษ์สนั ติ มีการ
บันทึกวันที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยลงในไฟล์

Excel และแฟ้มข้อมูลทีเ่ ป็นกระดาษ แต่ไม่สามารถ
ทราบได้ว่าใครได้รับการเยียวยาแล้วหรือไม่
3) หน่วยงานย่อยระดับอ�ำเภอ มีการรับแจ้ง
จากประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบในแต่ละอ�ำเภอ
และท�ำการบันทึกข้อมูลลงสมุด
4) พนักงานอัยการ แจ้งผลการสัง่ ฟ้องหรือ
สัง่ ไม่ฟอ้ งให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ แต่ไม่มกี ารแจ้งให้
หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เยียวยาได้รับทราบ
5) พนักงานศาล มีการบันทึกวันเวลาได้
ประกั น ตั ว ในส� ำ นวนคดี แต่ ไ ม่ มี ก ารบั น ทึ ก
ในระบบ
6) เจ้าหน้าทีข่ อง ศอ.บต. ใช้เวลานานในการ
ตรวจสอบเอกสารการเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม
เก็บเอกสารแบบแฟ้มข้อมูล ต้องโทรศัพท์เพือ่ ขอ
ข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และบันทึกข้อมูล
ผู้ได้รับการเยียวยาในไฟล์ MS Excel
7) ผูบ้ ริหาร ศอ.บต. ไม่สามารถเรียกดูขอ้ มูล
เกีย่ วกับการเยียวยาได้ทนั ทีทต่ี อ้ งการ และจ�ำนวน
ผู้ขอรับการเยียวยาไม่ตรงกับจ�ำนวนผู้ได้รับ
หนังสือรับรองเนือ่ งจากมีการทยอยยืน่ เอกสารมา
นอกจากนี้ บางรายได้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รอง
แต่ไม่มายืน่ ขอรับการเยียวยาจาก ศอ.บต. ซึง่ เป็น
กลุ่มที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจาก
อาจจะมีความรูส้ กึ ไม่ดกี บั เจ้าหน้าทีร่ ฐั จึงไม่เข้า
รับการเยียวยา เป็นต้น
3. การออกแบบ
การออกแบบระบบการติ ด ตามคดี ค วาม
มัน่ คงและระบบการเยียวยาต้นแบบ คณะผูว้ จิ ยั
ได้ อ อกแบบสถาปั ต ยกรรมของข้ อ มู ล และ
เครื อ ข่ า ย (Network) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ท�ำงานของเครื่องแม่ข่าย (Server) เดิมของ
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดังภาพ 3

108

_18-0854(097-120)P6.indd 108

9/4/61 BE 12:58 PM

ภาพ 2 ปัญหาของงานเยียวยาในระบบปัจจุบัน

Journal of Thai Justice System Vol.2 May - August 2018

109

_18-0854(097-120)P6.indd 109

9/4/61 BE 12:58 PM

ภาพ 3 การท�ำงานของเครื่องแม่ข่ายระบบการติดตามคดีความมั่นคงและระบบการเยียวยา

วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 เล่มที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

110

_18-0854(097-120)P6.indd 110

9/4/61 BE 12:58 PM

Journal of Thai Justice System Vol.2 May - August 2018

ต่ อ มาคณะผู ้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบแผนผั ง
กระบวนการด�ำเนินงานใหม่ (Flowchart) ของ
ระบบการติ ด ตามคดี ค วามมั่ น คงและระบบ
การเยียวยา โดยแบกออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) ในกรณีที่เริ่มต้นจากการใช้กฎหมายพิเศษ
ดังตาราง 3 และ 2) คดีความมั่นคงที่ไม่ได้
เริม่ ต้นด้วยกฎหมายพิเศษ หรือเริม่ จาก ป.วิอาญา
ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 3 ขั้นตอนการด�ำเนินงานคดีความมั่นคงกรณีเริ่มต้นจากกฎหมายพิเศษ

1) คดีความมัน่ คงทีเ่ ริม่ จากการใช้กฎหมาย
พิเศษ คดีความมัน่ คงทีเ่ ริม่ จากการใช้กฎหมาย
พิ เ ศษ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ก ฎอั ย การศึ ก
พ.ศ. 2457 และพระราชก�ำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานระบบดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผูด้ แู ลระบบสังกัดศูนย์อำ� นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเมนูบริหาร
ฐานข้อมูลและจัดการข้อมูลพืน้ ฐาน เพือ่ จัดการ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของระบบ รวมถึ ง การรั บ โอน
และเชื่ อ มต่ อ ฐานข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ในกระบวนการยุตธิ รรม ได้แก่ ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลอัตราเยียวยา ข้อมูลประเภทผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน และข้อมูลกฎหมายพิเศษ
ขั้ น ตอนที่ 2 เจ้ า หน้ า ที่ ท หารปฏิ บั ติ ง าน
ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
สังกัด กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ใช้งานเมนู
การบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ฎอั ย การศึ ก
พ.ศ. 2457 โดยเริ่มจากการบันทึกข้อมูลผู้เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม บันทึกเหตุต้องสงสัย
บันทึกผลการตรวจสอบสถานะเยาวชน เจ้าหน้าที่
ทหารบันทึกผลตรวจสอบความผิด และปรับ
สถานะว่าอยู่ระหว่างการควบคุมตัว ซึ่งเงื่อนไข
การควบคุมตัวตามพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก
พ.ศ. 2457 สามารถควบคุมตัวได้ไม่เกิน 7 วัน
หากมีมลู ความผิดจะด�ำเนินการขอศาลควบคุม
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ตัวต่อตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ณ ศูนย์
พิ ทั ก ษ์ สั น ติ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต� ำ รวจจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ หากไม่ พ บมู ล ความผิ ด จะ
ด�ำเนินการปรับสถานะเป็นปล่อยตัว และให้
หลักฐานเพื่อประกอบการขอรับเงินเยียวยา
ขัน้ ตอนที่ 3 พนักงานเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์พทิ กั ษ์สนั ติ
ใช้งานเมนูบังคับใช้พระราชก�ำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
โดยเมือ่ ทหารทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มีความจ�ำเป็นต้อง
ควบคุมตัวผูต้ อ้ งหาต่อหลังจากควบคุมแล้ว 7 วัน
จะด� ำ เนิ น การขออนุ มั ติ ต ่ อ ศาล แล้ ว ส่ ง ตั ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์พทิ กั ษ์สนั ติดำ� เนินการ
ควบคุมตัว หรือเริม่ ควบคุมตัวตามพระราชก�ำหนด
การบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. 2548 ภายใต้การอนุมตั ขิ องศาล ทัง้ นีส้ ำ� หรับ
ผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครั้งแรก พนักงาน
เจ้าหน้าทีจ่ ะท�ำการบันทึกข้อมูล และตรวจสอบ
กั บ ฐานข้ อ มู ล เดิ ม จึ ง เสนอเอกสารให้ ศ าล
พิจารณา และรอการแจ้งผลการพิจารณาผ่าน
ระบบ และหากต้องการขยายเวลาควบคุมตัว
ก็ด�ำเนินการขออนุมัติคราวละไม่เกิน 7 วัน
แต่รวมแล้วไม่เกิน 30 วัน หากไม่พบมูลความผิด
จะด�ำเนินการปรับสถานะเป็นปล่อยตัว และให้
หลักฐานเพื่อประกอบการขอรับเงินเยียวยา
ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ศาล ใช้งานระบบ
อนุญาตจับกุมและควบคุมตัวตาม ป.วิ อาญา
และกฎหมายพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่ศาลสามารถ
บันทึกข้อมูลผูเ้ ข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมครัง้ แรก
และบันทึกผลการอนุมัติการควบคุมตัวตาม
พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อแจ้งไปยังพนักงาน

เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สันติ หรือปรับสถานะ
ควบคุมตัวตาม ป.วิ อาญา เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจสถานีภูธรประจ�ำท้องที่
ขัน้ ตอนที่ 5 เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจสถานีตำ� รวจภูธร
ประจ�ำท้องที่ใช้งานเมนูการบังคับใช้กฎหมาย
ป.วิ อาญา เพื่ อ ปรั บ สถานะในหมายตาม
พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เฉพาะรายที่จับกุมตัวได้
และพิจารณาผูท้ เี่ ข้าเกณฑ์มาตรา 21 เป็นผูห้ ลงผิด
ตามพระราชบัญญัติความมั่นคงฯ หรือปรับ
สถานะควบคุมตัวตาม ป.วิ อาญา
ขัน้ ตอนที่ 6 เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำส�ำนักงานอัยการ
ใช้งานเมนูจดั การงานคดีสำ� หรับอัยการ (งานคดี)
เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงสถานะทางคดี และ
สถานะผู้ต้องสงสัยในขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรม
ขัน้ ตอนที่ 7 เจ้าหน้าทีศ่ าล ใช้งานเมนูจดั การ
งานคดี ส� ำ หรั บ ศาล (งานส� ำ นวนฝากขั ง )
เพื่อบันทึกข้อมูลฝากขังและค�ำตัดสินของศาล
ขั้นตอนที่ 8 เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสังกัด
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ใช้งานระบบติดตามคดี โดยสามารถสืบค้นได้
ตามเงื่ อ นไข เช่ น ชื่ อ -นามสกุ ล รหั ส บั ต ร
ประชาชน เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 9 เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสังกัด
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ใช้ ง านเมนู เ ยี ย วยา โดยเจ้ า หน้ า ที่ เ ยี ย วยา
จะด�ำเนินการตรวจสอบสิทธิการเยียวยาด้านจิตใจ
และตรวจสอบสิ ท ธิ เ ยี ย วยารายวั น โดยผู ้ ที่
มีสิทธิเยียวยาด้านจิตใจจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นคดี
ด้วยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
หรื อ พระราชก� ำ หนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เท่านั้น
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ส่วนผู้ได้รับสิทธิค่าชดเชยตามจ�ำนวนวันที่ถูก
ควบคุ ม ตั ว ครบ 24 ชั่ ว โมง หรื อ เต็ ม วั น
ส่วนเศษชั่วโมงปัดทิ้ง ซึ่งจะได้รับค่าชดเชย
วันละ 400 บาท
2) คดีความมั่นคงที่ไม่ได้เริ่มจากกฎหมาย
พิเศษ (เริ่มจาก ป.วิ อาญา) คดีความมั่นคงที่
ไม่ได้เริม่ จากกฎหมายพิเศษ เป็นการเริมต้นคดี
ตามวิธีปกติ โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบ
ใกล้เคียงกับแบบคดีความมั่นคงที่เริ่มจากการ
ใช้กฎหมายพิเศษ เพียงลดขั้นตอนในส่วนของ
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีท่ หารสังกัด กอ.รมน.
และพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สันติ ศูนย์
ปฏิ บั ติ ก ารต� ำ รวจจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้

แล้วเริม่ ต้นขัน้ ตอนจากปฏิบตั งิ านเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
สถานีต�ำรวจภูธรท้องที่ ในกรณีที่ควบคุมตัว
ผู้ต้องหาได้ จะด�ำเนินการบันทึกข้อมูลผู้เข้าสู่
กระบวนการยุตธิ รรม บันทึกเหตุตอ้ งสงสัย และ
ขออ� ำ นาจศาลในการควบคุ ม ตั ว เป็ น ต้ น
ซึ่ ง ในขั้ น ตอนนี้ มี ร ะบบ CRIMES ซึ่ ง พั ฒ นา
โดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติรองรับ
ส่วนกระบวนการของเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำส�ำนักงาน
อัยการ เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
สังกัด ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ด� ำ เนิ น งานติ ด ตามคดี ค วามมั่ น คงที่
เริ่มจากการใช้กฎหมายพิเศษข้างต้น

ตารางที่ 4 ขั้นตอนการด�ำเนินงานคดีความมั่นคงกรณีเริ่มต้นจาก ป.วิ อาญา

จากนั้ น คณะผู ้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบแผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เพื่อก�ำหนด
ขอบเขตของข้อมูลที่จะจัดเก็บและประมวลผล

โดยระบบต้ น แบบมี ฐ านข้ อ มู ล จ� ำ นวน 23
ฐานข้อมูล ดังภาพ 4
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ภาพ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบที่ได้ออกแบบใหม่
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4. การน�ำไปใช้
ในส่วนของการน�ำไปใช้งาน คณะผู้วิจัยได้
ทดลองน� ำ ระบบการติ ด ตามคดี ค วามมั่ น คง
และระบบการเยียวยาไปใช้งาน โดยการติดตัง้ ระบบ
กับเครื่องแม่ข่ายที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สังกัดศูนย์อ�ำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ สามารถเรียกใช้งาน

โดยเข้าไปที่ URL http://justice.sbpac.go.th/
จะปรากฏหน้ า จอซึ่ ง มี ค� ำ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล และ
เมนู ห ลั ก 2 เมนู ใ ห้ เ ลื อ กคื อ เมนู ห น้ า หลั ก
ของระบบฐานข้อมูลเพือ่ การบริหารงานยุตธิ รรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเมนูเข้าสู่ระบบ
ส�ำหรับผู้เกี่ยวข้องดังภาพ 5

ภาพ 5 หน้าแรกของระบบการติดตามคดีความมั่นคงและระบบการเยียวยา
ขัน้ ตอนทดสอบการใช้งานระบบการติดตามคดี
ความมั่นคงและระบบการเยียวยา คณะผู้วิจัย
ได้ คั ด เลื อ กผู ้ ท ดสอบระบบจากหน่ ว ยงาน
ในกระบวนการยุตธิ รรมพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
โดยท�ำหนังสือเพือ่ การประสานงานและเชิญร่วม
ทดสอบระบบในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องมะปราง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีตวั แทน
จาก 7 หน่วยงานเข้าร่วมทดสอบ ได้แก่
1) เจ้าหน้าทีเ่ ยียวยาศูนย์อำ� นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้จ�ำนวน 3 ราย

2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
จ�ำนวน 2 ราย
3) พนักงานเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์พทิ กั ษ์สนั ติ สังกัด
ศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
จ�ำนวน 2 ราย
4) เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนราธิวาส จ�ำนวน
1 ราย
5) เจ้าหน้าทีศ่ าลจังหวัดยะลา จ�ำนวน 1 ราย
6) เจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานอั ย การจั ง หวั ด
ปัตตานี จ�ำนวน 2 ราย
7) เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
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จ�ำนวน 2 ราย  
คณะผู ้ วิ จั ย ได้ แ สดงตั ว อย่ า งการใช้ ง าน
ระบบการติ ด ตามคดี ค วามมั่ น คงและระบบ
การเยียวยา พร้อมอธิบายขั้นตอน ดังตัวอย่าง
ภาพ 6 และภาพ 7 พร้อมทั้งให้ผู้ร่วมทดสอบ
ระบบประเมินใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ขัน้ ตอน
การด�ำเนินงานระบบการติดตามคดีความมัน่ คง
และระบบการเยียวยา กรณีงานคดีความมัน่ คง
เริ่มต้นจากกฎหมายพิเศษ 2) ความถูกต้องของ
พจนานุกรมฐานข้อมูล และตัวอย่างข้อมูลทีบ่ นั ทึก
และ 3) ความถูกต้องของการท�ำงานของระบบ

ต้นแบบ ซึ่งผลการทดสอบระบบพบว่า ระบบ
สามารถช่ ว ยให้ ผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ติดตามสถานะของคดีและสถานะของผู้ต้องหา
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น แต่ยังมีข้อก�ำจัดในเรื่อง
ความลับของข้อมูล และการค�ำนวณเงินเยียวยา
เนือ่ งจากมีเงือ่ นไขข้อก�ำหนดต่างๆ ทีต่ อ้ งศึกษา
เพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้การจ่ายค่าชดเชย
ตามจ�ำนวนวันทีถ่ กู ควบคุมตัว และการก�ำหนด
งบประมาณเยียวยาได้ถกู ต้องแม่นย�ำมากยิง่ ขึน้

ภาพ 6 ตัวอย่างหน้าจอบันทึกข้อมูลผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
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ภาพ 7 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเยียวยา
5. การบ�ำรุงรักษา
ปัจจุบันต้นแบบระบบการติดตามคดีความ
มัน่ คงและระบบการเยียวยาเป็นระบบทีอ่ ยูภ่ ายใต้
การดูแลและบ�ำรุงรักษาโดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร สังกัดศูนย์อำ� นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางผู้บริหาร
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้มีแนวคิดการพัฒนาระบบการติดตามคดี
ความมั่ น คงและระบบการเยี ย วยาโดยการ
ปรับปรุงจากระบบต้นแบบต่อไป
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรือ่ งระบบฐานข้อมูลเพือ่ การ
บริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยพบว่ายังมีปัญหา

ในระบบงานยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นส�ำคัญดังนี้
1) ญาติผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยไม่ทราบ
สถานะในการถูกควบคุมตัวและสถานทีค่ วบคุมตัว
ในช่วงแรก ซึ่งเป็นผลจากการสับสนด้านข้อมูล
ข่าวสาร หรือความตระหนกตกใจทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
เหตุการณ์ควบคุมตัว ซึง่ ในการควบคุมตัวจะต้อง
แจ้งญาติสายตรงให้รับทราบสถานะของการ
ควบคุมตัว
2) ผู้ขอรับการเยียวยาจ�ำนวนหลายราย
ไม่ทราบเรือ่ งสิทธิพงึ ได้รบั และปล่อยเวลานาน
จึงเข้ารับการเยียวยา โดยทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบ
สิทธิของตนเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้
ในอนาคตการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทยเพือ่ การใช้งานจริง ควรเพิม่ โมดูลส�ำหรับ
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ประชาชนเพื่ อ ให้ ส ามารถตรวจสอบสิ ท ธิ
การเยียวยาขัน้ ต้น โดยการไปสอบถามเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรใกล้บา้ น หรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองเพื่อช่วยตรวจสอบก่อนเดินทาง
มาที่ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทัง้ นีค้ ณะผูว้ จิ ยั พบว่าผูข้ อรับการเยียวยา
ส่วนใหญ่ไม่มหี นังสือรับรองซึง่ ท�ำให้ทางเจ้าหน้าที่
เยี ย วยาไม่ มี ข ้ อ มู ล จ� ำ นวนวั น ที่ ถู ก คุ ม ขั ง และ
จ�ำนวนวันทีไ่ ด้รบั การประกันตัว ท�ำให้เสียเวลา
ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อขอ
ข้อมูล
3) หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูลคดี ท�ำให้ผู้บริหาร
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่ ส ามารถติ ด ตามคดี ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว หรื อ
เป็นปัจจุบัน
4) นับจากปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน
มีผู้ต้องสงสัย/ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวตาม
ยุทธวิธีกว่า 2,913 ราย ซึ่งคดีถึงที่สุดและ
ศาลพิพากษายกฟ้อง ผู้ต้องสงสัย/ผู้ต้องหา
ในจ�ำนวนนี้ส่วนใหญ่ไม่แสดงตนจนเสียสิทธิ์
ได้รับการเยียวยา หรือทางศูนย์อ�ำ นวยการ
บริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ม่ ส ามารถ
ติดตามได้
ส�ำหรับการออกแบบระบบการติดตามคดี
ความมั่นคงและระบบการเยียวยานั้น จะช่วย
แก้ ไ ขปั ญ หาในการติ ด ตามคดี ใ นจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ เ พื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ ข องการติ ด ตามคดี ภ ายใต้ ก าร
บังคับใช้กฎหมายพิเศษและ ป.วิ อาญา และยังช่วย
ให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมสามารถ
ตอบค� ำ ถามญาติ ผู ้ ต ้ อ งสงสั ย /ผู ้ ต ้ อ งหา

ถึงการด�ำเนินงานในกระบวนการยุตธิ รรมในแต่ละ
ขั้ น ตอนและกรอบระยะเวลาที่ ก� ำ หนดใน
กฎหมายพิเศษได้อกี ทางหนึง่ นอกจากนี้ ยังช่วย
สนับสนุนการท�ำงานเยียวยาแก่เจ้าหน้าทีเ่ ยียวยา
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยช่วยให้เกิดความรวดเร็วและความแม่นย�ำ
ในการค�ำนวณเงินเยียวยาภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของ
กฎหมายพิเศษ การจ่ายค่าชดเชยตามจ�ำนวน
วันทีถ่ กู ควบคุมตัว และการก�ำหนดงบประมาณ
เยียวยา
อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น เพี ย ง
การพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) เท่านั้น
เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้านเวลา และการเข้าถึง
ข้อมูลในบางหน่วยงาน โดยเฉพาะ กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งตัวแทนผู้ให้ข้อมูลแจ้งว่า
ข้อมูลหลายอย่างเป็นข้อมูลความลับทางยุทธวิธี
ที่ไม่อาจเปิดเผยแก่คณะผู้วิจัยได้ คณะผู้วิจัย
จึงออกแบบระบบต้นแบบบนพื้นฐานของผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทีพ่ ร้อมในการร่วมทดสอบระบบ
ต้นแบบ ได้แก่ ศูนย์พิทักษ์สันติ ต�ำรวจสถานี
ต� ำ รวจภู ธ รท้ อ งที่ ส� ำ นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ศูนย์อำ� นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านัน้ ซึง่ จะท�ำให้ขอ้ มูล
การติดตามคดีในช่วง 7 วันแรก ที่ผู้ต้องสงสัย/
ผู ้ ต ้ อ งหาถู ก ควบคุ ม ตั ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 จะไม่สามารถแสดง
สถานะได้ และจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ต้องตอบค�ำถามหรือข้อสงสัยของญาติหรือ
ครอบครัวของผูต้ อ้ งสงสัย/ผูต้ อ้ งหา อาทิ ค�ำถาม
เกี่ ย วกั บ สถานที่ ค วบคุ ม ตั ว สถานะทางคดี
วันเวลาทีไ่ ด้รบั การปล่อยตัว เป็นต้น การเติมเต็ม
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กระบวนการปฏิบตั งิ านให้สมบูรณ์มากขึน้ จึงเป็น
บทบาทของผู้บริหารระดับนโยบายที่จะต้อง
ประสานงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการในเชิง
ฐานข้อมูล โดยสามารถเริ่มต้นจากสารสนเทศ
ทีส่ ามารถเปิดเผยระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงาน
ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอแนะ
คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การศึกษาวิจยั
และพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคต
ดังนี้
1. การบูรณาการข้อมูลกับระบบ CRIMES
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ การเชือ่ มโยงฐานข้อมูล
ร่วมกันจะช่วยให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจสถานีตำ� รวจ
ภูธรท้องทีแ่ ละพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการ
ยุติธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดขั้นตอน
และเวลาในการกรอกข้อมูล และการด�ำเนินงาน
แต่ ล ะขั้ น ตอน โดยเฉพาะระบบ CRIMES
มีขนั้ ตอนหลัก 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ รับแจ้งเหตุเบือ้ งต้น
สอบสวน อนุมัติ และจับกุมตัว
2. การบูรณาการข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล
กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า คณะผู้วิจัยได้ข้อมูล
จากตัวแทน กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ในครัง้ การ
จัดสัมภาษณ์แบบเจาะจง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์อำ� นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้า มีการดึงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน
ในกระบวนการยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อด�ำเนินการทางยุทธวิธี โดยเฉพาะข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัย ข้อมูลเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานในการด�ำเนินคดี ซึ่งปัจจุบัน

มีการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ศูนย์พิทักษ์สันติ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานีต�ำรวจภูธร
ท้องที่ ซึ่งในอนาคตควรมีการบูรณาการข้อมูล
ร่วมกันกับระบบ CRIMES และระบบฐานข้อมูล
ของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งระบบ
ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
3. การบูรณาการข้อมูลกับระบบ AGO Case
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ในกระบวนการเก็บข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้เดินทางไปส�ำนักอัยการจังหวัด
ปัตตานี เพื่อขอแบบฟอร์มเอกสารและศึกษา
ระบบสารสนเทศในงานคดี ส� ำ หรั บ อั ย การ
ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีการพัฒนาระบบ AGO Case
ซึ่งอยู่ในกระบวนการติดตั้งและทดลองใช้งาน
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับตารางข้อมูลผู้ใช้งาน
กลุ่มอัยการ ข้อมูลหน่วยงานที่ส่งส�ำนวน ข้อมูล
ส�ำนักงาน ข้อมูลกฎหมาย ข้อมูลประเภทคดี
ข้อมูลผู้ต้องหา ข้อมูลจ�ำเลย ข้อมูลผู้เสียหาย
หรือโจทย์ ข้อมูลผู้ตาย ข้อมูลวันนัด ข้อมูล
วันครบก�ำหนด ข้อมูลการพิจารณาคดี นอกจากนี้
ควรมีการเชื่อมโยงไปสารบบคดีอาญา และ
สารบบคดีแพ่ง
4. การบูรณาการข้อมูลกับระบบ e-COURT
Sys ส�ำนักงานศาลยุติธรรม ในกระบวนการ
เก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยได้เดินทางไปศาลจังหวัด
ยะลา เพื่อเก็บข้อมูลแบบฟอร์มคดี และฟังการ
สาธิตการใช้งานระบบฐานข้อมูล e-COURT Sys
ในส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ซึง่ ในการแสดงข้อมูล
ให้คณะผู้วิจัยเป็นการแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้
ในระบบ MS Access จ�ำนวน 6 ฐาน ซึง่ สามารถ
เชื่อมโยงระบบรับค�ำฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์
และการเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการคดี
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