บทความเกี่ยวกับการฝึกอบรม
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หลักสูตร “การพัฒนาระบบงานศาล เน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้”
ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
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ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2558

คณะผู้จัดทา (กลุ่มที่ 5)
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
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1. นางสุดธิดา ธีระอนุวัฒน์
2. นางสาวสุพัตรา ไตรปิ่นเพ็ชร
3. นางสาวคชพร โคตรหา
4. นางสาวกฤติญา ลิ้มสิทธินันท์
5. นายพีรวัฒน์ แพ่งนคร
6. นายพิชญ์ ลิ้มสมวงศ์

๒

บทนำ

ทศ

การพัฒนาและการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
และการที่เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มีราคาลดลงมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้จึงเป็นไปโดยง่ายและสะดวก นับได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ
การดารงชีวิตประจาวันของคนทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการ
พัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือ
กาไรจากการดาเนินการ แต่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีใ นประเทศได้รับความพึง
พอใจสูงสุดต่อการให้บริการขององค์กรภาครัฐสมดั่งเจตนารมณ์ในการก่อตั้งและดารงอยู่ขององค์กรนั้นๆ

ักก

ารต

่างป

ระเ

การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในองค์กรจึงเป็นวิถีทางที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกได้
ดาเนิ น การและให้ ค วามสาคั ญ โดยมีการนาเทคโนโลยี สารสนเทศในปั จจุบั นมาใช้ ในการพั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐในหลายระดับและหลายรูปแบบ เช่น การนาเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างการบริหารในรูปแบบของซอฟแวร์ที่ง่ายและสะดวกต่อการตัดสินใจในการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรใน
รูปแบบของโปรแกรมหรือซอฟแวร์สาเร็จรูปที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือขั้นตอนในการ
ทางานภายในองค์ก ร การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ใ นการสื่ อสารภายในองค์ ก รในรู ป แบบของ
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ การประชุมทางไกลด้วยวิดีโอหรือเว็บไซต์ ตลอดจนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการพัฒนาบุคลากร การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ เป็นต้น สมดังคา
กล่าวของเดฟอุลริช ปรมาจารย์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ปัจจัยสาคัญอันหนึ่งที่จะมีบทบาทสาคัญต่อการแข่งขันในอนาคต1

สำน

สานักงานศาลยุติธรรมได้ให้ความสาคัญต่อการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
ระบบงานของศาลยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการดาเนินงานตามโครงการสาคัญๆ หลาย
โครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานของศาล เช่น โครงการศาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-court) การนา
ระบบเครือข่ายเข้ามาใช้โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศใช้ระบบการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพทั้งในส่ว นของงานด้านการสนับสนุนและงานด้านการพิจารณาพิพากษาคดี ตลอดจนการ
ดาเนินงานในด้านต่างๆ ที่มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม มากไปกว่านั้น การที่
สานักงานศาลยุติธรรมได้ให้ทุนสนับสนุนแก่บุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนา
ระบบงานศาล เน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ”ณ ศูนย์ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศกอเทียส
มหาวิทยาลัยไลเดน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามและความมุ่ง มั่น
1

Dave Ulrich, Human resource champions: the next agenda for adding value and delivering results,
President and Fellows of Harvard College, USA, 1997, pp.12-13.
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ต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ ทุน
สนับสนุนในครั้งนี้ทาให้คณะผู้รับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์จากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในงานศาลของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อการระบบพัฒนางาน
ของศาลยุติธรรมไทย มากไปกว่านั้น การที่ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีศาลสาคัญๆ ระหว่างประเทศ
ตั้งอยู่หลายแห่งหรือเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางของศาลยุติธรรมโลกได้ จัดทาข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สานั กงานศาลยุติธ รรมของไทยในการให้ทุนสนับสนุนต่อบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ทั้งงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางด้านกฎหมายและการบริหารจัดการงานศาลในด้านต่างๆ จึงเป็นขวัญ
และกาลังใจที่สาคัญต่อบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นบันไดขั้น
สาคัญที่จะนาไปสู่ความร่วมมือในด้านงานศาลต่างๆ ระหว่างราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และประเทศไทย
ต่อไปในอนาคต
1.

2.

ารต

่างป

โครงสร้างองค์กรทางศาลของเนเธอร์แลนด์แต่เดิมมีลักษณะเหมือนกับฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อมี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างก็ได้มีการจัดตั้ง Raad voor de rechtspraak (คณะกรรมาธิการงานศาล
ยุติธรรมเทียบเท่าสานักงานศาลยุติธรรมของไทย) ในปี ค.ศ. 2002
ในปัจจุบันระบบโครงสร้างศาลของเนเธอร์แลนด์ยังอยู่ในขั้นตอนการปฏิรูปโดยกาลังเน้น
ในช่วงการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการอุทธรณ์คดี และการจัดการคดีทางปกครอง

สำน
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ก่อนที่ระบบศาลของเนเธอร์แลนด์ จะปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรศาลแบบรวมศูนย์ จะเป็น
รูปแบบที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัดก่อนปี ค.ศ. 2002 ระบบศาลของเนเธอร์แลนด์ ได้พัฒนา
รูปแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยมีลาดับศาลสามชั้น นอกจากนี้เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ไม่มีศาล
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้มี
สาหรับ การปรั บ ปรุ ง องค์ ก รศาลใหม่ ไ ด้ นาไปสู่ ก ารรวมศาลปกครองเข้ า ไปอยู่ ในศาล
ยุติธรรมด้วย ซึ่งปกติจะพิจารณาคดีเฉพาะคดีอาญาและคดีแพ่งเท่านั้น นอกจากนี้ ศาลแขวงซึ่งเป็นศาลที่
เล็กที่สุดของระบบศาลเนเธอร์แลนด์ ก็ได้ผนวกเข้าเป็นแผนกพิเศษในศาลชั้นต้น
ถึงอย่างไรก็ตาม ระบบศาลของเนเธอร์แลนด์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบง่ายๆ คือ
๑) ระบบศาลยุตธิ รรมทัว่ ไป (Ordinary Courts) ประกอบด้วย
- ศาลสูง (ฎีกา) (The Hoge Raad)ได้ถูกจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1582 โดยมีที่
ทาการอยู่ ณ กรุงเฮก และหลังจากได้ เอกราชจากฝรั่งเศส ศาลสูงก็ได้มีการจัดตั้งขึ้นใหม่และรับพิจารณา
คดีอาญาโดยเฉพาะปัญหาในทางกฎหมายและในปี ค.ศ. 1838 ก็ได้มีการจัดตั้งศาลสูงขึ้นแทนที่และ
ดาเนินการพิจารณาคดีเกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพ่ง รวมถึง คดีความที่เกี่ยวกับภาษีด้วย โดยจะดาเนินการ
วินิจฉัยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ ในคดีที่เกี่ยวกับการเมือง ศาลสูงจะเป็นศาล
ที่รับพิจารณาและสิ้นสุดที่ศาลนี้
๔

- ศาลอุทธรณ์ (The Gerechtshof) ศาลนี้มีอยู่ทั่วเนเธอร์แลนด์ จานวน 5 ศาล โดย
ตั้งอยู่ที่ Amsterdam, Arnhem, Den Bose, The Hague และ Leeuwarden ศาลนี้จะมีแผนกพิเศษ
มากมายและในการดาเนินการพิจารณาใช้ผู้พิพากษาขึ้นทาหน้าที่จานวน สามท่าน
- ศาลชั้นต้น (The Rechtbank) ศาลนี้จะมีอยู่จานวน 19 ศาลทั่วประเทศ และในแต่
ละศาลก็จะมีอยู่หลายองค์คณะ ซึ่งโดยหลักแล้วแต่ละองค์คณะจะมีผู้พิพากษาขึ้นทาหน้าที่พิจารณาคดี
จานวนสามท่านเพื่อดาเนินการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา
กฎหมายครอบครัว และกฎหมายแพ่ง ซึ่งมีศาลแพ่งและอาญาพิเศษด้วย
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๒) ระบบศาลปกครอง (Administrative Courts) ในระบบศาลปกครองจะมีทงั้ ที่เป็นศาล
ปกครองธรรมดาและศาลปกครองในลักษณะชานาญการพิเศษ โดยศาลปกครองแบ่งออกเป็น 3 ศาล คือ
- สภาที่ปรึกษารัฐ (Raad van State) มีหน้าที่หลักในการดาเนินการพิจารณาคดี
เกี่ยวกับกฎหมายผังเมืองและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
- The Centrale Raad van Berop โดยมีหน้าที่หลักในการดาเนินการพิจารณาคดี
เกี่ยวกับความมัง่ คงทางสังคมและเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
- The College van Beroep voor het Bedrijfsleven โดยมีหน้าทีห่ ลักในการ
ดาเนินการพิจารณาคดีเกี่ยวกับด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจ
3.

สำน
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- ความเป็นอิสระของตุลาการ
ความเป็นอิสระของตุลาการ มีรัฐธรรมนูญของ Netherlands เขียนรับรองถึงความ
เป็ น อิ สระของตุล าการไว้ โดยไม่ถู กแทรกแซง ต้ อ งเป็น อิส ระแยกอ านาจตุ ลาการกั บบริห าร ชั ด เจน
นอกจากนี้ยังมีมาตรา 6 ของศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรป เขียนรับรองถึงความเป็นอิสระในการทาหน้าที่ไว้ด้วย
- ศาลพิเศษใน Netherlands แบ่งเป็น
๑) ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (PCA)
๒) ศาลพิเศษ IRAN-UNITED STATES CLAIMS TRIBUNAL
๓) ศาลพิเศษสาหรับประเทศเลบานอน (STL)
๔) ศาลพิเศษสาหรับประเทศอิสราเอล
๕) ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ)
๖) ศาลอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวีย (ICTY)
๗) ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC)

๕

4. กำรบริหำรจัดกำรศำล (IAIC : International Association For Court Administration)
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หลายๆ ประเทศได้ให้ความร่วมมือต่อกันในการบริหารจั ดการงานศาล โดยมีการจัดตั้ง
สมาพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ประเทศในแถบยุโรป ลาติน
อเมริกาและเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และการให้ความช่วยเหลือด้าน
การบริหารจัดการงานศาล เน้นในเรื่องจรรยาบรรณของวิชาชี พและศีลธรรมของผู้พิพากษา เป็นต้น ผ่าน
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประเทศ ปีละ 2 ครั้ง IACA จึงเป็นการ
เชื่อมโยงการทางานด้านการศาลและเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อพัฒนาระบบการทางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ www.iacajournal.org ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานศาลจากประเทศต่างๆ
สาหรับประเทศในกลุ่มยุโรปเองก็ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านการบริหารงาน
ศาล ที่เรียกว่า EGPA : European Group Of Public Administration โดยใช้แนวคิดการบริหารงานศาล
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นแนวทางในการดาเนินงาน นอกจากนี้ยังมีโครงการตัวอย่างที่คิดค้นโดย
วิศวกรจากมหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์ ที่เป็นโครงการจากความร่วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิกใน
การคิดค้นการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลทางคดี เป็นต้น
ประเด็นสาคัญในการบริหารจัดการงานศาล ได้แก่
- เวลาในการพิจารณาคดี (Timeline of justice) ต้องมีการบริหารจัดการเวลาไม่ให้
ล่าช้ามากเกินไป โดยปัญหาส่วนใหญ่ของความล่าช้า มักเกิดจากขั้นตอน กระบวนการในการดาเนินงานที่
ซับซ้อนของศาล เกิดจากคู่ความทั้งสองฝ่ายพยายามหาหลักฐานโต้แย้งกันไปมา และบางกรณีทนายความ
เองรับงานคดีมากเกินไป ดังนั้น การบริหารจัดการในประเด็นดังกล่าวทาได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของทนายและสร้างความเข้าใจแก่คู่ความ การลดขั้นตอนงานโดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ รวมถึงการ
กาหนดกรอบระยะเวลาของการพิจารณาคดี ดังคากล่าวที่ว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือการปฏิเสธความ
ยุติธรรม (Justice delayed is justice denied)
- การจัดสรรคดี (Case Allocation) ประชาชนมีความคาดหวังว่าผู้พิพากษาต้อ ง
พิจารณาคดีได้ทุกประเภท ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตลอดเวลาผู้
พิพากษาไม่สามารถพิจารณาคดีได้ทุกประเภทคดี แต่ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคล ดังนั้น การแก้ไข
ปัญหาในประเด็นนี้ จึงควรมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยเหลือ รวมถึงควรมีการบริหารจัดการการ
สร้างความสมดุลให้กับผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีแต่ละประเภท
- ความโปร่งใส (Transparency) เป็นประเด็นทีม่ ีความสาคัญที่สดุ ทีป่ ระชาชนภายนอก
ให้ความสนใจ ดังนั้น ศาลจึงต้องหาวิธกี ารดาเนินการให้คู่ความและบุคคลภายนอกเกิดความเชื่อมั่น
5.

ของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานยุติธรรมมีบทบาทสาคัญต่อหัวข้อ ดังต่อไปนี้ (1)
การเข้าถึงความยุติธรรม (2) กระบวนการของเทคโนโลยีสารสนเทศในศาล (3) การจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ โดยในแต่ละหัวข้อจะมีความเกี่ยวโยงกับมาตรา
6 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนของยุโรป (ECHR) และเอกสารของสภาที่ปรึกษาตุลาการแห่งยุโรป (CCJE)
ต่ อ จากนั้ น จะกล่ า วถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ ข องศาล ซึ่ ง การวิ เ คราะห์ นี้ จ ะใช้ ข้ อ มู ล จาก แบบส ารวจของ
คณะกรรมาธิการเพื่อกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ (CEPEJ) และสภาที่ปรึกษาตุลาการแห่งยุโรป
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(1) การเข้าถึงความยุติธรรม
การเข้าถึงความยุติธรรมเป็นแนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้พิพากษาและศาลในทิศทาง
ต่างๆ การเข้าถึงความยุติธรรมไม่เพียงแต่จะกล่าวถึงมาตรา 6 ของอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนของยุโรป ยัง
กล่าวถึงการเข้าถึงข้อมูลทางด้านกฎหมายด้วยในคาวินิจฉัยที่ 14 กล่าวถึง ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยของ
กระบวนยุติธรรมเป็นแนวคิดพื้นฐานในการประกันการเข้าถึงความยุติธรรมตามมาตรา 6 ของอนุสัญญา
สิทธิมนุษยชนของยุโรป ซึ่งรวมถึงรายละเอียดหรือขอบเขตอานาจและข้อมูลในการปฏิบัติก ารของระบบ
ศาลยุติธรรมการเผยแพร่คาพิพากษาบรรทัดฐานควรจะเข้าได้ง่ายไม่มีค่าใช้จ่ายและมีความปลอดภัยซึ่ง
สภาที่ปรึกษาตุลาการแห่งยุโรปสามารถใช้ตัวบ่งชี้คาพิพากษาบรรทัดฐานระหว่างประเทศเช่นเดียวกับตัว
บ่งชี้คาพิพากษาบรรทัดฐานแห่งสหภาพยุโรปเพื่อเป็นการพัฒนาสู่สากล
(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการศาล
สิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมเป็นสิ่งสาคัญของสิทธิพลเมือง สิทธิในการพิจารณา
คดีที่เป็นธรรม รวมถึงการมีสิทธิที่จะปฏิเสธ การใช้หลักฐานพยานที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ซึ่งการจัดการ
ข้อมูลมีความสาคัญต่อกระบวนยุติธรรม จากคาตั ดสินบรรทัดฐานของศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป การ
พิจารณาคดีโ ดยใช้การประชุมแบบวีดีโอ (Videoconference) ควรมีความสอดคล้องกับมาตรา 6 ซึ่ง
รวมถึงความเป็นไปได้ในการกล่าวแถลงต่อศาลและการนาเสนอข้อมูลกฎหมายอย่างเพียงพอ สภาทีป่ รึกษา
ตุลาการแห่งยุโรป (CCJE) ตระหนักว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการเปิดโอกาสและเพิ่มสิทธิในการ
พิจารณาคดีที่เป็นธรรม ผู้พิพากษาต้องมี อานาจและคาสั่งต่อคู่ความในการเสนอเอกสารและพยานหลักฐาน
เพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยปราศจากข้อจากัด
(3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในความเป็นอิสระขององค์กรตุลาการ
ความเป็นธรรมในระบบศาลเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาแก่
ประชาชน หลักธรรมาภิบาลได้ถูกนามาเป็นจุดมุ่งหมายในการให้บริการอย่างเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ
เป็นกระบวนยุติธรรมที่เป็นกลางและมีเหตุผล ในคาวินิจฉัยที่ 14 กล่าวว่า เพื่อเป็นการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้พิพากษาและศาลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารจัดการ
คดี ความโปร่งใส กากับดูแล
6. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับศำลยุติธรรม (Technology for Justice)
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือทีส่ าคัญอย่างหนึง่ ที่นามาช่วยและสนับสนุนการ
พิจารณาพิพากษาคดีในศาล ซึ่งถูกกาหนดเอาไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหภาพยุโรป มาตรา 6
วัตถุประสงค์ของการนาเทคโนโลยีมาใช้ในงานศาล เนื่องจากมีการสารวจความต้องการ
ของผู้ที่มาติดต่องานศาล คู่ความและประชาชนถึงความคาดหวัง ความต้องการหรือแม้แต่ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการมาติดต่องานศาล พบปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
1) ความล่าช้า (Delay) สาเหตุของความล่าช้าเกิดจากปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณามี
ปริมาณมาก ซึ่งไม่สัมพันธ์กับจานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาลที่มีจานวนน้อย นอกจากนี้ ความซับซ้อน
ของขั้นตอนในการติดต่องานศาล เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตน
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เมื่อไปศาล ทาให้ปฏิบัติไม่ถูกวิธี ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ดังนั้น เมื่อมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในงานศาล จะท าให้ ล ดขั้ น ตอนต่ า งๆ ลงได้ รวมถึง เมื่อ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ ในการ จั ด การ
ลงทะเบียนจะทาให้ ทราบว่าคดีเหล่านั้นเข้าสู่ศาลเมื่อไหร่ ใช้เวลานานเกินไปหรือไม่ในการดาเนิ นคดี
นอกจากนี้เทคโนโลยีจะทาให้ข้อมูลข่าวสารมีการเผยแพร่ไปสู่คู่ความหรือประชาชนได้อย่างทั่วถึง
2) การเข้าถึง (Access) การเข้าถึงในที่นี้เน้นย้าไปที่การเข้าถึงข้อมู ลข่าวสารหรือข้อมูลที่
เป็นประโยชน์สาหรับคู่ความหรือประชาชน เช่น ข้อมูลด้านการเงิน ซึ่งการเข้าถึงนั้นเป็นไปด้วยความ
ยากลาบากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย (Lack Of Access) ระบบสารสนเทศที่ดีต้องทาให้ระบบการเข้าถึง
เป็นไปโดยง่าย นอกจากนี้ ยังรวมถึงความยากลาบากในการเดินทางไปศาล
3) ความซื่อสัตย์/การคอร์รัปชั่น (Integrity/Corruption) ปัญหาของการคอร์รัปชั่นเป็น
มรดกตกทอดสืบต่อกันมาในแต่ละศาล สาเหตุสาคัญเกิดจากผู้พิพากษามีอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เพียงผู้
เดียว การใช้ดุลยพินิจตามอาเภอใจ รวมถึงสาเหตุที่เกิดจากองค์กรเองที่มีขั้น ตอนในการปฏิบัติงานที่มี
จุดอ่อน ทาให้เกิดช่องทางในการทุจริต ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานเองขาดการมีส่วนร่วมและมีระบบอุปถัมภ์
ดังนั้น การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้จะช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ปัญหา
ต่างๆ เหล่านี้ก็จะลดลงหรือหมดไป เช่น เทคโนโลยีจะทาให้ทราบว่าคดีรับฟ้องเมื่อใด และคดีอยู่ในความ
รับผิดชอบของใคร
จากผลการวิจัยของ Ms. Dr. Dory Reilling แบ่งประเภทคดีออกเป็น 4 ประเภทตาม
แผนภาพด้านล่าง ดังนี้
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จากลักษณะและความแตกต่างของประเภทคดีตามแผนภาพข้างต้น นามาสู่การใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุน ดังนี้
คดีประเภทที่ 1 (title) เป็นลักษณะคดีที่ไม่ต้องใช้ข้ อมูลมากและไม่ จาเป็นต้องมีการ
ประสานงานมาก เช่น กรณีการไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ หากมีการฟ้องร้องกัน คดีประเภทนี้จะมีห ลักฐาน
เอกสารเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์อยู่แล้ว โจทย์สามารถยื่นฟ้องจาเลยได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดทาเอกสาร
หลักฐานอื่นๆ และไม่จาเป็นต้องมีการติดต่อประสานงานมากนัก เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เป็นการใช้
วิธีการ Case filling หรือการพิมพ์ข้อมูลเข้าไป
คดีประเภทที่ 2 (notarial) เป็นประเภทคดีที่ไม่จาเป็นต้องใช้ข้อมูลมากแต่ต้องมีการ
ประสานงานและการพูดคุยกันมาก เช่น คดีครอบครัว เป็นประเภทคดีที่เน้นการพูดคุย การตกลงเจรจา
ระหว่างคู่กรณี เทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้จึงเป็นการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์เพื่อชี้แนะ
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คดีประเภทที่ 3 (settlement) เป็นประเภทคดีที่มคี วามจาเป็นทั้งด้านข้อมูลและการ
ประสานงานกันอย่างมาก การใช้ software ในการเจรจาต่อรองจึงเป็นการช่วยสนับสนุนการจัดการคดีประเภท
นี้ได้
คดี ป ระเภทที่ 4 (judgment) เป็ น ประเภทคดี ที่ มี ค วามยากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก มี ก าร
ประสานงานกันน้อย แต่ผู้พิพากษาจาเป็นต้องมีข้อมูลจานวนมากเพื่อใช้ประกอบการใช้ดุลยพินิจ ดังนั้น
การนาข้อมูลด้านการจัดการความรู้ในรูปแบบ files electronic มาใช้จะช่วยให้การบริหารจัดการคดีง่าย
ขึ้น
โปรแกรม KEL (Quality and Innovation Program)
เป็นโปรแกรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมและกระทรวงยุตธิ รรม ซึ่งจะต้อง
มีกฎหมายรองรับ คือ กระบวนพิจารณาทางแพ่งและปกครอง ทาให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึน้
- Kel Civil Justice Project เป็นโปรแกรมที่นามาใช้ในการเรียกร้องเสียหาย ที่มี
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไม่เกิน จานวน 25,000 ยูโร โดยไม่ต้องมีทนายความเข้ามาช่วยในการดาเนินการ โดย
ส่วนมากจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับครอบครัว (คดีครอบครัว)
- Kel IT Civil 1.0 เป็นการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการใช้งานของผู้
พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของศาล โดยเปิดโอกาสให้คู่ความผู้ฟ้องคดีสามารถดาเนินการฟ้องคดีได้ด้วยตนเอง
โดยการกรอกข้อมูลลงไปในโปรแกรม จากนั้นเจ้าหน้าที่ศาลจะเป็นผู้ตรวจสอบว่ามีรายการใดไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม หลังจากนั้นก็จะส่งข้อมูลต่างๆ ไป
ยังผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นการดาเนินการโดยใช้
บุคคลไม่สามารถใช้โปรแกรม โปรแกรมดังกล่าวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน
เป็นหลัก ปัจจุบันได้พัฒนาออกมาใช้งานเวอร์ชั่น 1.0 โดยการนามาใช้งานก็จะมีการจัดทาเวอร์ชั่นทดสอบ
(Demo) เพื่อทดลองใช้ในเบื้องต้นก่อน
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7. ศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (ECHR : European Court of Human Right)

ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป มีแนวคิดในการก่อตั้งภายหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกซ้ารอย โดยได้นาแนวคิดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่
32 แฟรงคลิน ดี รุสเวลท์ ที่ได้กล่าวถึงอิสรภาพ 4 ประการที่บุคคลพึงมี ได้แก่
- หลักอิสรภาพในเรื่องศาสนา
- หลักอิสรภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น
- หลักอิสรภาพในปัจจัยพื้นฐาน
- หลักอิสรภาพในการไม่เกรงกลัวต่อผู้ร้าย
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ตั้งอยู่ที่เมืองสตราส์บูร์ก (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศสตาม
หลักการในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน ปี 1950 (The European Convention on
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Human Rights) เพื่อดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญาของประเทศสมาชิกซึ่งอนุสัญญายุโรปว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าอนุสัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พื้นฐาน (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในอนุสัญญาที่สาคัญที่สุด ที่สภายุโรป (The Council of Europe) ซึ่งประกอบด้วยประเทศ
สมาชิกของสภายุโรป ทั้ง 47 ประเทศได้เข้าเป็นภาคีและรับหลักการของอนุสัญญาฯการนาคดีขึ้นสู่ศาล
สิทธิมนุษยชนยุโรปจะสามารถทาได้โดยรัฐบาลคู่กรณีหรือบุคคลธรรมดาเพื่อฟ้องร้องรัฐบาลของรัฐภาคีทั้ง
47 ประเทศหากเกิดการละเมิดในสิทธิมนุษยชนโดยรัฐทั้งนี้คาพิพากษาของศาลมีผลผูกพันต่อรัฐคู่กรณีที่
จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งของศาลและแนวทางการพิจารณาคดียึดถือตามคาพิพากษาที่ได้พิพากษาไปแล้ว
เป็นหลัก ทั้งนี้ 47 ประเทศที่เป็นภาคีในอนุสัญญาศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนขึ้นในประเทศเหล่านี้ระหว่างรัฐต่อบุคคลก็สามารถส่งเรื่องให้กับศาลนี้ได้ภายหลังจากการตัดสิน
คดีของศาลสูงสุดในประเทศนั้นๆ เรียบร้อยแล้วแต่ที่น่าเสียดายคือในประเทศไทย และแถบทวีปเอเชียยัง
ไม่มีศาลที่ทาหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทในเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยตรงเป็นเหตุให้กรณีปัญหาสิทธิมนุษยชน
มักจะไม่ถูกแก้ไขอย่างตรงจุดและรวดเร็ว
ศาลมี ห น้ า ที่ ใ นการตี ค วามข้ อ กฎหมายและพิ จ ารณาคดี เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตาม
อนุสัญญา ECHR โดยอานาจในการรับคาฟ้องจากรัฐ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเขตอานาจศาลว่ามีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐภาคีสมาชิก ECHR
เดิม คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Human Rights Commission) มี
หน้าที่ในการไต่สวนมูลฟ้องและยื่นคาฟ้องต่อศาลแทนบุคคลต่อมาพิธีสารฉบับที่ 11 ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน
ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ได้ยุบคณะกรรมาธิการฯ ลง และให้อานาจไต่สวนมูลฟ้องอยู่ในอานาจหน้าที่
ของศาล
ศาลประกอบด้วยผู้พิพากษาเท่ากับจานวนรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญา ECHR ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยที่ประชุมสมาชิกรัฐสภายุโรป (Parliamentary Assembly) ประเทศละหนึ่งคน มีวาระในการ
ดารงตาแหน่ง 9 ปี ผู้พิพากษาจะปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความสามารถของตนอย่างอิสระไม่ขึ้นอยู่กับรัฐ
หรือสัญชาติ ในการดาเนินคดีจานวนผู้พิพากษาขององค์คณะจะขึ้นอยู่กับประเภทของคดี เช่น ในชั้นไต่
สวนมูลฟ้องมีผู้พิพากษาหนึ่งคน ในชั้นพิจารณาคดีจะมีจานวนผู้พิ พากษาในองค์คณะต่างกัน เช่น จานวน
สามคน เจ็ดคน หรือ สิบเจ็ดคน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความสาคัญของคดีคาพิพากษาของศาล ผูกพัน
รัฐภาคีให้ต้องปฏิบัติตามโดยรัฐจะต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่พบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่คา
พิพากษาจะไม่มีผลลบล้างคาพิพากษาของศาลภายในรัฐภาคี และไม่มีผลเปลี่ยนแปลงกฎหมายของรัฐภาคี
คณะกรรมการรัฐมนตรี(Committee of Ministers) มีหน้าที่สอดส่องและบังคับให้รัฐ
ปฏิบัติตามคาพิพากษา คาพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีส่วนสาคัญในการสร้างบรรทัดฐานสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศให้ชัดเจนขึ้น
ในปี ค.ศ. 2014 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปมีปริมาณคาร้อง/คาฟ้องในศาล จานวน
60,000 คดี ร้อยละ 98 ของคดีทั้งหมดเป็นคดีเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีสาระสาคัญ เนื่องจากการนาคดีขึ้นฟ้อง
ต่อศาลดาเนินการได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย
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- ศำลอำญำระหว่ำงประเทศสำหรับอดีตยูโกสลำเวีย (ICTY)
คณะตุลาการระหว่างประเทศเพื่อดาเนินคดีต่อผู้ต้องรับผิดชอบในการละเมิดกฎหมาย
มนุ ษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงซึ่งกระทาลงในดินแดนประเทศยูโกสลาเวียเดิมตั้งแต่ พ .ศ.
2534 หรือที่มักเรียกกันว่า คณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศสาหรับอดีตยูโกสลาเวีย (International
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ย่อว่า ICTY) เป็นองค์กรของสหประชาชาติซึ่งก่อตั้งขึ้น
เพื่อดาเนิ น คดีอาญาอุกฉกรรจ์ซึ่งกระทาลงในระหว่างสงครามยูโกสลาเวีย และเพื่อไต่สวนตัว การใน
ความผิดเหล่านั้น คณะตุลาการนี้เป็นศาลเฉพาะกิจ ตั้งอยู่ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
ICTY เป็นศาลที่ตั้งขึ้นเพื่อดาเนินคดีต่อผู้กระทาละเมิดต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศอย่างร้ายแรงซึ่งกระทาในดินแดนประเทศยูโกสลาเวียเดิมตั้งแต่ พ.ศ. 2534 และเป็นองค์กรที่ต้อง
พึ่งพาความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศเป็นหลัก
Registry เป็นหน่วยงานทีม่ ีหน้าที่หลัก 3 ด้าน ได้แก่
1) งานสนับสนุนงานศาล สนับสนุนงานขององค์คณะ (Chamber), โจทย์, จาเลย
2) งานด้านธุรการ
3) งานด้านบริการ
ICTY เป็นศาลนาร่องในการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การถ่ายทอดการไต่สวนคดี
การออกหมายต่าง ๆ จะต้องมีการส่งหายมาที่สานักอานวยการ (Registry) เพื่อนามาออกเลขและบันทึก
เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บข้อมูลไว้
Court Archer ทาหน้าที่ช่วยผู้พิพากษา ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับนิติกรของศาลทรัพย์สินฯ
ซึ่งทาหน้าที่ต่างจากหน้าบัลลังก์ โดย Court Archer จะทาหน้าที่ติดต่อคู่ความ เตรียมเอกสารทางคดี และ
ช่วย ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี
Video Conference ในศาล ICTY มีการนา Video Conference มาใช้ในการ
สืบพยาน เพื่อคุ้มครองพยาน และนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานของศาลในหลาย ๆ ด้าน ดังนัน้ การจัดเก็บ
เอกสารจึงมีน้อย

สำน

- ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศ (ICJ)
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ( International Court of Justice; ICJ) หรือ ศาลโลก
(World Court) เป็นศาลซึ่งตั้งขึ้นโดยกฎบัตรสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2489 ให้ทาหน้าที่สืบเนื่องต่อจาก
ศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Permanent Court of Justice; IPCJ) ที่ก่อตั้งเมื่อวันที่
10 มกราคม พ.ศ. 2463 และยุติบทบาทไปพร้อมกับสันนิบาตชาติ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอยู่ใน
ความควบคุมของสหประชาชาติ และมีบัลลังก์ที่วังสันติ (Peace Palace) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
แต่จะออกนั่งพิจารณาที่อื่นก็ได้
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีอานาจพิจารณาตัดสินคดีใด ๆ ที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศ 2 ประเทศขึ้นไป (contentious case) เช่น ข้อพิพาทเรื่องดินแดนอาณาเขต การละเมิดอานาจ
อธิปไตย ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หรือแม้แต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับเอกชนที่รัฐเป็นผู้ฟ้องแทน ฯลฯ
ทั้งนี้ ประเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องยินยอมรับอานาจศาลให้เป็นผู้พิจารณาตัดสินก่อนเท่านั้น ศาลจึงจะมี
อานาจพิจารณาตัดสินคดีนั้นได้
๑๑

ทศ

นอกจากนี้ ศาลยุติธ รรมระหว่างประเทศยังมีอานาจวินิจฉัยเพื่อให้ความเห็นเกี่ยว กับ
ประเด็นปัญหาในทางกฎหมายระหว่างประเทศ (advisory opinion) ในกรณีสามกรณีหลัก คือ กรณีแรก
ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติร้องขอ กรณีที่สอง
ตามที่องค์กรอื่นภายใต้สหประชาชาติหรือองค์การชานัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติร้องขอโดยได้รับ
การอนุ มัติจากสมัชชาใหญ่ และ กรณีที่สาม ตามที่ได้มีการให้อานาจวินิจฉัยปัญหาไว้โดยสนธิสัญญา
ตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศมี 15 คน อยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละ 9 ปี คนละวาระเดี ย ว
การพิจารณาพิพากษาคดีต้องมีตุลาการอย่างน้อย 9 คนนั่งบัลลังก์จึงจะเป็นองค์คณะ อนึ่ง ศาลจะเลือก
ประธานและรองประธานศาลเอง2
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- ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ (ICC)
ศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court : ICC) เป็นศาลถาวรระหว่าง
ประเทศ จัด ตั้งขึ้น เมื่อวัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2545 โดยธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่ าง
ประเทศ สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งคณะตุลาการถาวรมาดาเนินคดีแก่อาชญา
กร ผู้ล้างชาติ ผิดต่อมนุษยชาติ ละเมิดอาญาศึก หรือรุกรานอธิปไตย โดยบรรดาความผิดดังกล่าวที่ศาลจะ
ดาเนินคดีได้นั้นต้องเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในหรือนับแต่วันที่ศาลจัดตั้ งขึ้น ที่ทาการหลักของศาลอาญา
ระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่นครเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ศาลฯ สามารถดาเนินกระบวนยุติธรรมได้ทุก
แห่งหนในโลกนี้ ทั้งนี้ พึงทราบว่า ผู้กระทาความผิดดังกล่าวหมายเอาแต่ตัวบุคคลเท่านั้น มิได้รวมถึงการ
กระทาของรัฐถึงแม้จะเป็นความผิดเช่นว่าก็ตาม
ศาลอาญาระหว่างประเทศนี้ได้รับการออกแบบมาให้เติมเต็มภาคส่วนที่ขาดเหลือของกระ
บวนการยุติธรรมภายในประเทศ ดังนั้น ศาลนี้จึงสามารถบริหารเขตอานาจของตนได้เมื่อศาลในประเทศไม่
ประสงค์หรือไม่สามารถดาเนิ น กระบวนยุติธรรมสาหรับคดีนั้น ๆ แล้ว โดยดาเนินได้เฉพาะคดีที่ผู้ ถูก
กล่าวหาเป็นรัฐภาคีแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ ความผิดที่กล่าวหาเกิดขึ้นในดินแดนภายในอธิปไตยของรัฐภาคี
หรือที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายให้
โครงสร้าง
ศาลอาญาระหว่างประเทศอยู่ภายในบังคับของสมัชชารัฐภาคีแห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ
การบริหารงานของศาลฯ แบ่งเป็นสี่ฝ่าย คือ
1. ประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ (Presidency)
2. ฝ่ายตุลาการศาลอาญาระหว่างประเทศ (Judicial Divisions) ซึ่งแบ่งการดาเนิน
กระบวนยุตธิ รรมเป็นสามชัน้ คือ
2.1 ชั้นพิจารณาเบือ้ งต้น (Pre-trial)
2.2 ชั้นพิจารณาคดี (Trail)
2.3 ชั้นอุทธรณ์ (Appeal)
3. สานักงานอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศ (Office of the Prosecutor) และ
2

(ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/)
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4. สานักงานทะเบียนศาลอาญาระหว่างประเทศ (Registry)
อาชญากรรมในเขตอานาจศาลอาญาระหว่างประเทศ
ศาลอาญาระหว่างประเทศมีอานาจพิจารณาคดีเฉพาะปัจเจกบุคคลกระทาความผิดไม่ใช่การ
กระทาของรัฐ อาชญากรรมที่อยู่ในเขตอานาจศาลอาญาระหว่างประเทศ ได้แก่ อาชญากรรมร้ายแรงที่สุดที่สังคม
ระหว่างประเทศได้กาหนดห้ามไว้ และเกิดขึ้นภายหลังวันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๒ เป็นต้นไป อันได้แก่
(๑) การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide)
คานิยามของความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตามธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome
Statute of the International Criminal Court) เป็นไปตามข้อ ๒ ของ Convention on the
Prevention and Punishment of Crimes of Genocide ค.ศ. ๑๙๔๘ หมายถึง การกระทาที่มีเจตนา
ท าลายล้ า งทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นของกลุ่ ม ชนชาติ ชาติ พั น ธุ์ เชื้ อ ชาติ หรื อ กลุ่ ม ทางศาสนา
(๒) อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ (Crimes Against Humanity)
โดยที่ในข้อ ๗ แห่งธรรมนูญการจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศบัญญัติว่า ความผิดฐาน
อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ หมายถึง การกระทาใด ๆ ที่เมื่อกระทาในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของการ
โจมตีอย่างกว้างขวาง หรืออย่างเป็นระบบที่มเี ป้าหมายโดยตรงต่อประชาชนพลเรือน และโดยรูถ้ ึงการ
กระทานั้น เช่น การฆาตกรรม การทาลายล้าง การเนรเทศ หรือการบังคับพลเรือนให้โยกย้าย การทรมาน
หรือข่มขืนกระชาเรา เป็นต้น
(๓) อาชญากรรมสงคราม (War Crimes)
ความผิดฐานอาชญากรรมสงคราม ได้แก่ การกระทาความผิดทั้งในสถานการณ์หรือความ
ขัดแย้งด้วยอาวุธอันมีลักษณะระหว่างประเทศ (International armed conflict) และสถานการณ์ ความ
ขัดแย้งด้วยอาวุธอันไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ (Civil War) โดยอาชญากรรมสงครามภายใต้ข้อ ๘ แห่ง
ธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศ หมายถึง ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนหรือนโยบายในลักษณะที่เป็น
การกระทาที่ส่งผลต่อกองกาลังทหารหรือพลเรือนจานวนมาก (Large scale) ในระหว่างการรบ เช่น การ
ปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมต่อเชลยศึก การใช้แก็สพิษ การโจมตีเป้าหมายพลเรือน เป็นต้น
(๔) การรุกราน (Aggression)
ความผิดฐานการรุกรานนั้น แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่จะคัดค้านการรวมความผิดฐานนี้ไว้ใน
เขตอานาจศาลอาญาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่ต้องการให้มีความผิดฐานนี้ขึ้น
เพราะเกรงว่าอาจเกี่ยวโยงกับทหารของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลก ทั้งในนามของประเทศและกอง
กาลั งผสมภายใต้องค์การระหว่ างประเทศ แต่ ในที่สุด ความผิด ฐานนี้ก็ ได้รั บการระบุไ ว้ใ นข้อ ๕ ของ
ธรรมนูญก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ แต่ประเด็นปัญหาในการให้คานิยามของ “การรุกราน” นั้น ยังมี
การโต้แย้งกันอย่างกว้างขวาง3
- ศำลอนุญำโตตุลำกำรถำวร (PCA : Permanent Court of Arbitration)
ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (Permanent Court of Arbitration) ในการระงับข้อ
พิพาทในทางกฎหมาย (Legal Settlement) คือ คณะลูกขุนที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ ซึ่งพร้อม
3

(อ้างอิงจาก http://th.wikipedia.org/wiki/ศาลอาญาระหว่างประเทศ บันทึกนี้เขียนโดย นาย สุวิวัฒน์ เจนวิชชุ
วงศ์ เมื่อ 5 ปีที่แล้ว)
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ที่จะทาหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการศาลอนุญาโตตุลาการถาวร ซึ่งมีสานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮก ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาโดยอนุสัญญาเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี ที่ได้รับ
การยอมรับและแก้ไขปรับปรุงโดยที่ประชุมสันติภาพกรุงเฮก ปี ค.ศ. 1899 และปี ค.ศ. 1907
คณะอนุญาโตตุลาการที่ประจาอยู่ประกอบด้วยลูกขุนจานวน 4 คนซึ่งมีความสามารถ
ทางกฎหมายอย่างยอดเยี่ยมที่ได้รับการแต่งตั้งจากภาคีผู้ลงนามแต่ละชาติ คู่กรณีพิพาทแต่ละฝ่ายจะทา
การเลือกลูกขุนอีกฝ่ายละ 2 คน ซึ่งในสองคนนี้จะเป็นคนสัญชาติตนได้เพียงคนเดียวเท่านั้ น จากนั้นลูกขุน
จานวน 4 คนที่ได้รับการคัดเลือกจากคู่กรณีพิพาทดังกล่าว ก็จะทาการตัดเลือกลูกขุนคนที่ 5 ให้มาทา
หน้าที่เป็นประธานผู้ชี้ขาด จากที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่า ศาลอนุญาโตตุลาการนี้มิได้เป็นศาลประจาแต่
อย่างใด แต่เป็นคณะลูกขุนที่ศาลเลือกมาเท่านั้นเอง
คู่กรณีพิพาทจะดาเนินการดังนี้:
1) ค้นหาประเด็นเรื่องที่พิพาทกัน
2) ขีดวงจากัดอานาจหน้าทีข่ องศาล และ
3) ตกลงกันว่าคาตัดสินของศาลที่กระทาภายในขอบเขตจากัดเหล่านี้จะได้รับการยอมรับ
ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย4
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- ศำลพิเศษสำหรับประเทศเลบำนอน (ระบบศำลพิเศษ STL)
ศาลพิเศษสาหรับคดีของเลบานอน ก่อตั้งขึ้นด้วยเหตุการณ์ที่มีเหตุระเบิดในกรุงเบรุตซึ่ง
เป็นเมืองหลวงของเลบานอน เมื่อปี พ.ศ. 2548 จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทาให้มีผู้เสียชีวิต จานวน 22 คน
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บร่วม 200 คน โดยหนึ่งในจานวนผู้เสียชีวิตเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเลบานอน นาย
ราฟิค ฮาริรี สิ่งหนึ่งที่ทาให้ศาลแห่งนี้มีความน่าสนใจ คือ เป็นศาลที่มีการใช้ระบบการพิจารณาแบบผสม
(Hybrid) กล่าวคือ การนาหลักกฎหมายอาญาระหว่างประเทศมาใช้ควบคู่กับกฎหมายภายในประเทศของ
เลบานอน และในปัจจุบันยังคงมีผู้ถูกกล่าวหาจานวนมากที่ยังไม่ได้นาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี

ภาพแสดงห้องพิจารณาพิพากษาคดีของศาลพิเศษสาหรับเลบานอน

การบริหารจัดการงานศาล
- ใช้ระบบเทคโนโลยีชั้นสูงมาช่วยในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยมีการจัดทารายงานกระบวน
พิจารณาในรูปแบบ Transcript Real time สามารถอ่านได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ มีเจ้าหน้าที่

4

(ที่มา http://international-relations-what-to-know.blogspot.com/2010/12/blog-post_17.html)
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พิเศษในห้องคอยตรวจสอบ กลั่นกรอง รายงาน ก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะชนทางเว็บไซต์ โดยใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ 30 นาที
- การพิจารณาคดี กระทาโดยเปิดเผย แม้มีพยานที่ต้องดาเนินการในทางลับ แต่มีมาตรการคุ้มครอง
พยานโดยการแปลงเสียง การทาภาพเบลอ และในห้องพิจารณาคดีจะสามารถปิดในกรณีที่จะมี
การคุ้มครองพยาน โดยไม่ให้บุคคลภายนอกมองเห็นและได้ยินเสียงของพยาน
- ล่ามแปลภาษา แปลได้ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอาหรับ
นอกเหนือจาก 3 ภาษานี้จะมีเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาอืน่ เพิ่มเติมได้

่างป

แผนภาพแสดงการจัดวางภายในห้องพิจารณาพิพากษาคดีของศาลพิเศษสาหรับเลบานอน
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โครงสร้างของศาล แบ่งเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่
1) องค์คณะผู้พิพากษา
2) หน้าที่ฟ้องคดี (อัยการ) มีอานาจสืบสวน สอบสวน ฟ้องร้องในขอบเขตอานาจ STL
3) หน้าทีด่ แู ลจาเลย ผูต้ ้องหา จะเน้นการส่งเสริมการคุม้ ครองสิทธิผู้ต้องหา แต่ไม่ได้เป็น
ผู้แทนผูต้ ้องหา
4) สานักอานวยการ เป็นหน้าทีส่ นับสนุน ดูแล อานวยการ อาคารสถานที่ งานล่าม แถลงข่าว ฯลฯ
ส่วนบริหารจัดการ (Administration Division) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1) งานงบประมาณ
2) งานการเงินและงานทรัพยากรบุคคล
3) งานจัดหา
4) งานบริการทั่วไป
- ศำลอุทธรณ์ (Appeal The Hague)
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 ศาลอุทธรณ์ได้ดาเนินโครงการ
สาคัญที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบการ
ทางานของศาลทั้งระบบให้เป็นระบบ Digitalization กล่าวคือ
มีการจัดทาโปรแกรม Quality and Innovation in the
Judiciary (KEI) โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้กระดาษให้ได้
มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะมีผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมในการทางานของคนในองค์กร เช่น ทุกงานทุกส่วน
๑๕

จะเข้ามามีส่วนร่วมและรู้เห็นต่อกระบวนการในการทางานของส่วนงานอื่นๆ มากยิ่งขึ้น ปรับลดขั้นตอน
และกระบวนงานบางส่วนลง ซึ่งจะส่งผลให้ตาแหน่งงานลดลงไม่น้อยกว่า 1,200 ตาแหน่งในอนาคต ทั้งนี้
โปรแกรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์และใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. 2016
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คุณภาพและนวัตกรรมในการทางานของศาลยุติธรรม (Quality and Innovation in the Judiciary)
คุ ณ ภาพและนวั ต กรรมในการท างานเกิ ด จากความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของ
ผู้รับบริการทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีต่อการทางานของศาล จึงเป็นที่มาของการจัดทาโครงการ
KEI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการทางานให้รวดเร็วขึ้น กระบวนการพิจารณาคดีที่มีความเป็น
เอกภาพ และการตระหนักถึงการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ โดยโครงการนี้มีความคาดหวังว่าจะเป็นการ
ลดต้นทุนและลดบุคลากรในการทางาน รวมถึงการที่ผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีขึ้น ภายในปี ค .ศ.
2018 ศาลจะปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน ดังนี้
- ห้องพิจารณาคดีเป็นระบบดิจิตอล โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับฟ้องจนสิ้นสุด
กระบวนการ
- การเข้าถึงข้อมูลทางคดีเป็นลักษณะรวมศูนย์ เป็นรูปแบบเดียวกัน
- มีการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนการพิจารณาคดี
โดยมีสงิ่ ที่จะต้องดาเนินการ ได้แก่ มีการออกแบบกระบวนพิจารณาทางแพ่งใหม่ ปรับรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารเป็นระบบดิจติ อลทั้งหมด

ารต

- ระบบงำนศำลยุติธรรมของเนเธอร์แลนด์

สำน

ักก

ข้อมูลทัว่ ไปของเนเธอร์แลนด์
- เนเธอร์แลนด์มีประชากร จานวน 16.7 ล้านคน
- ผู้พิพากษา จานวน 2,200 คน พนักงานและเจ้าหน้าที่ (For Primary process)
จานวน 4,900 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ จานวน 1,700 คน มีระบบการทางานที่
ยืดหยุ่นได้
- ปริมาณคดีโดยเฉลี่ย จานวน 1.8 ล้านคดี
- ได้รบั การจัดสรรงบประมาณสาหรับสานักงานศาลยุติธรรม จานวน 985 ล้านยูโร/ปี
ระบบงานศาลยุติธรรมของเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วย
- ศาลชั้นต้น ได้แก่ ศาลแขวง ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัว และศาล
คดีปกครองการพิจารณาพิพากษาคดีจะไม่มรี ะบบลูกขุน ไม่มผี ู้พิพากษาสมทบ แต่มี
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาช่วยในการพิจารณาคดี
- ศาลอุทธรณ์ทาหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีที่ยนื่ อุทธรณ์ในคดีแพ่งหรือคดีอาญา โดย
จะดาเนินการพิจารณาเฉพาะข้อเท็จจริง
- ศาลฎีกาทาหน้าที่พิจารณาข้อกฎหมายว่าศาลชัน้ ต้นมีการใช้กฎหมายในการพิจารณา
พิพากษาคดีเหมาะสมหรือไม่ คาพิพากษาจากศาลฎีกาจะใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
พิจารณาพิพากษาคดีต่อไป
- ศาลพิเศษอื่นๆ ได้แก่ ศาลพิเศษเกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม ศาลอุทธรณ์กลาง
พิเศษ และคณะมนตรีแห่งรัฐ (Council Of State)
๑๖

่างป

ระเ

ทศ

คณะกรรมการของศาลยุตธิ รรม (Council For The Judiciary)
คณะกรรมการที่ทาหน้าที่กากับดูแลงานศาลทั่วไป ให้คาปรึกษาหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้กับศาล มีเป้าหมายคือ สนับสนุนงานศาลให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิก จานวน 4 คน 2 คนมาจากหน่วยงานของศาล และอีก 2 คนมาจาก
หน่วยงานภายนอก โดยมีประธานคณะกรรมการทีม่ าจากศาล ที่มาจากการเสนอชือ่ จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม และต้องได้รบั การแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์
งบประมาณของศาลยุติธรรม (Judicial Budget)
- ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ จานวน 985 ล้านยูโร/ปี โดยการจัดสรรงบประมาณ
ต้องจัดทาเป็นกฎหมายและมีการจัดทาเป็นงบประมาณประจาปี
- มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไปยังกระทรวงยุติธรรม
- Council for the Judiciary เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ
การปฏิรปู ศาลยุติธรรม (Judicial Organization And Court Management)
ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ประเทศเนเธอร์แลนด์จะมีการปฏิรูปองค์กรศาลยุตธิ รรม โดยการ
ลดขนาดองค์กรให้เล็กลง ทัง้ นี้ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ต่อเนือ่ งและรวดเร็วตามความต้องการ
ของประชาชน โดยมีวธิ ีการ ดังนี้
- ลดจานวนศาลแขวงจาก 19 ศาล ให้เหลือ 11 ศาล
- ลดจานวนศาลอุทธรณ์จาก 5 ศาล ให้เหลือ 4 ศาล
โดยมุง่ เน้นให้ศาลชั้นต้นสามารถดาเนินงานได้เบ็ดเสร็จครบถ้วน
องค์กรและการบริหารจัดการ (Judicial Organization And Court Management)

สำน
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โดยมีหลักการในการบริหารให้ทุกคน ทุกส่วนทาหน้าที่ของตนเองให้
ดีที่สุด ดาเนินการในสิ่งที่ถูกต้อง เกิดความภาคภูมิใจในหน้าที่ของตน
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ งานทุ ก ต าแหน่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้
พิ พ ากษา เน้ น การท างานแบบบู ร ณาการเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ
วัตถุประสงค์เดียวกัน

๑๗

บทสรุป
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เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและความสาคัญอย่างมากต่อการดาเนินงานของศาล ผล
การฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในการพัฒนาระบบงานศาล
พบว่า มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทุกขั้นตอนและกระบวนการของงานศาล มีเครือข่ายความร่วม
ในการด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม มี ก ารก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปี ค.ศ. 2014 – 2018 อย่างชัดเจน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงยุติธรรม
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อใช้ในการดาเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในงานศาล เพื่อแก้ไ ขและลดปัญหาต่างๆ ที่เกิด ขึ้นจากการทางานของศาล เช่น ความล่าช้าของการ
พิจารณาพิพากษาคดี ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูล ของศาลได้ยาก ปัญหาจากความซื่อสัตย์สุจริต
ของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศาล ปัญหาจากการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของศาลเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและสังคมเป็นสาคัญ
แต่ อ ย่ างไรก็ต าม การนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ใ นงานศาลอาจส่ ง ผลกระทบทั้ ง
ทางบวกและทางลบ กล่าวคือผลกระทบทางบวกเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและแก้ไขปัญหา
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สาหรับผลกระทบทางลบ ได้แก่ การลดลงของจานวนบุคลากรเมื่อนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองค์กร เกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของงาน
(Job Content) เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางานที่จะต้องปฏิบัติ เกิดความขัดแย้งของบุคลากร
เนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของงาน ประกอบกับความไม่ชัดเจนในหน้าที่ของบุคลากรแต่ละ
ตาแหน่ง เป็นผลทาให้เกิดระบบการเลื่อนตาแหน่ง และการพัฒนาบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป เกิดปัญหาการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ระบบเดิมที่ไม่ต้องการใช้งานเนื่องจากขาดทักษะ ขาดความมั่นใจเมื่อถูก
ลดทอนอานาจหรือหน้าที่ลง เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในการทางานกับระบบใหม่
ดังนั้น การสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานศาลของไทย จึงควร
วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ มีการดาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่ไป
กับการให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อระบบเฉกเช่นเดียวกับที่ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ได้ดาเนินการ นอกจากนี้ ความสาเร็จของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
ระบบงานของศาลต้ องอาศั ยปั จจั ยหลายประการ เช่ น บุค ลากรที่ มีค วามรู้ ความเข้า ใจในการใช้ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคู่ความและประชาชน งบประมาณใน
การด าเนิ น การ ประกอบกับ ผู้ บริ ห ารเป็ นปั จจั ยส าคัญ ยิ่ง ในการวางแผนการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว การติ ด ตามท าความเข้ า ใจศั ก ยภาพและผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานและบุคลากรขององค์กร ตลอดจนต้องมีการสื่อสารและบริหารความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
*************************

๑๘

