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 ๑จัดโดย กระทรวงยุติธรรม ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์  
ชั้น ๔ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

  “กระทรวงยุติธรรม”  เป็นส่วนราชการที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานในการบริหาร 
ราชการแผ่นดินของประเทศ โดยนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ประกาศจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นเมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๔๓๔ 
(ร.ศ. ๑๑๐) เพื่อรวบรวมศาลที่กระจัดกระจายตามกระทรวงต่าง ๆ  เข้ามาไว้ในกระทรวงยุติธรรม 
โดยมีกรมพระสวัสดิวัฒนวิศิษฏ์ เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์แรก  ได้ทรงวางระเบียบศาล 
แบบใหม่ประกาศจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม  มีศาลทั้งหมด  ๑๖  ศาล  รวมมาเป็นศาลสถิตยุติธรรม 
เพียง ๗ ศาล และต่อมาได้มีประกาศจัดระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ ๓ เมษายน  
พ.ศ. ๒๔๕๕ แยกหน้าที่ราชการกระทรวงยุติธรรมเป็นธุรการส่วนหนึ่ง และฝ่ายตุลาการอีกส่วนหนึ่ง
  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๒๑ บญัญตัใิหก้ระทรวงยตุธิรรม มอีำนาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัศาลยตุธิรรม แตไ่มร่วมถงึการพจิารณา 
พิพากษาคดี  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ทำให้กระทรวงยุติธรรม 
มีหน่วยงานในสังกัด ๓ หน่วยงาน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ และ 
กรมบังคับคดี  ส่วนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนั้น  เป็นหน่วยงานระดับกองขึ้นตรง 
ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
  ตอ่มาเมือ่มกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๕ 
ได้บัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระ โดยจัดตั้งเป็นสำนักงานศาลยุติธรรม จึงทำให้ 
กระทรวงยุติธรรมไม่มีภารกิจในการเป็นหน่วยงานธุรการให้กับศาลยุติธรรมอีกต่อไป ประกอบกับ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๕ ได้บัญญัติให้รัฐต้องดูแล 
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ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ฯลฯ จึงเกิดแนวคิดว่าสมควร 
จะมีการปรับปรุงโครงสร้างบทบาทอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมใหม่ และหลังจากนั้นเมื่อปี  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้มีการปฏิรูประบบราชการไทยครั้งสำคัญ  ปรากฏตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และพระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม 
พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยมีผลให้ทางกระทรวงยุติธรรมได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานในสังกัดจนกระทั่ง 
เป็นโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมใหม่ในปัจจุบัน๒ 
  ดังนั้น วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงถือเป็นวันครบรอบ ๑๑๙ ปีของการสถาปนากระทรวง 
ยตุธิรรม กระทรวงยตุธิรรมจงึไดก้ำหนดจดัการสมัมนาทางวชิาการเนือ่งในโอกาสครบรอบ ๑๑๙ ปขีึน้ 
ในหวัขอ้ “กระบวนการยตุธิรรมทีป่ระชาชนเขา้ถงึได ้(Justice for All, All for Justice)” เมือ่วนัที ่
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนข้าราชการและประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าร่วมการสัมมนา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  โดยการสมัมนาทางวชิาการในครัง้นี ้นายพรีะพนัธุ ์สาลรีฐัวภิาค รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม  
ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษ  เรื่อง “กระทรวงยุติธรรมกับการเข้าถึง 
ความยุติธรรมของประชาชน”  โดยมีนายกิตติพงษ์  กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหาร  
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม 
เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวด้วย อันมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

   นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม ได้กล่าวบรรยายพิเศษครั้งนี้ว่า การเข้าถึงกระบวนการ 
ยุติธรรมของประชาชนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีประชาชน 
เป็นจำนวนมากที่ยังไม่รู้กฎหมาย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีกฎหมาย 
ใหม่ ๆ  เกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่หากพิจารณาแล้วจะพบว่าทั้งกฎหมาย 
เก่าและใหม่ประชาชนก็ไม่รู้เช่นกัน ซึ่งไม่เพียงแต่ประชาชนเท่านั้น 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  ของรัฐก็ไม่รู้กฎหมายที่อยู่ในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของตนเองด้วย  แต่จะอาศัยวิธีปฏิบัติที่ยึดถือ 
เป็นแนวทางสืบต่อกันมา และหากมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะกลายเป็น 

การกระทำที่ผิดกฎหมายได้  ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย 
เพื่อให้พ้นจากความรับผิดไม่ได้  โดยความไม่รู้กฎหมายของประชาชนนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เป็น 
จุดเริ่มต้นของปัญหาในกระบวนการยุติธรรมอันนำไปสู่การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือใช้ไปในทาง 

 ๒สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, “ประวัติกระทรวงยุติธรรม”, ๑๑๙ ปี สถาปนากระทรวงยุติธรรม, หน้า ๕.
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ทีเ่อือ้ประโยชนแ์กฝ่า่ยใดฝา่ยหนึง่ ซึง่ในทีส่ดุประชาชนทีไ่มรู่ห้รอืไมเ่ขา้ใจกฎหมายจนกลายเปน็ปญัหา
ว่าประชาชนนั้นห่างไกลจากสิ่งที่เรียกว่า “ความยุติธรรม” หรือ “ความเป็นธรรม” มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
  ในช่วงระยะเวลา  ๑๑๙  ปีของกระทรวงยุติธรรมที่ผ่านมานั้น  หากจะแบ่งเป็นยุคสมัยสามารถ 
แบ่งออกได้เป็น ๒ ระยะคือ 

 ระยะที่หนึ่ง ตั้งแต่ก่อตั้งจนกระทั่งถึงการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔ - พ.ศ. ๒๕๔๕)  ยุคนี้เป็นช่วงเวลาที่กระทรวงยุติธรรมมีภาระ 
หน้าที่หลักในการดูแลบริหารงานธุรการให้กับสถาบันศาลยุติธรรม  โดยมิได้มีบทบาทหน้าที่ที่จะต้อง 
เข้ามาดูแลประชาชนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์  เป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือเผยแพร่ความรู้กฎหมาย 
อยา่งเปน็กจิจะลกัษณะ เพราะฉะนัน้ ประชาชนจงึอาจไมรู่ส้กึวา่กระทรวงยตุธิรรมจะใหค้วามชว่ยเหลอื 
ได้อย่างไรบ้าง แต่ที่รู้คือ การไปกระทรวงยุติธรรมคือการไปฟ้องหรือการถูกเขาฟ้องคดีเท่านั้น ซึ่งไม่ว่า 
จะไปฟ้องหรือถูกฟ้องก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เพราะหากจะฟ้องก็ไม่รู้กฎหมายและถ้าถูกฟ้องก็ไม่รู้ว่า 
จะตอ่สูอ้ยา่งไร และในอดตีกระบวนการยตุธิรรมไมว่า่จะรูห้รอืไมรู่ก้ฎหมายทางปฏบิตัจิำเปน็ตอ้งใชเ้งนิ 
เพื่อว่าจ้างทนายความให้เข้ามาช่วยในคดี  แต่ต่อมาได้มีสภาทนายความ  ทนายอาสาหรือที่ปรึกษา 
กฎหมายเข้ามาให้ความช่วยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพราะ 
ทนายความหรืออาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือทางกฎหมายต่างก็มีอาชีพเป็นทนายความซึ่งต้องรับ 
ว่าความ หรือเป็นที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมีงานประจำ แต่ต้องสละเวลาส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือประชาชน 
เพราะฉะนัน้ ในระยะแรกประชาชนจงึมปีญัหาในเรือ่งดงักลา่วเปน็อยา่งยิง่ซึง่ไมรู่ว้า่จะหาใครเปน็ทีพ่ึง่  
และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ได้รับมอบหมายให้ต้องทำงานเพื่อช่วยเหลือ  ให้ความรู้  หรือ 
แก้ปัญหาทางกฎหมายให้กับประชาชนแต่อย่างใด ประชาชนจึงมีความรู้สึกว่าตนเองห่างไกลกับ 
กระทรวงยุติธรรม

 ระยะที่สอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมภายหลัง 
การปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและภารกิจอย่าง 
มากมายในการอำนวยความยตุธิรรมใหก้บัประชาชน ประกอบกบัการทีศ่าลยตุธิรรมไดร้บัการยกสถานะ 
ให้เป็นสถาบันอิสระที่แยกออกจากฝ่ายบริหารโดยเด็ดขาด  ทำให้กระทรวงยุติธรรมมีการปรับปรุง 
โครงสร้างเพื่อสามารถเป็นหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน 
อย่างแท้จริง ดังนั้น ในยุคนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่กระทรวงยุติธรรมมีบทบาทและอำนาจหน้าที่หลักในการ
อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
  การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดและองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกับ 
ภารกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น กรมราชทัณฑ์ แต่เดิมอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ถูก 
ปรับโอนให้มาอยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนกรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
และกรมบังคับคดีซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมก็ยังคงอยู่ต่อไป แต่มีหน่วยงานซึ่ง 
ตั้งขึ้นใหม่ที่สำคัญ ๆ  เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งถือเป็น 
หน่วยงานที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรม โดยทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ของประชาชน ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายด้วย
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  นอกจากนี้  ยังมีการปรับองค์กรหรือหน่วยงานให้มาขึ้นตรงกับกระทรวงยุติธรรม  ทั้งในรูปแบบ 
ของการเปน็สว่นราชการในสงักดักระทรวงยตุธิรรมทีข่ึน้ตรงตอ่รฐัมนตรี ไดแ้ก ่สำนกังานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  (ป.ป.ท.) หรือเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่ขึ้นตรงต่อ 
รัฐมนตรี  เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) นอกจากน้ีแล้ว รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ได้กำหนดให้องค์กรอัยการซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานที่ขึ้นต่อ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานอัยการ 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระจากการกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ซึ่งหลักการที่ให้องค์กรอัยการ 
เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครั้งแรก
  ในปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้ง  “สำนักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย”๓  
เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านการสืบสวนจับกุม 
ผู้ต้องหาและนักโทษตามหมายจับหรือคำสั่งศาล  การคุ้มครองและให้ความปลอดภัยแก่พยาน 
ในคดีอาญาและบุคคลสำคัญในกระบวนการยุติธรรม  การติดตามยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ 
ความผิดทางอาญา  และการสนับสนุนการส่งตัวนักโทษหรือผู้ต้องขังเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดี 
ของศาลและบริการสาธารณะ รวมทั้งการดำเนินการให้การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการ 
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐเป็นไปโดยเคร่งครัดและถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
กระบวนการยุติธรรมและเพิ่มหลักประกันความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และเพื่อให้การบังคับใช้ 
กฎหมายเป็นไปอย่างเคร่งครัดและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  ดังนั้น  กระบวนการยุติธรรมของไทยจึงถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ 
ประชาชนมองว่ากระบวนการยุติธรรมก็คือตำรวจ ซึ่งไม่ว่าจะเกิดปัญหาใด ๆ  ขึ้นจะต้องนึกถึงตำรวจ 
เป็นอันดับแรก ซึ่งปัจจุบันภารกิจในกระบวนการยุติธรรมนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่มีการประสานนโยบายหรือดำเนินการบริหารจัดการด้านกฎหมายและ
ระบบกระบวนการยุติธรรมโดยความร่วมมือกันทำงานในลักษณะที่เรียกว่า “การบูรณาการ” เช่น 
การปราบปรามยาเสพติด ซึ่งผลรวมของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพบว่าสูงขึ้นกว่า 
สองเท่าตัวเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา 

 ๓ตามประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗  
ตอนที่ ๗๔ ก ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓.
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  แต่อย่างไรก็ตาม  งานในกระบวนการยุติธรรมนั้นแตกต่างจากงานในกระทรวงอื่น ๆ  ก็ด้วย 
เหตุงานในกระทรวงยุติธรรมนั้นจะต้องอำนวยความยุติธรรมโดยดูแลประชาชนให้เข้าถึงความ 
ยุติธรรมหรือได้รับความเป็นธรรมนั้นเป็นงานที่ไม่สามารถเลือกกลุ่มอาชีพหรือสถานะทางสังคม 
ของประชาชนที่จะดูแลได้ ยกตัวอย่างเช่น  กระทรวงเกษตรจะดูแลเฉพาะเกษตรกรเท่านั้น  ถ้าเป็น 
ผู้ประกอบอาชีพค้าขายทั่วไปก็จะไม่เกี่ยวข้อง  หรือกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลเฉพาะพ่อค้าหรือนักลงทุน  
กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลเฉพาะผู้ประกอบการโรงงาน หรือกระทรวงการคลังจะดูแลเฉพาะนักการ 
ธนาคาร เปน็ตน้ แตส่ำหรบักระทรวงยตุธิรรมแลว้ไมว่า่จะประกอบอาชพีอะไร หากตอ้งการความชว่ยเหลอื 
ในกระบวนการยุติธรรมล้วนแต่เป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่เพียงแต่ประสบปัญหาความไม่รู้กฎหมาย แต่ยังมีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ในการ
จ้างทนายความหรือหาที่ปรึกษาทางกฎหมายอีกด้วย  ดังนั้น  โอกาสที่กระทรวงยุติธรรมจะเข้าไป 
ดูแลให้ทั่วถึงจึงมีน้อยมากไปด้วย  เพราะเมื่อพิจารณาอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรม 
ที่มีเพียงแค่หลักหมื่นคน  และเมื่อย่อยลงมาในบางกรมมีเพียงแค่หลักร้อยคน  แต่ต้องดูแลประชาชน 
ทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือสถานะใดก็ตาม
  อนึ่ง  เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมและการกระจายความยุติธรรมจึงได้ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  
และอาสาสมัคร  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมดำเนินการกับกระทรวงยุติธรรม  อาทิ  
“อาสาสมัครคุมประพฤติ” เนื่องจากภารกิจในการสอดส่องดูแลผู้กระทำผิดนั้นเกินกำลังเจ้าหน้าที่ 
ของกรมคุมประพฤติ  จึงได้สร้างระบบงานอาสาสมัครคุมประพฤติขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการดำเนินงานแสวงหาข้อเท็จจริง  การติดตาม  สอดส่อง  รวมทั้งแก้ไขฟื้นฟูผู้ผู้กระทำผิด  
นอกจากนี้ยังมี “อาสาสมัครพิทักษ์ความยุติธรรม” ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล 
เรื่องอาชญากรรม  การทุจริตคอร์รัปชั่น  การละเมิดสิทธิและเสรีภาพ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
การปฏบิตังิานของหนว่ยงานในกระบวนการยตุธิรรม รวมทัง้ม ี“โครงการยตุธิรรมเคลือ่นที”่ เพือ่เผยแพร ่
ความรูด้า้นกฎหมาย รบัเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์แจง้เบาะแสการกระทำความผดิ และรบัฟงัความเดอืดรอ้น 
โดยจัดโต๊ะให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทางกฎหมายแก่ประชาชน
  เป็นที่ยอมรับว่าในระบบกระบวนการยุติธรรมนั้นต้องใช้ทุนทรัพย์  โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
กระทรวงยุติธรรมโดยตรงจะไม่เป็นปัญหาเท่าที่ควร แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนั้น 
ยังมีปัญหาอยู่บ้าง  เช่น  ศาลหรือการสอบสวน  ซึ่งหากบุคคลถูกจับกุมดำเนินคดีย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ 
การประกันตัวหรือมีสิทธิที่จะมีทนายความ  ฯลฯ  แต่เมื่อไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์ที่จะประกันตัวหรือ 
ไปวางต่อศาล  ย่อมทำให้เขาเข้าถึงความยุติธรรมไม่ได้  จนกลายเป็นคำพูดที่ว่า  “คนมีเงินเท่านั้น 
ที่จะเข้าถึงความยุติธรรมได้” ความคิดดังกล่าวนี้ เห็นว่าไม่ควรมีอยู่ในสังคมปัจจุบันเพราะจะเป็น 
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง และความรู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคม  โดยกระบวนการยุติธรรม 
ที่ล้มเหลวย่อมนำมาซึ่งปัญหาต่าง ๆ  ในสังคมอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น “กองทุนยุติธรรม” จึงมี 
บทบาทสำคัญในการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้าน 
กฎหมาย  การฟ้องร้อง  การดำเนินคดี  การบังคับคดี  หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับ
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ความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น ค่าทนายความ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อต่อสู้คดี และค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขัง เป็นต้น 
นอกจากนี้  ยังมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า “ค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ 
คา่ใชจ้า่ยแกจ่ำเลยในคดอีาญา”๔ ซึง่เปน็การชว่ยเหลอืทางการเงนิแกผู่เ้สยีหายและจำเลยในคดอีาญา 
อีกด้วย  และที่ผ่านมา  กระทรวงยุติธรรมยังได้จัดตั้ง  “สน.ยุติธรรม” เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน 
ระหวา่งกระทรวงยตุธิรรม อาสาสมคัรพทิกัษย์ตุธิรรม ชมุชน และประชาชน โดยมภีารกจิในการรบัเรือ่ง 
รอ้งเรยีน และรบัแจง้เบาะแสการกระทำความผดิจากประชาชนโดยตรงและหาทางแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้  
รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย  และการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในชุมชนด้วย  ทั้งนี้ 
ตามยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศไทยที่ต้องการให้  สน.ยุติธรรม  เป็นที่พึ่งของประชาชนที่ควบคู่กับ 
สถานีตำรวจที่มีอยู่ เดิม อันจะส่งผลให้ความยุติธรรมได้เข้าถึงประชาชน โดยประชาชนและ 
เพื่อประชาชนได้อย่างแท้จริง  ดังคำภาษาอังกฤษที่ว่า “Justice for All, All for Justice” หรือ  
“ความยุติธรรมเป็นของทุกคนแล้วทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมได้” นั่นเอง 

 ต่อจากนั้นได้มีการเสวนาเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเข้าถึงได้ (Justice for All, 
All for Justice)” โดยม ีนายภญิโญ ไตรสรุยิธรรมมา  ผูด้ำเนนิรายการของสถานโีทรทศันไ์ทยพบีเีอส  
เป็นผู้ดำเนินการเสวนา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัย 
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้แสดงความคิดเห็นว่า คำว่า  
“Justice for All, All for Justice” หากจะแปลเปน็ภาษาไทยควรจะม ี
ความหมายว่า “Justice for All” คือ ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมได้ 
โดยไมม่คีวามเหลือ่มลำ้และ “All for Justice” คอื สรรพกำลงัตา่ง ๆ  
ของสังคมต้องเอาไปใช้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  
ซึง่กระบวนการยตุธิรรมในสงัคมไทยนัน้หากพจิารณาแลว้จะพบวา่ 
มีปัญหาที่สำคัญ ๒ ประการคือ ๑) ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการ 
เขา้ถงึความยตุธิรรมของคนกลุม่ตา่ง ๆ  และ ๒) ปญัหาประสทิธภิาพ 

ของกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งโดยทั่วไปจะมองว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำนั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเรื่อง 
ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม  แต่ความเป็นจริงแล้วนับว่าเป็นปัญหาที่ไม่ยิ่งหย่อน 
ไปกว่ากัน กล่าวคือ

 ๔โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้บัญญัติ 
รับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตน 
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรับรองสิทธิ 
ในการได้รับค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตาม 
คำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด 
ดังนั้น เพื่อให้การรับรองสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้น.
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 ประเทศไทยมีการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างระบบความยุติธรรมทางอาญาที่ค่อนข้างสูง โดย 
สัดส่วนงบประมาณด้านระบบยุติธรรมทางอาญาต่อ GDP ของไทยอยู่ที่ร้อยละ ๑.๒๖ หมายความว่า 
ถ้ามีรายได้ GDP ๑๐๐ บาท จะต้องใช้เงินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางอาญาถึง ๑.๒๖ บาท และยัง
ใช้ทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยุติธรรมอีกเป็นจำนวนมากทั้งตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และ 
คมุประพฤต ิโดยประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ คน จะตอ้งใชบ้คุลากรถงึ ๔๐๐ คน คดิเปน็รอ้ยละ ๐.๔ ซึง่เมือ่ 
เปรียบเทียบกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สวีเดน ฝรั่งเศส ออสเตรีย เยอรมัน 
และองักฤษ (ยกเวน้สหรฐัอเมรกิาเทา่นัน้ทีม่สีดัสว่นสงูกวา่ไทย) ทีใ่ชท้รพัยากรในกระบวนการยตุธิรรม 
ทางอาญาน้อยกว่าไทยทั้งสิ้น  แต่ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมนั้นสูงกว่าประเทศไทย 
ซึ่งพิจารณาได้จากจำนวนคดีในแต่ละปีที่มีถึง ๑๓,๐๐๐ คดี และแม้ว่าศาลจะได้เร่งรัดการพิจารณา 
โดยปรับกระบวนวิธีพิจารณาต่าง ๆ  แล้ว ก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้หมด และจำนวนนักโทษ 
ในเรือนจำของไทยซึ่งมีจำนวนมากเกินกว่าความสามารถของเรือนจำที่จะรองรับได้  ถึงร้อยละ  ๗๐  
ซึง่หมายความวา่นกัโทษตอ้งอยูก่นัอยา่งแออดัและเกดิแรงกดดนัตอ่การเพิม่งบประมาณเพือ่เพิม่ความ 
สามารถของเรือนจำในการรองรับนักโทษ  ตัวอย่างต่าง ๆ  ดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของไทย  ซึ่งหมายความว่า แม้ว่าประเทศไทยจะใช้ทรัพยากร 
เป็นจำนวนมากเพื่อกระบวนการยุติธรรม ดังคำที่ว่า All for Justice แต่ก็ยังไม่เกิดความยุติธรรม
ที่ประชาชนทั้งหมดจะเข้าถึงได้ ดังคำที่ว่า Justice for All นั่นเอง 

 สำหรับสาเหตุของปัญหาการขาดประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของไทยที่สำคัญๆ  
มี ๒ ประการคือ 

 ประการที่ ๑ ระบบกฎหมายไทยนำโทษทางอาญามาใช้เกินความจำเป็น  ดังจะเห็นได้จาก 
จำนวนกฎหมายทีม่บีทลงโทษทางอาญามมีากถงึ ๓๕๐ ฉบบั ทัง้ ๆ  ทีป่ระเดน็ทีเ่ปน็ขอ้พพิาทในบางเรือ่ง 
เปน็ขอ้พพิาทระหวา่งเอกชนดว้ยกนั ซึง่ไมม่ผีลกระทบตอ่สงัคมโดยตรงหรอืมผีลกระทบนอ้ยมาก อาท ิ
“คดเีชค็” ซึง่ตามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิอนัเกดิจากการใชเ้ชค็ พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดใหล้กูหนี ้
ต้องรับผิดทางอาญาหากกระทำการที่กฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดนอกเหนือจากการมีความรับผิด 
ทางแพ่งตามปกติ หรือ “คดีหมิ่นประมาท” ซึ่งในช่วงหลังได้ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของนักการเมือง 
หรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัในการดำเนนิคดทีัง้ทางแพง่และทางอาญากบัสือ่มวลชน นกัวชิาการ และประชาชน 
ทัว่ไป เพือ่ปดิกัน้การแสดงความคดิเหน็หรอืกลัน่แกลง้เรยีกรอ้งคา่เสยีหายอยา่งไมส่มเหตผุล ซึง่ขอ้พพิาท 
ต่าง ๆ  ดังกล่าวน่าจะสามารถใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของกฎหมายละเมิดและกฎหมาย 
สัญญาในการระงับข้อพิพาทได้

 ประการที่ ๒ การเลือกวิธีลงโทษทางอาญาด้วยการจำคุก  เมื่อพิจารณาเฉพาะกฎหมายที่มี 
บทลงโทษทางอาญาพบว่า  ส่วนใหญ่มีความโน้มเอียงในการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยการจำคุกมากกว่า 
การลงโทษดว้ยการปรบั หรอืการใหท้ำงานบรกิารสงัคม ตามนานาอารยะประเทศทีใ่ชก้นั ซึง่ผลกระทบ 
ของการเน้นการลงโทษด้วยการจำคุกที่มากเกินไปย่อมทำให้รัฐมีต้นทุนสูงในกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา  เช่น  ต้องสร้างเรือนจำหรือว่าจ้างเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์  และผู้กระทำความผิดต้องสูญเสีย 
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เสรภีาพ เกยีรตยิศชือ่เสยีง โอกาสในการประกอบอาชพี และโอกาสในการแกไ้ขปรบัปรงุตนเอง ทัง้ ๆ  ที ่
ในหลายกรณีการกระทำความผิดนั้นไม่มีลักษณะในเชิงอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อสังคม
  นอกจากนี ้กฎหมายบางฉบบัไดม้หีนว่ยงานฝา่ยปกครองเพือ่กำกบัดแูลทางเศรษฐกจิ เชน่ กฎหมาย 
การแข่งขันทางการค้าได้ตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ในทางปฏิบัติกลับเน้น 
กระบวนการทางอาญาแทนกระบวนการทางปกครอง  ซึ่งส่งผลให้กระบวนการทางอาญากลายเป็น 
กระบวนการหลักในการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจไปอีกเช่นกัน
  ดังนั้น  เมื่อประเทศไทยมีระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมที่เน้นการใช้กระบวนการทางอาญา 
เป็นหลักในการระงับข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ย่อมส่งผลกระทบในประการต่าง ๆ  อาทิ ทำให้ 
ผู้เสียหายเลือกที่จะดำเนินคดีอาญามากเกินกว่าระดับที่เหมาะสม ซึ่งหมายถึงระดับที่มีการสูญเสีย 
ทรัพยากรของสังคมน้อยที่สุด เนื่องจากกระบวนการทางอาญานั้นใช้ทรัพยากรของรัฐ ในขณะที่ 
กระบวนการทางแพ่งจะใช้ทรัพยากรของผู้เสียหายเอง ดังนั้น การอนุญาตให้ใช้กระบวนการทางอาญา 
ในการเยียวยาในหลายกรณี จึงลดต้นทุนของผู้เสียหายให้ต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็น แต่เพิ่มต้นทุน 
ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินให้สูงขึ้น และส่งผลให้ระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรมทางอาญา
มีโครงสร้างที่ใหญ่เกินไปอันส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนี้ ในหลายกรณี 
กย็ากทีจ่ะนำตวัผูก้ระทำผดิมาลงโทษ เนือ่งจากการดำเนนิคดทีางอาญาตอ้งมพียานหลกัฐานทีส่ามารถ 
พิสูจน์จนสิ้นสงสัย (proof beyond reasonable doubt) 
  ปญัหาของระบบยตุธิรรมของไทยทีม่กีารระดมทรพัยากรเขา้ไปในเรือ่งของกระบวนการทางอาญา 
ดังกล่าวหากพิจารณาจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์แล้วจะพบว่า การดำเนินคดีทางอาญาของ 
ผู้เสียหายสามารถช่วยลดต้นทุนได้ เพราะจะมีกลไกของรัฐทั้งตำรวจและอัยการเข้ามาช่วยเหลือ 
จึงสามารถผลักต้นทุนส่วนหนึ่งไปยังภาครัฐได้ อาทิ “คดีเช็ค” ในต่างประเทศนั้นจะใช้วิธีการ 
ดำเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งผู้เสียหายต้องรับภาระทั้งค่าธรรมเนียมศาลและค่าจ้างทนายความในการดำเนิน 
คดีเอง แต่สำหรับประเทศไทยซึ่งกำหนดให้เป็นเรื่องทางอาญา  ต้นทุนส่วนใหญ่จึงถูกผลักออกจาก 
ผู้เสียหายไปสู่ภาครัฐทั้งหมด เช่น การแจ้งความก็ต้องใช้ทรัพยากรของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในชั้นอัยการ 
ก็ใช้ทรัพยากรของอัยการ ซึ่งล้วนแต่เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งสิ้น และเมื่อคดีไปถึงศาล  
ซึ่งอาจถูกตัดสินให้จำคุกก็ต้องใช้ทรัพยากรของราชทัณฑ์ เท่ากับว่ารัฐได้นำทรัพยากรของสาธารณะ 
ที่มีอยู่อย่างจำกัดในกระบวนการยุติธรรมไปใช้เพื่อติดตามทวงหนี้ให้กับเอกชน ซึ่งแทนที่จะนำไปใช้ 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจริง ๆ  ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม 
กลับนำมาใช้ในคดีเช็คหรือคดีหมิ่นประมาทที่มีเป็นจำนวนมากและเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่าง 
นักธุรกิจ จึงถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่ถูกทาง
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  นายสมชาย หอมลออ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ 
เพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ได้แสดงความคิดเห็นว่า การที่
คนในสังคมพูดถึงกระบวนการยุติธรรมว่าเป็นความเหลื่อมล้ำหรือ 
สองมาตรฐานนัน้ ไมเ่พยีงแตจ่ะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึปญัหาประสทิธภิาพ 
ของกระบวนการยตุธิรรมในสงัคมไทยเทา่นัน้ แตย่งัชีใ้หเ้หน็ถงึปญัหา 
แนวความคิดหรือความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและรัฐที่คลาดเคลื่อน 
อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจที่ว่า “ความยุติธรรมทาง 
กฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม” ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ซึ่งก่อ 
ใหเ้กดิขอ้สงสยัแกป่ระชาชนวา่ เหตใุดกฎหมายจงึไมน่ำมาซึง่ความ 
ยุติธรรม ความเสมอภาค ความอยู่ดีกินดี และสภาพแวดล้อมหรือคุณภาพชีวิตที่ดี แต่กลับต้อง 
ถกูลดิรอนสทิธเิสรภีาพสว่นบคุคล ตอ่ประเดน็ปญัหาดงักลา่วจำเปน็ตอ้งทำความเขา้ใจวา่ กฎหมายนัน้ 
มี  ๒  มิติคือ มิติที่หนึ่ง กฎหมายมีไว้เพื่อส่งเสริม เช่น ส่งเสริมการศึกษาหรือสุขภาพอนามัย  
และมติทิีส่อง กฎหมายมไีวเ้พือ่ปกปอ้ง เชน่ รฐัตอ้งจบักมุผูท้ีล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ืน่มาดำเนนิคด ีเปน็ตน้  
ดงันัน้ สทิธแิละเสรภีาพของบคุคลทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไวอ้าจถกูจำกดัได ้แตท่ัง้นีจ้ะตอ้งอยูภ่ายใตอ้ำนาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบ 
สาระสำคัญแห่งสิทธิไม่ได้ด้วย ซึ่งหลักการพื้นฐานดังกล่าวนี้หากเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 
โดยทั่วไปไม่เข้าใจก็ไม่สามารถสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้

   นางกรอุมา พงษ์น้อย ประธานกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ได้แสดงความคิดเห็นว่า  จากประสบการณ์ของตนที่ผ่านมาเห็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือความ 
ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากบทบัญญัติของกฎหมายและกลไก 
ในกระบวนการยตุธิรรมเอง ซึง่โดยทัว่ไปจะพบวา่ปญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งรฐักบัชมุชนนัน้ 
มีที่มาจาก การที่รัฐใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความไม่เป็นธรรมหรือกระทบสิทธิของ 
ประชาชนในชุมชน เช่น “แผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก”  (อีสเทิร์น ซีบอร์ด) ที่มีการเวนคืน 
ทีด่นิเพือ่สรา้งนคิมอตุสาหกรรมจนสง่ผลกระทบใหช้มุชนในบรเิวณนัน้ตอ้งลม่สลายและสภาพแวดลอ้ม 
เสื่อมโทรมลง หรือ  “การสร้างเขื่อนปากมูล”  ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ เดิม 
เคยทำอาชพีประมงหาปลาขายกลบัตอ้งอพยพยา้ยถิน่ฐานไปทำงานในเมอืงหรอืกรงุเทพมหานครแทน  
ส่วนกระบวนการยุติธรรมซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่สำคัญคือ ตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์นั้น 
จะพบวา่มกีารปฏบิตัทิีไ่มเ่ปน็ธรรมเกดิขึน้ โดยในชัน้ตำรวจ หากเปน็คดทีีช่าวบา้นเปน็ผูเ้สยีหายจะลา่ชา้ 
หรือไม่ได้รับความใส่ใจ ในชั้นอัยการ ชาวบ้านจะอยู่ในสถานะของผู้เสียหายได้ก็ต่อเมื่อถูกเข่นฆ่า  
และในชั้นศาล  การซักถามของศาล  หากตกเป็นจำเลยในคดีจะได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นอาชญากร 
ของแผ่นดิน  ในขณะเดียวกันหากเป็นผู้เสียหายอัยการก็มิได้ทำหน้าที่ของตนในการช่วยเหลือ 
ชาวบ้านทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นอยา่งเตม็ที่ รวมทัง้ยงัมทีศันคตใินทางลบตอ่ชาวบา้นทีอ่อกมาเรยีกรอ้ง 
สิทธิต่าง ๆ  อีกด้วย
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 ๕โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๙/๒๕๓๕, ๑๒๕๙/๒๕๔๒ และ ๙๙๙/๒๕๒๗.

 นายนวรัตน์ กลิ่นรัตน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า 
ระหว่างประเทศ ได้แสดงความคิดเห็นว่า การที่สังคมเกิดความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เป็นธรรมขึ้น  
ส่วนหนึ่งนั้นมีที่มาจากกฎหมายที่มีการเปิดช่องให้มีโอกาสต่อการปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน  
ทั้งนี้โดยมีสาเหตุเกิดจากปัญหาสำคัญดังนี้
 ๑. กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญามีเป็นจำนวนมาก และกฎหมายบางฉบับมีโทษปรับที่ต่ำ 
เกินไป โดยกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญาพบว่ามีจำนวนถึง ๓๕๐ ฉบับ และเมื่อพิจารณาลงไป
ในแต่ละเรื่องจะพบว่า บางเรื่องไม่น่าเชื่อว่าจะมีโทษทางอาญา เช่น พระราชบัญญัติธงฯ ที่กำหนดให้
บุคคลที่ชักธงไม่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ หากเก็บของเก่าได้อาจ
เข้าข่ายวัตถุที่ต้องห้ามซึ่งต้องโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือพระราชบัญญัติลูกเสือฯ หากแต่งเครื่องแบบ 
ไม่ถูกต้องจะต้องรับโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน เป็นต้น ซึ่งการที่กฎหมายกำหนดให้มีโทษ 
จำคกุหรอืโทษทางอาญามากเกนิไปยอ่มสง่ผลใหบ้คุคลไมว่า่ใคร ๆ  อาจถกูจำคกุไดท้ัง้สิน้ รวมทัง้ตำรวจ 
ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่หากพบเห็นการกระทำความผิดแล้วไม่จับจะมีความผิดฐานละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่๕ และอีกมุมหนึ่งยังเป็นการเปิดช่องให้ผู้ที่มีอำนาจในการจับกุมแสวงหาประโยชน ์
โดยมิชอบหรือใช้กฎหมายที่ให้อำนาจนั้นเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งกัน
 สว่นกฎหมายทีก่ำหนดโทษปรบัตำ่เกนิไปนัน้จะเหน็วา่ ในความผดิฐานปลน้ทรพัยต์ามกฎหมาย 
อาญาที่มีโทษปรับสูงที่สุดคือไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทนั้น ยังน้อยกว่าโทษปรับขั้นต่ำของกฎหมายลิขสิทธิ์ 
ที่กำหนดไว้เสียอีก ทั้ง ๆ  ที่เป็นความผิดที่เกิดจากความโลภเช่นเดียวกัน ดังนั้น บางเรื่องพิจารณาแล้ว 
กลับมีการกำหนดโทษทางอาญาโดยไม่จำเป็น  และบางเรื่องควรมีโทษปรับแต่กลับปรับในอัตราที่ต่ำ 
จนเกินไป ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้อาจนำมาซึ่งความไม่เป็นธรรมได้

 ๒. งบประมาณของระบบงานยตุธิรรมทางอาญา เมือ่พจิารณางบประมาณของระบบงานยตุธิรรม 
ทางอาญาของไทยซึ่งประกอบด้วยตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ พบว่างบประมาณ 
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตำรวจ ดังนั้นหากจะลดงบประมาณของระบบงานยุติธรรม 
ทางอาญาลงจำเป็นต้องสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการปฏิรูประบบงานของตำรวจ  
โดยตวัอยา่งปญัหาทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน เชน่ เงนิเดอืนของตำรวจชัน้ผูน้อ้ย 
ไมพ่อใช ้ซึง่เมือ่เทยีบกบัอยัการศาลหรอืพนกังานสอบสวนในหนว่ยงาน 
พิเศษ อาทิ  ดีเอสไอ.  ป.ป.ช.  หรือ  ป.ป.ส.  ซึ่งถือเป็นชั้นสอบสวน 
เชน่เดยีวกนัแตก่ลบัแตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชงิ ดงันัน้ ในบางคดหีากมกีาร 
ประสานความร่วมมือกันในการสอบสวนก็จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพได้
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  ๓. ปัญหาจากการกำหนดโทษปรับ  โดยที่ประมวลกฎหมายอาญากำหนดว่า  “ในกรณีที่ศาล 
ลงโทษปรับ  ถ้าไม่ชำระจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ”๖  นั้น  เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ที่กระทำผิดส่วนใหญ่ 
คอืผูท้ีม่ปีญัหาทางการเงนิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่เมือ่ถกูดำเนนิคดใีนชัน้ตำรวจ 
จะต้องมีเงินหรือหลักทรัพย์มาประกันตัวชั่วคราว ซึ่งเงินที่นำมาประกันตัวนั้นอาจเป็นเงินที่มาจาก 
การกูย้มืนอกระบบอนักอ่ใหเ้กดิปญัหาในประการตา่ง ๆ  ตามมาอกีเปน็จำนวนมาก และเมือ่ศาลตดัสนิวา่ 
ต้องรับโทษปรับ แต่เมื่อไม่มีเงินย่อมต้องถูกกักขังแทนค่าปรับอยู่นั่นเอง ซึ่งการถูกกักขังย่อมก่อให้เกิด 
ปัญหาคนล้นคุก ดังนั้น การกำหนดโทษปรับจึงอาจสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  
เพราะเท่ากับว่าเฉพาะคนรวยเท่านั้นจึงจะชำระได้

  ในชว่งทา้ยของการสมัมนา ดร. สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย ์ ไดแ้สดงความคดิเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะ 
และแนวทางในการสร้างความยุติธรรม ดังนี้

 ๑. ปัญหาเรื่องกฎหมาย จะเห็นได้ว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจาก 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยากรตา่ง ๆ  เชน่ กฎหมายเกีย่วกบัปา่ไม ้แหลง่นำ้ หรอืทีด่นิ หรอืจากนโยบาย 
ของรัฐตามโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งประเด็นปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นกรณีที่รัฐเข้าไป 
รุกล้ำชาวบ้าน โดยกฎหมายที่ออกมานั้นมิได้คำนึงถึงสิทธิที่มีอยู่เดิม สิทธิชุมชน หรือสิทธิในด้านต่าง ๆ  
ของประชาชนอย่างรอบด้าน  ดังนั้น  จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนนี้ให้มี 
ความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

 ๒. ปัญหาในการต่อสู้คดี ในกรณีที่คนยากจนมีปัญหาข้อพิพาทแล้วนำคดีไปขึ้นศาลจะไม่ได้
รับการปฏิบัติที่ดีเท่าที่ควรนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการไม่มีที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความที่ม ี
ความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับนายทุนซึ่งมีทนายความ 
ในระดับฝีมือดี  ในขณะที่ผู้ยากไร้ได้เพียงทนายอาสาซึ่งยังหย่อนความรู้ความสามารถ ดังนั้นจึงเป็น 
การยากที่จะทำให้คนยากจนไปต่อสู้คดีได้ 
  โดยกลไกสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้คือ  “กองทุนยุติธรรม”  ของกระทรวงยุติธรรมที่มี 
วตัถปุระสงคใ์นการชว่ยเหลอืคนยากจนเพือ่ตอ่สูค้ดดีว้ย แตท่ัง้นีม้คีวามเหน็วา่กองทนุยตุธิรรมดงักลา่ว 
ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ดังนี้
    ๑)  เพิ่มงบประมาณให้แก่กองทุนฯ เนื่องจากงบประมาณในแต่ละปีที่กองทุนฯ  ได้รับนั้น 
มีประมาณ ๓๐ - ๔๐ ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้
    ๒)   ปรับปรุงผู้พิจารณาเงินกองทุนฯ เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่ดังกล่าวในปัจจุบันจะประกอบ
ด้วยข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีตัวแทนจากภาคสังคม 
หรือประชาชนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย

 ๖ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๙ บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องโทษปรับ และไม่ชำระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาล 
พิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ แต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้น 
จะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับ ศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้...”
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  อนึง่ การแกไ้ขปญัหาในเรือ่งดงักลา่ว สามารถดำเนนิการไดโ้ดยปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วกบั 
กองทุนยุติธรรม เนื่องจากในปัจจุบันกองทุนยุติธรรมนั้นจัดตั้งโดยระเบียบกระทรวงยุติธรรม๗ ซึ่งหาก 
จะให้กองทุนมีที่มารายได้ที่แน่นอนและได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มยิ่งขึ้น ควรตราเป็นกฎหมาย 
ในระดับ “พระราชบัญญัติ” 

 ๓. ปัญหาเร่ืองการใช้หลักทรัพย์ประกันตัวช่ัวคราว  เน่ืองจากการศึกษาวิจัยพบว่าการกำหนด 
ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยพิจารณาจากเงินหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้น ส่งผลให้คนที่ยากจน 
ต้องเสียสิทธิ และมิได้เป็นหลักประกันว่าผู้นั้นจะไม่ได้หลบหนีคดี ทั้งนี้เพราะว่าคนที่มีรายได้น้อย 
หากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็ต้องถูกกักขัง ในขณะที่ผู้ที่มีรายได้สูงย่อมได้รับการปล่อยตัวไป  
และในกรณีที่ผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติซึ่งมีแนวโน้มจะหลบหนีได้ง่าย  
เมือ่ถกูจบั สว่นใหญก่จ็ะใชห้ลกัทรพัยค์ำ้ประกนัแลว้กห็ลบหนไีปในทีส่ดุ ดงันัน้ ในการปลอ่ยตวัชัว่คราว 
จึงควรพิจารณาจากการมีที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งหรือพฤติการณ์ที่จะหลบหนีหรือไม่เป็นสำคัญ

 ๔.  ปญัหาจากการกำหนดโทษปรบั จากปญัหาทีก่ลา่ววา่ “โทษปรบัทำใหเ้กดิความไมเ่ปน็ธรรม 
ระหว่างคนจนกับคนรวย” นั้นมีความเห็นว่า หากจะแก้ไขโดยเพิ่มค่าปรับให้สูงขึ้นก็จะเป็นปัญหา 
ต่อคนจนที่ต้องถูกกักขังซึ่งผลลัพธ์ไม่แตกต่างไปจากเดิม  ดังนั้น  จึงเสนอให้ใช้วิธีการลงโทษด้วย 
“การลงโทษปรับตามรายได้” (day fines) ซึ่งเป็นระบบค่าปรับที่ใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศ 
สแกนดิเนเวียและยุโรปตะวันตก โดยการลงโทษจำคุกหรือโทษปรับที่มีอยู่เดิมนั้นจะเป็นแบบตายตัว 
แต่โทษปรับตามรายได้เป็นการลงโทษทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่ง ซึ่งบังคับเอาแก่ทรัพย์จากผู้กระทำ 
ความผิดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องปรามให้ผู้กระทำผิดไม่กระทำความผิดซ้ำอีก โดยความแตกต่าง 
ระหว่างโทษปรับตามรายได้กับโทษปรับโดยทั่วไปคือ นอกจากขนาดของค่าปรับจะสอดคล้องตาม 
ความร้ายแรงหรือความหนักเบาของความผิดซึ่งสะท้อนระดับของความเสียหายแล้ว  ยังขึ้นอยู่กับ 
รายได้ของผู้กระทำความผิดอีกด้วย  ซึ่งมีวิธีการคิดคำนวณคือ  “ค่าปรับตามรายได้ = จำนวน 
หน่วยวันปรับ x รายได้สุทธิต่อวัน”
  ยกตัวอย่างเช่น หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายโดยการขับรถผ่าไฟแดงก็จะมีอัตราค่าปรับว่าถ้าขับรถ 
ผ่าไฟแดงจะต้องถูกปรับเป็นหน่วย ๓ วัน ดังนั้น คนที่มีรายได้สูงก็ต้องนำรายได้ต่อวันของตนมาคูณ 
ด้วย ๓ วันเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับ ส่วนคนที่มีรายได้น้อยก็เอารายได้นั้นมาคิดคำนวณในลักษณะเดียวกัน  
ซึง่ผลทีไ่ดจ้ะแตกตา่งกนัระหวา่งคนจนกบัคนรวย ดงันัน้ วธิกีารลงโทษเชน่นีจ้งึทำใหค้นรวยไมก่ลา้ทีจ่ะ 
ละเลยต่อโทษปรับ  เพราะค่าปรับตามรายได้จะส่งผลให้ตนต้องถูกปรับในอัตราที่สูงไปด้วย  
ในขณะเดยีวกนัคนจนกจ็ะไมถ่กูกดีกนัจากกฎหมายทีจ่ะตอ้งไปหาเงนิมาจา่ยคา่ปรบัในอตัราทีเ่กนิกำลงั 
ของตนเอง

 ๗โปรดดู ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓, ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมว่าด้วย 
หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม 
ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓.
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  นอกจากนี ้ในกรณทีีไ่มส่ามารถชำระคา่ปรบัได ้ควรนำ “โทษบรกิารสงัคม” มาใชแ้ทนการกกัขงั 
ตามที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน โดยแทนที่จะกำหนดให้กักขังแทนค่าปรับที่คิดในอัตราวันละ ๒๐๐ บาท  
ก็เปลี่ยนเป็นโทษบริการสังคมที่คิดเป็นจำนวนวันในลักษณะเดียวกัน ส่วนโทษจำคุกนั้นควรกำหนดให ้
เปน็วธิกีารสดุทา้ยทีไ่มส่ามารถใชโ้ทษปรบัหรอืโทษบรกิารสงัคมได ้และใชเ้ฉพาะกรณทีีเ่ปน็การกระทำ 
ความผิดที่มีความร้ายแรงต่อสังคมเท่านั้นด้วย 

 สรุป  จากการที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า  
ปัญหาความยุติธรรมนอกเหนือจากข้อมูลที่ทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว  
ปัญหาจำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมและรวมถึงศาลปกครองเป็นจำนวนมากนั้น 
ก็ส่งผลต่อปัญหาความยุติธรรมด้วยเช่นกัน  โดยจากข้อมูลจำนวนคดีอาญาที่ค้างหรืออยู่ระหว่าง 
การดำเนินการของศาลในปัจจุบัน  ซึ่งมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ย่อมส่งผลทำให้ผู้ที่ต้องการ 
ใชก้ระบวนการทางศาลในการแกไ้ขปญัหาขอ้พพิาทตา่ง  ๆ  ตอ้งใชเ้วลาในการรอคอยมากยิง่ขึน้ และหาก 
ยังไม่สามารถปฏิรูปกระบวนการพิจารณาความในขั้นตอนต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว  
ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นในสังคม ดังคำกล่าวที่ว่า “ความยุติธรรมที่ล่าช้า 
คือความอยุติธรรม” (Justice delayed is justice denied) 
  แต่อย่างไรก็ดี  จากการพิจารณาบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่มุ่งประสงค์จะเสริมสร้าง 
และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม 
มากยิ่งขึ้น  ซึ่งการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจอย่างเต็มความสามารถของบุคลากร 
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะทำให้ความยุติธรรม 
เป็นจริงได้ ทั้งนี้เพราะยังต้องอาศัยการใช้อำนาจรัฐของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในอันที่จะไม่กระทำการใด ๆ   
อนัเปน็การกระทบกระเทอืนตอ่สทิธแิละเสรภีาพของปจัเจกชนอกีดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบงัคบัใช้ 
กฎหมายนัน้จำเปน็ตอ้งมคีวามเทีย่งธรรม ตรงไปตรงมา ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิหรอืแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ 
และประการที่สำคัญที่สุดคือ  ความร่วมมือของภาคพลเมืองหรือประชาชนทุกคนที่ต้องตระหนักถึง 
สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเอง  และต้องยอมจำกัดขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่มีอยู่นั้น 
ภายใต้กฎหมายโดยชอบด้วย “ความยุติธรรม” จึงจะบังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงในที่สุด.   




