เอกสารหลัก สมัชชาปฏิ รปู เฉพาะประเด็น
เรือ่ ง “การปฏิ รปู กองทุนยุติธรรม เพื่อสร้างความเป็ นธรรม ลดความเหลื่อมลา้ ”
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมมิ ราเคิ ลแกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในประเทศไทย
การให้ค วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็ นผลสืบเนื่องจากข้อจากัด ในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม (Access to Justice) ซึ่งเป็ นปญั หาที่สาคัญและมีผลกระทบต่อการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมและการ
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คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน (Basic Right) ของประชาชนทีร่ ฐั ธรรมนูญรองรับไว้ โดยรูปแบบการช่วยเหลือ
ทางกฎหมายทีด่ าเนินการอยู่ในปจั จุบนั มี 2 รูปแบบ ทีส่ าคัญ คือ
1. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนภายใต้โครงสร้างของกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ มีเฉพาะ
ในคดีอาญา 2ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ในขณะทีค่ ดีแพ่งไม่ได้มกี ารกาหนดความช่วยเหลือไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
2. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนภายนอกโครงสร้างของกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ มีทงั ้
หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนให้ความช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตาม ระบบการให้ความช่วยเหลือทีม่ ี อยู่ในปจั จุบนั ยังมีอยู่อย่างจากัด ทัง้ ในด้านของบุคลากร และ
งบประมาณ
สภาพปัญหาการเข้าถึงความยุติธรรมอันเนื่ องมาจากความยากจน
การดาเนินการในกระบวนการยุติธรรมมีลกั ษณะที่เป็ นแบบแผนพิธกี ารที่ซบั ซ้อน มีความเป็ นทางการ และ
ต้องใช้ความรูท้ างเทคนิคทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทาง ทัง้ ยังมีค่าใช้จ่ายสูง ทาให้เกิดอุปสรรคแก่ “คนจน” ในการทีจ่ ะ “เข้าถึง
ความยุตธิ รรม” (Access to justice) ด้วยเพราะเหตุจากความยากจน โดยเฉพาะเมื่อมีขอ้ จากัดในการเข้าถึงความรู้ อัน
ได้แก่ ไม่รกู้ ฎหมาย และสิทธิตามกฎหมาย จึงมักตกเป็ นเหยื่อของการถูกเอาเปรียบหลอกลวง หรือละเมิดสิทธิจากคน
ที่มีสถานภาพเหนือกว่า ทัง้ ด้า นความรู้ และฐานะ น ามาซึ่งความเหลื่อมล้าทางสังคมในลัก ษณะที่เป็ น ปญั หาเชิง
โครงสร้างของประเทศ
ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า ผูต้ ้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาจะได้รบั อิสรภาพเป็ นการชัวคราวระหว่
่
างทีก่ ารพิจารณา
ของศาลยังไม่เป็ นทีส่ น้ิ สุดก็ต่อเมื่อเข้ามาสู่ “ระบบการประกันตัว” ซึง่ ต้องใช้ทรัพย์สนิ จานวนหนึ่ง เป็ นหลักประกันการ
3
ปล่อยตัวออกไปจากการควบคุม ซึง่ แม้จะมีการกาหนดหลักทรัพย์ หรือวงเงินอันเป็ นเงื่อนไขแห่งการประกันตัว ไว้เท่า
เทียมกันทุกคนในคดีประเภทเดียวกัน แต่เงินจานวนหนึ่งทีเ่ ท่ากัน เช่น หนึ่งแสนบาทสาหรับคนจนกับหนึ่งแสนบาท
สาหรับคนรวยนัน้ มีความแตกต่างกัน
ดังนัน้ กระทรวงยุ ติธรรมจึง ได้จ ัดตัง้ กองทุ นยุติธรรมขึ้น เพื่อ แก้ไขปญั หาดัง กล่า ว โดยการจัด ตัง้ กองทุ น
ยุติธรรม ซึ่งมีเป้าหมายในการให้บริการกองทุนแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน ที่เข้าสู่กระบวน การ
ยุตธิ รรมทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนและไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม ให้ได้รบั การช่วยเหลือการคุม้ ครองสิทธิ เสรีภาพ และความ
1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในส่วนที่ 4 เรื่องสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม มาตรา 39 และมาตรา40
กล่าวคือ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาคดีความอาญา มาตรา 134/1 และมาตรา 173 ระบุว่า ผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยถูกฟ้องเป็ นคดีทม่ี โี ทษจาคุก หากไม่
มีทนายความก็สามารถขอทนายความจากรัฐได้ ในขณะทีค่ ดีแพ่งไม่ได้มกี ารกาหนดความช่วยเหลือไว้ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
3
มาตรา 39 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตวิ ่า “...สิทธิทจ่ี ะได้รบั การสันนิษฐานว่าเป็ นผูบ้ ริสุทธิ ์ จะปฏิบตั ติ ่อบุคคลเสมือนเป็ นผูก้ ระทาผิด
ก่อนมีคาพิพากษามิได้”
2

๒
ยุตธิ รรม โดยมีการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวางประกันการปล่อยตัว ชัวคราว
่
ค่าจ้างทนายความ และ
ค่าธรรมเนียมขึน้ ศาล เป็ นต้น

การปฏิ รปู กองทุนยุติธรรม
แม้ว่ากองทุนยุตธิ รรมจะทาหน้าทีช่ ่วยเหลือประชาชนได้ดอี ย่างต่อเนื่อง แต่ยงั คงมีขอ้ จากัดทัง้ เรื่อง
งบประมาณ ข้อจากัดในการดาเนินการ และบทบาทหน้าทีท่ ย่ี งั ไม่ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชน กองทุน
ยุตธิ รรมแบบเดิมจึงยังไม่สามารถอานวยความยุตธิ รรมในระดับใหญ่อย่างทัวถึ
่ งได้
1. ข้อเสนอในการปฏิ รปู กองทุนยุติธรรม
1.1 การจัดให้มีกฎหมายจัดตัง้ กองทุนยุติธรรมใหม่ให้มีสถานะเป็ นนิ ติบุคคล
ไม่เพียงแต่การช่วยเหลือในด้านการเข้าสู่กระบวนการยุติ ธรรมเท่านัน้ แต่กองทุนยุตธิ รรมยังมีบทบาท
สาคัญในเรื่องการบริหารจัดการสิทธิต่างๆ ของประชาชนทีเ่ ข้าไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรับช่วงสิทธิจาก
ประชาชนทีก่ องทุนเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อไปไล่เบีย้ กับผูท้ ส่ี มควรต้องรับผิดชอบอย่างแท้จริง เช่น ผูก้ ระทาความผิดที่
เป็ นต้นเหตุแห่งความเสียหาย ดังนัน้ หากกองทุนไม่มสี ถานะเป็ นนิตบิ ุคคล กองทุนก็ย่อมไม่สามารถบริหารจัดการสิทธิ
ต่างๆ ของประชาชนได้ เมื่อกฎหมายจัดตัง้ กองทุนให้มสี ถานะเป็ นนิตบิ คุ คลแล้ว กองทุนทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลจะมีอานาจตาม
กฎหมายในการรับช่วงสิทธิของประชาชน ในกรณีท่กี องทุนให้ความช่วยเหลือไป เพื่อที่จะไปไล่เบี้ยกับต้นเหตุแห่ง
ความเสียหายทีแ่ ท้จริงได้
เนื่องจากนิตบิ ุคคลก่อตัง้ ขึน้ โดยบทบัญญัตขิ องกฎหมาย ดังนัน้ เพื่อให้กองทุนยุตธิ รรมมีสถานะเป็ นนิติ
บุคคล จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องตราพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ กองทุนยุตธิ รรม พ.ศ.... เพื่อสร้างและวางหลักการทางาน
ของกองทุนยุตธิ รรมใหม่ ทัง้ ยังส่งผลให้การช่วยเหลือประชาชนมีความคล่องตัวมากยิง่ ขึน้
1.2 ขยายภารกิ จของกองทุนยุติธรรมให้กว้างขึน้
บทบาทของกองทุนยุตธิ รรมในปจั จุบนั ยังมีอยู่จากัด กล่าวคือ ให้การช่วยเหลือด้าน ค่าทนายความ ค่า
ขึน้ ศาล รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินคดีกบั ผู้ยากไร้ และการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องเงินประกันตัวกับผู้
ยากไร้ทต่ี กเป็ นผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยในคดีอาญา แต่แท้จริงแล้วประชาชนโดยเฉพาะผูย้ ากไร้ยงั ต้องการความช่วยเหลือ
จากกองทุนยุตธิ รรมอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของการเยียวยาให้กบั ผูเ้ สียหายทีไ่ ม่มคี วามสามารถทีจ่ ะไปใช้สทิ ธิ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทาผิด โดยเฉพาะกรณีท่ผี ู้เสียหายยากไร้ท่ถี ูกกระทาความผิดอาญาและไม่ปรากฏตัว
ผูก้ ระทาความผิด รวมทัง้ กรณีท่ผี ตู้ ้องหาหรือจาเลยถูกศาลพิพากษาปล่อยตัวเพราะเหตุว่าไม่ได้กระทาความผิด แต่
ต้องถูกขังอยู่ในเรือนจาตลอดระยะเวลาของการพิจารณาคดี ซึง่ รัฐจาเป็ นต้องให้การเยียวยาตามกฎหมาย แต่สอง
กรณีทก่ี ล่าวมายังไม่อยู่ในภารกิจของกองทุนยุตธิ รรมทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือได้
ดังนัน้ ควรรวมภารกิจเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาและการเยียวยาจาเลยที่ถู กยกฟ้องใน
คดีอาญาให้เป็ นหน้าทีข่ องกองทุนยุตธิ รรมด้วย เพื่อขยายภารกิจของกองทุนยุตธิ รรมให้กว้างขึน้ และครอบคลุมความ
ต้องการของประชาชนในเรื่องการได้รบั ความเป็ นธรรม
ข้อดีของการรวมภารกิจทัง้ สองให้อยู่ในกองทุนคือ การลดต้นทุนในการจัดการ เพราะเมื่อกองทุนมี
กองทุนเดียว คณะกรรมการใหญ่ท่พี ิจารณาเป็ นคณะเดียว ต้นทุนในการบริหารจัดการกองทุนก็น้อยกว่า และจะ
ต่อเนื่องสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดตัง้ กองทุนหลายๆกองทุนให้มบี ทบาท

๓
หน้ า ที่ต่ า งๆกัน ต้ น ทุ น ในการบริห ารจัด การแต่ ล ะกองทุ น ก็จ ะมีม าก ส่ ว นข้อ เสีย คือ ภารกิจ ของกองทุ น และ
คณะกรรมการกองทุนจะมีมากขึน้ ซึง่ อาจแก้ปญั หาได้โดยการตัง้ คณะอนุกรรมการขึน้ รับผิดชอบในแต่ละงาน
1.3 เปิ ดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนมาจากหลายภาคส่วน
ปจั จุบนั คณะกรรมการบริหารกองทุนยังมีสว่ นร่วมอย่างจากัด เมื่อภารกิจกองทุนกว้างขึน้ จึงสมควร
ทีจ่ ะปฏิรปู องค์ประกอบของคณะกรรมการให้มาจากทัง้ ภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาชน โดยกาหนดในกฎหมาย
จัดตัง้ กองทุนยุตธิ รรมให้มกี ระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริหารกองทุนยุตธิ รรมทีโ่ ปร่งใส และเป็ นระบบ

2. แนวทางในการพัฒนากองทุนยุติธรรม
กองทุนยุติธรรมใหม่ท่ตี งั ้ ขึน้ โดยบทบัญญัตขิ องกฎหมายจะมีสถานะเป็ นนิตบิ ุคคล มีบทบาทภารกิจที่
กว้างขึน้ ทีจ่ ะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องความยุตธิ รรมได้ในวงกว้าง อีกทัง้ มีคณะกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมจากทัง้ ภาครัฐ
และภาคประชาชน รายจ่ายของกองทุนยุตธิ รรมใหม่ทถ่ี กู ปฏิรปู จะมีมากขึน้ อย่างแน่นอน เพราะเหตุว่ากองทุนมีภารกิจ
ทีม่ ากขึน้ ในการช่วยเหลือประชาชน ดังนัน้ เพื่อให้กองทุนยุตธิ รรมมีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายอันจะส่งผลให้เป็ นการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แนวคิดในการพัฒนากองทุนยุติธรรมจึงมี 2 ประการ คือ การเพิ่ม
รายได้ของกองทุนยุติธรรม และการลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ นของกองทุนยุติธรรม แนวคิดในการ “เพิ่มรายได้และลด
รายจ่าย” จะนามาใช้ในการพัฒนากองทุนยุตธิ รรม โดยแยกวิเคราะห์ตามภารกิจของกองทุน ดังนี้
2.1 ภารกิ จในการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม
ภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงความยุตธิ รรม เป็ นภารกิจเดิมของกองทุนยุ ตธิ รรม
ผูเ้ ขียนแยกพิจารณาเป็ นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในภารกิจส่วนนี้ในปจั จุบนั แนวทางแก้ไขปญั หาโดยการเพิม่ รายได้และแนว
ทางแก้ไขปญั หาโดยการลดรายจ่ายทีไ่ ม่จาเป็ น
2.1.1 ปัญหาที่เกิ ดขึน้ ในปัจจุบนั
 เงินกองทุนไม่เพียงพอ เนื่องจากเงินของกองทุนมาจากงบประมาณของรัฐเต็มจานวน
แต่เดิมรัฐได้จดั สรรงบประมาณปี ละ 30 ล้านบาท ซึง่ ไม่พอกับความต้องการของประชาชนทีม่ มี ากขึน้ ทุกปี เงินกองทุน
ทีม่ าจากงบประมาณของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนทัง้ ประเทศ แม้ว่าในช่วงเวลา
ต่อมาจะมีการสนับสนุนงบประมาณเพิม่ เติมเป็ น 72 ล้านบาท และในปจั จุบนั จะได้รบั เงินงบประมาณถึงปี ละ 100 ล้าน
4
บาท ก็ยงั ไม่เพียงพอทีจ่ ะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทัวถึ
่ ง
 ความต้ อ งการของประชาชนให้ก องทุ น ช่ ว ยเหลือ มีม ากขึ้น ความต้ อ งการของ
ประชาชนในการได้รบั ความช่วยเหลือจากกองทุนยุตธิ รรม ล้วนแปรผันโดยตรงกับมาตรการประชาสัมพันธ์ หากมีการ
ประชาสัมพันธ์มากขึน้ ความต้องการของประชาชนก็จะมากขึน้ เป็ นลาดับ

4

ในปี 2554 กองทุนยุตธิ รรมจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมกว่า 75 ล้านบาท ซึง่ จานวนนี้ชว่ ยเหลือ
ประชาชนได้เพียง 1289 รายทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ชิ ว่ ยเหลือเท่านัน้ ในขณะทีป่ ีงบประมาณ 2555 เพียงแค่เดือนเมษายน กองทุนยุตธิ รรมมีรายจ่ ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนเกินกว่า 30 ล้านบาท (ปี งบประมาณปี หนึ่งเริม่ จากเดือนตุลาคม – เดือนกันยายนในปี ถดั ไป) : ข้อมูลสถิตผิ ลการดาเนินงานของ
กองทุนยุตธิ รรม ระหว่างปี 2550 – 2555 จากกรมคุม้ ครองสิทธิ กระทรวงยุตธิ รรม ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

๔
 สืบเนื่ องจากประการที่ห นึ่งและประการที่สอง กล่าวคือ เมื่อรัฐต้อ งการช่วยเหลือ
ประชาชนในเรื่องความเป็ นธรรม และเงินของกองทุนยุติธรรมไม่เพียงพอทีจ่ ะช่วยเหลือประชาชนได้ รัฐก็มหี นทาง
เดียวในปจั จุบนั คือการเพิ่มงบประมาณให้กองทุนยุติธรรม ซึ่งหากรัฐทาเช่นนัน้ รัฐจะมีค่าเสียโอกาส (Opportunity
costs) ทีจ่ ะนางบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศส่วนอื่น
2.1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่ มรายได้ให้กองทุนยุติธรรม
 กองทุนมีรายจ่ายเป็ นค่าขึน้ ศาลให้กบั ประชาชนผูย้ ากไร้ รายได้ใหม่ของกองทุนก็ควร
เป็ นเงินค่าขึน้ ศาลบางส่วนทีศ่ าลหักจากค่าขึน้ ศาลของคนมีฐานะดีและนาส่งเข้ากองทุน เพื่อนาไปใช้เป็ นค่าขึน้ ศาลและ
ค่าธรรมเนียมให้กบั ผูย้ ากไร้ทไ่ี ม่มเี งินเป็ นค่าขึน้ ศาลและค่าธรรมเนียม ปจั จุบนั เงินค่าขึน้ ศาลฝ่ายโจทก์จะเป็ นผูอ้ อกไป
ก่อน แต่เมื่อโจทก์ชนะคดีศาลจะสังให้
่ จาเลยชาระค่าขึน้ ศาลและค่าธรรมเนียมแทนโจทก์ ตรงกันข้าม ถ้าฝ่ายจาเลย
ชนะคดี (หมายถึง โจทก์แ พ้ค ดี) ค่ า ขึ้น ศาลจะตกเป็ น พับ (หมายถึง ศาลจะไม่ คืน ให้โ จทก์ ) ในบางกรณี ถ้า มีก าร
ประนีประนอมยอมความกันได้โดยไม่ต้องพิพากษา ศาลอาจสังคื
่ นค่าขึน้ ศาลให้ตามอัตราทีศ่ าลกาหนด ดังนัน้ ค่าขึน้
ศาลจึง เป็ น เงิน ที่ศ าลได้ร ับ เสมอ ไม่ ว่า โจทก์ห รือ จ าเลยเป็ นฝ่า ยชนะคดี ทัง้ นี้ ข้อ เท็จ จริง มีอ ยู่ว่ า ค่ า ขึ้น ศาล หรือ
ค่าธรรมเนียมศาลเป็ นเงินทีศ่ าลจะต้องนาส่งกระทรวงการคลัง เป็ นงบประมาณแผ่นดิน แต่ทงั ้ นี้ได้มกี ารทาข้อตกลง
ระหว่างกรมบัญชีกลางและสานักงานศาลยุตธิ รรมทีใ่ ห้ศาลหักเก็บบางส่วนไว้เป็ นเงินบริหารงานของศาลเองได้ แม้ว่า
จานวนเงินที่หกั เก็บไว้จานวนดังกล่าวในปจั จุบนั ได้หกั เก็บไว้เฉพาะส่วนที่จาเป็ นเพื่อการบริหารงานเท่านัน้ แต่เงิน
ค่าธรรมเนียมศาลในส่วนทีต่ ้องส่งเป็ นเงินงบประมาณแผ่นดินก็นับว่าเป็ นแหล่งเงินได้ทม่ี ศี กั ยภาพและมีเหตุเชื่ อมโยง
กับการนามาใช้เพื่อคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้เป็ นอย่างดี
 กองทุนมีรายจ่ายเป็ นเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยที่น่าเชื่อว่าจะไม่ได้กระทา
ความผิด รายได้ใหม่ของกองทุนก็ควรเป็ นเงินทีศ่ าลริบหลักประกันผูต้ ้องหาหรือจาเลยทีห่ ลบหนี และนาบางส่วนเข้า
กองทุน เพื่อให้กองทุนไปพิจารณาช่วยเหลือผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยทีไ่ ม่มเี งินประกันตัวต่อไป
2.1.3 แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น
 รายจ่ายของกองทุน ปจั จุบ ันคือการนาเงินไปเป็ นหลักประกันให้ก ับผู้ต้องหาหรือ
จาเลยทีค่ าดว่าจะไม่ใช่ผกู้ ระทาความผิด ทัง้ ๆ ทีร่ ายจ่ายส่วนนี้ไม่น่าจะเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นในกระบวนการยุตธิ รรมของไทย
หากมีการปรับปรุงแนวคิดในเรื่องการปล่อยชัวคราวโดยไม่
่
จาเป็ นต้องเรียกหลักประกันได้ รายจ่ายส่วนนี้ก็ ไม่จาเป็ น
และกองทุนก็จะนาเงินไปช่วยผู้ยากไร้ในกรณีอ่นื ได้มากขึน้ เพราะแท้จริงแล้ว ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญาก็ไม่เคยบังคับให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลเรียกหลักประกันจากผูต้ ้องหาหรือจาเลย เพียงแต่
กาหนดให้ความผิดทีอ่ ตั ราโทษจาคุกอย่างสูงเกินห้าปี ขน้ึ ไป จะต้องมีการทาสัญญาประกัน 5 (หมายถึงนาบุคคลมาทา
สัญญาประกันตัว) โดยจะเรียกหลักประกันหรือไม่กไ็ ด้ และความผิดทีม่ อี ตั ราโทษจาคุกอย่างสูงเกินสิบปี ขน้ึ ไป ถ้า
ศาลจะปล่อยชัวคราวจะต้
่
องฟงั ความเห็นพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการก่อน6 เท่านัน้
2.2 ภารกิ จในการเยียวยาผูเ้ สียหายหรือจาเลยที่ถกู ยกฟ้ องคดีอาญา
ในปจั จุบนั ผูเ้ สียหายในคดีอาญาหรือจาเลยทีศ่ าลพิพากษายกฟ้อง จะได้รบั การเยียวยาจากรัฐตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่า ใช้จ่ายแก่ จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 โดยที่คณะ
กรรมการฯ พิจารณาจ่ายค่าเยียวยาให้กบั ผูเ้ สียหายในความผิดเกีย่ วกับชีวติ ร่างกาย และเพศ และจ่ายค่าเสียหาย

5
6

ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา 110
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา 109
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ให้กบั จาเลยทีศ่ าลยกฟ้องเพราะเหตุว่าจาเลยไม่ได้กระทาความผิด โดยคณะกรรมการจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน โดย
ยังไม่มกี องทุน
2.2.1 ปัญหาที่เกิ ดขึน้ ในปัจจุบนั
เนื่องจากภารกิจการเยียวยาผูเ้ สียหาย (เหยื่อ) และจาเลยทีศ่ าลยกฟ้อง (แพะ) ไม่มกี องทุน
ทีจ่ ะใช้เยียวยา เงินที่ใช้ในปจั จุบนั คืองบประมาณของรัฐ ดังนัน้ รายได้ท่จี ะนามาเยียวยาผู้เสียหายกับจาเลยทีศ่ าลยก
ฟ้องจึงน้อยมาก ในขณะทีผ่ เู้ สียหายและจาเลยทีถ่ ูกยกฟ้องในคดีอาญาก็มากขึน้ เรื่อยๆ
นอกจากนี้ ปญั หาอีกประการหนึ่งของการเยียวยาผู้เสียหาย คือ เมื่อคณะกรรมการสัง่
จ่ายเงินเยียวยาผูเ้ สียหายจากงบประมาณแผ่นดินไปแล้ว รัฐขาดการรับช่วงสิทธิจากผูเ้ สียหายเพื่อไปไล่เบีย้ กับผูก้ ระทา
ความผิดที่แท้จริงที่เป็ นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากคณะกรรมการจ่ายเงินให้กบั ผู้เสียหายแล้ว ในปจั จุบนั
คณะกรรมการไม่สามารถรับช่วงสิทธิไปเรียกร้องกับผูก้ ระทาความผิดทีแ่ ท้จริงทีท่ าให้เกิดความเสียหายได้
2.2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่ มรายได้
แนวคิดของความเป็ นปึ กแผ่นของคนในสังคม (Solidarity) เป็ นแนวคิดของการ ลดความ
เหลื่อ มล้ า เพื่อ ให้ค นที่มีฐานะดีไ ด้ช่ วยเหลือ คนที่ยากไร้ด้อ ยโอกาสในสัง คมผ่ า นกระบวนการทางกฎหมาย เมื่อ
ผูเ้ สียหายในคดีอาญาเป็ นผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อน การเยียวยาผูเ้ สียหายจึงเป็ นเรื่องทีส่ งั คมต้องช่วยกันรับผิดชอบโดย
ผ่านทางการเยียวยาโดยกองทุนยุติธรรม วิธกี ารเพิม่ รายได้ให้กองทุนยุติธรรมในภารกิจเยียวยาผู้เสียหายทาได้ 2
ลักษณะ คือ
ก) การเพิ่ มเงิ นสมทบเข้ากองทุนยุติธรรมจากแหล่งต่างๆ
 การนาเงินค่าปรับจากผูก้ ระทาความผิดอาญาบางส่วน สมทบเข้ากองทุน โดย
ั
เงินค่าปรับปจจุบนั ศาลต้องนาส่งกระทรวงการคลัง แต่มขี อ้ ตกลงพิเศษให้ศาลเก็บไว้เช่นกัน ดังนัน้ แนวทางในการนา
ค่าปรับ มาใช้เ ยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาคือ การกาหนดในกฎหมายให้ศาลน าเงินค่ าปรับบางส่วนตามอัต ราที่
กฎหมายกาหนดส่งสมทบเข้ากองทุนยุตธิ รรมเพื่อเยียวยาผูเ้ สียหาย
 การหัก เงินบางส่ว นของเบี้ย ประกัน ภัยของคนทัง้ ประเทศ สมทบเข้า กองทุ น
ยุตธิ รรม เพื่อไปเยียวยาผูเ้ สียหายทีย่ ากไร้ทไ่ี ม่มโี อกาสประกันภัยความเสียหาย ในประเทศฝรังเศสก็
่
มกี องทุนเยียวยา
ผูเ้ สียหายเช่นเดียวกันโดยรัฐบัญญัติฉบับวันที่ 3 มกราคม 1977 ให้มกี องทุนเยียวยาผู้เสียหายความผิดอาญา โดย
แหล่งเงินได้ของกองทุนมีทม่ี าสาคัญจากการหักเบีย้ ประกันภัยจากสัญญาประกันภัยต่างๆของทัง้ ประเทศ โดยบริษัท
ประกันภัยจะนาส่งเงินโดยคานวณจากจานวนสัญญา สัญญาละ 3.30 ยูโร (ประมาณ 132 บาท) เพื่อสมทบเข้ากองทุน8
เมื่อคนมีฐานะดีในสังคมป้องกันอันตรายโดยการซื้อประกันภัยรูปแบบต่ างๆ จากบริษัทประกัน เพื่อหวังให้บริษั ท
ประกันภัยเยียวยาความเสียหายให้หากมีภัยขึ้นในอนาคต ในขณะที่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในสังคมไม่สามารถซื้อ
ประกันภัยได้ โดยกาหนดในกฎหมายให้บริษัทประกันภัยหักเบี้ยประกันภัยตามอัตราที่กาหนดนาส่งสมทบกองทุน
ยุติธรรม เพื่อนาไปช่วยเหลือผู้เสียหายที่ไม่มโี อกาสประกันภัย และไม่มโี อกาสได้รบั การเยียวยาความเสียหาย ซึ่ง
บริษัทประกันภัยก็ไม่ใช่เป็ นผู้เสียเงิน สมทบเข้ากองทุนยุติธรรม เพราะบริษัทก็จะผลักภาระไปให้กบั ผู้ทาสัญญา
ประกันภัยนันเอง
่
7

สานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู้ สียหายและจาเลยในคดีอาญา (สชง.) ได้รบั งบประมาณปี ละประมาณ 200 ล้านบาท ซึง่ เป็ นงบประมาณจากรัฐ
เต็มจานวน โดยข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนในไตรมาสแรกของปี 2556 (ตุลาคม 55 – มกราคม 2556) กรมคุม้ ครองสิทธิ ในส่วนของ สชง. พบว่า
สามารถช่วยเหลือประชาชนเพียงร้อยละ 10 ของผูท้ อ่ี ยู่ในข่ายทีค่ วรจะได้รบั ความช่วยเหลือจากการเป็ นเหยื่ออาชญากรรม ในขณะทีม่ รี ายจ่ายเพื่อการ
ช่วยเหลือในไตรมาสนี้กว่า 123 ล้านบาท จาก 200 ล้านบาท ซึง่ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการประสานงานกับสถานีตารวจทัวประเทศในการแจ้
่
งสิทธิแก่
ประชาชนได้อย่างทัวถึ
่ ง/ ข้อมูลจากการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม ร่วมกับกระทรวงยุตธิ รรม วันที่ 25 มกราคม 2556
8
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๖
ข) การเพิ่ มรายได้กองทุนยุติธรรมโดยการไล่เบี้ยจากผูก้ ระทาความผิดที่ก่อให้เกิ ด
ความเสียหาย
 เมื่อกองทุนยุตธิ รรมมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล และเมื่อกองทุนยุตธิ รรมจ่ายเงินเยียวยา
ผูเ้ สียหายแล้ว กองทุนยุตธิ รรมสามารถรับช่วงสิทธิของผูเ้ สียหายไปไล่เบีย้ กับผูก้ ระทาความผิดทีแ่ ท้จริงได้ เมื่อผูก้ ระทา
ความผิดทีแ่ ท้จริงถูกบังคับชดใช้เงินเข้ากองทุน กองทุนก็จะมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการไล่เบีย้ ดังกล่าว
2.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น
กาหนดให้คณะกรรมการกองทุนสามารถเจรจาค่าเสียหายกับผูเ้ สียหายได้เบือ้ งต้น หาก
ผู้เสียหายพอใจก็ยุติ หากผู้เสียหายไม่พอใจ ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลบังคับให้กองทุนจ่ายได้
วิธกี ารนี้จะช่วยลดรายจ่ายให้กบั กองทุนได้เพราะหลักการเยียวยาให้ผเู้ สียหายอยู่ทค่ี วามพึงพอใจเป็ นหลัก ดังนัน้ บาง
กรณีผเู้ สียหายพอใจในค่าเสียหายเบือ้ งต้นแล้วก็ไม่จาเป็ นต้องจ่ายเต็มที่

