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เทพรัตน์ สุวรรณรัต
นิติกร สำ�นักงานกองทุนยุติธรรม

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ฟันเฟืองสำ�คัญในการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของกองทุนยุติธรรม

ในอดีตที่ผ่านมาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
เข้าถึงได้ยาก เนือ่ งจากประชาชนที่ไม่มคี วามรู้ในเรือ่ งของกฎหมายนัน้ มักจะตกเป็นเครือ่ งมือ หรือตกเป็นเหยือ่
ของผู้ท่ีมีความรู้ หรือผู้มีท่ีฐานะทางสังคมและทางเศรษฐกิจมากกว่าอยู่เสมอ เช่น ผู้ต้องหาหรือจำ�เลย
หลายคนไม่ได้กระทำ�ความผิด แต่ถกู เกลีย้ กล่อมให้ยอมรับสารภาพ สุดท้ายถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี
จากสถิตศิ าลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 มีคดีทเ่ี ข้าสูศ่ าลชัน้ ต้นประมาณ 1 ล้านคดี ซึง่ ตามโครงสร้างของประเทศไทย คนจน
และคนชั้นกลางที่ไม่มีความสามารถทางเศรษฐกิจ เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม ซึ่งเมื่อคนจนเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม คู่ความที่ต้องใช้สิทธิ
ทางศาลนัน้ ก็จะมีคนจนในอัตราทีม่ ากกว่าเช่นเดียวกัน
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จากข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุตธิ รรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผ้ขู อรับความช่วยเหลือ
จากกองทุนยุตธิ รรม จำ�นวน 4,529 ราย ถึงแม้จะมีสถิติ
ที่เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดถึงร้อยละ 90 เปรียบเทียบก่อนที่
พระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558 มีผลใช้บงั คับ
เมือ่ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 ก็ตาม แต่หากพิจารณา
ถึงจำ�นวนคูค่ วามทีเ่ ป็นคนจนประมาณ 1 ล้านคนจากคูก่ รณี
ทั้งหมด 2 ล้านคน มีเพียง 4,529 คนเท่านั้นที่เข้าถึง
กระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ กองทุนยุตธิ รรมได้ให้ความช่วยเหลือ
กองทุ น ยุ ติธ รรม ถึ ง แม้ จ ะถื อ กำ�เนิ ด ขึ้น มาตั้ง แต่
ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลามากกว่า 10 ปี แต่มเี พียง
ประชาชนส่วนน้อยเท่านัน้ ทีท่ ราบว่ามีการจัดตัง้ กองทุน
ยุติธรรมและกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง
ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะการประชาสั ม พั น ธ์ ท่ี ยั ง ไม่ ม ากพอ
หรืออาจเป็นเพราะช่องทางทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้นน้ั
อยูห่ า่ งไกลจากทีอ่ ยูอ่ าศัย จึงไม่สามารถเดินทางมาขอรับ
ความช่วยเหลือได้
จนกระทั่ ง ปี 2559 พลเอก ไพบู ล ย์ คุ้ ม ฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น ได้ดำ�ริให้
จัดตัง้ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนขึน้ ในทุกตำ�บล หมูบ่ า้ น โดยให้ใช้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำ�บล
ในทุกจังหวัด เป็นสถานที่ทำ�การของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ซึง่ ทัง้ ประเทศจะมีทง้ั หมด 7,780 แห่ง โดยให้ศนู ย์ยตุ ธิ รรม
ชุมชนมีอำ�นาจหน้าทีใ่ นการส่งเสริม  สนับสนุน  ประสานงาน
การดำ�เนินงานของส่วนราชการเพือ่ ให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารด้านกระบวนการยุตธิ รรม เป็นต้น ด้วยเหตุนท้ี ำ�ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม โดยเฉพาะ
กองทุนยุติธรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ ดังเห็นได้จาก
มี จั ง หวั ด ที่ เ ปิ ด ศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนครบทุ ก ศู น ย์
เช่ น ในจั ง หวั ด ชั ย นาท มี ศูน ย์ ยุติธ รรมชุ ม ชนทั้ง หมด
5 แห่ง ในปี 2559 ก่อนพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม  
พ.ศ. 2558 มี ผ ลใช้ บัง คั บ มี ผู้ข อรั บ ความช่ ว ยเหลื อ

ประมาณ 8 รายต่ อ เดื อ น และหลั ง พระราชบั ญ ญั ติ
กองทุ น ยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2558 มี ผ ลใช้ บั ง คั บ และ
เปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนครบทั้ง 5 แห่งแล้ว มีผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือ 24 รายต่อเดือน โดยสรุปแล้วมีผ้ขู อรับ
ความช่วยเหลือเพิม่ ขึน้ ถึงสามเท่าตัว ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน
อยู่ภายในชุมชน ตำ�บล อำ�เภอ ประชาชนจะสามารถ
เดินเข้าไปขอรับความช่วยเหลือซึ่งการเดินทางสะดวก
และไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ได้รวดเร็ว จะทำ�ให้กระบวนการยุตธิ รรมของประเทศไทย
เกิดการเปลีย่ นแปลง และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ของรัฐจะสามารถบรรลุเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิ
และเสรี ภ าพของประชาชนได้ อ ย่ า งทั่ว ถึ ง เสมอภาค
และเป็นธรรม ลดความเหลือ่ มลํา้ ในสังคม
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ศูนย์ยุติธรรม
ชุ ม ชนนั้น เป็ น ฟั น เฟื อ งของกระบวนการยุ ติธ รรมไทย
ในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารของกองทุ น ยุ ติธ รรม เห็ น ได้ จ าก
สถิตผิ ขู้ อรับความช่วยเหลือทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากศูนย์ยตุ ธิ รรม
ชุมชนนัน้ อยูใ่ กล้ชดิ กับประชาชน ประชาชนจึงเข้าถึงได้งา่ ย
และหากในอนาคตการประชาสัมพันธ์ของกองทุนยุตธิ รรม
มีความหลากหลายและเข้าถึงประชาชนได้มากขึน้   และประสาน
ความร่วมมือกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะสามารถทำ�งานได้
เต็มรูปแบบทัง้ 7,780 แห่ง สถิตผิ ขู้ อรับความช่วยเหลือจาก
กองทุนยุติธรรมคงจะเพิ่มอีกมาก อนึ่งหากประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างเท่าเทียมมากขึน้
ความเหลือ่ มลา้ ํ ในสังคมจะลดลงไปด้วย สมดังเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558

น ยุ ติ ธ รรม ไปสู่ ป ระชาชน
“ทุกพืนำ�้นกองทุ
ที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยให้ ได้
นั่ น คื อ หน้ า ที่ ห ลั ก ถ้ า เราทำ � ได้ น่ั น คื อ
ความสำ�เร็จของกองทุนยุตธิ รรมขัน้ หนึง่ ”
พลเอก ไพบูลย์ คุม้ ฉายา
อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
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