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(บทความนี้ยาวประมาณ 13 หนากระดาษ A4)

ความนํา
ความยากจน (poverty) การเขาถึงความยุติธรรม (access to justice) กับ กระบวนการยุติธรรม (criminal justice
process) เปนปรากฏการณทางสังคมสองสามอยางที่มีความสัมพันธกันทั้งโดยภาพลักษณที่ปรากฏและโดย
ขอเท็จจริง เปนเรื่องธรรมดาสามัญที่พบเห็นไดในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งสังคมแหงนี้
"ความยากจน" กับ "การเขาถึงความยุติธรรม" เปนปจจัยที่ตางก็เปน "เหตุ" และ "ผล" แกกัน กลาวคือ เพราะเหตุ
ที่ยากจนจึงทําใหผูคนเหลานั้นไมอาจเขาถึงความยุติธรรมไดตามสิทธิอันควร เฉกเชนพลเมืองคนหนึ่งของรัฐ
หรือไมเทาเทียมกับที่ผูอื่นที่ "ไมยากจน" สามารถกระทําได ทางหนึ่ง
ในทางตรงกันขาม เมื่อกลับเอา"การเขาถึงความยุติธรรม"เปนเหตุ จะพบปรากฏการณที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง
ที่วา เพราะเหตุที่ผูคนมี ความตองการ"เขาถึงความยุติธรรม" ซึ่งมักเกิดความตองการนี้ขึ้นเมื่อ"ไดรับความ
อยุติธรรม" หรือ ประสบกับความไมเสมอภาคเทาเทียมกัน หรือ ถูกเลือกปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง แตเมื่อเกิด
ความประสงคจะ "เขาถึงความยุติธรรม" อันเปน "เหตุ" ขึ้นแลว ผูคนเหลานั้นจะตองใชจายทรัพยสินเงินทอง
จํานวนมากเพื่อการนั้น ทําใหเกิด "ผล" คือ ความยากจน ขาดแคลน ขาดสภาพคลองตามมา
หรือบางคนไดเห็นถึงความยุงยากซับซอนของชองทางในการเขาถึงความยุติธรรม ที่เปนแบบแผนพิธีการซึ่งตอง
ดําเนินการผานกระบวนวิธีที่ตองใชจายเงินทองจํานวนมาก จนเกิดเปนภารกิจใหมอีกภารกิจหนึ่ง คือ กูหนี้ยืมสิน
มาเพื่อการตอสูคดี จึงอาจเลือกใช"กระบวนการยุติธรรมนอกระบบ" ซึ่งรวดเร็วกวา ยอมเยากวาแมวาจะมีความ
เสี่ยงตอกฎหมายมากกวาก็ตาม
ในกรณีหลังนี้จึงเปนเรื่องที่มี"กระบวนการยุติธรรม" เปนตัวแปรแทรกซอนเขามารวมอธิบายและจัดกระทําดวย
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา "ความยากจน" กับ "การเขาถึงความยุติธรรม" เปนสองสิ่งที่ตางก็มีความสัมพันธซึ่งกัน
และกัน
ขณะเดียวกัน"ความยากจน" กับ "กระบวนการยุติธรรม" ก็เปนปรากฏการณอีกคูหนึ่งที่มีความสัมพันธตอกันใน
รูปของ"ปญหาอาชญากรรม" ตามตัวเลขทางสถิติที่บันทึกไว ซึ่งในสังคมมีความเชื่อที่วา การวางงาน-ตกงาน
และความยากจนกอใหเกิดอาชญากรรม และ บางก็เชื่อวา "ความหิวเปนบอเกิดของความผิดทางอาญา" (hunger
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is the mother of criminality) ซึ่งทําใหบรรดาผูคนในสังคมพากันคาดหวังวา "เมื่อหมดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
เมื่อใด อาชญากรรมก็จะลดลงเมื่อนั้น" (come the end of the depression, crimes will decrease)
และเมื่อเกิดอาชญากรรมขึ้นมา หรือเพื่อปองกันมิใหเกิดอาชญากรรมขึ้น "รัฐ" จึงตองสราง"กระบวนการยุติธรรม"
เพื่อเปนกลไกในการจัดการกับปญหาอาชญากรรมเหลานี้ โดยมี "กฎหมาย" และ "กระบวนวิธีการ" ตลอดจน
"บุคลากรที่ประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม" เขามีสวนรวมเปนตัวแปรสําคัญในระบบคิดชุดนี้ดวย แต
ความยากจนเปนสาเหตุที่แทจริงของปญหาอาชญากรรมหรือไม คําถามขางตนนี้ เปนประเด็นหนึ่งที่ผูเขียนจะ
หยิบยกขึ้นมากลาวถึงในชวงตอไป
ดังนั้น ในบทความนี้ ผูเขียนประสงคที่จะนําเสนอ "วงจรความสัมพันธระหวาง ความยากจน การเขาถึงความ
ยุติธรรม กับ กระบวนการยุติธรรม" ในบริบทสังคมไทย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดระบบและรูปแบบ
บริการในกระบวนการยุติธรรมไทยที่เหมาะสมกับ "ผูรับบริการ" ที่มีความหลากหลาย รวมทั้งกลุมผูดอยโอกาส
โดยฐานะทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกวา "คนยากจน" เหลานี้ตอไป
"ความยากจน" เปนอยางไร
หากจะตั้งคําถามตอพระพุทธองควา "ความยากจนเปนอยางไร" นั้น ก็จะไดคําตอบที่วา "ทพิท.ทิยํ ทุก.ขํ โลเก"
ซึ่งมีความหมายวา "ความยากจนเปนทุกขในโลก"
ในทางสังคมวิทยาอธิบายวา "ความยากจน" หมายถึง การที่มีสภาพการครองชีพต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนด
ไว ซึ่งชี้วัดดวยภาวะโภชนาการ สุขภาพอนามัย และ ที่พักอาศัย ความยากจนมีสองประเภท คือ ความยากจน
อยางสุดๆ (absolute poverty) หมายถึงการที่ผูคนมีระดับการครองชีพต่ํา ดํารงชีพอยูไดอยางแรนแคน ยากแก
การรักษาสุขภาพและชีวิต และ ความยากจนเชิงเปรียบเทียบ (relative poverty) คือการที่ถูกจัดวายากจนเมื่อ
เปรียบเทียบกับคนอื่นในสังคมที่มีฐานะดีกวา
ความยากจน: ปญหาสังคมของทุกสังคม
"ความยากจน" ไดชื่อวาเปน"ปญหาสังคม"ปญหาหนึ่ง ซึ่งปญหาสังคมเปนปรากฏการณที่มีอยูคูสังคมทุกยุคสมัย
โดยมีระดับรุนแรงของปญหามากนอยแตกตางกันไป เปนเรื่องของสภาพความไมเปนระเบียบของสังคม เปน
สถานการณที่ไมสอดคลองกับคานิยมของคนจํานวนมากที่รูสึกถูกคุกคามตอมาตรฐานคานิยมเหลานั้น และ
ประสงคจะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อแกไขปญหาดังกลาวใหดีขึ้น หรือขจัดใหหมดไปโดยเชื่อวาคนใน
สังคมของตนสามารถกระทําได
"ความยากจน" ถูกจัดวาเปนปญหาสังคมประเภท "ปญหาทางเศรษฐกิจ" เพราะถูกนําไปพวงกับเกณฑชี้วัดทาง
เศรษฐกิจที่เรียกวา "เสนความยากจน" (poverty line) ซึ่งเปนเครื่องมือสากลในการพิจารณาวาบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเปนคนจนหรือไม โดยธนาคารโลกเปนผูริเริ่มนําเทคนิคการคิดคํานวณเสนความยากจนมาใชในประเทศไทย
ครั้งแรกในปพ.ศ.2513

ความยากจนกับการเขาถึงความยุติธรรม
http://www.midnightuniv.org/midnight2545/newpage34.html

และตอมาพบวาเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 ใน ป พ.ศ. 2539 ไทยมีเสนความ
ยากจนเฉลี่ยทั่วประเทศเทากับ 737 บาท ตอคนตอเดือน มีสัดสวนคนจนรอยละ 11.4 ของประชากรทั้งประเทศ
หรือมีจํานวน 6.8 ลานคน แตหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจสัดสวนคนยากจนกลับเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 15.9 คิดเปน
จํานวนคนจน 9.9 ลานคนในป พ.ศ.2542 คือเพิ่มขึ้นจํานวน 3.1 ลานคน (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2544, น.23) และ ตัวเลขเสนความยากจนของไทยลาสุดเมื่อป พ.ศ. 2542 คือ 911 บาทตอคนตอ
เดือน
หลักการสําคัญของการกําหนดมาตรฐานเสนความยากจน คือ การพิจารณาความจําเปนพื้นฐานขั้นต่ําในการ
ดํารงชีวิต ที่ไดคิดคํานวณจากความเพียงพอในการบริโภคโดยเฉลี่ย (ทั้งดานอาหารและสินคาอุปโภค) ของคน
ไทย (ศาสตราจารยนานัค คัควานี และ รองศาสตราจารยเมธี ครองแกว ผูเชี่ยวชาญผูคิดคํานวณ) จากนั้นจึงไดมี
การนําเสนความยากจนของไทยไปใชประโยชนในการประเมินภาวะทางเศรษฐกิจสังคมในระดับสากลตอไป
แตความยากจนในฐานะที่เปนปญหาสังคมนั้นมีความหมายมากกวาการมีรายไดนอยไมเพียงพอแกการยังชีพ
เพียงประการเดียว ความยากจนหมายรวมถึง ภาวะทุโภชนาการ ความเสื่อมโทรมแหงสุขภาพอนามัยและมี
การศึกษาต่ําอีกดวย และมิใชคนยากจนทุกคนจะประสบกับภาวะทุกประการดังกลาว ทั้งยังไมมีความลงตัวอยาง
ชัดเจน ในการขีดเสนแบงระหวางการเปนคนยากจนออกจากคนกลุมอื่นๆ รวมทั้งยังไมมีวิธีการที่ถูกตองเปน
ปรนั ย ใดๆเพี ย งหนึ่ งเดี ย ว ที่ ใ ช ใ นการคํ า นวณเปรี ย บเที ย บรายได แ ละมาตรฐานการครองชี พ ที่ ใ ช ไ ดกั บ ทุ ก
กาลเวลาและทุกสถานที่ในสังคมโลกแหงนี้
ดังจะเห็นไดวา ในเมืองใหญเสนความยากจนจะสูงกวาในชนบท และเสนความยากจนในประเทศหนึ่งจะสูงกวาใน
อีกประเทศหนึ่ง ความแปรเปลี่ยนไมคงที่ของเครื่องชี้วัดดังกลาวจึงสะทอนใหเห็นถึง "อํานาจ" ที่อยูเบื้องหลังการ
กําหนดวา อยางไรคือความยากจนหรือไมยากจน ซึ่ง "ความยากจน" หรือ "ไมยากจน" กลายเปน "สถานภาพ" ที่
ถูกกําหนดใหโดยผูมีอํานาจ และจากสถานภาพดังกลาวทําใหมีผลกระทบตอการถูกเลือกปฏิบัติตามมาเปนลําดับ
"คนจน": สถานภาพที่สังคมกําหนดใหหรือติดตัวมาแตกําเนิด
กลาวกันวา "ความยากจน" เปน "สถานภาพ" (status) ประการหนึ่งที่สังคมกําหนดขึ้นภายหลังใหแกผูคนที่มี
ลักษณะเฉพาะกลุมหนึ่ง เชนเดียวกับสถานภาพการเปนผูกระทําผิดกฎหมาย สถานภาพการเปนผูนําประเทศ
ฯลฯ ที่ถูกกําหนดโดยหลักเกณฑกลไกทางสังคมชุดหนึ่งๆ และมีกฎระเบียบรองรับความมีอยูจริงของสถานภาพ
นั้น
ทั้งนี้เพราะความยากจนมิใชสถานภาพที่ไดรับติดตัวมาแตกําเนิด (ascribed status) เชน สถานภาพการเปน
ชาย-หญิง ผิวดํา-ผิวขาว ฯลฯ เปนตน ถึงแมวาบุคคลนั้นจะถือกําเนิดมาในครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง
หรือ ครอบครัวที่ยากจนขนแคนก็ตาม
และเมื่อ "ความยากจน" มิใชสถานภาพที่ติดตัวมาแตกําเนิดแลว ความยากจนจึงเปนตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไดใน
ตัวเองไมวาจะนําไปสัมพันธกับเหตุปจจัยอื่นใดในสังคมก็ตาม ซึ่งวิธีการมองปญหาความยากจนดังกลาวเปนการ
มองตามแบบทฤษฎีโครงสรางนิยม คือปจจัยภายนอกเปนตัวกําหนดปญหาความยากจนขึ้น นี้เปนนัยในการมอง
ปญหาความยากจนลักษณะแรก
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แตอยางไรก็ตามชาวอเมริกันสวนใหญ (Judith Chafel, 1997, p.434) กลับมองปญหาความยากจนอีกลักษณะ
หนึ่งวา เปนเรื่องของการผสมผสานกันระหวางปจจัยทางชีววิทยาและวัฒนธรรม หรือเปนเรื่องที่เกิดจากเหตุ
ปจจัยภายในตนเองมากกวาเหตุปจจัยภายนอก
เชนเดียวกับที่ Michael Harrington (1963, 21) เชื่อวา ความยากจนเปนเรื่องที่ติดตัวมาแตกําเนิด คือเกิดผิดที่
เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน เกิดมาจากพอแมที่ยากจน อยูในกลุมชาติพันธุที่ผิด และในทองถิ่นที่ผิดที่ผิดทาง
ของประเทศ ซึ่งคุณลักษณะเหลานั้นเปนคุณลักษณะที่ถูกจัดจําแนกไวเรียบรอยแลว (กอนที่ผูหนึ่งผูใดจะเกิดมา
ทามกลางสิ่งเหลานี้) เรียกวาเปน "การแบงแยกเชิงสถาบัน" (institutional discrimination) ดังนั้นจึงควรตอง
ตําหนิเรื่องของ "ความยากจน" แตไมควรจะตําหนิ "คนยากจน" เพราะสถานภาพทางสังคม เปนสิ่งที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเลื่อนชนชั้นไดภายหลัง
ความยากจนกับ "วัฒนธรรมความยากจน" (culture-of-poverty)
วิธีการอธิบายเรื่อง "ความยากจน" ที่นาสนใจอีกวิธีหนึ่ง คือการอธิบายความยากจนดวยการตําหนิเหยื่อวา
ยากจนเพราะรับเอา "วัฒนธรรมความยากจน" (D. Stanley Eitzen and Maxine Baca Linn, 2000,p.198-199)
มาเปนของตน โดยคําอธิบายตั้งอยูบนฐานที่วา คนยากจนมีคุณภาพของคานิยมและวิถีชีวิตผิดแผกแตกตางจาก
ธรรมเนี ย มค า นิ ย ม และวิ ถี ชี วิ ต ของคนชนชั้ น อื่ น ๆในสั ง คม และวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต า งกั น นี้ เ รี ย กได ว า เป น
วัฒนธรรมรอง (subculture) รูปแบบหนึ่ง คือ "วัฒนธรรมความยากจน" ซึ่งเชื่อวามีการถายทอดวัฒนธรรมความ
ยากจนผานกระบวนการขัดเกลาจากบรรพบุรุษสูลูกหลานดวย ลูกหลานของคนยากจนจึงไดรับการอบรมสั่งสอน
ใหรูจักดํารงชีพตามอัตถภาพ ขณะเดียวกันก็รอคอยโชคชะตามาพลิกผันชีวิตใหแปรเปลี่ยนไป
ความยากจนทําใหคนประกอบอาชญากรรมจริงหรือ ?
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดชื่อวาเปนประเทศที่ร่ํารวยที่สุดประเทศหนึ่งของโลก แตยังมีปญหาความยากจนปรากฏ
อยู มาก โดยมีประชากรรอยละ 15.1 ถูกจัดวา เปนคนยากจนอยางเปนทางการ ในป ค.ศ.1993 และมีสถิติ
อาชญากรรมในคดีเกี่ยวกับทรัพยในอัตราที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ํารวยประเทศอื่นๆ ซึ่ง
เชื่อกันวาเกิดจากการที่มีชองวางระหวางคนจนกับคนร่ํารวยมากขึ้นดวยเชนกัน ทั้งๆที่มีระบบสวัสดิการสังคม
รองรับผูคนกลุมนี้อยางดียิ่ง
ขณะที่ชาวอินเดียสวนใหญที่มีความยากจนปรากฏอยางชัดเจน กลับถูกสอนใหยอมรับในสภาพความขาดแคลน
ของชีวิต และไมมีปญหารุนแรงที่เกิดจากชองวางระหวางคนจนกับคนร่ํารวยเชนเดียวกับประเทศที่ไดชื่อวา
ร่ํารวยแตอยางใด
เชื่อกันวา ความยากจนเปนปจจัยนําไปสูการเกิดพยาธิสภาพแกปจเจกบุคคล และมีผลกระทบตอสวนรวม เชน
การเกิดอัตราการวางงานที่สูงขึ้นนําไปสูการเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย การฆากันตาย ยาเสพติด และเมา
สุรา ซึ่งทําใหคนจนกระทําผิดและติดคุกเปนจํานวนมาก ขณะเดียวกัน เมื่อสังคมมีความเจริญรุงเรืองมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ สถิติอาชญากรรมนาจะลดลง
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แตการณมิไดเปนดังที่คาดหมาย เพราะยังปรากฏวามีคดีอาชญากรรมประเภทคอเชิ้ตขาว (white-collar crime)
ซึ่งกระทําโดยคนชั้นสูง ขาราชการและนักการเมืองเกิดขึ้นมากมาย พอๆกับอาชญากรรมประเภทคอเชิ้ตน้ําเงิน
(blue-collar crime) ซึ่งกระทําโดยชนชั้นผูใชแรงงาน คนยากจนที่หาเชากินค่ํา และยังปรากฏวามีคดีขึ้นโรงขึ้น
ศาลอีกเปนจํานวนมาก ทําใหบรรดาผูชํานาญการทั้งหลายไมสามารถใชคําพูดเกาๆที่วา "ความยากจนเปนบอ
เกิดของอาชญากรรม" (poverty is the mother of crime) ไดอีกตอไป และทําใหคนยุโรปสรางคํากลาวใหมขึ้นวา
"ความยากจนเปนความเลวทรามและความร่ํารวยเปนความทุจริตที่ชั่วชา" (poverty degrades and wealth
corrupts)
คําถามนาสนใจที่เกิดขึ้น คือ "ความยากจนทําใหคนประกอบอาญากรรมจริงหรือ?" หรือวาความยากจนเปนเพียง
ความสัมพันธเชิงสัมพัทธกับปญหาอาชญากรรมและสาเหตุของปญหาอาชญากรรมที่แทจริง นาจะเปนเรื่องของ
ปจจัยภายในจิตใจ ที่มีความโลภ โกรธ หลง มีความอยาก ความตองการไมมีที่สิ้นสุดมากกวาเพราะเหตุแหง
ความยากจนหรือไม อยางไร
การเดินทางสู "ความยุติธรรม" ของ "คนยากจน"
กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมในลักษณะ "รัฐสวัสดิการ" (state welfare) รูปแบบ
ตางๆเพื่อประกันการวางงาน ประกันสังคม และจัดสวัสดิการสงเคราะหใหกับผูคนกลุมตางๆรวมทั้งคนยากจน
ซึ่งเปนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นระดับหนึ่ง
แต สํ าหรับ "การจั ดบริ ก ารของรั ฐ ด านงานยุ ติ ธ รรม" เพื่อสร างความเป น ธรรมใหกั บสมาชิ ก สั งคม ที่มีค วาม
หลากหลายโดยเฉพาะกลุมคนยากจน ผูดอยโอกาส และคนชายขอบของสังคมแลว นับวายังไมมีการเคลื่อนไหว
ที่ ชัดเจนใดๆเกิดขึ้น ทั้งในด านทัศ นคติของบุค ลากรในกระบวนการยุติ ธรรมและในรู ปของสวัสดิการที่เ ป น
รูปธรรม โดย "คุก" ก็ยังไดชื่อวา "มีไวขังคนจน" เชนเดิม
หรือวา "ความยุติธรรม" ในความคิดคํานึงของคนยากจนนั้นขัดแยงกับ "กฎหมาย" หรือวา กฎหมายถูกกําหนด
ขึ้นเพื่อรองรับสถานภาพบางสถานภาพวาถูกตอง เหนือกวาอีกสถานภาพหนึ่งๆ เชน กฎหมายไมไดกําหนด
ความผิดฐานขมขืนไวสําหรับชายที่ขมขืนภรรยาของตน เพราะสถานภาพการเปน "สามี" อยูเหนือสถานภาพการ
เป น "ภรรยา" ในทางกฎหมาย เปนต น ซึ่งแนนอนวาผูที่มีสถานภาพเปนรองย อมรู สึ กวาตนไม ไดรับ ความ
ยุติธรรม เชนเดียวกับที่ "ความยุติธรรม" ของคนยากจนผูมีสถานภาพต่ํากวาคนอื่นๆในสังคมนั้นอาจขัดหรือแยง
กับ "กฎหมาย" ก็เปนได กรณีที่กฎหมายนั้นมีลักษณะเปน positive law ที่มุงปกปองบรรทัดฐานสังคม นโยบาย
แหงรัฐ และคนสวนใหญที่ไมยากจนมากเกินไป
ดังนั้น "การเดินทางสูความยุติธรรมของคนยากจน" จึงมีลักษณะแตกตางไปจากการใชบริการของรัฐดานอื่นๆ
เชน การขอรับสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล ดานการศึกษา หรือดานที่พักอาศัย เปนตน โดยการรับบริการ
ดานงานยุติธรรมเปนบริการที่มิใชความตองการขั้นมูลฐานของมนุษย ซึ่งมีลักษณะที่วาเมื่อไดรับบริการก็จะไดรับ
การตอบสนองอันเปนจุดหมายปลายทางในตัวเอง
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ทั้งการบริการดวยการใหสวั สดิการเหลานี้เ ปนการเริ่มตนรับรอง "ความเปนสมาชิ กแหงครอบครัวของมวล
มนุษยชาติ" ซึ่งเปนความคิดเชิงบวกในตัวเอง แต การรับบริการดานความยุติธรรมมีลักษณะที่ทําใหผูรับบริการ
สวนใหญตกอยูในฐานะ "ผูถูกกระทํา" และตกอยูในสถานภาพที่มีความเสี่ยงสูงตอผลการพิจารณาพิพากษาคดีไป
ในทางใดทางหนึ่ง ไมวาผูรับบริการจะเปนผูกระทําผิดดวยการฝาฝนบรรทัดฐานของสังคมจริงหรือไมก็ตาม
การเขารับบริการดานความยุติธรรมในมิตินี้จึงเปนเสมือน "การลดทอน" หรือ "ตัดออก" จากการเปนสมาชิกของ
สังคมมนุษยอยางเปนทางการและคอนขางถาวรมากกวา เพราะในทางปฏิบัติแลวผูที่มีใบแดงแจงโทษจะไม
สามารถเขารับราชการได รวมถึงการกลับคืนสูชุมชนทองถิ่นที่พักอาศัยเดิมของตนภายหลังการพนโทษนั้น ก็ยัง
ไมมีหลักประกันใดๆที่จะเชื่อไดวาเพื่อนบานจะ "ยอมรับความมีตัวตน" ของเขาหรือไม เพียงใด
หรือแมแต "ผูถูกกลาวหา" หรือ "จําเลย" ที่กฎหมายใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์นั้น บอยครั้งที่ยังไดรับ
การพิพากษาและตราหนาจากสังคมไปเรียบรอยแลววา กระทําผิดกอนที่ศาลจะพิพากษาจริงเสียอีก ซึ่งเหลานี้
เปน "กลไกปองกันตนเองของสังคม" ที่พยายามจะมอบสถานภาพหนึ่งๆใหกับบุคคลกลุมนี้อันเปนการ "ตัด
ออกไปจากสังคม" ดวยการประจานวาเปนผูกระทําผิด มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม และทํา
ใหคนที่เหลือของสังคมรูสึกรวมตัวเปนพวกเดียวกัน และกลายเปนกลุม "คนดี" อีกครั้งหนึ่ง
ความไมเสมอภาคในการเขาถึงความยุติธรรม
จากการศึกษาสํารวจในงานวิจัยทางดานอาชญาวิทยาหลายชิ้น พบวาผูกระทําผิดคดีประเภทอาชญากรรม
พื้นฐาน ที่ถูกดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลสวนใหญเปนคนยากจน ตกงาน หรือไมก็ประกอบอาชีพเปน
กรรมกรผูใชแรงงาน ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธของการที่ชนชั้นต่ํากระทําผิดมากนี้ไดวา
ประการแรก การเก็ บ สถิ ติ ค ดีอาชญากรรมเนน การจํา แนกประเภทคดี อาชญากรรมพื้ นฐาน ที่ เ กี่ย วข องกั บ
ผูกระทําผิดที่เปนชนชั้นต่ําอยูแลว สวนคดีอาชญากรรมคอเชิ้ตขาว ซึ่งกระทําผิดโดยชั้นสูงทั้งหลายไมปรากฏ
ชัดเจนในสาระบบความ
ประการที่สอง ตํารวจและผูเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเชื่อวา หรือตั้งสมมติฐานวา ชนชั้น
ต่ํามักจะเปนอาชญากรมากกวา หรือ
ประการที่สาม ความยากลําบากในการครองชีพของคนจน อาจกดดันใหคนเหลานี้ประกอบอาชญากรรม
ขณะเดียวกันชนชั้นสูงก็ประกอบอาชญากรรมอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งแตกตางออกไปตามระบบการจัดจําแนกชนชั้น
ทางสังคม คือ อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว ซึ่งผูประกอบอาชญากรรมชนิดนี้มักเปนผูมีตําแหนงหนาที่การงาน มี
บทบาททางการเมืองและอยูในวงสังคมชั้นสูง รวมทั้งคดี ยักยอกทรัพย อาชญากรรมคอมพิวเตอร เรียกรับสินบน
ปนหุน โกงที่ดินและอสังหาริมทรัพย และเกี่ยวของกับผูคนที่อยูอีกดานหนึ่งของชนชั้นทางสังคม
ความรูสึกของสังคมมักจะมองวาอาชญากรรมคอเชิ้ตขาว และผูมีสวนรวมเหลานี้ไมไดประกอบอาชญากรรม
รายแรง ที่เปนอันตรายแกสังคมเทากับอาชญากรรมที่กระทําโดยคนจน ดังนั้นเมื่อชนชั้นต่ํากระทําผิดจึงรูสึกวา
นั่นคือ เขากําลังกอปญหาอาชญากรรมใหแกสังคม
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นอกจากนี้ยังมีความเปนไปไดวา เมื่อประกอบอาชญากรรมแลวชนชั้นสูงสามารถ ปกปดความผิดที่ไดกระทํา
โดยใชอํานาจอิทธิพลจากตําแหนงหนาที่ไดมากกวาชนชั้นต่ํา รวมทั้งภาพลักษณในการติดตอประสานงานกับ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของชนชั้นสูง ก็มีผลแตกตางไปจากภาพลักษณของชนชั้นต่ํา เชน การแตงกาย
ความสุภาพ การขับขี่รถยนตราคาแพง ฯลฯ เปนตน
คนสวนใหญไมคอยตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมคอเชิ้ตขาวซึ่งความจริงแลวมีผลเสียหาย
อยางมากมายมหาศาล ตัวอยางเชน บริษัทที่ทําธุรกิจการสื่อสาร สามารถเก็บเงินคาใชโทรศัพทจากผูใชได
ประมาณ 15 พันล านเหรียญอเมริกันต อป แตแกงที่ทํางานใตดินสามารถหลีก เลี่ยงที่จะจายคาโทรศั พทถึง
ประมาณ 300 พันลานเหรียญตอป หรือเชน ในรัฐเท็กซัส มีลูกจางโกงแรงงานนายจาง เชน ลาปวยไมจริง อูงาน
รับประทานอาหารกลางวันนานกวาเวลากําหนด ฯลฯ คิดแลวประมาณ 200 พันลานเหรียญตอป เปนตน
ตัวเลขเหลานี้เปนเพียงการประมาณมูลคาความเสียหาย ที่เกิดจากอาชญากรรมคอเชิ้ตขาวเทาที่ปรากฏใหเห็น
เทานั้น เชนเดียวกับอาชญากรรมพื้นฐานที่ยังมีคดีความอีกสวนหนึ่งที่ไมมีการรายงาน และยากที่จะตรวจตรา
ป องกั น รวมทั้ง ความเชื่อที่ ผูค นถู ก สอนตอๆกัน มาวา ถา ตกเป นเหยื่ อ อาชญากรรมแลว ไมค วรจะเรียกร อ ง
คาเสียหายหรือการชดใชใดๆ ใหถือวาเปนเคราะหกรรมของตนที่ตองประสบชะตากรรมเชนนั้น
ดังนั้น แมจะทราบวาอาชญากรรมคอเชิ้ตขาวกอใหเกิดความเสียหายมากมาย แตไมทราบถึงวงเงินคาเสียหาย
ชัดเจนนัก รูเพียงวามีผูกระทําผิดกี่คนที่กระทําผิดจากการโกงภาษี โดยจะทราบขอมูลดังกลาวตอเมื่อคนพบแลว
วามีการกระทําผิดเกิดขึ้น รูเพียงวามีการลักทรัพย ยักยอกทรัพยของนายจางจํานวนเทาไร มีเซลแมนกี่คนที่ใช
เลหหลอกลวงทางการคา เจาของบริษัทคอมพิวเตอรโกงซ็อฟแวรโดยผิดกฎหมายเทาไร และถาทราบถึงมูลคา
ความเสี ย หายเหลา นั้ น อาจทําใหเ ขา ใจมากขึ้น ว า ทํา ไมผูค นจึ ง พากั น ประกอบอาชญากรรมคอเชิ้ต ขาวกั น
มากมาย และเมื่อพิจารณาอยางแทจริงแลวเราจะเห็นถึงความไมสอดคลองเหมาะสมของการที่ใชกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งมีราคาแพงไปพิจารณาคดีที่ไมสมควรและทําใหนักโทษลนคุกแทนที่จะพิจารณาคดีอาชญากรรมคอ
เชิ้ตขาวเหลานี้ ซึ่งยังใหเกิดความเสียหายมากกวาหลายรอยเทา
ปรากฏการณทางสังคมในวงการยุติธรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เปนรูปธรรมของ "ความไมเสมอภาคในการเขาถึง
ความยุติธรรม" ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก ความยากจนกับความไมยากจน เพราะเหตุแหงการมีอคติของสังคมและ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในการเลือกปฏิบัติตอคนจนของสังคมนั่นเอง
กระบวนการยุติธรรมในความเปนจริง
บาดหลวงโจเซฟ วเรซินสกี้ (2541, น.49) ไดกลาวคําสดุดีผูตกเปนเหยื่อของความยากไร ไวเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2530 มีใจความตอนหนึ่งวา ..."ที่ใดก็ตามที่มนุษยทั้งชายและหญิงตองมีชีวิตอยูอยางทุกขยากลําเค็ญ ที่นั่นมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน"... ซึ่ง วเรซินสกี้ (2541, น.2) เรียกพื้นที่ซึ่งคนยากไรจากทั่วทุกมุมโลกตองประสบชะตา
กรรมรวมกันคือมีสภาพ "ไรสิทธิ" และจําตองแยกตัวเองออกไปอยูตางหากซึ่งแปลกแยกออกจากโลกของคนอื่นที่
พวกเขาไมมีสิทธิจะเขาไปอยูดวย วา "โลกที่สี่" ดังนั้น พื้นที่ของ "โลกที่สี่" จึงครอบครองพื้นที่บางสวนของ
กระบวนการยุติธรรมในความเปนจริงไวดวย โดยเฉพาะเมื่อตัวเลขจากการสํารวจภูมิหลังของผูตองขังในเรือนจํา
หลายตอหลายครั้งระบุตรงกันวา ผูตองขังสวนใหญเปนผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา มีรายไดนอย หนี้สินมาก
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ภาพใหญของกระบวนการยุติธรรมในความเปนจริงที่มี "คนยากจน" "สิทธิที่จะเขาถึงความยุติธรรม" และ "มี
ความจําเปนตองใชบริการ" ของกระบวนการยุติธรรมในฐานะใดฐานะหนึ่งภาพของความไมเสมอภาคเทาเทียม
กันจึงปรากฏแกสายตาของสังคมตามมา
"กระบวนการยุติธรรมราคาแพง"
แมวา "กระบวนการยุติธรรม" จะเปนสถาบันทางสังคม เปนหลักประกันแหงอํานาจอธิปไตยและเปนอะไรตางๆ
อีกมากมาย รวมทั้งเปน "บริการของรัฐ" รูปแบบหนึ่งก็ตาม แตกระบวนการยุติธรรมไทยในปจจุบันไดชื่อวาเปน
"กระบวนการยุติธรรมที่มีราคาแพง" อยางยิ่ง กลาวคือ
ประการแรก เปนกระบวนการยุติธรรมที่ผูรับบริการตองเสียคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมศาล ฯลฯ ทั้งๆที่
บางครั้งเปนเรื่องของการรองขอความเปนธรรม ก็ตาม
ประการที่สอง เปนกระบวนการยุติธรรมที่ใชเวลายาวนานในการดําเนินคดี บางคดีใชเวลานานถึง 10 ป กวาคดี
จะสิ้นสุดลง ทําใหคูกรณีตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก เปนคาทนายความ คาพาหนะเดินทาง และคาเสียเวลา
ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งรัฐตองเสียคาใชจายสําหรับบุคลากรเพื่อการนี้อยางมากมายมหาศาล
ประการที่สาม คนยากจนที่ไมมีเงินหรือหลักทรัพยประกันตัวตองถูกขังระหวางพิจารณาคดี ซึ่งมีจํานวนมากถึง
รอยละ 40 ของผูตองขังในเรือนจําทั่วประเทศ แมวาสวนหนึ่งจําเปนตองขังไวเพื่อความปลอดภัยของสังคมก็ตาม
แตผูคนเหลานี้เปนภาระของรัฐที่ตองจายคาอาหารเลี้ยงดูตลอดเวลาอันยาวนานดังกลาวนี้ ซึ่งเปนการเพิ่มตนทุน
ในการพิจารณาคดีใหสูงยิ่งขึ้น
ประการที่สี่ มีคดีความประเภท mala prohibita คือความผิดที่รัฐกําหนดวาเปนความผิด ไดแก ยาเสพติด (ผูติด
ยา) การพนัน หลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และคดีอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) ไดแก ลัก วิ่ง ชิง ปลนทรัพยซึ่ง
ประกอบอาชญากรรมโดยพวกคอเชิ้ตน้ําเงินเขาสูกระบวนการยุติธรรมมากเกินไป และใชพื้นที่สวนใหญ รวมทั้ง
บุคลากรและงบประมาณกวาครึ่งหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมไปกับเรื่องเหลานี้ พนักงานเจาหนาที่จึงมีความ
ชํานาญงานคดีเหลานี้มาก และกระบวนการยุติธรรมก็มีความคุนเคยกับงานคดีประเภทนี้ที่มักจะไมมีมิติของ
ความซับซอนมากนัก ไมยุงยากในการตามรอยพิสูจนความผิด
ไมเหมือนกับคดีประเภทอาชญากรรม คอเชิ้ตขาวที่มีความสลับซับซอนมีอิทธิพลเบื้องหลัง
และกระบวนการยุติธรรมขาดความรูความชํานาญในการดําเนินการเพื่อนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ การใช
กระบวนการยุติธรรมจัดการกับคดีความที่ไมเหมาะสม หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนรูปแบบตางๆของสังคมที่อาจใช
มาตรการอื่นทดแทนไดนั้น ทําใหกระบวนการยุติธรรมมีราคาแพงขึ้น ผูใชบริการตองอดทนและคอยคิวของตน
ยาวนานขึ้นเปนลําดับ
ประการที่หา มีการใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจัดการกับคดีแพงบางประเภท เชน คดีเช็ค ที่ดิน เปนตน
ทําใหพื้นที่ของกระบวนการยุติธรรมบางสวนตองเสียไปเพื่อประโยชนของเอกชน ซึ่งควรแกไขปญหาดวยวิธีการ
อื่นแทนการใชกระบวนการยุติธรรมเพื่อการนี้
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ประการที่หก กระบวนการยุติธรรมมีราคาแพงเฉพาะเมื่อคนยากจนมาใชบริการ เพราะกระบวนการยุติธรรมมี
วิธีคิดที่ผูกติดกับระบบทุนนิยม มีการนําเอาแนวคิดแบบทุนนิยมมาใชกับกระบวนการยุติธรรม คือ คิดอัตราการ
ตองโทษเปนแรงงาน เมื่อกระทําผิดจึงตองจายคืนใหกับการประกอบอาชญากรรมของตนดวยการติดคุก คน
ยากจนไมมีเงินซื้อตัวเองออกมาจากการจําคุกจึงตองยินยอมจายคืนใหกับการกระทําผิดของตนดวยการตองโทษ
จําคุกแทน
และถึงแมวาจะมีการใชวิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในสังคมหรือปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยไมใชเรือนจําก็ตาม
แนวคิดแบบทุนนิยมก็ยังคงติดตามผูกระทําผิดออกมาจากเรือนจําสูมาตรการทํางานบริการสังคม แทนการกักขัง
แทนคาปรับที่คิดคํานวณการกักขังแทนคาปรับไวในอัตรา 200 บาทตอคนตอวัน และเปลี่ยนเปนสัดสวนจํานวน
วันที่คนยากจนซึ่งตองโทษปรับตองชดใชเงินคาปรับใหแกรัฐเปนแรงงานแทน ขณะที่คนร่ํารวยมีเงินจายคาปรับ
ไมตองประสบปญหาเรื่องนี้แตอยางใด (วันที่นําเสนอบทความนี้ กฎหมายกําลังอยูระหวางการพิจารณาขั้น
สุดทายของรัฐสภา)
วิธีการนี้นับไดวาเปน "กระบวนการยุติธรรมทางเลือก" ที่นาสนใจวิธีหนึ่งแตเปนวิธีการที่มีผลดีอยางแทจริงตอ
สถานภาพการเปนคนยากจนที่ไมมีเงินจายคาปรับใหแกรัฐหรือไม หรือกระบวนการยุติธรรมไดชวยลดชองวาง
ระหวางคนจนกับคนร่ํารวยหรือไม หรือยิ่งกลายเปนการกําหนดมาตรการรองรับความไมเทาเทียมกันใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือวาเปนการแสดงการยอมรับวาผูที่อยูใน "โลกที่สี่" เปนผูไรสิทธิ และสามารถถูกกระทําไดอยาง
แทจริง
ดวยเหตุนี้ ตนทุนในการจัดบริการดานงานยุติธรรมจึงสูงกวาที่ควรจะเปน สงผลใหกระบวนการยุติธรรมเหมาะสม
กับการใหบริการแกผูที่สามารถจับจายทรัพยสินเงินทองเพื่อการนี้ ไดมากกวาที่จะเปนกระบวนการยุติธรรมซึ่ง
เหมาะสมกับการเขารับบริการสําหรับผูคนในสังคมทุกชนชั้น ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแตกตางกัน
จนทํ า ให ป ระชาชนรู สึ ก ได อ ย า งสนิ ท ใจว า เป น "กระบวนการยุ ติ ธ รรมของประชาชน" อย า งแท จ ริ ง มิ ใ ช
"กระบวนการยุติธรรมของรัฐ" ที่ยากแกการเขาถึงและเขาใชบริการ
กระบวนการยุติธรรมกับการใชวิธีการนอกระบบ
เปนความจริงที่นาตระหนกหากทราบวา "รัฐ" กับ "องคการอาชญากรรม" ตางก็ทํางานสองอยางเชนเดียวกัน คือ
การเก็บภาษีสําหรับรัฐ หรือ เก็บคาคุมครองสําหรับองคการอาชญากรรม และ การรักษาความสงบเรียบรอยของ
บานเมืองภายใตกฎหมายของรัฐ หรือ การใหความคุมครองแกผูจายคาคุมครองภายใตกฎกติกาที่องคการ
อาชญากรรมกําหนดขึ้ นขององค การอาชญากรรม ดังนั้นบนพื้นฐานขอมูล เชิ งเปรี ย บเทียบสองชุ ดดังกลา ว
"กระบวนการยุติธรรม" กับ "วิธีการนอกระบบ" จึงตางก็ทําหนาที่เปนกลไกในการรักษากฎเกณฑที่ "ผูมีอํานาจ"
กําหนดขึ้นเชนเดียวกัน
แตกตางกันตรงที่ รัฐสามารถอางถึงความถูกตองชอบธรรมในการจัดการกับองคการอาชญากรรมไดอยางชัดเจน
และเคยชินตอการที่ทึกทักวาจะจัดกระบวนการยุติธรรมอยางไรก็ได ผูใชบริการก็จําตองใช เพราะเปนสินคา
ผูกขาดที่ผูใชบริการจะอยางไรก็ตองใชชองทางนี้
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แตอยางไรก็ ตาม วิ ธีคิดดังกลาวเริ่มถูกตั้งคําถามจากประชาชนที่มีศักยภาพ และความพรอมที่ เริ่มเขามามี
บทบาทตรวจสอบการทํ า งานของภาครั ฐ ในทุ ก ภาคส ว น โดยเฉพาะหลั ง จากที่ มี ก ารใช รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา วาบริการของกระบวนการยุติ ธรรมนั้น ได คํานึงถึงความ
ตองการของผูรับบริการเพียงใด มีบริการที่เหมาะสมกับความหลากหลายของกลุมผูรับบริการมากนอยเพียงใด
ฯลฯ
อยางไรก็ตาม การเดินทางสู "ความยุติธรรม" ของ "คนยากจน" ดวย "กระบวนการยุติธรรมราคาแพง" เมื่อเกิด
คดีความขึ้นนั้น เปนปญหาที่กลืนไมเขาคายไมออกทั้งของผูใหบริการซึ่งก็คือ "รัฐ" และผูรับบริการ ซึ่งไดแก
ผูกระทําผิด เหยื่ออาชญากรรม หรือผูเสียหาย พยาน ตลอดจนคูกรณีที่มีความขัดแยงกันหรือกระทําการลวง
ละเมิดแกกันดวยความผิดฐานใดฐานหนึ่ง ทั้งๆที่ การอํานวยความยุติธรรมจัดวาเปน "บริการขั้นพื้นฐาน" อยาง
หนึ่งของสังคม
แตหากสังคมใดสรางชองทาง "การเขาถึงความยุติธรรม" ไวสูงสงเกินกวาผูคนบางกลุมในสังคม (ซึ่งเปนกลุม
เสี่ยงตอการประกอบอาชญากรรม) จะสามารถใชบริการไดโดยงายดวยแลว ยอมเล็งเห็นผลไดถึงอันตรายที่
เกิดขึ้นจาก "การใชวิธีการนอกระบบ" จัดการกับความเหลื่อมล้ําและความขัดแยงที่เกิดขึ้น และทําใหผูคนคุนเคย
เคยชินกับการจัดการกับปญหาดวยความรุนแรง ใชการแกแคนแทนการแกปญหาโดยใช "คนกลางของรัฐหรือ
ชุมชน" ในรูปของกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative Dispute Resolutions
หรือ ADRs) ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมของรัฐใหเปนชองทางที่งายตอการเขา
รับบริการ เพื่อประชาชนทุกหมูเหลาจะสามารถใชเปนชองทางเรียกรองหาความเปนธรรมไดอยางเสมอภาคกัน

บทสรุป
ตลอดช ว งเวลายาวนานแห ง ประวั ติ ศ าสตร ที่ ผ า นมา สัม พั น ธภาพระหว า ง "คนยากจน" กั บ "กระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม" จั ด ว า เป น ความสั ม พั น ธ ที่ แ นบแน น เคี ย งคู กั น ตลอดมา โดยผู ค นเหล า นี้ ไ ด เ ข า มาเป น ลู ก ค า ของ
กระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน และบางก็ใชเปนสถานที่พักพิงยาวนานทั้งชีวิต ซึ่งถาหากวา "รัฐและสังคม"
ไม ส ามารถเปลี่ ย นแปลงกลุ ม คนยากจนทั้ ง หมดในสั ง คม ให ก ลายเป น คนที่ ไ ม ย ากจนโดยทั่ ว หน า กั น แล ว
"กระบวนการยุติธรรม" ก็ควรจะตองเปนหนวยงานแรกๆที่กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ ในการจัดใหมีบริการที่
เหมาะสมกับกลุมคนเหลานี้อยางมีมนุษยธรรมเพื่อรองรับ "ความไมเสมอภาคเทาเทียมกัน" และจะตองตระหนัก
โดยทั่วกันวา "กระบวนการยุติธรรม" ทั้งองคาพยพจะไมแสดงบทบาทเปนผูกระทําการละเมิดสิทธิหรือกระทําการ
อยางมีอคติตอคนยากจนเหลานี้เสียเอง
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