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1 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ปี 2561  โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบัน TDRI ในปี 2561 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหา จำานวนทั้งสิ้น 160 คดี ในกลุ่มคดีความผิดต่อชีวิตและร่างกาย คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ คดียาเสพติด และคดีความผิดจราจร 

การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีต้นทุนสูง แม้ตามกฎหมายคู่ความในคดีอาญา 
จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล แต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรได้มาฟรี  ทันทีที่คู่ความเข้าสู่ 
กระบวนการก็มีค่าใช้จ่ายหลายรายการที่จะต้องแบกรับโดยไม่มีทางเลือก บางรายอาจต้องจ่าย 
ค่าจ้างทนายซึ่งสูงไม่แพ้คดีแพ่งเลยทีเดียว ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผลกระทบด้านสุขภาพ การศึกษาหรือ
จ้างงาน ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว ตลอดจนชื่อเสียงและสถานะทางสังคม ที่ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายผู้เสียหายหรือจำาเลยก็ล้วนต้องเจอกับผลกระทบในการดำาเนินชีวิตและโอกาสในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งค่าเสียโอกาสลักษณะนี้ไม่สามารถคำานวณเป็นตัวเงินได้ง่าย 

ต้นทุนท้ังทางตรงทางอ้อมจึงเป็นอุปสรรคสำาคัญประการหน่ึง ท่ีทำาให้บางคนจำาใจต้องยอมสละสิทธิ 
ที่จะได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาคตามกฎหมายไป

ที ่ ได้จ ับจองไว้ ไป กระทบต่อความสามารถในการจุนเจือครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน 
ในอีกตัวอย่างหนึ่ง ผู้เสียหายในคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ แม้พอจะมีฐานะสามารถจ้างทนายความ 
ดำาเนินการแทนได้ ก็ต้องเดินทางไปศาลมากกว่าสิบครั้ง และต้องจ่ายค่าเอกสารต่างๆ รวมกว่า
สองหมื่นบาท1

โควิดกับโอกาสเชื่อมต่อ
ความยุติธรรมออนไลน์
ในราคาประหยัดสำาหรับประชาชน

ตัวอย่างผู้เสียหายในคดีอาญาเก่ียวกับเพศ 
รายหน่ึงมีรายได้จากการขายของประมาณสองพัน 
บาทต่อเดือน เล่าว่าต้องเดินทางไปศาลเพ่ือเข้าร่วม
การพิจารณาคดีกว่า 5 ครั้ง หลังจากที่เดินทาง
ไปร้องทุกข์และให้การในชั้นก่อนฟ้องแล้วหลายครั้ง 
การต่อสู้คดีทำาให้เกิดความเครียด อีกทั้งต้อง 
หยุดค้าขายหลายวันเป็นผลให้ถูกแย่งพื้นที่ขาย 

สุดารักษ์ สุวรรณ านนท์ และธนพร เตชฤทธิ พิทักษ์
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2 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบัน TDRI ปี 2561
3 ค่าเดินทางไป-กลับ 1 ครั้ง = ค่าเดินทางต่อกิโลเมตร × ระยะทางในการเดินทาง 
โดยค่าเดินทางต่อกิโลเมตร อ้างอิงจากอัตราค่าเชื้อเพลิง E20 ซึ่งเป็นค่ากลางของค่าเชื้อเพลิงรถ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำาปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปี พ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับ 1.97 บาท และระยะทาง คำานวณโดยใช้กำาหนดให้พื้นที่แต่ละเขตมีขนาดเสมือนพื้นที่วงกลม และให้การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดในเขตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
รัศมีของวงกลมนั้นๆ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็น Disruption สำาคัญที่ทำาให้กำาแพงการเข้าถึง 
ความยุติธรรมที่สูงชันยิ่งขึ้น ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอยขั้นรุนแรง อัตรา
การว่างงานสูงขึ้นจากปกติอย่างกะทันหัน ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงความยุติธรรมในจำานวนเท่าเดิม
อาจเป็นมูลค่าที่สูงอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับรายได้ที่หายไป อีกทั้งยังมีอุปสรรคเพิ่มเติมคือการลด
การรวมกลุ่มของคนเพื่อป้องกันการระบาดทำาให้ต้องเลื่อนพิจารณาคดีจำานวนมาก จากข้อมูล 
ของศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 21 พฤษภาคม 2563  มีคดีแพ่งและอาญาที่เลื่อน
ออกไปทั่วประเทศทั้งสิ้น 163,620 คดี ซึ่งส่วนใหญ่มีกำาหนดวันพิจารณาใหม่ระหว่างมิถุนายน - 
สิงหาคม 2563 ทำาให้ผู้ที่อยู่ในการควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดียิ่งต้องรอนาน ไม่สามารถ
ไปหารายได้ช่วยเหลือดูแลครอบครัวได้  

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ยากลำาบากนี้อาจเป็นโอกาสดีที่สุดครั้งหนึ่ง สำาหรับ Digital 
Transformation หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการยุติธรรมไปสู่รูปแบบดิจิทัล โดยนำานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมการอำานวยความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ในราคาที่ประหยัดและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ผลการศึกษาจากการสำารวจค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจ่ายจริงเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญา2 พบว่าการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ว่าในฝั่งของผู้เสียหายหรือ 
ผู้กระทำาผิดนั้นมีค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นแน่นอนในทุกกรณี คือ ค่าเดินทางไปติดต่อหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่การแจ้งความ หรือให้ปากคำาแก่เจ้าพนักงานที่สถานีตำารวจ ไปพบ 
พนักงานอัยการ ไปขึ้นศาล อีกทั้งยังอาจมีการเดินทางไปขอคำาปรึกษาทางกฎหมาย บางราย 
ก็จำาเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานเองบางส่วน เช่น ไปขอภาพวงจรปิด ไปขอตรวจพิสูจน์
นอกจากนั้นก็เป็นค่าดำาเนินการทางเอกสาร ค่าประกันตัว ค่าทนาย ซี่งรายละเอียดความ 
แตกต่างกันไปตามประเภทและความร้ายแรงของคดี

  ประมาณการค่าเดินทางสำาหรับการติดต่อหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
  แต่ละครั้ง 3
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4 คำานวณจากข้อมูลสำารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประชากรไทย พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมจากประโยชน์อื่นที่เสียไป  ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า
ต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost)  โดยส่วนหลักที่พอจะคำานวณเป็นตัวเลขเบื้องต้นได้ คือ  
การสูญเสียรายได้จากการทำางานประจำา หรืองานพิเศษ เท่ากับระยะเวลาท่ีใช้ไปสำาหรับกระบวนการ 
ยุติธรรม สำาหรับฝ่ายผู้เสียหายก็คือการต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆ แต่ละครั้งก็ไม่
ต่ำากว่าครึ่งวัน ในส่วนของจำาเลยก็จะเป็นค่าเสียโอกาสเมื่อต้องถูกควบคุมตัว หรือไม่ได้รับการ
ปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งตัวเลขก็สูงขึ้นไปตามระยะเวลาการดำาเนินคดี 

  ประมาณการค่าเสียโอกาสจากรายได้ที่ขาดไปตามเศรษฐานะ4

เราสามารถคำานวณค่าเสียโอกาสจากรายได้ที่อาจเสียไปต่อวันของผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาจากฐานรายได้ของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม ในระดับประเทศอาจคำานวณคร่าวๆ
ได้จากการหารายได้ต่อวันจากผลการสำารวจรายได้ต่อเดือนของครัวเรือนไทยตามลำาดับฐานะ  
10 กลุ่ม (Deciles)

เมื่อคิดคำานวนจากค่าเฉลี่ยจะพบว่า หากคู่ความต้องเดินทางข้ามเขตภายในกรุงเทพมหานคร 
10 ครั้ง จะต้องจ่ายค่าเดินทางรวมไม่ต่ำากว่าประมาณ  829.6 บาท  หากอยู่ในต่างจังหวัดพื้นที่
ห่างไกลก็จะเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,618.2 บาท  หรือหากข้ามจังหวัดก็อย่างต่ำา 3,000-4,000 บาท
ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าอาหารหรือค่าที่พักในกรณีที่ต้องไปค้างคืนต่างจังหวัด และค่าเสียโอกาสจาก
การขาดรายได้อีก  นอกจากนี้ คู่ความมักมีญาติหรือครอบครัวที่ต้องเดินทางไปด้วยและต้องขาด
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รายได้ด้วย หรือหากจำาเลยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็จะเป็นภาระของญาติ
เป็นหลัก  ในกรณีที่คู่ความไม่ได้ ไปด้วยตนเอง แต่ว่าจ้างทนายความดำาเนินการแทน ค่าใช้จ่าย 
ก็จะถูกรวมไว้ ในค่าจ้าง ซึ่งทำาให้ฐานค่าจ้างทนายความมีอัตราที่สูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะคดีที่มี 
ความซับซ้อนยุ่งยากและใช้เวลาพิจารณานานหลายนัด   หากประชาชนไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายนี้ 
การเข้าถึงความยุติธรรมก็จะสะดวกและเท่าเทียมมากขึ้น

ภายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน ประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบและมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
จำานวนมาก เช่น จีน อินเดีย อิตาลี สหรัฐอเมริกา ก็ได้พยายามเดินหน้าพิจารณาพิพากษาคดี
โดยขยายขอบเขตการบริหารจัดการในช่องทางออนไลน์ พัฒนาระบบเพื่อให้คู่ความและผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องเดินทางไปศาลด้วยตนเอง ตั้งแต่การบริการให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย
การยื่นสำานวนผ่านระบบออนไลน์ การสืบพยาน พิจารณารวมทั้งอ่านคำาพิพากษาคดีโดยใช้วิธี  
Video Conference โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่มีความสำาคัญเร่งด่วน เช่น คดีความรุนแรงทางเพศ  
คดีความรุนแรงในครอบครัว คดีละเมิดเด็กและเยาวชน และคดีท่ีผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการควบคุมตัว 
ของรัฐ 

ในประเทศไทยเอง ศาลยุติธรรมได้ผลักดันแนวนโยบายการทำางานแบบ Digital Court และเริ่ม
เตรียมระบบเทคโนโลยีรองรับไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้ โดยเริ่มต้นจากคดีแพ่งเป็นหลัก มีทั้งระบบ 
การปรึกษาข้อกฎหมายออนไลน์ ระบบยื่นฟ้องและส่งคำาคู่ความ (e-Filing) ที่ร่วมพัฒนากับ
ธนาคารกรุงไทย เป็นทางเลือกสำาหรับคู่ความและทนายความในการยื่นเอกสารคำาร้องคำาให้การ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสามารถติดตามสถานะ คัดถ่ายสำาเนาคำาพิพากษาภายในสิบวัน  
พร้อมทั้งชำาระค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งจะช่วยลดจำานวนวันที่ต้องเดินทางมาศาล และค่าใช้จ่าย 
ในการยื่นหรือค่าจัดทำาสำาเนาเอกสารไปได้มาก

ในส่วนคดีอาญา ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ศาลชั้นต้นได้ริเริ่มการอ่านคำาพิพากษา
ออนไลน์เป็นครั้งแรก รวมทั้งการพิจารณาการฝากขัง ผัดฟ้องและให้จำาเลยที่อยู่ในการควบคุมตัว
ในเรือนจำาให้การผ่านการประชุมออนไลน์  เพื่อลดจำานวนคนที่ต้องเดินทางไปศาล ลดความเสี่ยง
ของการแพร่กระจายโรค 

น่าสนใจว่า แม้หลังจากสถานการณ์โรคระบาดจะดีขึ ้นแล้ว แต่การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการ 
เดินทางติดต่ออาจจะกลายเป็น New Normal หรือวิถีปกติใหม่ ท่ีเปล่ียนแปลงกระบวนการยุติธรรม
ให้สะดวกและประหยัดท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย ลดความจำาเป็นในการเดินทางไปศาล ลดภาระของพยาน 
และผู้เก่ียวข้อง ซ่ึงจะมีผลต่อจำานวนนัดพิจารณาคดีและระยะเวลารอการพิจารณาคดีของผู้ต้องหา 
ที่ถูกควบคุมตัวตามไปด้วย ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์จำาเลยในคดีอาญาที่ได้รับการพิพากษาแล้ว
จำานวน 99 คน พบว่า จำาเลยได้เดินทางไปขึ้นศาลเฉลี่ยประมาณ 5 ครั้ง 



5โควิดกับโอกาสเชื่อมต่อความยุติธรรมออนไลน์ในราคาประหยัดสำาหรับประชาชน

  จำานวนครั้งที่ผู้ต้องหาเดินทางไปศาล จำาแนกผู้ต้องหาตามกลุ่มคดีที่ศึกษา   
  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 99 คน

จริงอยู่ว่าภาพที่สมบูรณ์แบบที่หลายฝ่ายคาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ คือกระบวนการ
ยุติธรรมที่สามารถให้บริการออนไลน์ทุกขั้นตอน ซึ่งต้องอาศัยการลงทุนในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีที่มีราคาสูง และอาจไม่สอดคล้องกับภาระด้านงบประมาณที่รัฐบาลต้องเผชิญในขณะนี้ 
แต่การเร่ิมต้นเท่าท่ีทำาได้แม้เพียงในช้ันศาลก็มีความคุ้มค่าและช่วยลดภาระของประชาชน 
ได้มหาศาลกล่าวคือ หากนำาค่าเฉลี่ยจำานวนครั้งของนัดพิจารณาโดยยกตัวอย่าง คิดเฉพาะ
จำานวนคร้ังท่ีต้องเดินทางไปศาล คูณด้วยค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเดินทางข้ันต่ำาต่อคร้ังในเขตต่างจังหวัด 

และคูณจำานวนคดีอาญาที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรม ซึ่งอยู่ที่ 1,249,328 คดีในปี 25615  จะคิดเป็นเงิน 
ที่ต้องสูญเสียไปถึง 345 ล้านบาท การพัฒนาระบบ Digital Court ในคดีอาญาให้เป็น  
New Normal ต่อเน่ืองไป จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนผู้เดือดร้อนไม่ถูกซ้ำาเติมด้วยค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำาเป็น 
และสามารถนำาเงินจำานวนนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนให้ผ่านช่วงเวลา
ยากลำาบากนี้ไปได้

5 ปริมาณคดีอาญาที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้น (คงค้างและรับใหม่) ในปี 2561 จากหนังสือสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2561 จัดทำาโดยสำานักงานศาลยุติธรรม


