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องค์ประกอบของการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้มติกิารพฒันาเป็นตัวน า 
 

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
ผู้อ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
 

 ความร่วมมือระหวา่ง TIJ – UNODC ในครัง้นีก้เ็พ่ือมุง่ยกระดบัประสิทธิภาพของกระบวนการยตุิธรรม
เพ่ือรับมือกบัอาชญากรรม และช่วยสง่เสริมประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอ่ืนๆ ในการสร้างศกัยภาพ ผา่นข้อมลูทางวิชาการและเครือขา่ยท่ีเข้มแขง็ ผมเช่ือวา่การสร้าง
ความเช่ือมัน่มคีวามส าคญัตอ่กระบวนการยตุิธรรม และจะท าให้เราสามารถบรรลเุป้าหมาย ด้วยการ
พฒันาสถาบนัในกระบวนการยตุิธรรมภายใต้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพได้  

 ความเช่ือมโยงระหวา่งกระบวนการยตุิธรรมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน ควรเน้นถึงองค์ประกอบของ
การป้องกนัอาชญากรรม ด้วยกลยทุธ์อนัน าไปสูก่ารพฒันาและการเยียวยาผู้ต้องหา   

 กลยทุธ์ดงักลา่ว คือ ขอบขา่ยงานท่ีจะช่วยขยายขอบเขตของการแทรกแซงในกระบวนการยตุิธรรม
ตา่งๆ ท่ีนอกเหนือไปจากขอบเขตอนัเป็นแบบแผน ด้วยการรวบรวมองค์ประกอบปัจจยัเสริม ทัง้ด้าน
การพฒันาระดบับคุคลและชมุชน ซึ่งกลยทุธ์ท่ีจะน าไปสูก่ารพฒันานีจ้ะมปีระสิทธิภาพย่ิงขึน้ ในการ
จดัการปัญหาอาชญากรรมหรือความรุนแรง หากมุง่เป้าไปท่ีสาเหตตุ้นตอของปัญหาท่ีเกิดขึน้  

 ในทางปฏิบตัิ ปัจจยัหลกัของการเข้าแทรกแซงเพ่ือให้เกิดการพฒันาเบือ้งต้น อย่างน้อยควร
ประกอบด้วย:  
1. การระบ ุ/ บ่งชีปั้ญหาต้นตอและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ทัง้ในผู้ตกเป็นเหย่ือของอาชญากรรม ซึ่งบ่าย

ครัง้มกัจะเกิดขึน้ในระดบัโครงสร้าง  
2. การระบนุโยบายการพฒันาและการน าไปปฏิบตัิ การเข้าไปมีสว่นร่วม หรือโครงการท่ีมุง่ไปยงักลุม่

ผู้มีความเสี่ยงสงูโดยเฉพาะ   
3. กลยทุธ์เชิงรุกอนัน าไปสูก่ารพฒันา โดยนิยามแล้วคือระเบียบวินยัตา่งๆ และความร่วมมือท่ี

เก่ียวข้องระหวา่งภาคกระบวนการยตุิธรรม และภาคสว่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ตัวก าหนดทางโครงสร้าง และความเหล่ือมล า้  
 มีเหตจุงูใจหลายประการท่ีผลกัดนัให้คนก่ออาชญากรรม ซึ่งสว่นมากมีสาเหตมุาจากสภาพแวดล้อม 

การเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ สงัคม ความยากไร้ การขาดโอกาส รายได้ท่ีไมเ่พียงพอ ขณะท่ีรัฐบาล
อาจมีนโยบายแผนพฒันาแหง่ชาติและเสริมสร้างความแขง็แกร่งของสถาบนัตา่งๆ แตก่็ยงัไมส่ามารถ
ขจดัปัญหาความขาดแคลนขององค์ประกอบในสงัคมและท่ีน าไปสูค่วามเหลื่อมล า้ตา่งๆ ได้  

 
 



ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการยตุิธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 จากการประชมุสามญัขององค์การสหประชาชาติได้ลงมตยิอมรับ 2030 Agenda for Sustainable 

เมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นวาระในเวทีโลกเก่ียวกบัการพฒันาวาระแรกท่ีวา่ด้วยสนัติภาพ ความยตุิธรรม 
ความเข้มแขง็ของสถาบนัตา่งๆ และท่ีส าคญัย่ิงคือ บทบญัญัติกฎหมายท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาอย่างยัง่ยืน  

 การพฒันาอย่างยัง่ยืนและระบบกระบวนการยตุิธรรมควรด าเนินไปควบคูก่นั เน่ืองจากระบบ
กระบวนการทางยตุิธรรมท่ีมีศกัยภาพ จะมารถขบัเคลื่อนไปสูค่วามพยายามท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันา
อย่างยัง่ยืนได้  ซึง่กลยทุธ์อนัน าไปสูก่ารพฒันาจึงเป็นแบบแผนใหมท่ี่มีนยัยะส าคญัตอ่กรอบความคิด
ดงักลา่ว  

 กระบวนการยตุิธรรมถกูพฒันาขึน้เพ่ือรักษาความปลอดภยัให้สงัคม ให้เป็นสงัคมท่ีปราศจากความ
รุนแรงของคดีความทางอาญา ด้วยบทลงโทษตอ่ผู้ละเมิดกฎหมายและช่วยให้ผู้ต้องหาสามารถ
กลบัไปใช้ชีวิตในสงัคมได้ โดยการบ่งชีพ้ฤตกิรรมท่ีท าให้คนนัน้กระท าความผิด เพ่ือป้องกนัมใิห้กระท า
ผิดซ า้ และยงัสง่เสริมการพฒันาอย่างยืนในการกลบัเข้าสูส่งัคม  

 อย่างไรก็ตาม สภาวการณ์ท่ีมีความเหลื่อมล า้ ขาดการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม มกัเป็นสาเหตุ
พืน้ฐานของการก่อความรุนแรงและอาชญากรรม กระบวนการทางยตุิธรรมเพียงอย่างเดียวอาจไม่
สามารถแก้ปัญหาได้  

 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ การป้องกนัย่อมดีกวา่การแก้ปัญหา แตเ่ราจะป้องกนัความรุนแรงและการเกิด
อาชญากรรมได้อย่างไร และควรใช้นโยบายใดบ้าง ซึ่งค าตอบของค าถามเหลา่นีไ้มใ่ชห่น้าท่ีของฝ่าย
กระบวนการยตุิธรรมเพียงฝ่ายเดียว หากแตผู่้มีสว่นร่วมและผู้เก่ียวข้องในทกุภาคสว่น ตลอดจน
สถาบนัตา่งๆ จะต้องร่วมมือร่วมใจกนั  

 
ความสมดุลระหว่างการลงโทษและให้ความอนุเคราะห์  

 ในหลายประเทศ ความกลวัตอ่ความรุนแรงและอาชญากรรมท าให้ภาครัฐด าเนินกลยทุธ์เชิงรุกด้าน
การใช้บทลงโทษ ซึ่งต้องอาศยังบประมาณแผน่ดิน ภาระของอ านาจศาล ก่อให้เกิดนกัโทษจ านวนมาก
ซึ่งนกัอาชญาวิทยาจ านวนไมน้่อยได้ให้ความเหน็วา่ การใช้บทลงโทษนัน้ท าให้อตัราการกระท าผิดซ า้
เพ่ิมสงูขึน้ และเป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยัของบคุคลทัว่ไป รวมทัง้สง่ผลตอ่การพฒันา จึงได้มีการ
อภิปรายเพ่ือหาสภาวะสมดลุระหวา่งบทลงโทษกบัการให้ความช่วยเหลือ   

 จากการท างานในกระบวนการยตุิธรรมมาอย่างยาวนาน ท าให้ผมตระหนกัวา่ เป็นเร่ืองยากในการ
รักษาความสมดลุ ผมได้เข้าไปมีสว่นร่วมในนโยบายท่ีเอือ้ประโยชน์ให้สาธารณชน มบีทบาทใน
กระบวนการยตุิธรรม โดยเร่ิมจากให้ชมุชนมีสว่นร่วม ขยบัขยายวิสยัทศัน์และมมุมองของบคุลากร 
ในสายงานนี ้รวมทัง้การหาสาเหตท่ีุเป็นปัจจยัท าให้คนก่อคดีทางอาญา และมอบโอกาสให้ผู้ท่ีถกูคมุ
ขงัเพ่ือป้องกนัการก่อคดซี า้ โดยมีการศกึษาจากกรณีตา่งๆ วา่โทษจ าคกุนัน้จะช่วยมอบโอกาสให้
นกัโทษได้อย่างไร รวมถึงผลกระทบท่ีครอบครัวของผู้ถกูคมุขงัต้องเผชิญ   



 TIJ ได้ท างานร่วมกบั Department of Probation เพ่ือพฒันาและโปรโมทการใช้รายงานการสืบสวน
ทางกระบวนการสงัคม ซึ่งผู้พิพากษาอาจขอข้อมลูเก่ียวกบัจ าเลย เพ่ือศกึษาถึงสภาวะทางสงัคมและ
เศรษฐกิจ เพ่ือการก าหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสม และลดโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายขึน้กบัครอบครัว
ผู้ ต้องขงัด้วย   

 จากการศกึษาดงูานในสองวนัท่ีผา่นจะพบวา่ ความเหลื่อมล า้ทางสงัคม ความยากจนและขาดการ
เข้าถึงทางการศกึษา รวมทัง้ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นปัญหาท่ีพบในเขตพืน้ท่ีห่างไกล เช่น ดอยตงุ  
ซึ่งความเหลื่อมล า้ทางโครงสร้างนีท้ าให้คนในพืน้ท่ีไมม่ีงานท าและขาดรายได้ จึงมคีวามเสี่ยงสงู 
ท่ีจะก่ออาชญากรรม    

 เป้าหมายของการขบัเคลื่อนเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 2030 (2030 Agenda for Sustainable 
Development) และบทบญัญตัิท่ีส าคญัขององค์การสหประชาชาติในแผนการพฒันาทางเลือก 
คือสองภารกิจหลกัท่ีสามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในความพยายามของเราท่ีจะปรับปรุงระบบ
กระบวนการยตุิธรรม ด้วยกลยทุธ์อนัน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน   

 
กลยุทธ์เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและกระบวนการยุติธรรม 

 ส าหรับประเทศไทย เดก็และสตรีมกัเป็นกลุม่เสี่ยง ซึ่งไมใ่ชเ่พียงด้านความเหลื่อมล า้ทางโครงสร้าง แต่
ยงัเป็นในด้านความรุนแรงด้วย ซึ่งจากผลการศกึษาวิจยัโดย TIJ ท่ีได้ส ารวจผู้ต้องขงัในทณัฑสถาน
หญิงท่ีเคยมีประสบการณ์การถกูทารุณกรรมทางเพศ ทางร่างกาย หรือสภาวะจิตใจโดยคูส่มรส หรือ
สมาชิกในครอบครัว พบวา่มีกวา่ 52%   

 นอกจากนี ้จากผลการวิจยัร่วมระหวา่ง TIJ และ UNODC ในเร่ืองของการค้ามนษุย์ท่ีประเทศกมัพชูา 
ลาว เมียนมาร์และประเทศไทย พบวา่เหย่ือการค้ามนษุย์ท่ีเป็นผู้หญิงและเดก็จ านวนมาก ซึ่งมาจาก
ชมุชนท่ีกนัดารและยากไร้ ครอบครัวไมม่ีท่ีดนิของตวัเองและมีหนีส้ิน สิ่งเหลา่นีเ้ป็นแรงผลกัให้พวกเขา
ต้องอพยพเข้ามาท างานเพ่ือจนุเจือครอบครัว ท าให้เป็นกลุม่เสี่ยงท่ีจะถกูแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 กลยทุธ์ท่ีจะลดจ านวนกลุม่เสีย่ง คือนโยบายท่ีจะช่วยยกระดบัการพฒันาสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ 
ให้ทกุคนมคีวามเท่าเทียมกนัในระดบัโครงสร้าง และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีทดัเทียมกนั   

 นกัอาชญาวิทยาหลายท่านได้มีการหารือในประเดน็ท่ีวา่ จะสามารถการลดปัญหาความรุนแรงและ
คดีอาญาได้อย่างไร หากมลูเหตมุาจากสภาวะโครงสร้าง ซึ่งจากการศกึษาดงูานทณัฑสถานหญิง
เชียงใหมแ่ละท่ีดอยตงุ พบวา่ เราควรมุง่เน้นท่ีกลยทุธ์ท่ีน าไปสูก่ารพฒันา โดยบ่งชีถ้ึงสภาวะปัญหา 
ท่ีเกิดขึน้กบักลุม่เสีย่งท่ีน าไปสูก่ารก่ออาชญากรรม ซึ่งหมายถึงกลุม่ผู้ ต้องขงั กลุม่คนรายได้น้อย และ
คนในชนบทห่างไกลและยากไร้  

 กลยทุธ์ท่ีใช้จะให้ประชาชนเป็นแกนกลาง และยกระดบัความปลอดภยัและการพฒันาประชากร  
อนัน าไปสูก่ารฝึกอบรมทกัษะอาชีพเพ่ือให้ได้รับโอกาสในการจ้างงาน สง่เสริมความเท่าเทียมระหวา่งเพศ  
 
 



และช่วยให้เดก็ๆ ได้เติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั ท่ามกลางความสมัพนัธ์อนัมัน่คง 
ในครอบครัว เพ่ือลดโอกาสท่ีเดก็และผู้หญิงจะถกูกระท ารุนแรง รวมถึงปรับเปลี่ยนกระแสทางสงัคม
และวฒันธรรมให้เป็นไปในทางท่ีดีขึน้  

 หวัใจหลกัของเป้าหมายในการพฒันาอย่างยัง่ยืน หรือ SDGs นัน้คือค ามัน่สญัญาวา่ จะไมม่ใีครถกูทิง้
ไว้เบือ้งหลงั ซึ่ง “ไมม่ีใคร” นีไ้มไ่ด้หมายถงึเพียงแคผู่้หญิง เดก็ หรือกลุม่เสี่ยงเท่านัน้ แตห่มายถึงผู้ชาย
เช่นกนั เพราะทกุคนควรได้รับโอกาสท่ีจะร่วมมือกนัสร้างสงัคมท่ีมีความปลอดภยัย่ิงขึน้   

 ขอบขา่ยงานท่ีน าไปสูก่ารพฒันาจะเป็นประโยชน์กต็อ่เมื่อ เราสามารถระบถุึงองค์ประกอบท่ีเก่ียวเน่ือง
และลงมือด าเนินการอย่างจริงจงัมากพอ ซึง่ยงัคงมคีวามท้าทายตอ่เน่ือง แตผ่มเช่ือวา่หากเราได้มกีาร
แบ่งปันประสบการณ์และเข้าไปมีสว่นร่วม ซึ่งจะเป็นข้อพิสจูน์วา่เป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ ก็จะ
ก่อให้เกิดผลส าเร็จได้  
 


