สรุปสาระสาคัญ
การสัมมนา “เสริมพลังแก่ ชุมชนและสตรีกลุ่มเปราะบาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
องค์ ประกอบของการป้ องกันอาชญากรรมโดยใช้ มติ กิ ารพัฒนาเป็ นตัวนา
ศาสตราจารย์ พเิ ศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ งประเทศไทย
 ความร่วมมือระหว่าง TIJ – UNODC ในครัง้ นี ้ก็เพื่อมุง่ ยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
เพื่อรับมือกับอาชญากรรม และช่วยส่งเสริมประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องอื่นๆ ในการสร้ างศักยภาพ ผ่านข้ อมูลทางวิชาการและเครือข่ายที่เข้ มแข็ง ผมเชื่อว่าการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ มีความสาคัญต่อกระบวนการยุติธรรม และจะทาให้ เราสามารถบรรลุเป้าหมาย ด้ วยการ
พัฒนาสถาบันในกระบวนการยุติธรรมภายใต้ กฎหมายให้ มีประสิทธิภาพได้
 ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ควรเน้ นถึงองค์ประกอบของ
การป้องกันอาชญากรรม ด้ วยกลยุทธ์อนั นาไปสูก่ ารพัฒนาและการเยียวยาผู้ต้องหา
 กลยุทธ์ดงั กล่าว คือ ขอบข่ายงานที่จะช่วยขยายขอบเขตของการแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรม
ต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากขอบเขตอันเป็นแบบแผน ด้ วยการรวบรวมองค์ประกอบปัจจัยเสริม ทังด้
้ าน
การพัฒนาระดับบุคคลและชุมชน ซึ่งกลยุทธ์ที่จะนาไปสูก่ ารพัฒนานี ้จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ในการ
จัดการปัญหาอาชญากรรมหรือความรุนแรง หากมุง่ เป้าไปที่สาเหตุต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ ้น
 ในทางปฏิบตั ิ ปัจจัยหลักของการเข้ าแทรกแซงเพื่อให้ เกิดการพัฒนาเบื ้องต้ น อย่างน้ อยควร
ประกอบด้ วย:
1. การระบุ / บ่งชี ้ปัญหาต้นตอและผลกระทบที่เกิดขึ ้น ทังในผู
้ ้ ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม ซึ่งบ่าย
ครัง้ มักจะเกิดขึ ้นในระดับโครงสร้ าง
2. การระบุนโยบายการพัฒนาและการนาไปปฏิบตั ิ การเข้ าไปมีสว่ นร่วม หรือโครงการที่มงุ่ ไปยังกลุม่
ผู้มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะ
3. กลยุทธ์เชิงรุกอันนาไปสูก่ ารพัฒนา โดยนิยามแล้ วคือระเบียบวินยั ต่างๆ และความร่วมมือที่
เกี่ยวข้ องระหว่างภาคกระบวนการยุติธรรม และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ตัวกาหนดทางโครงสร้ าง และความเหลื่อมลา้
 มีเหตุจงู ใจหลายประการที่ผลักดันให้ คนก่ออาชญากรรม ซึ่งส่วนมากมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้ อม
การเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ความยากไร้ การขาดโอกาส รายได้ ที่ไม่เพียงพอ ขณะที่รัฐบาล
อาจมีนโยบายแผนพัฒนาแห่งชาติและเสริมสร้ างความแข็งแกร่งของสถาบันต่างๆ แต่ก็ยงั ไม่สามารถ
ขจัดปัญหาความขาดแคลนขององค์ประกอบในสังคมและที่นาไปสูค่ วามเหลื่อมล ้าต่างๆ ได้

ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 จากการประชุมสามัญขององค์การสหประชาชาติได้ ลงมติยอมรับ 2030 Agenda for Sustainable
เมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็ นวาระในเวทีโลกเกี่ยวกับการพัฒนาวาระแรกที่วา่ ด้ วยสันติภาพ ความยุติธรรม
ความเข้ มแข็งของสถาบันต่างๆ และที่สาคัญยิ่งคือ บทบัญญัติกฎหมายที่เอื ้อต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
 การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและระบบกระบวนการยุติธรรมควรดาเนินไปควบคูก่ นั เนื่องจากระบบ
กระบวนการทางยุติธรรมที่มีศกั ยภาพ จะมารถขับเคลื่อนไปสูค่ วามพยายามที่จะก่อให้ เกิดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนได้ ซึง่ กลยุทธ์อนั นาไปสูก่ ารพัฒนาจึงเป็นแบบแผนใหม่ที่มีนยั ยะสาคัญต่อกรอบความคิด
ดังกล่าว
 กระบวนการยุติธรรมถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ สงั คม ให้ เป็นสังคมที่ปราศจากความ
รุนแรงของคดีความทางอาญา ด้ วยบทลงโทษต่อผู้ละเมิดกฎหมายและช่วยให้ ผ้ตู ้ องหาสามารถ
กลับไปใช้ ชีวิตในสังคมได้ โดยการบ่งชี ้พฤติกรรมที่ทาให้ คนนันกระท
้
าความผิด เพื่อป้องกันมิให้ กระทา
ผิดซ ้า และยังส่งเสริมการพัฒนาอย่างยืนในการกลับเข้ าสูส่ งั คม
 อย่างไรก็ตาม สภาวการณ์ที่มีความเหลื่อมล ้า ขาดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม มักเป็ นสาเหตุ
พื ้นฐานของการก่อความรุนแรงและอาชญากรรม กระบวนการทางยุติธรรมเพียงอย่างเดียวอาจไม่
สามารถแก้ ปัญหาได้
 เป็ นที่ทราบกันดีวา่ การป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ ปัญหา แต่เราจะป้องกันความรุนแรงและการเกิด
อาชญากรรมได้ อย่างไร และควรใช้ นโยบายใดบ้ าง ซึ่งคาตอบของคาถามเหล่านี ้ไม่ใช่หน้ าที่ของฝ่ าย
กระบวนการยุติธรรมเพียงฝ่ ายเดียว หากแต่ผ้ มู ีสว่ นร่วมและผู้เกี่ยวข้ องในทุกภาคส่วน ตลอดจน
สถาบันต่างๆ จะต้ องร่วมมือร่วมใจกัน
ความสมดุลระหว่างการลงโทษและให้ ความอนุเคราะห์
 ในหลายประเทศ ความกลัวต่อความรุนแรงและอาชญากรรมทาให้ ภาครัฐดาเนินกลยุทธ์เชิงรุกด้ าน
การใช้ บทลงโทษ ซึ่งต้ องอาศัยงบประมาณแผ่นดิน ภาระของอานาจศาล ก่อให้ เกิดนักโทษจานวนมาก
ซึ่งนักอาชญาวิทยาจานวนไม่น้อยได้ ให้ ความเห็นว่า การใช้ บทลงโทษนันท
้ าให้ อตั ราการกระทาผิดซ ้า
เพิ่มสูงขึ ้น และเป็ นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลทัว่ ไป รวมทังส่
้ งผลต่อการพัฒนา จึงได้ มีการ
อภิปรายเพื่อหาสภาวะสมดุลระหว่างบทลงโทษกับการให้ ความช่วยเหลือ
 จากการทางานในกระบวนการยุติธรรมมาอย่างยาวนาน ทาให้ ผมตระหนักว่า เป็ นเรื่องยากในการ
รักษาความสมดุล ผมได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในนโยบายที่เอื ้อประโยชน์ให้ สาธารณชน มีบทบาทใน
กระบวนการยุติธรรม โดยเริ่มจากให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วม ขยับขยายวิสยั ทัศน์และมุมมองของบุคลากร
ในสายงานนี ้ รวมทังการหาสาเหตุ
้
ที่เป็ นปัจจัยทาให้ คนก่อคดีทางอาญา และมอบโอกาสให้ ผ้ทู ี่ถกู คุม
ขังเพื่อป้องกันการก่อคดีซ ้า โดยมีการศึกษาจากกรณีตา่ งๆ ว่าโทษจาคุกนันจะช่
้ วยมอบโอกาสให้
นักโทษได้ อย่างไร รวมถึงผลกระทบที่ครอบครัวของผู้ถกู คุมขังต้ องเผชิญ

 TIJ ได้ ทางานร่วมกับ Department of Probation เพื่อพัฒนาและโปรโมทการใช้ รายงานการสืบสวน
ทางกระบวนการสังคม ซึ่งผู้พิพากษาอาจขอข้ อมูลเกี่ยวกับจาเลย เพื่อศึกษาถึงสภาวะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ เพื่อการกาหนดบทลงโทษที่เหมาะสม และลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายขึ ้นกับครอบครัว
ผู้ต้องขังด้ วย
 จากการศึกษาดูงานในสองวันที่ผา่ นจะพบว่า ความเหลื่อมล ้าทางสังคม ความยากจนและขาดการ
เข้ าถึงทางการศึกษา รวมทังฐานะทางเศรษฐกิ
้
จ เป็ นปัญหาที่พบในเขตพื ้นที่ห่างไกล เช่น ดอยตุง
ซึ่งความเหลื่อมล ้าทางโครงสร้ างนี ้ทาให้ คนในพื ้นที่ไม่มีงานทาและขาดรายได้ จึงมีความเสี่ยงสูง
ที่จะก่ออาชญากรรม
 เป้าหมายของการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 2030 (2030 Agenda for Sustainable
Development) และบทบัญญัติที่สาคัญขององค์การสหประชาชาติในแผนการพัฒนาทางเลือก
คือสองภารกิจหลักที่สามารถนามาใช้ เป็นเครื่องมือในความพยายามของเราที่จะปรับปรุงระบบ
กระบวนการยุติธรรม ด้ วยกลยุทธ์อนั นาไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์ เน้ นประชาชนเป็ นศูนย์ กลางและกระบวนการยุติธรรม
 สาหรับประเทศไทย เด็กและสตรี มกั เป็ นกลุม่ เสี่ยง ซึ่งไม่ใช่เพียงด้ านความเหลื่อมล ้าทางโครงสร้ าง แต่
ยังเป็นในด้ านความรุนแรงด้ วย ซึ่งจากผลการศึกษาวิจยั โดย TIJ ที่ได้ สารวจผู้ต้องขังในทัณฑสถาน
หญิงทีเ่ คยมีประสบการณ์การถูกทารุณกรรมทางเพศ ทางร่างกาย หรือสภาวะจิตใจโดยคูส่ มรส หรือ
สมาชิกในครอบครัว พบว่ามีกว่า 52%
 นอกจากนี ้ จากผลการวิจยั ร่วมระหว่าง TIJ และ UNODC ในเรื่องของการค้ ามนุษย์ที่ประเทศกัมพูชา
ลาว เมียนมาร์และประเทศไทย พบว่าเหยื่อการค้ ามนุษย์ที่เป็นผู้หญิงและเด็กจานวนมาก ซึ่งมาจาก
ชุมชนที่กนั ดารและยากไร้ ครอบครัวไม่มีที่ดนิ ของตัวเองและมีหนี ้สิน สิ่งเหล่านี ้เป็นแรงผลักให้ พวกเขา
ต้ องอพยพเข้ ามาทางานเพื่อจุนเจือครอบครัว ทาให้ เป็ นกลุม่ เสี่ยงที่จะถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
 กลยุทธ์ที่จะลดจานวนกลุม่ เสีย่ ง คือนโยบายที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ให้ ทกุ คนมีความเท่าเทียมกันในระดับโครงสร้ าง และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีทดั เทียมกัน
 นักอาชญาวิทยาหลายท่านได้ มีการหารือในประเด็นที่วา่ จะสามารถการลดปัญหาความรุนแรงและ
คดีอาญาได้ อย่างไร หากมูลเหตุมาจากสภาวะโครงสร้ าง ซึ่งจากการศึกษาดูงานทัณฑสถานหญิ ง
เชียงใหม่และที่ดอยตุง พบว่า เราควรมุง่ เน้ นที่กลยุทธ์ที่นาไปสูก่ ารพัฒนา โดยบ่งชี ้ถึงสภาวะปัญหา
ที่เกิดขึ ้นกับกลุม่ เสีย่ งที่นาไปสูก่ ารก่ออาชญากรรม ซึ่งหมายถึงกลุม่ ผู้ต้องขัง กลุม่ คนรายได้น้อย และ
คนในชนบทห่างไกลและยากไร้
 กลยุทธ์ที่ใช้ จะให้ ประชาชนเป็นแกนกลาง และยกระดับความปลอดภัยและการพัฒนาประชากร
อันนาไปสูก่ ารฝึกอบรมทักษะอาชีพเพื่อให้ ได้ รับโอกาสในการจ้ างงาน ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

และช่วยให้ เด็กๆ ได้ เติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัย ท่ามกลางความสัมพันธ์อนั มัน่ คง
ในครอบครัว เพื่อลดโอกาสที่เด็กและผู้หญิงจะถูกกระทารุนแรง รวมถึงปรับเปลี่ยนกระแสทางสังคม
และวัฒนธรรมให้ เป็ นไปในทางที่ดีขึ ้น
 หัวใจหลักของเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน หรือ SDGs นันคื
้ อคามัน่ สัญญาว่า จะไม่มใี ครถูกทิ ้ง
ไว้ เบื ้องหลัง ซึ่ง “ไม่มีใคร” นี ้ไม่ได้ หมายถึงเพียงแค่ผ้ หู ญิง เด็ก หรือกลุม่ เสี่ยงเท่านัน้ แต่หมายถึงผู้ชาย
เช่นกัน เพราะทุกคนควรได้ รับโอกาสที่จะร่วมมือกันสร้ างสังคมที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ ้น
 ขอบข่ายงานที่นาไปสูก่ ารพัฒนาจะเป็นประโยชน์กต็ อ่ เมื่อ เราสามารถระบุถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่อง
และลงมือดาเนินการอย่างจริงจังมากพอ ซึง่ ยังคงมีความท้ าทายต่อเนื่อง แต่ผมเชื่อว่าหากเราได้ มกี าร
แบ่งปันประสบการณ์และเข้ าไปมีสว่ นร่วม ซึ่งจะเป็ นข้ อพิสจู น์วา่ เป็ นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ก็จะ
ก่อให้ เกิดผลสาเร็จได้

