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ประเทศไทยนี้ด�ำรงอยู่ได้อย่ำงม่ันคงและยั่งยืนตลอดช่วงเวลำ 7 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณแห่งพระบำท

สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ผู้ทรงน�ำหลักนิติธรรมมำใช้ในกำรครองแผ่นดินและดูแลทุกข์สุข

พสกนิกรของพระองค์ โดยสังคมที่มีหลักนิติธรรมนี้ คือสังคมท่ีใช้หลักกำรกฎหมำยเป็นใหญ่ กฎหมำยมีควำมเป็นธรรม 

และถูกน�ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเอื้ออ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่สมำชิกทุกคนในสังคมอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

ในควำมหมำยนี้ กฎหมำยจึงไม่ได้เป็นเพียงแต่เครื่องควบคุมสังคม หำกแต่เป็นกลไกขับเคลื่อนสังคมสู่ควำมมั่นคง 

ควำมมีเสถียรภำพ และเป็นเคร่ืองมืออันน�ำมำซ่ึงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ด้วยกำรบรูณำกำรควำมเข้ำใจและส่งเสรมิควำมร่วมมอื

ระหว่ำงคนในสงัคม ในอกีควำมหมำยหนึง่คือกำรให้คนในสังคม “มีส่วนร่วม” ที่จะก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทั้งในระดับบุคคล 

ชุมชน และสังคมในภำพกว้ำง

พระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมิูพลอดลุยเดช บรมนำถบพติร ทรงปฏบิตัตินเป็นแบบอย่ำงในด้ำนนี ้ด้วยทรงตระหนกั

และเล็งเห็นประโยชน์สุขของประชำชนเป็นที่ตั้ง และได้พระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริท่ียังผลให้เกดิโครงกำรอนัเป็นรูปธรรม

เพ่ือช่วยเหลือประชำชนในทุกๆ ด้ำน โดยแต่ละโครงกำรพระรำชด�ำริ จะไม่ทรงละทิ้งมิติควำมเท่ำเทียมในสทิธเิสรภีำพ 

ชีวิตควำมเป็นอยู่ พระองค์ทรงเป็นบุคคลแรกๆ ของเมืองไทย

ท่ีน�ำกำรประชำพิจำรณ์เข ้ำมำเพื่อพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ 

ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่ำพระองค์ทรงค�ำนงึถงึกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

ทีเ่ป็นองค์ประกอบหนึง่ที่ส�ำคัญของหลักนิติธรรม

ส�ำหรับจดหมำยข ่ำว T IJ Quar ter ly ฉบับนี้ จะ

เป็นกำรส่งเสด็จสู่สวรรคำลัยและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่ำน 

ด้วยควำมน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ 

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในด้ำนกำรน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริพระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ในกำรใช้กฎหมำยเพื่อเป็น

เครื่องมือในกำรเอื้ออ�ำนวยควำมยุติธรรม สร้ำงควำมเสมอภำค

ในสังคม และให้เกิดควำมตระหนักว่ำกฎหมำยไม่ใช่เรื่องของ 

นักกฎหมำยแต่ฝ่ำยเดียว แต่เป็นเรื่องที่ทุกภำคส่วนของสังคม 

ควรให้ควำมสนใจและมีส ่วนร ่วม เพื่อช ่วยกันขับเคลื่อน

สังคมตำมบทบำทหน้ำที่ของตนให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ตำมแนวพระรำชด�ำริ 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำท่ำนผู้อ่ำนจะได้รับทรำบเรื่องรำวดีๆ 

และสำระที่เข้มข้นจำก TIJ Quarterly ฉบับนี้ครับ

ED’s spEEch
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ปัจจุบัน ค�ำว่ำหลักนิติธรรม ถูกน�ำมำกล่ำวถึงอย่ำง 

หลำกหลำยในบริบทของกำรพัฒนำสังคม องค์กำรสหประชำชำติ

ได้ให้ควำมส�ำคัญกับหลักนิติธรรม โดยก�ำหนดให้เป็นหนึ่งใน 17 

เป้ำหมำยของวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และได้จ�ำกัด

ควำมหมำยว่ำ “หลักนิติธรรม คือ หลักในการบริหารปกครอง

ที่คนทั้งหลาย สถาบันหรือองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน รวมถึงรัฐ 

ยอมผูกพันปฏิบัติตามกฎหมายที่ประกาศใช้เป ็นการทั่วไป 

ที่ใช้บังคับกับทุกฝ่ายโดยเสมอภาคกัน และที่มีการบังคับใช้ 

ผ่านองค์กรตุลากรที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดยอิสระ อีกท้ัง 

กฎหมายนั้นยังต ้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานและมาตรฐาน 

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนด้วย”

กำรส่งเสริมหลักนิติธรรมในสังคม จึงเป็นกำรเสริมสร้ำง

สังคมให้เกดิสนัตภิำพ ควำมยุติธรรม กำรปกครองท่ีมปีระสิทธภิำพ 

และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรมจึงมิได้เป็น

เพียงเป้ำหมำยที่มีควำมส�ำคัญในตัวเองเท่ำนั้น หำกแต่เป็นปัจจัย

เอื้อให้เป้ำหมำยอื่นๆ ประสบควำมส�ำเร็จด้วยเช่นกัน  

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนำถบพติร ทรงเป็นผู้น�ำในกำรน�ำหลักนิติธรรมมำใช้พัฒนำ

สังคมไทย ดังจะเห็นได้จำกพระปฐมบรมรำชโองกำร “เราจะครอง

แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งมี 

ค�ำส�ำคัญท่ี “กำรปกครองแผ่นดินโดยธรรม” อันหมำยถึงหลัก

ทศพธิรำชธรรม ธรรมะแห่งพระรำชำ “เพือ่ประโยชน์สขุของมหำชน” 

อนัหมำยถงึ ประชำชนส่วนรวม 
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ตลอดระยะเวลำท่ีทรงครองรำชย์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูหั่ว รชักำลที ่9 

ทรงปฏิบัตพิระรำชกรณยีกจิเป็นแบบอย่ำงในด้ำนกำรเชือ่ถอืและยดึมัน่ในกฎหมำย 

กำรใช้กฎหมำยภำยใต้หลักนิติธรรม ทรงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรใช้กฎหมำยอย่ำง

ยุติธรรม รอบคอบ มีเหตุและผล ดังพระรำชด�ำรัสควำมตอนหนึ่งว่ำ “...กฎหมายน้ี 

ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับบ้านเมือง เพราะว่าเป็นหลักของการเป็นอยู่ร่วมกันใน

ชาติบ้านเมือง เพื่อให้การเป็นอยู่มีระเบียบเรียบร้อย และให้ทุกคนที่อยู่ในชาติ

สามารถที่จะมีชีวิตที่รุ่งเรือง...” โดยมีกฎหมำยที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็น

เครื่องน�ำทำงในกำรส่งเสริมและสร้ำงสรรค์สังคม 

นอกจำกนี้ พระองค์ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรัสและพระบรมรำโชวำทแก่

บุคคลหลำยกลุ่มในหลำกหลำยโอกำสที่แสดงให้เห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรใช้

กฎหมำยที่มีควำมสอดคล้องกับหลักนิติธรรม กล่ำวคือ กฎหมายนั้นต้องใช้

โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงและบริบทของสังคม ดังปรำกฏในพระรำชด�ำรัส 

เช่น “...การใช้...ต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบท

ของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน...ต้องขยายออกไปให้ถึง

ศลีธรรมจรรยา ตลอดจนเหตแุละผลตามความเป็นจรงิด้วย...” และทรงยกตวัอย่ำง

กำรวนิจิฉยักฎหมำยตำมหลกันติธิรรมไว้ เช่น “...ป่าสงวนนัน้เราขดีเส้นบนแผนที.่..

ราษฎรจะทราบได้อย่างไรว่าท่ีท่ีเขาเข้ามาอาศัยอยู่เป็นป่าสงวน...เป็นหน้าที่ของ

ผู้รู้กฎหมายที่จะต้องไปท�าความเข้าใจ ไม่ใช่ไปกดขี่ให้ใช้กฎหมายโดยเข้มงวด...” 

กฎหมายต ้องเท ่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 

ดงัพระรำชด�ำรสัว่ำ “...ตามหลกัของกฎหมายเอง กฎหมายกจ็ะมคีวามเปลีย่นแปลงได้ 

ไม ่ใช ่ว ่าเพราะชราภาพ แต่เพราะว่าคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปลี่ยนไป 

และสงัคมของโลกกเ็ปลีย่นไป...” 

ตลอดจน การตรากฎหมายต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในสังคม  

(Stakeholders participation) เพรำะกฎหมำยคือกติกำกำรอยู่ร่วมกันของทุกคน 

ในสังคม ดังพระบรมรำโชวำทที่ว่ำ “...ถ้ามีอะไรที่น่าจะแก้ไขได้ พิจารณาดู 

แล้วกค็ยุกนั ถกเถยีงกนั แล้วอาจเสนอให้...“ประชาชน” ทราบ ให้ทางผูใ้หญ่ทราบ  

...ท่านก็อาจรับเอาไว้พิจารณาเข้าสภานิติบัญญัติแล้วก็ดัดแปลงเกณฑ์ในกฎหมาย

ได้เป็นผลส�าเร็จ จะท�าให้การด�าเนินคดีเรียบร้อยขึ้น มีความยุติธรรมมากขึ้น...” 
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 9 ทรงให้ควำมส�ำคัญกับประโยชน์สุขของ

ประชำชนเป็นอย่ำงยิ่ง จึงได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริด้ำนต่ำงๆ โดยทรงเน้นท่ีการสร้าง

ความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม โดยทรงน�ำหลักนิติธรรมมำใช้พัฒนำและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ 

เช่น โครงการแก้ไขปัญหาสถานะบคุคลไร้สญัชาต ิ ทีร่ฐับำลได้น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำรเิกีย่วกบั 

กำรช่วยเหลอืบคุคลทีไ่ม่ได้สญัชำตไิทยมำจดัท�ำเป็นนโยบำยควำมมัน่คงทีค่�ำนงึถงึการคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โครงกำรบ้ำนห้วยปลำหลด จังหวัดตำก ซึ่งสถำบันสำรสนเทศ

ทรัพยำกรน�้ำและกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ได้น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริมำช่วยแก้ไขปัญหำชำวบ้ำนรุกพื้นท่ีป่ำสงวน โดยเจรจำและท�ำ

ข้อตกลงร่วมกันกับชำวบ้ำนในกำรฟื้นฟูป่ำต้นน�้ำและกำรบริหำรจัดกำรน�้ำชุมชน สนับสนุน

กำรพัฒนำชุมชน เพื่อให้ชำวบ้ำนสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงสมดุล โดยไม่ต้องย้ำยออกจำก

พื้นที่ เป็นต้น    

หลักกำรทรงงำนและแนวพระรำชด�ำริท่ีสอดคล้องกับหลักนิติธรรมแห่งพระบำทสมเด็จ

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เปรียบดั่งแสงน�ำทำงสู่หลักชัยแห่งวำระ

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และแสงนี้จะยังคงส่องสว่ำงน�ำควำมเจริญก้ำวหน้ำสู ่สังคมไทยและ

ประชำคมโลกได้ตรำบกำลนำน หำกทุกคนร่วมมือร่วมใจกันน้อมน�ำหลักกำรทรงงำนของ

พระองค์มำประยุกต์ปฏิบัติเพื่อสร้ำงสรรค์สังคมให้วัฒนำสถำพรสืบไป  

i  7
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โดยหลักกำรแล้วเรือนจ�ำเป็นสถำนที่ส�ำหรับลงโทษผู้กระท�ำผิด โดยกำรท�ำให้พวกเขำ

หมดอิสรภำพ แต่ในขณะเดียวกัน เรือนจ�ำก็สมควรเป็นสถำนที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ที่ท�ำให้

ผู้ต้องขังได้เกิดควำมส�ำนึกผิดในสิ่งที่ได้กระท�ำ ด้วยกำรมีกระบวนกำรที่จะเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ พฤติกรรม และเสริมสร้ำงทักษะกำรประกอบอำชีพในทำงสุจริต เพื่อว่ำเมื่อถึงวัน

พ้นโทษ ผู้ต้องขังจะไม่กลับไปกระท�ำผิดอีก และกลำยเป็นสมำชิกที่อยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่นได้

โดยไม่ท�ำควำมเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น

ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ จ�ำนวนผู้ต้องขังในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยในปัจจุบันมีผู ้ต้องขังในประเทศไทยมำกถึง 308,000 คน1 เทียบกับควำมสำมำรถ

ในกำรรองรับผู้ต้องขังตำมมำตรฐำนที่มีเพียง 200,000 คน2 ส่งผลให้เกิดปัญหำผู้ต้องขัง

ล้นเรือนจ�ำ (Prison Overcrowding) ซึ่งเป็นปัญหำส�ำคัญที่ประเทศไทยพยำยำมหำทำงแก้ไข 

กรมรำชทัณฑ์ในฐำนะหน่วยงำนปลำยน�้ำของกระบวนกำรยุติธรรมต้องพบกับควำมท้ำทำย

ในกำรควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่มีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้น 

มาตรการทางเลือกแทนการคุมขัง
เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน
วิสุทธิ์ ฉันทแดนสุวรรณ
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เมือ่พจิำรณำถงึอัตรำโทษของผูต้้องขงัในเรือนจ�ำ ซึง่เป็นข้อบ่งชีข้องควำมรนุแรงในกำรก่ออำชญำกรรม พบว่ำกว่ำครึง่หนึง่ของ

ผูต้้องขังในเรือนจ�ำเป็นผู้ต้องขังที่เป็นโทษสถำนเบำ คือ มีอัตรำโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี3 และร้อยละ 74 เป็นผู้ต้องขังอันเนื่องมำจำก

ควำมผิดเก่ียวกับยำเสพติด4 ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพ หรือเป็นผู้เสพพร้อมกับมียำเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจ�ำหน่ำย

เป็นจ�ำนวนเล็กน้อย หรืออีกนัยหนึ่งมีลักษณะเป็นผู้ป่วยด้วยเช่นกัน กำรจับพวกเขำเหล่ำนี้เข้ำเรือนจ�ำโดยไม่ได้ช่วยเหลือพวกเขำให้

ได้รับกำรบ�ำบัดยำเสพติดอำจไม่ใช่วิธีแก้ปัญหำอย่ำงยั่งยืน และกำรถูกประทับตรำว่ำได้เคยผำ่นเรอืนจ�ำมำแล้ว สำมำรถสร้ำงตรำบำป

ท่ีท�ำให้พวกเขำอำจไม่ได้รับกำรยอมรับจำกสมำชิกคนอื่นๆ ในสังคมในอนำคต

ประเทศไทยจึงตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรส่งเสริมมำตรกำรทำงเลือกแทนกำรคุมขัง (Alternatives to Imprisonment) 

ท้ังนี้ มิได้หมำยควำมว่ำจะเป็นกำรปล่อยผู้กระท�ำควำมผิดให้ไม่ต้องได้รับโทษจ�ำคุกไปเสียทั้งหมด แต่กำรก�ำหนดโทษจะอยู่บน

พื้นฐำนของหลักกำรลงโทษที่ได้สัดส่วนกับกำรกระท�ำควำมผิด (Proportionality of Sanction) โดยค�ำนึงถึงลักษณะและควำมรุนแรง

ของกำรกระท�ำควำมผิด พิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ของผู้กระท�ำควำมผิด ทั้งเหตุบรรเทำโทษ เหตุเพิ่มโทษ และควำมเปรำะบำงทำงเพศ 

ซึ่งเหล่ำนี้ได้รับกำรบรรจุไว้ในพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และพระรำชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 

แนวทางที่ส�าคัญประการหนึ่งในการแก้ ไขฟื้นฟู 
ผู้กระท�าผิด คือการใช้การพัฒนาเป็นตัวน�า 
ในการแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด (Development-oriented 
Approach) ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะมุ่งแก้ ไขปัจจัยเสี่ยง 
ที่เป็นสาเหตุของการกระท�าความผิด ผ่านทางรูปแบบ 
ของโครงการฝึกอบรมและโครงการเพื่อการแก้ ไขฟื้นฟู

อีกทั้งมีมำตรกำรทำงเลือกแทนกำรคุมขังมุ ่งเน้นที่กำรแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท�ำผิด  

(Rehabilitative) เพื่อให้ผู้กระท�ำผิดสำมำรถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงปกติสุขและไม่หวน

กลับมำกระท�ำผิดซ�้ำ ซ่ึงเป็นขั้นตอนกำรกลับคืนสู ่สังคม (Social Reintegration) 

ที่มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้สังคมและชมุชนมคีวำมสงบสขุ สอดคล้องกบัเป้ำหมำยต่ำงๆ ของ 

“เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื” (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์กำร

สหประชำชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเป้ำหมำยที่ 16 ซึ่งเกี่ยวกับ “กำรส่งเสริมสังคมที่สงบสุข

และครอบคลุมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้ำถึงควำมยุติธรรม และสร้ำงสถำบัน

ท่ีมีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ”5 

แนวทำงที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด คือแนวทำงกำรใช้กำร

พัฒนำเป็นตัวน�ำในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู ้กระท�ำผิด (Development-oriented Approach) 

ซึง่แนวทำงดงักล่ำวจะมุง่แก้ไขปัจจยัเสีย่งทีเ่ป็นสำเหตขุองกำรกระท�ำควำมผดิ ผ่ำนทำงรปูแบบ

ของโครงกำรฝึกอบรมและโครงกำรเพื่อกำรแก้ไขฟื้นฟูที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

โดยแนวทำงดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ต่อกลุม่ผู้กระท�ำควำมผดิท่ีมพีืน้ฐำนมำจำกกลุม่ท่ีมี

ควำมเปรำะบำง (Vulnerabilities) และขำดโอกำสในกำรพัฒนำ ซึ่งเม่ือได้รับกำรแก้ไขฟื้นฟู

ภำยในสภำพแวดล้อมที่มิใช่เรือนจ�ำแล้ว ก็จะสำมำรถพัฒนำตนเองได้ดี และเมื่อไม่มีปัจจัย

เสี่ยงที่เป็นสำเหตุของกำรกระท�ำควำมผิดแล้ว ย่อมลดโอกำสท่ีจะหวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ

และสำมำรถป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมได้

แนวทำงที่มุ่งใช้กำรพัฒนำเป็นตัวน�ำในกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมนั้น มีพื้นฐำน

มำจำกหลักกำรเดียวกันกับกำรพัฒนำทำงเลือก (Alternative Development) ตำมนโยบำย

กำรป้องกันยำเสพติดผ่ำนทำงรูปแบบของกำรพัฒนำ (Development-oriented Drug 

Control Policy) ซึง่เป็นนโยบำยทีป่ระสบผลส�ำเรจ็เป็นท่ีประจกัษ์ ดังจะเห็นได้จำกกำรแก้ไขปัญหำ
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กำรปลกูฝ่ินในพืน้ทีส่งู ตำมโครงกำรในพระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเดจ็

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ซึ่งใช้วิธีกำร 

สร้ำงโอกำสให้แก่ผู ้ ท่ีเคยปลูกฝิ ่นให้เปลี่ยนมำประกอบกิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำครอบครัวและชุมชน เม่ือมีรำยได ้

ทีม่ัน่คงจำกกำรประกอบอำชพีทำงอืน่แล้ว ย่อมไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่เป็น

สำเหตุให้ต ้องกระท�ำควำมผิดโดยกำรลักลอบปลูกฝิ ่นอีกต่อไป 

จงึเหน็ได้ว่ำแนวทำงกำรใช้กำรพฒันำเป็นตวัน�ำในกำรแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�ำผดิ

นั้นมิใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย หำกแต่มีตัวอย่ำงของควำมส�ำเรจ็

ท่ีชัดเจนจำกพระอัจฉริยภำพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร 

มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ซึ่งสำมำรถน�ำมำปรับใช้ใน

กระบวนกำรยุติธรรมได้ต่อไป

ส�ำหรับมำตรกำรทำงเลือกแทนกำรคุมขังในประเทศไทยนั้น กรมคุมประพฤติเป็น

หน่วยงำนหลักที่มีภำรกิจรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของกำรคุมประพฤติ กำรแก้ไขฟื้นฟู

และสงเครำะห์ผู้กระท�ำผิด กำรท�ำงำนบริกำรสังคม กำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด  

รวมถึงสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู ้กระท�ำผิดในชุมชน 

(Community-based Treatment) ในปัจจุบันประเทศไทยได้มกีำรปรบัปรงุกฎหมำยท่ีเกีย่วข้อง

กบังำนคมุประพฤตใิห้มคีวำมชดัเจน มปีระสทิธภิำพ และเพิ่มควำมเป็นไปได้ในกำรน�ำมำตรกำร

ทำงเลือกแทนกำรคุมขังมำใช้ให้มำกขึ้น โดยมีตัวอย่ำงที่โดดเด่นของมำตรกำรทำงเลือกแทน

กำรคุมขังที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรใช้กำรพัฒนำเป็นตัวน�ำในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด 

ตัวอย่ำงท่ีมีควำมโดดเด่นประกำรแรก คือ กำรสืบเสำะข้อเท็จจริงของพนักงำน

คุมประพฤติก่อนกำรพิจำรณำก�ำหนดโทษของศำล (Pre-sentence Investigation) ซึ่งศำล

สำมำรถสั่งให้พนักงำนคุมประพฤติสืบเสำะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอำยุ ประวัติ ควำมประพฤติ 

สติปัญญำ กำรศึกษำอบรม สุขภำพ ภำวะแห่งจิต นิสัย อำชีพ สิ่งแวดล้อม สภำพควำมผิด 

กำรรู้สึกควำมผิดและพยำยำมบรรเทำผลร้ำยที่เกิดขึ้น เหตุอื่นอันควรปรำนี และเรื่องอื่นใดที่

เกี่ยวกับผู้กระท�ำผิด แล้วท�ำรำยงำนและควำมเหน็ให้ศำลเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำพพิำกษำ

หรอืเพือ่ประกอบดลุพนิจิในกำรก�ำหนดโทษได้6 ทัง้นี ้ ในกรณทีีศ่ำลจะลงโทษผูก้ระท�ำผดิด้วยโทษ 

จ�ำคกุไม่เกนิ 5 ปี7 ศำลจะพจิำรณำข้อเท็จจรงิเหล่ำนีเ้พือ่ประกอบกำรตดัสนิให้รอกำรลงโทษจ�ำคกุ

ก็ได้ กำรพจิำรณำข้อเท็จจรงิเหล่ำนีส้อดคล้องกบัหลกักำรลงโทษท่ีได้สดัส่วนกบัควำมผดิดังทีไ่ด้ 

วิธีการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ท่ีเคย 
ปลูกฝิ่นให้เปลี่ยนมาประกอบกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการพัฒนา 
ครอบครัวและชุมชน เม่ือมีรายได้ท่ีม่ันคง 
จากการประกอบอาชีพทางอื่นแล้ว  
ย่อมไม่มีปัจจัยเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุให้ต้อง 
กระท�าความผิด

TIJ Talks
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กล่ำวมำแล้ว จึงเป็นกำรส่งเสรมิมำตรกำรทำงเลอืกแทนกำรคมุขงั อกีทัง้ยงัเป็นกำรอนวุตัข้ิอก�ำหนด

มำตรฐำนข้ันต�่ำแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขัง (ข้อก�ำหนดโตเกียว)8 อีกด้วย

นอกจำกนี้ กรมคุมประพฤติและสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดท�ำ

คู ่มือกำรสืบเสำะและพินิจส�ำหรับผู ้กระท�ำผิดหญิง เพื่อให้พนักงำนคุมประพฤติในส�ำนักงำน

คมุประพฤตต่ิำงๆ ทัว่ประเทศสำมำรถน�ำไปใช้เป็นแนวทำงอ้ำงองิในกำรสบืเสำะและพนิจิผูก้ระท�ำผดิหญิง 

ซึ่งมีประเด็นละเอียดอ่อนเฉพำะด้ำนที่จ�ำเป็นจะต้องให้ควำมส�ำคัญ เนื่องจำกมีผลต่อกำรพิจำรณำ

ก�ำหนดโทษของศำล เช่น ภำวะตั้งครรภ์ กำรถูกกระท�ำด้วยควำมรุนแรงภำยในครอบครัว หน้ำที่

ควำมรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวและบุตร เป็นต้น กำรพิจำรณำข้อเท็จจริงเหล่ำนี้เพื่อประกอบ

กำรก�ำหนดโทษของศำล จึงเป็นกำรอนุวัติข้อก�ำหนด

สหประชำชำติว ่ำด ้วยกำรปฏิบัติต ่อผู ้ต ้องขังหญิง 

และมำตรกำรทีม่ใิช่กำรคมุขงัส�ำหรบัผูก้ระท�ำควำมผดิหญงิ 

(ข้อก�ำหนดกรุงเทพ)9 ซึ่งเป็นมำตรฐำนระหว่ำงประเทศที่

สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้ส ่งเสริม 

เผยแพร่ และสนับสนุนให้เป็นที่ยอมรับและน�ำไปปฏิบัต ิ

ใช้จริงในแต่ละประเทศมำโดยตลอด

ตัวอย่ำงอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรส่งเสริมให้มีกำร

ใช้กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ (Restorative 

Justice) ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่อำศัยกำรมีส่วนร่วมของ

ครอบครัวและชุมชนในกำรแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท�ำผิด  

โดยยังค�ำนึงถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้นต่อเหยื่อและสังคม

ในภำพรวมด้วย ในปัจจุบันกรมคุมประพฤติได ้น�ำ

กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท ์มำใช ้ระหว ่ำง 

กำรสืบเสำะและพินิจ โดยด�ำเนินกำรคู่ขนำนไปในระหว่ำง

กำรด�ำเนนิกำรสบืเสำะและพนิจิตำมปกตขิองพนกังำนคมุประพฤตเิจ้ำของคด ี หรอือำจจะด�ำเนนิกำร

ในระหว่ำงที่มีกำรคุมประพฤติก็ได้ ทั้งนี้ กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์จะเป็นกำรเปิดโอกำส

ให้ทั้งสองฝ่ำยได้พูดคุยเจรจำ เพื่อให้ฝ่ำยผู้เสียหำยได้ระบำยควำมทุกข์ ในขณะท่ีฝ่ำยผู้กระท�ำผิด

ก็ได้มีโอกำสแสดงควำมรู้สึกผิดและมีโอกำสที่จะชดใช้เยียวยำผู้เสียหำย รวมทั้งร่วมกันหำทำงแก้ไข

ปัญหำท่ีเกิดข้ึน10 ซึ่งหำกกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ผ่ำนไปได้ด้วยดแีละทัง้สองฝ่ำยสำมำรถ

ตกลงกนัได้ ข้อเทจ็จรงิเช่นนีย่้อมเป็นประโยชน์ต่อผูก้ระท�ำผดิในกำรแก้ไขฟื้นฟูภำยในชุมชนต่อไป

กำรส่งเสริมมำตรกำรทำงเลือกแทนกำรคุมขังจะเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจะต้องอำศัย

ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน ทั้งองค์กำรนอกภำครัฐ (NGOs) ภำควิชำกำร รวมทั้งประชำชนใน

สังคมและชุมชน ที่เป็นส่วนส�ำคัญในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเน้นย�้ำถึงควำม

ส�ำคัญของกำรส่งเสริมมำตรกำรทำงเลือกแทนกำรคุมขังในระดับนำนำชำติ ประเทศไทยจึงได้เสนอ 

“ร่ำงข้อมติเกี่ยวกับกำรส่งเสริมมำตรกำรทำงเลือกแทนกำรคุมขัง” (Promoting and encouraging 

the implementation of alternatives to imprisonment as part of comprehensive crime 

prevention and criminal justice policies) ในที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรว่ำด้วยกำรป้องกัน

อำชญำกรรมและควำมยุติธรรมทำงอำญำ (The Commission on Crime Prevention and Criminal 

Justice – CCPCJ) สมัยที่ 26 โดยมีสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ยกร่ำง ทั้งนี้ 

ประเทศสมำชิกในที่ประชุมได้มีฉันทำมติต่อร่ำงดังกล่ำว และอยู ่ในระหว่ำงกำรเสนอเพื่อให้ 

ได้รับกำรรับรองในที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชำชำติ (The United Nations 

Economic and Social Council – ECOSOC) ต่อไป ด้วยควำมเชือ่มัน่ว่ำแนวทำงดงักล่ำวจะสำมำรถ

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดจ�ำนวนผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ 

ลดกำรกระท�ำผิดซ�้ำเพื่อสังคมที่มีควำมสงบสุขอย่ำงยั่งยืนส�ำหรับทุกคน

1 ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ 
 ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
2 ข้อมูลจากศูนย์ข่าวอาชญาวิทยา 2560  
 อ้างถึงใน http://www.nathee- 
 chitsawang.com
3 ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ 
 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
4 เพิ่งอ้าง.
5 มูลนิธิมั่นพัฒนา, http://www.tsdf.or.th/
 th/seminar-event/10268/เป้าหมาย 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน
6 มาตรา 30 พระราชบัญญัติคุมประพฤติ 
 พ.ศ. 2559
7 เงื่อนไขประการอื่น โปรดดู มาตรา 56 
 ประมวลกฎหมายอาญา
8 Rule 7.1, United Nations Standard 
 Minimum Rules for Non-custodial 
 Measures (The Tokyo Rules)
9 Rule 57, 61, 62 United Nations  
 Rules for the Treatment of  
 Women Prisoners and  
 Non-custodial Measures for   
 Women Offenders  
 (The Bangkok Rules)
10มาตรา 36 พระราชบัญญัติ 
 คุมประพฤติ พ.ศ. 2559

ข้อมูลอ้างอิง



TIJ probEs

รายงานวิจัยเรื่อง “Vulnerabilities, Victimisation, Romance and Indulgence: Thai Women’s Pathway to Prison 
in Cambodia for Drug Trafficking” 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำนี้ ตัวเลขผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2550 ส่วนใหญ่ 

ต้องคดีเกี่ยวข้องกับยำเสพติด และได้น�ำไปสู่ปัญหำผู้ต้องขังหญิงล้นคุก อีกท้ังพบด้วยว่ำระหว่ำงปี 2555 ถึง 2557 มีผู้หญิงไทย 

ต้องโทษจ�ำคุกในต่ำงประเทศในคดีเกี่ยวพันกับยำเสพติดถึง 190 คน น�ำไปสู่ประเด็นส�ำคัญประกำรหนึ่งให้ติดตำมหำข้อเท็จจริงที่ว่ำ 

เหตุใดพวกเธอเหล่ำนั้นจึงเลือกที่จะกระท�ำผิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในคดียำเสพติด

ในกำรนี้ TIJ ได้ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย จัดท�ำรำยงำนกำรวิจัย เรื่อง Vulnerabilities,  

Victimisation, Romance and Indulgence: Thai Women’s Pathway to Prison in Cambodia for Drug Trafficking เพื่อศึกษำ

หำเหตุปัจจัยกำรกระท�ำควำมผิดของผู้ต้องขังหญิงไทยที่ถูกตัดสินโทษจ�ำคุกจำกคดีเกี่ยวข้องกับยำเสพติดในเรือนจ�ำประเทศกัมพูชำ 

ด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ผู้ต้องขังจ�ำนวน 10 คน อำยุระหว่ำง 24 ถึง 47 ปี และต้องโทษจ�ำคุกระหว่ำง 25 ปี ถึงจ�ำคุกตลอดชีวิต โดยก่อน

หน้ำที่จะถูกจับ พวกเธอมีอำชีพสุจริต และไม่เคยมีประวัติอำชญำกรรม

จำกกำรศึกษำวิจัยอำจสรุปได้ว่ำ ผู้ต้องขังหญิงทีต้่องโทษคดียำเสพตดิส่วนใหญ่มรีปูแบบกำรก่ออำชญำกรรมคล้ำยคลงึกนั ดังน้ี 
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ย้อนเส้นทางหญิงไทยสู่เรือนจ�ากัมพูชา



ปัจจัยส�ำคัญที่น�ำพวกเธอเข้ำสู่วงจรยำเสพติด คือ กำรเป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแลและหำเลี้ยงครอบครัว จึงต้องหำรำยได้ 

และสุดท้ำยถูกล่อลวงเข้ำสู่แวดวงกำรค้ำยำเสพติด นอกจำกนี้ผู้ต้องขังหลำยคนระบุว่ำมีประสบกำรณ์เลวร้ำยจำกควำมสัมพันธ ์

กับเพศตรงข้ำม มีควำมนับถือตัวเองต�่ำ ท�ำให้หลงเชื่อเรื่องรักหลอกลวงจำกชำยชำวต่ำงชำติ และตกเป็นเหยื่อได้ง่ำย นอกจำกน้ี

ในงำนวิจัยนี้ยังพบด้วยว่ำ ผู ้ต้องขังเหล่ำนี้ต้องโทษฐำนขนส่งยำเสพติดข้ำมพรมแดนให้คนอื่น แต่ไม่มีใครที่เป็นอำชญำกร 

หรือมีควำมรู้ด้ำนกำรค้ำยำเสพติดข้ำมชำติ หรือมีควำมสัมพันธ์กับองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ 

จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำว ทำงคณะวิจัยจึงได้เสนอให้รัฐบำลไทยริเริ่มจัดท�ำนโยบำยและแผนปฏิบัติกำรเพื่อ (1) ลดและสร้ำง

ควำมตระหนักรู้ถึงควำมเสี่ยงที่หญิงไทยจะถูกจ�ำคุกจำกกำรกระท�ำผิดด้ำนกำรลักลอบขนยำข้ำมชำติ (2) ปกป้องสิทธิทำงกฎหมำย 

เมื่อถูกจับกุม และ (3) ให้ควำมช่วยเหลือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีในขณะที่ต้องโทษ  

การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก 
ปัญหาท้าทายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การศึกษาวิจัยเรื่อง “Child Sex Tourism: Patterns, Evolutions, 
and Best Practices in Selected ASEAN Countries 
(Lao PDR, Cambodia and Thailand)”

อุตสำหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงรำยได้แก่ประเทศไทย 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจำกหลำยภำคส่วนได้ร่วมมือกันส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นจุดเด่นที่กำรเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลำกหลำย 

ภูมิประเทศสวยงำม ทว่ำ มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนหนึ่งเดินทำงเข้ำมำในประเทศ

เพือ่มเีพศสมัพนัธ์กบัเดก็ ซึง่ตกเป็นเหยือ่ของกำรค้ำประเวณ ีTIJ จงึได้ด�ำเนนิกำร

ศึกษำวิจัยเรื่อง Child Sex Tourism: Patterns, Evolutions, and Best Practices 

in Selected ASEAN Countries ได้แก่ ประเทศลำว กัมพูชำ และไทย จำกนั้น

จึงได้จัดงำนเสวนำเพื่อเผยแพร่รำยงำนศึกษำวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู ้

และประสบกำรณ์ระหว่ำงนักปฏิบัติและผู้เชี่ยวชำญด้ำนเด็กและด้ำนกำรค้ำมนุษย์ 

จำกผลกำรศึกษำเฉพำะในส่วนของประเทศไทย พบว่ำ ผู้กระท�ำผิดเป็นเพศชำยท้ังหมด อำยุเฉลี่ยประมำณ 51.58 ปี ส่วนใหญ่

เป็นชำวยุโรป จำกประเทศอังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และเบลเยียม เป็นต้น และฐำนะค่อนข้ำงดี มีอำชีพเป็นครูสอนภำษำอังกฤษ 

นักธุรกิจ เจ้ำหน้ำที่มูลนิธิ ผู้จัดกำร เป็นต้น ควำมผิดที่มักพบบ่อยคือกำรใช้หน้ำที่กำรงำนเข้ำถึงเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ โดยมีปฏิสัมพันธ์

กับเด็กโดยตรง รวมทั้งกำรใช้สิ่งของมีค่ำในกำรจูงใจให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ด้วย และบำงรำยมีกำรใช้บุคคลเป็นคนจัดหำเด็กมำให้ 

ส่วนเหย่ือมักจะมีฐำนะยำกจนหรืออยู่ในครอบครัวที่มีฐำนะยำกจน จ�ำเป็นต้องท�ำงำนเพื่อหำเลี้ยงครอบครัว และไม่ได้รับกำรศึกษำ

ที่เหมำะสม หรือเป็นก�ำพร้ำ และเร่ร่อน โดยเหยื่อมีทั้งหญิงและชำยในสัดส่วนที่ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก 

ประเด็นส�ำคัญที่พบจำกกำรศึกษำคือ ผู้กระท�ำผิดในปัจจุบันมีกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรกระท�ำผิด

หรือเข้ำถึงตัวเหยื่อมำกขึ้น ผ่ำนทำงเฟสบุ๊คหรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น เช่น WeChat และ Line รวมทัง้

เวบ็ไซต์ต่ำงๆ ก่อนจะมำพบกับเหยือ่เพือ่กระท�ำกำรล่วงละเมดิ อีกท้ังมักจะมีกำรบันทึกภำพ

ท้ังภำพเคลื่อนไหวและภำพนิ่งไว้แบ่งปันในกลุ่มหรือเครือข่ำยทำงสังคมออนไลน์หรือ

ผลิตเป็นสื่อลำมกจ�ำหน่ำยในตลำดมืดต่อไป 

ภำยในงำนเสวนำยังได้มีกำรถอดบทเรียนจำกควำมร่วมมือระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่

จำกนำนำชำติในกำรด�ำเนินคดี เพื่อน�ำไปวำงแผนแนวทำงกำรด�ำเนินงำนโครงกำร

ฝึกอบรมในประเด็นดังกล่ำวต่อไปด้วย งำนเสวนำครั้งนี้มีผู้แทนเข้ำร่วมประกอบด้วย 

หน่วยงำนท้ังภำครฐั หน่วยงำนด้ำนอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศจำกสถำนเอกอคัรรำชทตู 

หน่วยงำนขององค์กำรสหประชำชำติ และภำคประชำสังคม เช่น มูลนิธิ

พัฒนำกำรคุ้มครองเด็ก (FACE Foundation) UNICEF Thailand ECPAT  

International กรมสอบสวนคดีพเิศษ (DSI) ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิเป็นต้น
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ถึงเวลาเสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรม
งานวิจัย เรื่อง “Women as Justice Makers: Perspectives from Southeast Asia”

TIJ ได้จัดท�ำงำนวิจัยร่วมกับ International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR) ภำยใต้

ชื่อ Women as Justice Makers: Perspectives from Southeast Asia โดยงำนวิจัยฉบับนี้เป็นกำรท�ำควำมเข้ำใจผู้หญิงซึ่งท�ำงำนใน

หน่วยงำนซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับกฎหมำยในหลำยภำคส่วน ทั้งในส่วนของนักวิชำกำรและในส่วนของผู้บังคับใช้กฎหมำย เช่น 

ผู้พิพำกษำและอัยกำรในประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย ลำว กัมพูชำ อินโดนีเซีย มำเลเซีย เมียนมำ 

สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนำม 

งำนศึกษำฉบับนี้ได้ท้ำทำยและชี้ให้เห็นว่ำ แม้ว่ำอำชีพ

ในทำงกฎหมำยจะเปิดกว้ำงส�ำหรับผู้หญิงมำกขึ้น แต่ผู้หญิง

ซึ่งเข้ำไปท�ำงำนในแวดวงดังกล่ำวต้องเผชิญกับข้อท้ำทำย 

ข้อจ�ำกัด อันเนื่องมำจำกอุดมคติทำงเพศ (Gender Ideology) 

ในสังคมชำยเป็นใหญ่ (Patriarchy) ซึ่งท�ำให้ผู ้หญิงเหล่ำน้ี

ถูกคำดหวังให้ท�ำงำนสอดคล้องกับอุดมคติชุดดังกล่ำว และ

บ่อยครั้งไม่สอดคล้องกับชีวิตกำรท�ำงำน ท�ำให้ผู้หญิงในอำชีพ 

นักกฎหมำยตกอยู่ในทำงสองแพร่ง (Dilemma) ต้องเลือก 

ระหว่ำงควำมก้ำวหน้ำในชีวิตกำรงำนกับชีวิตส่วนตัวในฐำนะ 

แม่และภรรยำ ในหลำยๆ สถำนกำรณ์ผู ้หญิงในอำชีพ

นกักฎหมำยอำจต้องเผชญิเหตกุำรณ์ทีท่�ำให้เกดิสภำวะข้อจ�ำกดั

ในควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ เช่น กำรจ�ำกัดควำมสำมำรถใน

กำรเดินทำง (Mobility) ตลอดจนข้อจ�ำกดัจำกสภำวะเพดำนแก้ว 

(Glass Ceiling) ซึ่งเกิดจำกภำพเหมำรวมซึ่งมีต่อผู ้หญิง 

(Gender Stereotype) ว่ำไม่เหมำะกับกำรท�ำงำนในต�ำแหน่ง

ผู้บริหำรในระดับสูงเหมือนผู้ชำย

แม้ว่ำจำกข้อค้นพบจะท�ำให้เห็นข้อจ�ำกัดและข้อท้ำทำย

จ�ำนวนมำกท่ีผู ้หญิงในเส ้นทำงของกำรประกอบอำชีพ

นักกฎหมำยต้องเผชิญ งำนศึกษำชิ้นนี้ได้พยำยำมชี้ให้เห็น

ช่องทำงและควำมเป็นไปได้ที่จะขจัดและลดข้อท้ำทำยดังกล่ำว 

เพื่อเปิดพื้นที่และโอกำสในควำมกำ้วหน้ำทำงอำชีพให้กับผู้หญิง

และผู้ชำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน

TIJ probEs

FAIRNESS AND EQUALITY

IMPROVE 
WOMEN’S
ACCESS TO 
JUSTICE 
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เข้าใจต้นตอปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ร่วมต้านการค้ามนุษย์
รายงานทางวิชาการ “Trafficking in Persons form Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand”  

รำยงำนกำรวจิยันีเ้ป็นรำยงำนทีจ่ดัท�ำขึน้โดยควำมร่วมมอืระหว่ำงส�ำนกังำนป้องกนัยำเสพตดิและปรำบปรำม

อำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ (UNODC) และสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เพื่อพัฒนำ 

องค์ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ในภูมิภำค 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ ในปี 2558 ประมำณกำรตัวเลขของผู้โยกย้ำยถิ่นฐำนเข้ำมำในประเทศไทย

มีจ�ำนวนสูงถึง 4 ล้ำนคน ในจ�ำนวนนี้ ร้อยละ 90 มำจำกประเทศเพื่อนบำ้นในแถบลุ่มน�้ำโขง ประกอบด้วย 

ประเทศกัมพูชำ ลำว และเมียนมำ โดยผู้อพยพจ�ำนวนมำกเข้ำมำยังประเทศไทยด้วยวิธีกำรท่ีผิดปกติ 

และเมื่อเข้ำมำแล้วก็ยังคงสถำนะของผู้เข้ำเมืองโดยมีสถำนะผิดปกติในทำงใดทำงหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นกลุ่มคน

ที่เสี่ยงต่อกำรถูกหลอก ถูกกรรโชก ต้องเผชิญกับควำมรุนแรง และถูกแสวงหำประโยชน์ตั้งแต่ต้นทำง ระหว่ำง

กำรเดินทำง และปลำยทำง รวมท้ังยังพบว่ำควำมเสี่ยงเหล่ำนี้จะเพิ่มมำกขึ้นในกลุ่มเด็กท่ีลักลอบเข้ำเมือง 

อย่ำงผิดกฎหมำย

เมื่อเดินทำงถึงประเทศไทยแล้ว ผู้อพยพเข้ำประเทศจะถูกน�ำตัวไปใช้แรงงำนในหลำกหลำยรูปแบบ  

เช่น อุตสำหกรรมประมง ก่อสร้ำง ส่วนผู้หญิงและเด็ก นอกจำกกำรค้ำแรงงำนแล้ว ยังตกเป็นเหยื่อ 

กำรค้ำมนุษย์เพื่อแสวงหำประโยชน์ทำงเพศ โดยผู้ตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์จะถูกล่อลวงจำกจุดอ่อน

ที่ต้องกำรค่ำตอบแทนสูงในกำรท�ำงำน หรือถูกข่มขู่หรือท�ำร้ำยร่ำงกำย 

จำกผลกำรศกึษำดงักล่ำว คณะผูท้�ำกำรศึกษำเสนอแนะให้รฐับำลและหน่วยงำนต่ำงๆ ร่วมกนัด�ำเนนิกำร 

ส่งเสริมให้มีกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนท่ีปลอดภัย และป้องปรำมมิให้เกิดกำรค้ำแรงงำนอย่ำงผิดกฎหมำย เพื่อให ้

กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนโยกย้ำยถิ่นฐำนเกิดประโยชน์สูงสุด กำรมีกลไกคุ้มครองสิทธิของแรงงำนโยกย้ำย 

ถิ่นฐำน รวมทั้งกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์และกำรลักลอบขนแรงงำนข้ำมชำติ ซึ่งจ�ำเป็น

ต้องมีนโยบำยระดับชำติที่มีกำรน�ำไปปฏิบัติและบังคับใช้กฎอย่ำงจริงจัง โดยอำศัยทรัพยำกรมนุษย ์

และงบประมำณ เพือ่ท�ำให้เป้ำหมำยในเชงินโยบำยกลำยเป็นมำตรกำรท่ีวดัผลได้ในทำงปฏบัิต ิและต้องด�ำเนิน

ไปควบคู่กับกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ประชำธิปไตย 

หลักนิติธรรม และสันติภำพ

ส�ำหรับรำยละเอียดเนื้อหำงำนวิจัย 

สำมำรถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tijthailand.org
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TIJ MovEMENTs

วันท่ี 13-17 มีนำคม 2560 พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ  

เสดจ็ไปยงัส�ำนักงำนสหประชำชำติ ณ กรุงเวียนนำ เพื่อทรงเข้ำร่วมกำรประชุม 

คณะกรรมำธิกำรยำเสพติดของสหประชำชำติ (Commission on Narcotic  

Drugs - CND) สมัยที่ 60 ซึ่งเน้นประเด็นกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมเอกสำร

ผลลัพธ์กำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติสมัยพิเศษว่ำด้วยปัญหำยำเสพติดโลก 

ในปี ค.ศ. 2016 (UNGASS 2016) 

ระหว่ำงกำรประชุมในวันที่ 13 มีนำคม 2560 พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำ 

พชัรกติยิำภำ ทรงร่วมพธิเีปิดกำรประชมุ และประทำนพระด�ำรสัในฐำนะทูตสนัถวไมตรี

ของ UNODC มีใจควำมเกี่ยวเนื่องกับกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยค�ำนึงถึงบริบท

ทำงสังคมและวิถีชีวิตของประชำชน ทรงยกตัวอย่ำงจำกโครงกำรพัฒนำตำมแนว

พระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 

จำกนั้นทรงเปิดนิทรรศกำรที่จัดโดย TIJ และกระทรวงยุติธรรมไทย น�ำเสนอ

กระบวนกำรพัฒนำทำงเลือกในบริบทของประเทศไทยตำมแนวพระรำชด�ำริฯ  

ซึ่งเป็นต้นแบบที่ได้รับกำรยอมรับในระดับนำนำชำติ  

ส่วนในวันที่ 14 มีนำคม 2560 ทรงเป็นองค์ด�ำเนินรำยกำรกิจกรรมคู่ขนำน  

ในหัวข้อควำมมั่นคงของมนุษย์และหลักนิติธรรม (High-level Panel Discussion  

on Human Security and the Rule of Law: Alternative Development’s  

Contribution to the 2030 Agenda for Sustainable Development) ซึง่ TIJ  

และรัฐบำลไทย ร่วมกับรัฐบำลเยอรมนี เปรู โคลอมเบียและ UNODC จัดขึ้น  

โดยมีนำยยูริ เฟโดทอฟ ผูอ้�ำนวยกำรบริหำรของ UNODC ส�ำนักงำนใหญ่ และ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจำกประเทศต่ำงๆ ร่วมบรรยำย

พระองค์ภาฯ เสด็จร่วมการประชุม 
CND สมัยที่ 60
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พระองค์ภาฯ ทรงเข้าร่วม
การอภิปรายระดับสูงของ 
UN ที่ New York

วันที่ 23 มิถุนำยน 2560 พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ ทรงเข้ำร่วม

กำรอภิปรำยระดับสูงของสมัชชำสหประชำชำติ ว่ำด้วยอำชญำกรรมที่จัดตั้งในลักษณะ

องค์กร ท่ีส�ำนักงำนสหประชำชำติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ ในฐำนะทูตสันถวไมตรี

ด ้ำนกำรส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงำนยุติธรรมทำงอำญำส�ำหรับภูมิภำคเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยมผีูบ้รหิำรระดับสูงจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของประเทศไทย อำทิ 

กระทรวงต่ำงประเทศ ส�ำนกังำนอยักำรสงูสดุ และสถำบนัเพือ่กำรยตุธิรรมแห่งประเทศไทย

เข้ำร่วมงำน

ทั้งนี้ กำรอภิปรำยระดับสูงของสมัชชำสหประชำชำติว่ำด้วยอำชญำกรรมที่จัดตั้งใน

ลักษณะองค์กร เป็นกำรประชุมระดับสูงที่จัดขึ้นเพื่อร�ำลึกในโอกำสครบรอบ 25 ปี

ของเหตุกำรณ์ที่นำยจีโอวำนนี ฟำลคอนี (Mr. Giovanni Falcone) ผู้พิพำกษำชำวอิตำลี 

ถูกลอบสังหำรโดยกลุ่มองค์กรอำชญำกรรม โดยมุ่งเน้นประเด็นกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำ

สหประชำชำติ เพื่อต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสำร

แนบท้ำย เพื่อให้ประเทศสมำชิกได้หำรอืเกี่ยวกับแนวโน้มและควำมทำ้ทำยในกำรรบัมือกับ

องค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ ตลอดจนผลกระทบต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ในทีป่ระชมุใหญ่ พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพชัรกติยิำภำ ได้ทรงกล่ำวถ้อยแถลง 

ยกย่องควำมกล้ำหำญและผลงำนของผู้พิพำกษำจิโอวำนี ฟำลคอนี และเจ้ำหน้ำที่รัฐ

ที่เสียชีวิตจำกกำรลงมือของอำชญำกรรมท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กร และทรงเน้นย�้ำว่ำ 

วำระกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื ค.ศ. 2030 จะส�ำเร็จได้จะต้องมีกำรจัดกำรเสริมสร้ำงหลักนิติธรรม 

และควำมมั่นคงขึ้น ซึ่งในประเด็นดังกล่ำวกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมข้ำมชำติที่จัดตั้ง

ในลักษณะองค์กรนับเป็นภำรกิจส�ำคัญยิ่ง

พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ ทรงประทำนพระด�ำรัสในกำรประชุม

กิจกรรมคู่ขนำน เรื่อง “ควำมทำ้ทำยจำกองค์กรอำชญำกรรมและควำมร่วมมือในภูมิภำค

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้” ด้วยว่ำ กำรลงนำมในสนธสิญัญำระหว่ำงประเทศย่อมไม่เพยีงพอ 

ที่ส�ำคัญคือประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคอำเซียน ควรมีกำรร่วมมือกันในลักษณะข้ำมพรมแดน

ทั้งในกำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยในทำงอำญำ 

นอกจำกนี้ ประเทศต่ำงๆ จ�ำเป็นต้องเสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครอง

เหยื่อของอำชญำกรรมข้ำมชำติ รวมถึงชุมชนด้วยเช่นกัน และทรงกล่ำวถึงควำมเชื่อมโยง

และเกื้อกูลกันระหว่ำงวิสัยทัศน์อำเซียนปี ค.ศ. 2025 กับวำระแห่งกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ

สหประชำชำติ ซึ่งเอกสำรท้ังสองฉบับจะช่วยวำงกรอบแนวทำงในอนำคต และเน้นย�ำ้ 

ถึงควำมจ�ำเป็นของหลักนิติธรรม สนัตภิำพ และเสถยีรภำพที่จะน�ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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TIJ MovEMENTs

TIJ จัดเสวนา “ผู้ต้องขังหญิง มายาคติ 
และโลกหลังก�าแพง” 

วันที่ 27 เมษำยน 2560 TIJ จัดเวทีเสวนำตีแผ่ประเด็น  

“ผู้ต้องขังหญิง มำยำคติ และโลกหลังก�ำแพง” เพื่อน�ำเสนอ

ภำพรวมกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำและกำรปฏิบัติต่อ

ผู ้กระท�ำผิดหญิงและผู ้ต้องขังหญิงในประเทศไทย สำเหตุ

กำรกระท�ำผิดของผู้หญิง ข้อก�ำหนดกรุงเทพ และควำมส�ำคัญ

ของข้อก�ำหนดกรงุเทพ (The Bangkok Rules) ซึง่เป็นข้อก�ำหนด

สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมำตรกำร

ที่ไม่ใช่กำรคุมขังส�ำหรับผู ้กระท�ำผิดหญิง รวมทั้งน�ำเสนอ

ชีวิตภำยในเรือนจ�ำและแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรแก้ไข ฟื้นฟู 

และพัฒนำทักษะ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรกลับคืนสู่โลก

ภำยนอก

ท้ังนี้ กำรเสวนำครั้งนี้เป็นหัวข้อหนึ่งของโครงกำร

กำรอบรมหลกัสตูรอบรมส�ำหรบัผูบ้รหิำรด้ำนหลกันติธิรรมและ

กำรพัฒนำ (TIJ Executive Program on the Rule of Law and 

Development - RoLD) ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมงำนเสวนำจำกเครือข่ำย

ผูน้�ำและผูบ้รหิำรจำกภำครฐั ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 

จ�ำนวน 45 คน 

ประกาศขับเคลื่อน “ข้อก�าหนดแมนเดลา” 
เต็มรูปแบบครั้งแรกในโลก

วันที่ 18 กรกฎำคม 2560 เนื่องในโอกำสวันเนลสัน  

แมนเดลำ 18 กรกฎำคม กรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 

ผสำนควำมร่วมมือกับ TIJ ประกำศขับเคลื่อนกำรน�ำข้อก�ำหนด

แมนเดลำ (Mandela Rules) ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของ

องค์กำรสหประชำชำติในกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง สู่กำรปฏิบัติ

เต็มรูปแบบเป็นแห่งแรกในโลก โดยเรือนจ�ำพิเศษธนบุรีเป็น

เรือนจ�ำน�ำร่อง โดยตั้งเป้ำหมำยให้เป็นเรือนจ�ำต้นแบบใน 

ปี 2561 เนื่องจำกมำตรฐำนกำรดูแลผู้ต้องขังด้วยกำรเคำรพ

สิทธิมนุษยชน และกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยควำมเท่ำเทียม 

นอกจำกจะเป็นสิ่งที่สมควรกระท�ำแล้ว ยังจะช่วยเอื้ออ�ำนวย

ต่อกำรกลับไปใช้ชีวิตในสังคมหลังพ้นโทษและช่วยลดปัญหำ

กำรกลับมำกระท�ำควำมผิดซ�้ำอีกทำงหนึ่ง

TIJ จัดอบรมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
ที่สอดคล้องตามข้อกำาหนดกรุงเทพ  
(Bangkok Rules Training)  
และจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรศึกษา 
เรือนจำาต้นแบบ 

วันที่ 22 สิงหำคม 2560 TIJ จัดกำรฝึกอบรมว่ำด้วยกำรบริหำร

จัดกำรผูต้้องขงัหญงิ ตำม “ข้อก�ำหนดกรุงเทพ” คร้ังที ่2 ให้แก่เจ้ำหน้ำที่

รำชทณัฑ์ระดบัอำวโุสของประเทศไทยและส�ำหรบักลุม่ประเทศอำเซยีน 

ระหว่ำงวันที่ 14-25 สิงหำคม 2560 เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสิทธิมนุษยชน เตรียมควำมพร้อม

ก่อนกลับคืนสู่สังคม ลดโอกำสในกำรกระท�ำผิดซ�้ำอีก และขยำยแนวคิดโครงกำรเรือนจ�ำต้นแบบไปยังประเทศในภูมิภำคอำเซียน 

นอกจำกนี ้ยังมกีำรพำผูเ้ข้ำอบรมไปศกึษำดงูำนเรือนจ�ำทีเ่รอืนจ�ำจงัหวดัพระนครศรอียธุยำ และทณัฑสถำนบ�ำบดัพเิศษหญงิ อ�ำเภอธญับรุี 

จงัหวดัปทมุธำน ีซึง่ได้รับกำรจดัให้เป็นเรือนจ�ำต้นแบบตำม “ข้อก�ำหนดกรงุเทพ” และทณัฑสถำนหญิงธนบรุ ีซึง่เป็นเรอืนจ�ำทีน่�ำข้อก�ำหนด

กรุงเทพไปปรับใช้
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
อาคารจีพีเอฟ อาคารบี ชั้น 15-16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. +66 (0) 2118 9400, โทรสาร. +66 (0) 2118 9425, 26
E–mail: info@tijthailand.org  

www.tijthailand.org          www.facebook.com/tijthailand.org          www.youtube.com/JustRightChannelTIJf


