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ร�วมสืบสานพระราชปณิธาน เพ�่อความก�าวหน�าของกระบวนการยุติธรรม
ขาพระพุทธเจา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

ความเพ�ยร
        

       การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร

ตองใชความอดทน เสียสละ แตสำคัญที่สุด คือ ความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม

สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผลไมไดผลไมดัง คือดูมันควรทำดีนี่ แตขอรับรองวาการทำใหดี

ควรตองมีความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอน ในความอดทนของตนเอง         

ความสามัคคี
        

           สามัคคีนี้คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็ง

ดวยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และทำงานดวยการซื่อสัตยสุจริต ตองสงเสริมงานของกันและกัน

และไมทำลายของกันและกัน มีเรื่องอะไรใหไดพูดปรองดองกัน อยาเรื่องใครเรื่องมัน

และงานก็ทำงานอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม        

แก�ป�ญหาด�วยป�ญญา

ปญหาทุกอยางไมวาเล็กหรือใหญ มีทางแกไขได ถารูจักคิดใหดี ปฏิบัติใหถูก การคิดไดดีนั้น มิใชการคิดไดดวยลูกคิด

หรือดวยสมองกล เพราะโลกเราในปจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไมมีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด

สามารถขบคิดแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางสมบูรณ การขบคิดวินิจฉัยปญหา จึงตองใชสติปญญา คือคิดดวยสติรูตัวอยูเสมอ

เพื่อหยุดยั้งและปองกันความประมาทผิดพลาด และอคติตาง ๆ มิใหเกิดขึ้น ชวยใหการใชปญญาพิจารณาปญหาตาง ๆ

เปนไปอยางเที่ยงตรง ทำใหเห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน เปนกระบวนการไดกระจางชัดทุกขั้นตอน      

พระบรมราโชวาท 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 9 
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อย่างยิ่ง “แนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” อันเป็นที่ยอมรับ

ในระดับนานาชาติ 

ในทุกโครงการหลวงที่ทรงริเริ่ม พระองค์ทรงยึดหลักการ  

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ประชาชนอยู่ได้และพ่ึงตัวเองได้ 

เป็นส�าคญั เมื่อประชาชนหาเลี้ยงชีพอย่างถูกต้อง จะช่วยลด 

ความขัดแย้งในสังคม สร้างความสงบสุข และเสถียรภาพ

ให้กับประเทศได้ในอีกทางหนึ่ง

นอกจากนีห้ลกัการพฒันาทีย่ัง่ยนื ยงัเป็นแนวคดิทีส่�าคญั
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พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

การพัฒนาเป็นงานที่มีความส�าคัญยิ่งทั้งในอดีต ปัจจุบัน 

และในอนาคต ปรัชญา แนวทาง และความมุ่งหมายของการพัฒนา

มีการปรับเปลี่ยนมาโดยล�าดับ ตามความเป็นไปในโลก ในปัจจุบัน

องค์การสหประชาชาติและประชาคมโลกมุ่งเน้นการพัฒนาที่ย่ังยืน 

โดยมีจุดมุ ่งหมายเพื่อลดช่องว่างระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ว

กับประเทศก�าลังพัฒนา ลดความเหลื่อมล�้าระหว่างคนรวยกับคนจน

ในประเทศเดยีวกนั และช่วยเหลอืมนษุยชาตทิีป่ระสบความทกุข์ร้อน 

ด้วยการสร้างสมดลุระหว่างความเจรญิทางเศรษฐกจิกบัความต้องการ

ทางสังคมและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ปรับตัวตามกระแสโลก มีการน�า

แนวทางการพัฒนาโดยให้คนเป็นศูนย์กลางเข้ามาใช้ควบคู ่กับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพ่ือสร้าง

ภูมิคุ ้มกันและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวรับสภาวการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

แต่ในช่วงหลายสิบปีมานี้ประเทศไทยไม่ได้เดินตามโลก

เพียงอย่างเดียว ทว่ายังเป็นผู้บุกเบิกแนวทางการพัฒนาที่ได้รับ

การยอมรับในระดับนานาชาติแล้วว่าคือวิถีที่น�าไปสู่ความผาสุก

และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ทั้ งนี้ก็ เพราะไทยเราได ้รับพระราชทานต ้นแบบแห ่ง 

‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช ทีท่รงรเิริม่ ‘โครงการหลวง’ ปลกูฝังแนวการพฒันาประเทศ

โดยยึดหลักการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อให้ประชาชนอยู ่ได ้

และพึ่งตัวเองได้ เพื่อให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมสามารถพัฒนา 

ไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง

ผลจากวิกฤติทางการเงินเมื่อปี พ.ศ. 2540 ท�าให้ประชาชน

ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต�่า การท�ามาหากินฝืดเคือง

รายรับไม่พอค่าใช้จ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

ได้พระราชทาน ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ ให้คนไทยทั้งประเทศ

ยึดถือเป็นแนวคิดและหลักปฏิบัติ เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือ

กับผลกระทบที่เกิดขึ้น

คุณประโยชน์จากโครงการหลวงและการปฏิบัติตามปรัชญา

แห่งเศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้ประชาชนเข้าใจ ‘การมีอย่างพอเพียง’ 

ส�าหรับตน ตลอดจนข้อดีของการมีเศรษฐกิจที่มั่นคง แทนที่จะมุ่งเป้า

ไปที่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพียงอย่างเดียว

แนวทางการปฏิบัติที่พระองค์พระราชทาน มีท่ีมาจาก

พระวิสัยทัศน์อันยาวไกล และเป็นผลจากพระวิริยะอุตสาหะ

ในการทรงงาน เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมประชาชนท่ัวประเทศ 

เพ่ือทอดพระเนตรความเป็นอยู่ตลอดจนปัญหาความเดือดร้อน

ในแต่ละพ้ืนที่ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์เสด็จฯ เยี่ยม

พ้ืนที่ชนบททั่วประเทศนับครั้งไม่ถ้วน เพ่ือทรงศึกษาสภาพปัญหา

ความขัดแย้ง และความต้องการที่แท้จริงของพสกนิกร ส่งผลให้เกิด

โครงการหลวงกว่า 4,000 โครงการ เพ่ือขจัดความทุกข์ยากของ

ประชาชนอย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ควบคู ่ไปกับการอนุรักษ์วิถีการด�าเนินชีวิตของชุมชนให้คงอยู ่ 

ด้วยทรงมีเป้าหมายเพ่ือยกระดับชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า 

ทั้งชาวไทย ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย และบุคคลไร้สัญชาติในทุกท้องถิ่น

ให้ดีขึ้นโดยทั่วหน้า

photo: phitsanulokhotnews.com
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สิ่งส�าคัญที่สุดของโครงการหลวงแต่ละโครงการ คือการมอบ

ความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นแก่ประชาชนและชุมชน พระองค์ทรงศึกษา 

รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูด้วยพระองค์เอง  โดยค�านงึถงึรายละเอยีด

ที่แตกต่างกันของประชาชน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมในแต่ละ

ท้องถิ่น การริเริ่มโครงการหลวงในแต่ละพื้นที่จึงมีเหตุผลและ

ความสอดคล้องกบัสภาพปัญหา และมไิด้เป็นเพยีงการบอกให้ปฏบิตัิ 

แต่เน้นให้ประชาชนร่วมท�าความเข้าใจปัญหาและเหตผุลอนัเป็นทีม่า

ของทางแก้ไข สร้างความเห็นพ้องต่อโครงการที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 

ในขณะเดียวกันก็ไม่ทรงละเลยระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการ

สาธารณสุข ตลอดจนสิทธิการแสดงตนตามกฎหมายของกลุ ่ม

ชาติพันธุ์ต่างที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศไทย

ด้วยพระอัจฉริยภาพและความทุ ่มเทในการทรงงานเพื่อ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกรของพระองค์ จึงเกิดเป็นแนวทาง

การพัฒนาที่สามารถแก้ปัญหาความยากไร้ ความขัดแย้งระหว่าง

มนุษย์ด้วยกันเอง และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน 

ป ัจจุบันแนวทางดังกล ่าวเป ็นส ่วนหนึ่งของยุทธศาสตร ์ชาติ

ในระยะยาว เพื่อการสร้างพื้นฐานการด�าเนินชีวิตที่เอื้ออ�านวย

ให้ประชาชนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและอยู่ได้ด้วยการ

พึ่งตนเอง สามารถสร้างรายได้อย่างถูกกฎหมายจากทรัพยากร

ในท้องถิ่นของตน 

แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืนจากพระราชด�าริท่ีออกผลเป็น

โครงการหลวง ท�าให้ไทยสามารถก�าจดัการปลกูฝ่ินได้โดยไม่จ�าเป็นต้อง

พ่ึงมาตรการบังคับหรือบทลงโทษ และแนวคิดนี้ยังเป็นท่ียอมรับ

ในระดบันานาชาต ิ เป็นทีม่าของการทลูเกล้าฯ ถวายรางวลัความส�าเรจ็

สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ประจ�าปี พ.ศ. 2549 ภายใต้โครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ และการถวายพระราชสมัญญานาม 

‘พระมหากษัตริย์นักพัฒนา’ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 9

แนวคิดที่ครั้งหนึ่งเป ็นเพียง ‘ทางเลือก’ ได ้กลายเป็น

แนวทางหลกัในการพฒันาส�าหรบัโลกปัจจบุนัและอนาคต ครอบคลมุ

การพัฒนาที่ใส่ใจต่อผู้คน ความสงบสุข การแสวงหาความร่วมมือ 

และความเจริญมั่งคั่งควบคู่กันไป 

แนวทางการพัฒนาที่ยั่ งยืนอันแสดงซึ่งพระปรีชาแห่ง

องค์พระมหากษัตริย์นักพัฒนา นอกจากจะเป็นของขวัญอันล�้าค่า

ส�าหรับคนไทยแล้ว องค์การสหประชาชาติยังให้การยอมรับ เพื่อใช ้

เป็นหลกัในการเปลีย่นโลกของเราให้ดยีิง่ขึน้ โดยรฐับาลไทยได้รบัเกยีรติ

ให้ท�าหน้าที่ผู้น�าร่างแนวทางปฏิบัติสากลแห่งสหประชาชาติว่าด้วย

การพัฒนาทางเลือก (United Nations Guiding Principles on 

Alternative Development-UNGPs on AD) อันจะเป็นแนวปฏิบัติ

เพื่อสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาคมโลกต่อไป

และนี่คือมรดกอันล�้าค่า ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้แก่พสกนิกรของพระองค์และผู้คน

ทั้งหลายในโลกใบนี้

ทีมบรรณาธิการ
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จากการที่ได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนนิติธรรม หรือ Youth 

Ambassador ของ สถาบนัเพือ่การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ท�าให้

มโีอกาสได้เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการประชมุคณะกรรมมาธกิารว่าด้วย

การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 25 

(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) 

ณ กรงุเวียนนา สาธารณรฐัออสเตรยี เมือ่วนัที ่23-27 พฤษภาคม 2559 

โดยการประชุมดังกล่าวมีความส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบายด้าน

การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 

ในมุมมองของเยาวชนคนหนึ่ง การได้เข้าร่วมสังเกตการณ์

ในการประชุมครั้งนี้ ท�าให้มีโอกาสได้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกัน

แก้ปัญหาของทุกประเทศสมาชิก ผ่านการน�าเสนอความเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 

สู่การเจรจาเพื่อก�าหนดเจตนารมย์ร่วมในการสร้างมาตรการต่างๆ 

รองรับปัญหาอาชญากรรมและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม แม้ว่า

แต่ละประเทศจะมีนโยบายแตกต่างกัน แต่ล้วนมีเป้าหมายร่วมกัน

ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบสุขของประเทศ 

ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมในสังคม 

เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกอย่างเป็น 

รูปธรรม

นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้มุมมองของคนจากหลากหลายเชื้อชาติ

ระหว่างการประชมุ และพบว่าบนโลกนีย้งัมปัีญหาอกีมากมาย มากกว่า

ประสบการณ์จากการ
เป็นทูตเยาวชนนิติธรรม

ปัญหาทีเ่คยพบเจอ หรอืได้รบัการบอกเล่าผ่านเนือ้หาทางวชิาการและ

ส่ือต่างๆ ซึ่งยังคงมีจุดที่ต้องเฝ้าระวัง อีกทั้งยังต้องเตรียมรับมือกับ

อาชญากรรมรปูแบบใหม่ อาท ิอาชญากรรมคอมพวิเตอร์ การค้ามนษุย์ 

การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย การค้าอวัยวะมนุษย์ การค้าอาวุธ

ชีวภาพ การข้องเก่ียวของเยาวชนและสตรีในขบวนการค้ายาเสพติด 

เป็นต้น เหนอืสิง่อืน่ใด ท�าให้ย้อนกลบัมาคดิถงึปัญหาของสงัคมทีเ่ราอยู่ 

บทบาทของตัวเองที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคม จุดยืน

ในฐานะผู ้พิทักษ์สันติราษฏร์ต่อกระบวนการสร้างความยุติธรรม 

ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริงง  

หนึ่งความประทับใจครั้งนี้ คือการได้อยู่ในช่วงเวลาส�าคัญ 

ของ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง TIJ กับ UNODC อันมีผลให้ 

TIJ ได้รบัการรบัรองเป็นหนึง่ในสถาบนัเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติ

ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United 

Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme  

Network of Institutes หรือ PNIs) อย่างเป็นทางการ และถือเป็น 

หน่วยงานในเครือข่าย PNI แห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็น 

การตอกย�า้บทบาทน�าของประเทศไทยในเวทรีะหว่างประเทศ ด้านการ

ป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่วางอยู่บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม 

ผ่านการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน สร้างผู้น�ายุติธรรมรุ่นใหม่ อันน�าไป

สู่การสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

นรต.หญิง ภัทรศยา ฤกษ์รัตน์ ทูตเยาวชนนิติธรรม
 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
ทรงดำารงตำาแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริม 
หลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา 
สำาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ตามคำากราบทูลเชิญของสำานักงานว่าด้วย
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 TIJ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เครอืข่ายแผนงานสหประชาชาตด้ิานการป้องกนัอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา (PNI Coordination Meeting 2016) 
โดยมีสมาชิกของสถาบันเครือข่ายฯ เข้าร่วมทั้งหมด 12 สถาบัน
ทั่วโลก และผู้แทนส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิจากส�านกังานใหญ่ ณ กรงุเวยีนนา 
เข้าร่วมการประชุมด้วย

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันเครือข่ายฯ รายงาน
ความคืบหน้าการด�าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
ปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) รวมไปถึงหารือแนวทางใน
การจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา หรือ Crime Congress ครั้งท่ี 14  
ที่จะจดัในปี ค.ศ. 2020 ซึง่ประเทศญีปุ่น่เป็นเจ้าภาพ และการเตรยีม 
ความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา 
(CCPCJ) ครั้งที่ 26 ณ กรุงเวียนนาในปี พ.ศ. 2560 ด้วย

การประชุมสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติ 
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม 
ทางอาญาโลกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก 
(PNI Coordination Meeting 2016) 

ส�านักงานว ่าด ้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห ่ง

สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - 

UNODC) ทลูเกล้าฯ ถวายต�าแหน่งทตูสนัถวไมตรด้ีานหลกันติธิรรม

และระบบงานยุติธรรมทางอาญา ส�าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เพื่อด�าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมหลักนิติธรรมและ

ความยุติธรรมในสังคม สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และผลักดัน

การพัฒนาทางเลือกให้เป็นกระแสหลักของโลกในทุกระดับ  

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ได้ทรงปฏิบัติ

พระภารกจิเพือ่ส่งเสรมิความยตุธิรรม และความเท่าเทยีมของกลุม่

เปราะบางมากว่าสิบปี โดยฉพาะด้านการช่วยเหลือและพัฒนา

คณุภาพชวีติของผูห้ญงิในกระบวนการยตุธิรรม ทัง้ยงัทรงสนบัสนนุ

การด�าเนินงานของส�านักงาน UNODC ในหลายบทบาทอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงการระดมความร่วมมือจากนานาประเทศในการ

ก�าหนดวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

 นายยูริ เฟโดทอฟ ผู้อ�านวยการบริหารของส�านักงาน 

UNODC กล่าวผ่านวิดีทัศน์จากส�านักงานใหญ่ ณ กรุงเวียนนา 

ในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 

ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ว่า “พระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมุ ่งมั่นและอุทิศพระองค์ในการ

ท�างานเพือ่ให้บรรลวุาระแห่งการพฒันาทีย่ัง่ยนื  ทรงมปีระสบการณ์

สูงจะสามารถสื่อสารกับผู ้น�าและผู ้มีอ�านาจถึงความส�าคัญ

ในประเด็นดังกล่าว”

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบัน

เครือข ่ายสหประชาชาติได ้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี

ให้ถวายงานพระเจ้าหลานเธอฯ ในภารกิจนี้
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การประชมุสมชัชาสหประชาชาตสิมยัพเิศษว่าด้วยปัญหายาเสพตดิ

โลกในปีค.ต. 2016 (UNGASS 2016)  วันที่  13 มีนาคม 2560  

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุม  

และประทานพระด�ารสัในฐานะทตูสนัถวไมตรีของ UNODC  โดยมใีจความ

เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยค�านึงถึงบริบททางสังคม 

และวิถีชีวิตของประชาชน ทรงยกตัวอย่างจากโครงการพัฒนาตามแนว 

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น

ทรงเปิดนทิรรศการทีจ่ดัโดย TIJ และกระทรวงยติุธรรมไทย น�าเสนอกระบวนการ

พัฒนาทางเลือกในบริบทของประเทศไทย ตามแนวพระราชด�าริฯ ซึ่งเป็น 

ต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ    

วันที่ 14 มีนาคม ทรงด�าเนินรายการกิจกรรมคู่ขนาน ในหัวข้อ 

ความมั่นคงของมนุษย์และหลักนิติธรรม (High-level Panel Discussion 

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

Contribution to the 2030 Agenda for Sustainable Development)   

ซึ่ง TIJ และรัฐบาลไทย ร่วมกับรัฐบาลเยอรมัน เปรู โคลอมเบีย และ 

UNODC จัดขึ้น  โดยมีนายยูริ เฟโดทอฟ ผู้อ�านวยการบริหารของ UNODC  

ส�านักงานใหญ่ และผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่างๆ ร่วมบรรยาย   

นอกจากนี ้ในการเดินทางเข้าร่วมการประชมุดังกล่าว พระเจ้าหลานเธอฯ 

ยังทรงร่วมการหารือทวิภาคีกับ นายยูริ เฟโดทอฟ และเจ้าหน้าที่ระดับ

บริหารของ UNODC ส�านักงานใหญ่ เพื่อก�าหนดแนวทางความร่วมมือ 

ในพระภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

เสด็จยังสำานักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา 

เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด

ของสหประชาชาติ (Commission on Narcotic  

Drugs - CND) สมัยที่ 60 

ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 มีนาคม เน้นประเด็น

การติดตามผลการดำาเนินงานตามเอกสารผลลัพธ์
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MoveMents & ACtIvItIes

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 TIJ จัดประชุมคณะที่ปรึกษา

ส�าหรบัการประชมุอาเซยีนว่าด้วยการป้องกนัอาชญากรรมและ

ความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 (The First Consultative 

Group Meeting: ASEAN Conference on Crime Prevention  

and Criminal Justice) ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เพือ่เตรยีมความพร้อมด้านสารตัถะและก�าหนดประเดน็ส�าหรับ 

การประชุม ACCPCJ ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559  

ถือเป็นก้าวแรกที่ส�าคัญของ TIJ ในฐานะผู้น�าในการสร้าง 

ความเข้มแขง็ทางวชิาการด้านอาชญากรรมและความยตุธิรรม 

ทางอาญาในกรอบความร่วมมืออาเซียน

การประชุมคณะที่ปรึกษาสำาหรับการประชุม
อาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 TIJ เข้าร่วมหารือกับ
คณะอนกุรรมการคุม้ครองเดก็แห่งชาต ิผูพ้พิากษา อยัการ 
และนักวิชาการหน่วยงานไทย เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการยตุคิวามรนุแรงต่อเดก็ในกระบวนการยตุธิรรม 
(UN Model Strategies on the elimination of Violence 
against Children in the Field of Crime Prevention and 
Criminal Justice) และเพ่ือร่วมกันส�ารวจแนวทางท่ี
เหมาะสมกับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

โดยมี Ms. Marta Santos Pais ผู ้แทนพิเศษ
ของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อเด็ก
มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ

การหารือเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการ 
ทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วย 
การยุติความรุนแรงต่อเด็ก 
ในกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 คณะผู ้แทน TIJ เข้าร่วมการประชุม

อนุกรรมการอาเซียนของสภากระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู ้แทนจากประเทศ

ในกลุ่มอาเซียนร่วมหารือ ก�าหนดแนวทางการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมจากความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมีผู้แทน

จากองค์กรที่ท�างานเกี่ยวกับเด็กในกระบวนการยุติธรรมทั้งจากภาครัฐและ

เอกชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ 

เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กว่า 100 คน

ในการนี้ ดร. สิตา สัมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิง 

และเด็กได้น�าเสนอผลงานวิจัยที่ร ่วมกับโรงเรียนนายร้อยต�ารวจเรื่อง

การศึกษารูปแบบ และวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวเพ่ือมีเพศสัมพันธ์

กับเด็กของสามประเทศในกลุ่มอาเซียน

TIJ เข้าร่วมการประชุมอนุกรรมการอาเซียนของ 
สภากระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2
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วนัที ่12 มกราคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา 
ประธานกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อ 
การศึกษากฎหมาย ทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลง 
ขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเนติบัณฑิตยสภา TIJ และ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล เพื่อส่งนักศึกษากฎหมายของไทย 
ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดลงนามเป็นครั้งที่ 3 เพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือ
ต่อไปอีก 5 ปี หลังจากที่ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาเแล้วถึง 10 ปี 

โดยในครั้งนี้ ได้เพ่ิมข้อตกลงเก่ียวกับการพัฒนาความร่วมมือ 
ทางวชิาการ ในด้านการแลกเปลีย่นบคุลากรของมหาวทิยาลยัคอร์แนล และ
บุคลากรในหน่วยงานด้านกฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้เกิดเป็น
ประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

พิธีลงนามบันทึกความตกลงขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเนติบัณฑิตยสภา TIJ 
และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล เพื่อส่งนักศึกษากฎหมายไทยศึกษาต่อ 
ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล

การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง 
TIJ กับ UNAFEI ด้านหลักนิติธรรม 
การป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา

วันที่ 21 กันยายน 2559 TIJ ลงนามในบันทึก 
ความเข้าใจระหว่าง TIJ กบัสถาบนัการป้องกนัอาชญากรรม
และการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด ของสหประชาชาติภาคพื้น
เอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI) ซึ่งเป็นสถาบันสมทบ
ของสหประชาชาติ (PNI) ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก  

นอกจากนี้  ดร.กิตติพงษ ์  กิตยารักษ ์  พร ้อม
คณะผูบ้รหิาร TIJ ยงัได้โอกาสเข้าสงัเกตการณ์การสมัมนา
ระหว ่างประเทศด้านการป้องกันอาชญากรรมและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครัง้ที ่ 164 ของสถาบัน 
UNAFEI พร้อมทัง้ศึกษาดูงานการปฏิบัติต่อเด็กผู้กระท�าผิด 
ณ  Aiko Juvenile Training School of Girls 

ในโอกาสเ ดียวกันนี้  ดร .กิต ติพงษ ์  ได ้ เข ้ า 
หารือกับ นายฮโิรม ุคโุรกาว่า ปลดักระทรวงยตุธิรรม และ
นายทตัสยึะ ซากมุ่า ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและฝึกอบรม 
กระทรวงยตุธิรรม ประเทศญีปุ่น่ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ TIJ ในอนาคต

ต่อไป

วันที่ 6-11 มกราคม 2560 Harvard Law School ร่วมมือกับ TIJ 
จัดหลักสูตร IGLP Asian Regional Workshop อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การศกึษาวจิยัและสร้างนวตักรรมเกีย่วกบัประเดน็ทางสงัคมและกฎหมาย 
โดยมีนักวิชาการรุ่นใหม่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมจากทั่วโลก 

ในการนี้ TIJ จัดหลักสูตรคู่ขนาน TIJ Workshop for Emerging 
Leaders on the Rule of Law and Policy เชญิผูน้�ารุน่ใหม่ในทกุภาคส่วน
ในประเทศมาร่วม workshop แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่สร้างการเปลีย่นแปลง 
เป็นเครือข่าย Change Agents ที่เข้มแข็ง โดยได้ผู้เชี่ยวชาญจาก Harvard 
และหลักสูตร IGLP ร่วมพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตร

โดยในวันที่ 11 มกราคม TIJ จัดเวทีสาธารณะขึ้นเป็นคร้ังแรก
ในประเทศไทยเก่ียวกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ TIJ 
Public Forum โดยเน้นให้ผู ้เข้าร่วมจากหลักสูตร TIJ Workshop 
ร่วมแลกเปลีย่นมมุมอง แสดงความคดิเหน็ในการน�าหลกันติธิรรมมาใช้เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนา 
ค.ศ. 2030 (Agenda 2030 for Sustainable Development)

Harvard Law School ร่วมกับ TIJ จัดหลักสูตร
อบรม IGLP Asian Regional Workshop และ 
เปิดเวทีสาธารณะครั้งแรกในไทย (TIJ Public Forum)
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การฝึกอบรมว่าด้วยการบริหารจัดการผู้ต้องขังหญิงสำาหรับ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโส ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ในระหว่างวันที่ 10 - 19 สิงหาคม 2559 TIJ จัดการฝึกอบรมว่าด้วยการบริหาร
จัดการผู้ต้องขังหญิงส�าหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโส ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
เพื่อให้ค�าแนะน�าและความรู ้ในการน�าข้อก�าหนดกรุงเทพไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ 
ผู ้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ออกแบบแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่จะช่วย
วางโครงสร้างส�าหรับการน�าข้อก�าหนดกรุงเทพไปปฏิบัติ ทั้งยังได้ช่วยกันระบุและ
แบ่งปันปัญหา ข้อท้าทาย รวมถึงแนวทางที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง นอกจากนี้  
การฝึกอบรมยงัถกูออกแบบมาเพือ่เสรมิสร้างเครอืข่ายระหว่างเจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์ระดบั

อาวุโสในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2559 ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ผู้อ�านวยการ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ TIJ เดินทางไปลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง TIJ กับสถาบันอาชญาวิทยา
แห่งเกาหลี (KIC) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือสร้าง
ความร่วมมอืในกรอบแผนงานด้านงานวิจัย การแลกเปล่ียนความรู้และเสริมความเข้มแข็ง ของงานด้านสถิติอาชญากรรมและสถิติ
กระบวนการยุติธรรมของภูมิภาค

จากนัน้ วนัที ่14-16 พฤศจิกายน 2559 TIJ ยงัได้ร่วมกบั สถาบนัอาชญาวทิยาแห่งเกาหล ี(KIC) หน่วยสถติอิาชญากรรมของส�านกังาน
สหประชาชาตว่ิาด้วยยาเสพตดิและอาชญากรรม (UNODC Statistical Division) และส�านักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรื่องสถิติอาชญากรรม
และกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2 (The Second Regional Meeting on Crime and Criminal Justice Statistics) เพือ่สร้างเครอืข่าย
ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานสถติิและหน่วยงานกระบวนการยตุธิรรม ส่งเสริมศักยภาพงานสถิติอาชญากรรมและสถติกิระบวนการยตุธิรรม 
ทีต่อบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนทีเ่กีย่วกบัความรนุแรงและการเข้าถงึความยตุธิรรม มผีูแ้ทนจาก 
24 ประเทศ ผู้เชีย่วชาญจากหน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง และจากเครือข่าย PNI เข้าร่วม ถือเป็นส่วนส�าคัญของการเริ่มต้นงาน
ด้านสถิติกระบวนการยุติธรรมของ TIJ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง TIJ และ KIC และการประชุมเชิง  
ปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรื่อง
สถิติอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม 
ครั้งที่ 2
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วันที่ 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 
ดร. สิตา สัมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิ
ผู้หญิงและเด็ก TIJ ได้รับเชิญจากสถาบันป้องกัน
อาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดของ
สหประชาชาติภาคพ้ืนเอเชียและตะวันออกไกล 
(UNAFEI) ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม 
เชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่อง “เด็กในฐานะเหยื่อ
และพยาน” ณ สถาบัน UNAFEI กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ ่น ซึ่งมีผู ้ เข ้าร ่วมการอบรมท่ีเป็น 
ผูป้ฏบิตังิานในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญากว่า 
30 คน จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย อเมริกาใต้  
และแอฟรกิา

การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่อง 

“เด็กในฐานะเหยื่อและพยาน”
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วันที่ 18-19 กันยายน 2559 ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อ�านวยการ

ส�านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย และ ดร.สิตา สัมฤทธิ์ 

หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสรมิสทิธผิูห้ญงิและเดก็ TIJ เข้าร่วมการประชมุ 

China – ASEAN Symposium on 2030 Agenda For Sustainable 

Development ‘Leave No One Behind’ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยส�านักเลขาธิการอาเซียน 

(the ASEAN Secretariat) คณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�า

อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา (the Mission of the People’s Republic of 

China to ASEAN) และส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

(United Nations Development Programme - UNDP) 

หวัข้อการประชมุครัง้นี ้พดูถงึประเดน็ “Challenges for ASEAN 

in Implementing SDGs” และ “Health; Gender and Vulnerable 

Groups; Education” คณะผู้แทนของ TIJ ได้น�าเสนอในประเด็น

เก่ียวกับมาตรการป้องกันอาชญากรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุมอาเซียนว่าด้วย

การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา คร้ังท่ี 1  

(The First ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal 

Justice) ที่มีก�าหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 จึงนับเป็นการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านวิชาการของสถาบันฯ ต่อกลุ่มนักวิชาการ

และผู้ปฏิบัติในแวดวงด้านการยุติธรรมและกฎหมายซึ่งมีบทบาท

ส�าคญัในประเทศอาเซยีน อกีทัง้ยงัเป็นการขยายเครอืข่ายความร่วมมอื

ทางวิชาการที่ส�าคัญส�าหรับสถาบันฯ ต่อไปในอนาคต

การประชุม China – ASEAN Symposium 
on 2030 Agenda For Sustainable 
Development ‘Leave No One Behind’
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วันที่ 18 สิงหาคม 2559 TIJ จัดเวทีแลกเปล่ียนความเห็นเพื่อ
เสนอนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมกับสังคมไทย ณ โรงแรมคอนราด 
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ต�ารวจ 
ผู้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและผู้บริหารหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
จากหลายสาขาวิชา กว่า 200 คน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
พร้อมร่วมกันเสาะหามาตรการและแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติด
ทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัประเทศไทย และเพือ่ผลกัดนัให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติด
ในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกล่าวปาฐกถาเปิดการประชุม โดยมีนายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนส�านักงานสหประชาชาติว่าด้วย
ยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) เป็นผู้น�าอภิปรายในหัวข้อสถานการณ์ยาเสพติดโลกและนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดโลกในภาพรวม 
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นผู ้น�าอภิปรายในหัวข้อการวิเคราะห์นโยบายยาเสพติดและแนวทางที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย และ 
ดร.นพดล กรรณิกา เป็นผู้น�าเสนอผลส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อยาเสพติดและแนวทางการแก้ปัญหา

การเปิดเวทีระดมความเห็นครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี หลังจากนี้ TIJ จะได้น�าไปจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ที่รวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

MoveMents & ACtIvItIes

TIJ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นเสนอนโยบายยาเสพติดที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
(Thailand’s Drug Policy Revisited)
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การประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญา ครั้งที่ 1 (The First ASEAN 
Conference on Crime Prevention 
and Criminal Justice)

วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2559 TIJ จัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 หรือ ACCPCJ ณ โรงแรม
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซ่ึง TIJ และกระทรวงยุติธรรมร่วมกันผลักดัน เพ่ือส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ในความร่วมมอืทางกฎหมายการป้องกนัอาชญากรรมข้ามชาต ิ ส่งเสรมิการด�าเนนิงาน  
ด้านความยุติธรรมทางอาญาอย่างบูรณาการ และสนับสนุนการขับเคล่ือนประชาคม
อาเซียนอย่างยั่งยืน

หัวข้อหลักของการประชุม คือ “การยกระดับมาตรการป้องกันอาชญากรรม
และสถาบันยุติธรรมทางอาญาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของประชาคมอาเซียน”  
(Enhancing Crime Prevention and Criminal Justice Institutions for Sustainable 
Development for the ASEAN Community) โดยมีหัวข้อย่อย ได้แก่ 

1. มาตรการรองรับภัยคุกคามใหม่ด้านการลักลอบการค้าสัตว์ป่าและค้าไม้  
ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเมือง 
3. มาตรการฟื้นฟูผู้กระท�าผิดและการปฎิรูประบบราชทัณฑ์ให้ตอบสนองต่อ

กลุ่มเปราะบาง 
ในการน้ี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานคณะที่ปรึกษา

พิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เสด็จเข้าร่วมการประชุมในหัวข้อที่ 3 
 ประทานพระด�ารัสในประเด็นดังกล่าว 

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนหน่วยงาน  
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในประเทศอาเซียน ผู้แทนจากองค์กรอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญ  
นกัวิชาการ และเยาวชนจากทัง้ในและนอกอาเซยีน ตลอดจนผูแ้ทนสถาบนัในเครอืข่าย 
สหประชาชาตด้ิานอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา (UN-PNIs) จ�านวนกว่า 
150 คน

ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2559 

TIJ เปิดเวท ีTIJ Youth Forum ครัง้ที ่2 รวบรวมตวัแทน

เยาวชนระดบั อุดมศกึษาจากทกุสาขาวชิา จาก 11 

ประเทศ ร่วมกันอภิปรายและท�ากิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในประเด็นเก่ียวกับการป้องกันอาชญากรรม

ความยตุธิรรมทางอาญาและการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

โดยในครั้งนี้มีความพิเศษ คือจัดคู่ขนานกับ

การประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม

และความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 (The First 

ACCPCJ) ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในเวทีส�าคัญ 

ของภูมิภาค เพื่อเปิดโลกทัศน์ เสริมทัศนคติท่ีดี 

แก่เยาวชนได้รับรู ้และร ่วมเสนอข้อคิดเห็นต่อ

ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาเซียนได้อย่างน่าสนใจ

“TIJ Youth Forum” 
เวทีสะท้อนมุมมองคนรุ่นใหม่

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559 นางสาวชลธิช ชื่นอุระ หัวหน้ากลุ่มโครงการ
ส่งเสริมการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด ได้รับเชิญ
ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรการฝึกอบรมผู ้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมยีนมาร์ ซึง่จดัโดยสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติ 
ต่อผู้กระท�าผิดของสหประชาชาติภาคพ้ืนเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI)  
ร่วมกบัส�านกังานป้องกนัยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNODC) ณ เมืองมัณฑะเลย์ การฝึกอบรมดังกล่าวมีผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ ์
ในมัณฑะเลย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ จ�านวน 30 คน
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การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วย
การอนุวัติข้อกำาหนดมาตรฐานขั้นตำ่า
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังฉบับปรับปรุง (Nelson 
Mandela Rules)

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 TIJ ร่วมกับองค์กรการ
ปฏริปูการลงโทษสากล (Penal Reform International-PRI) 
จัดการประชุมกลุ ่มผู ้เช่ียวชาญระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องการอนุวัติข้อก�าหนดมาตรฐาน
ขั้นต�่าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ฉบบัปรบัปรงุ หรอื ข้อก�าหนดแมนเดลา (The Southeast 
Asia Regional Consultation on the Implementation 
of the revised United Nations Standard Minimum 
Rules for the Treatment of Prisoners - Nelson Mandela 
Rules) ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

ในพิธี เป ิดการประชุมฯ ได ้ รับ เกียรติจาก 
พล.อ.ไพบลูย์ คุม้ฉายา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม 
เป็นประธาน ผู ้เข ้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู ้แทน
ระดับสูงจากกรมราชทัณฑ์และเรือนจ�า องค์การระหว่าง
ประเทศ หน่วยงานในสังกัดองค์การสหประชาชาติ 
องค์การไม่แสวงผลก�าไร และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ 
จ�านวนกว่า 80 ท่าน จากประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเชีย ลาว และมาเลเซีย และ
ประเทศในภูมิภาคอื่น คือ ญี่ปุ่น บังกลาเทศ และเคนย่า

กลุ ่มผู ้ เชี่ ยวชาญได ้ร ่วมกันหารือเกี่ยวกับ
บทบัญญัติภายใต้ข้อก�าหนดดังกล่าว แลกเปลี่ยน
แนวทางการปฏบิตัทิีด่ใีนปัจจบุนัของเหล่าประเทศสมาชกิ 
รวมถึงอุปสรรคและข้อท้าทายต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทาง
ทีเ่ป็นรปูธรรมและน�าไปสูก่ารน�าเอาข้อก�าหนดแมนเดลา
ไปสู่การปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
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วันที่ 3 สิงหาคม 2559 TIJ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) จัดสัมมนาหัวข้อ “ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/นิติรัฐ: 

ความท้าทายของสังคมไทย” ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ส�าหรับ

ประเทศไทย”

สัมมนาหัวข้อ 
“ดัชนีชี้วัดหลัก
นิติธรรม/นิติรัฐ: 
ความท้าทายของ
สังคมไทย”

วันที่ 14-17 มิถุนายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

กรรมการบริหารสถาบันฯ และ น.ส.โสมนัส เจือศรีกุล ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์

และแผน TIJ เข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิชาการในการสัมมนา IPPF Colloquium 2016 

ณ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

หัวข ้อหลักของการสัมมนาในครั้งนี้คือ “Overuse in the criminal 

justice system: on criminalization, prosecution and imprisonment” ซึ่งมุ่งเน้น 

การแลกเปล่ียนเรียนรู ้จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีมากเกิน

ความจ�าเป็น ทัง้การก�าหนดฐานความผดิ การฟ้องร้องด�าเนนิคด ีและการใช้มาตรการ

จ�าคุกผู้กระท�าความผิด 

การสัมมนาดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องเข้าร่วมกว่า 60 คน 

จาก 26 ประเทศทั่วโลก โดยนับว่าเป็นการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาและอาชญาวิทยาที่ส�าคัญและเก่าแก่มากท่ีสุดรายการหน่ึง 

ในระดับระหว่างประเทศ

การสัมมนา IPPF Colloquium 2016 
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จ�านวนผู ้ต ้องขังที่มีมากเกินขีดความสามารถของเรือนจ�า 

เป็นปัญหาส�าคัญที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนก�าลังเผชิญและ 

เป็นปัญหาที่ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบัน 

ประเทศไทยมีจ�านวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 320,111 คน1 ในขณะที่เรือนจ�า 

ทั่วประเทศสามารถรองรับจ�านวนผู้ต้องขังได้ประมาณ 217,000 คน2  

ป ัญหาผู ้ต ้องขังล ้นเรือนจ�าส่งผลให้การบริหารจัดการเรือนจ�า

ขาดประสิทธิภาพและส่งผลกระทบด้านลบต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง 

ให้กลับคืนเป็นคนดีสู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง 

มาตรการการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดในชุมชน
(Community-based Treatment) 

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดและส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม

ประเทศต่างๆ มีความพยายามที่จะหันมาใช้มาตรการท่ีมิใช่  

การคมุขงั (Non-custodial Measures) แทนการลงโทษผูก้ระท�าความผดิ 

โดยการจ�าคุก อันเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต�่าสหประชาชาติ

ว่าด้วยมาตรการทีม่ใิช่การคมุขงั หรอื ข้อก�าหนดโตเกยีว (United Nations 

Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures – 

The Tokyo Rules) ซึง่สนบัสนนุการใช้มาตรการทีห่ลากหลายในแต่ละ

ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งมีจุดมุ ่งหมายให้ชุมชน

มส่ีวนร่วมมากขึน้ในการบรหิารจดัการกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา3   

1  สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ส�ารวจ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 (http://www.correct.go.th/stat102/display/select_date_user.php)
2  ข้อมูลเมื่อ มิถุนายน 2557 (http://www.prisonstudies.org/country/thailand)
3 ข้อก�าหนดโตเกียว ข้อที่ 1.2

วิสุทธิ์ ฉันทแดนสุวรรณ
ผู้ช่วยนักวิจัย กลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด 
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หน่ึงในมาตรการที่หลายประเทศให้ความสนใจคือการปฏิบัติ

ต่อผูก้ระท�าผดิในชุมชน (Community-based Treatment) เนื่องจาก

มีผลดีต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดและส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม 

รวมทั้งลดความแออัดของเรือนจ�าและลดภาระงานราชทัณฑ์อีกด้วย

แม้ว่าแต่ละประเทศจะมคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งของระบบงาน 

คุมประพฤติ แต่ทุกประเทศล้วนมีการน�าแนวคิดเรื่องมาตรการที่มิใช่

การคุมขังและการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดในชุมชนมาใช้เพ่ือแก้ปัญหา

ผูต้้องขงัล้นเรือนจ�า เช่น ในกรณขีองการคมุประพฤตเิดก็ในประเทศพม่า

จะใช้วธิกีารแต่งตัง้เจ้าหน้าทีค่มุประพฤตจิากกระทรวงสวสัดกิารสงัคม 

หรือมีการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดในชุมชนผ่านโครงสร้างองค์กรระดับ

ท้องถิน่หรือระดบัชมุชน เช่น ในประเทศลาวมกีารใช้กลุม่ต�ารวจหมูบ้่าน 

(Village Group Policing) และชุดไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้าน (Village 

Mediation Units) เพื่อท�าหน้าที่สอดส่องดูแลผู้กระท�าผิดและรักษา

ความสงบเรียบร้อยในชุมชน ดังนั้น ความท้าทายที่ส�าคัญในกลุ่ม

ประเทศเหล่านี้ คือการวางระบบการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดในชุมชน

และการคุมประพฤติ โดยมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ

และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ในกรณีของประเทศที่มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบหลัก

ด้านงานคุมประพฤติแล้วจะมีลักษณะของปัญหาที่แตกต่างออกไป   

หนึ่งในความท้าทายที่ส�าคัญคือการขาดแคลนอาสาสมัครคุมประพฤติ 

(Volunteer Probation Officer) และการพัฒนาอาสาสมัคร เนื่องจาก

อาสาสมัครคุมประพฤติท�าหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านคุมประพฤติ เป็น

คนกลางระหว่างผู้ถูกคุมประพฤติและครอบครัว ชุมชน และเจ้าหน้าที่

คมุประพฤต ิรวมทัง้สนบัสนนุงานฟ้ืนฟแูก้ไขผูก้ระท�าผดิ  หากมอีาสาสมคัร 

คุมประพฤติที่ได้รับการอบรมพัฒนาให้มีความรู ้ความสามารถ มี

ทักษะด้านการสอดส่องและฟื้นฟู รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อผู้กระท�า

ผิดและต่อตนเอง ย่อมช่วยให้การด�าเนินงานคุมประพฤติและการ

ปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดในชุมชนประสบความส�าเร็จมากย่ิงขึ้น อย่างไร

ก็ตามสภาพและลักษณะการท�างานที่มีความท้าทายและต้องอาศัย

ความรับผิดชอบสูง รวมไปถึงทัศนคติของสังคมที่ยังมองผู้กระท�าผิด 

ในทางที่ไม่ดีจึงก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้

ตัวอย่างของความส�าเร็จที่น่าสนใจในการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด 

ในชมุชน คอื การใช้ค�าสัง่การท�างานบรกิารสงัคม (Community Service 

Order - CSO) ของประเทศสิงคโปร์ ความน่าสนใจอยู่ที่การประสาน  

ผลประโยชน์และความร่วมมือที่สร ้างสรรค์ระหว่างหน่วยงาน

บริการ ชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการคุมประพฤติ รวม

ทั้งมีการออกแบบกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร ้างคุณค่าของกิจกรรม 

เช ่น ให้ผู ้กระท�าผิดได้ออกแบบเกมส�าหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง 

ทางสตปัิญญา การดแูลให้ความช่วยเหลอืผูส้งูอายซุึง่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

หลายคนได้รบัการเสนอให้เข้าท�างานในหน่วยงานบรกิารชมุชนเมือ่ครบ 

จ�านวนการท�างานตามค�าส่ังศาล4  ในปัจจุบันมีหน่วยงานในเครือข่าย

มากถึง 130 หน่วยงาน และมีจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามค�าสั่งศาล

มากถึง 12,000 คน โดยจ�านวนผู้กระท�าผิดที่ท�างานบริการจนครบ

ตามก�าหนดค�าสัง่ศาลมอีตัราสงูถงึ 93-95%5 จงึท�าให้ได้รบัการตอบรบั  

ที่ดีจากภาคประชาสังคม

ผู้กระท�าผิดเก่ียวกับยาเสพติดเป็นกลุ่มประชากรผู้ต้องขังท่ีมี 

สัดส่วนสูงที่สุดในเรือนจ�าของประเทศในภูมิภาคอาเซียนส�าหรับ 

ประเทศไทยกว่า 70% ของผู้ต้องขังชายและ 80% ของผู้ต้องขังหญิง

ต้องโทษจ�าคกุในคดยีาเสพตดิ อกีทัง้ผูก้ระท�าผดิในฐานะผูเ้สพยาเสพตดิ 

กม็สีดัส่วนมากถงึครึง่หนึง่ของคดยีาเสพตดิทีอ่ยูใ่นกระบวนการยตุธิรรม 

การปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดในชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วย

งาน ด้านสาธารณสขุ ชมุชน และอาสาสมคัรจะเป็นมาตรการทีด่ใีนการ 

บ�าบดัฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคม ป้องกันการกระท�าผิด

ซ�้า ตัวอย่างที่เด่นชัดของความส�าเร็จ ได้แก่ กรณีของประเทศอังกฤษ

และเวลส์ ซ่ึงกลุ่มวัยรุ ่นมีแนวโน้มการใช้ยาเสพติดน้อยลงเร่ือยๆ 

อันเป็นผลจากการที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนเร่ือง 

ที่พักอาศัยและการจ้างงาน หน่วยงานคุมประพฤติจะท�าหน้าที่บริหาร

จัดการผู ้กระท�าผิดและติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขให้ท�าหน้าท่ี

ดูแลด้านการบ�าบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะ ปัจจัยที่ส�าคัญท่ีส่งผลต่อความ

ส�าเร็จด้านการบ�าบดัฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิมาจากความร่วมมอืกนัระหว่าง

ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี และการ

แจ้งให้สังคมทราบถึงเป้าหมายในการบ�าบัดฟื้นฟู ข้อมูลทางสถิติ

ล่าสุดพบว่าในคดียาเสพติดเกือบ 1.2 ล้านคดีในประเทศอังกฤษและ

เวลส์ มีเพียง 84,000 คดเีท่านัน้ทีศ่าลตดัสนิให้ผูก้ระท�าผดิต้องโทษจ�า

คุก นอกจากนี้ ผู ้ที่ต้องโทษจ�าคุกก็ต้องถูกคุมประพฤติในชุมชนอีก

อย่างน้อย 1 ปี หลังพ้นโทษจ�าคุก

การปฏิบัติต่อผู ้กระท�าผิดในชุมชนจะประสบความส�าเร็จ

ในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�าและบ�าบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด  

อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จ�าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ในภาครฐั ภาคประชาสงัคม และชุมชน รวมทัง้ 

การแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัหน่วยงานจากต่างประเทศ อย่างไรกต็าม 

ส่ิงที่ส�าคัญที่สุดที่จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดในชุมชน

ประสบความส�าเรจ็ได้นัน้ ต้องมาจากทศันคตขิองคนในสงัคมทีไ่ม่มุง่เน้น 

ให้มีการบังคับใช้โทษจ�าคุก แต่สนบัสนนุด้านการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ 

โดยชุมชน อันเป็นวิธีการที่ค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน รวมท้ังส่งผล

ดีต่อการป้องกันอาชญากรรมและความสงบสุขของสังคมอย่างยั่งยืน

4 http://app.msf.gov.sg/Press-Room/15th-Anniversary-Celebration-of-the-Community
5 http://app.msf.gov.sg/Portals/0/PSB_AR13_Final_11Apr%204.pdf
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ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และ
นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด

จากการทบทวนประวัติศาสตร์กระบวนการนโยบายยาเสพติดในประเทศไทยพบว่า ประชาชน

ถูกปลูกฝังทัศนคติและมายาคติว่า ยาเสพติดเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม ต้องมีโทษที่รุนแรง 

โดยผู้ปกครองประเทศใช้มาตรการท่ีรุนแรงเรื่อยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ในช่วงต้นของ

ประวัติศาสตร์นโยบายยาเสพติดนั้นนักโทษคดียาเสพติดต้องถูกเฆี่ยนตีและถูกริบบุตร ภรรยา และทรัพย์สิน

ทุกอย่างหมดสิ้น แต่นโยบายและมาตรการแก้ยาเสพติดก็ได้เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน

ที่ก่อนหน้านี้มีการใช้มาตรการสงครามยาเสพติด (War on Drugs) และการประหารชีวิตหรือลงโทษ

ตลอดชีวิตนักค้ายาเสพติด ทัศนคติและมายาคติของประชาชนจ�านวนมากจึงถูกฝังรากลึกมาช้านาน 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มายาคติ ของสาธารณชนจึงจ�าเป็นต้องมีการทบทวนออกแบบยุทธศาสตร์และ

นโยบายด้วยการเริ่มต้นจากการมีข้อมูลที่ดี (Good Data) น�าไปสู่การมียุทธศาสตร์ที่ดี (Good Strategy) 

และการมีนโยบายที่ดี (Good Policy) ตามล�าดับ เพ่ือน�าไปสู่แผนงานโครงการและยุทธการแก้ปัญหา

ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

โดย ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)
ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน ส�านักวิจัย SUPER POLL
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จากข้อมูลการวิจัยล่าสุดที่ด�าเนินการโดยเครือข่ายวิชาการ

สารเสพติด ส�านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ และ ส�านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER 

POLL) พบว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดยังอยู่ในระดับที่รุนแรง 

มีผู้เสพยาเสพติดประมาณ 2 ล้าน 9 แสนคน โดยมีความชุกอยู่ที่ 

57 คนใน 1,000 คน 

อย่างไรกต็าม ผลส�ารวจล่าสดุโดย T I J  POLL ร่วมกบั SUPER 

POLL พบประชาชนส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 70 คิดว่า สงคราม

ยาเสพติดไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน และส่วนใหญ่ต้องการให้

ผู ้เสพยาเสพติดที่ไม่มีความผิดทางอาญาอื่นใด ไม่ต้องได้รับโทษ 

ทางอาญาจากการเสพแต่ให้ได้รับการบ�าบัดรักษาภายใต้หลักการ 

สาธารณสุข หรือ การแพทย์เป็นผู้น�าในการแก้ปัญหาการเสพติด และ

มีมาตรการทางการปกครองรวมถึงหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย 

In foCus

เป็นฝ่ายสนับสนุนเสริมให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล ในขณะทีแ่ผนงานภาควีชิาการสารเสพตดิ (ภวส.) โดย สสส. 

ท�าวิจัยพบว่า ประชาชนต้องการเห็นการปรับปรุงกฎหมายท่ีให้มี 

การปลูกพืชเสพติดบางชนิด เช่น กระท่อม และสามารถใช้ตามวิถี 

ชาวบ้าน และสามารถใช้กัญชาเพ่ือเหตุผลทางการแพทย์และการ

ศึกษาภายในกรอบที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งนับเป็นสัญญาณจากข้อมูล

ที่ดีน�าไปก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายน�า รวมถึง

กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติใน 

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เป็นพลังอ�านาจแห่งชาติ (National Power) 

ประกอบไปด้วย กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ (State Actors) และ กลุ่มที่ไม่ใช่

เจ้าหน้าที่รัฐ (Non-State Actors) โดยจ�าเป็นต้องด�าเนินการไปด้วย

สร้างความสมดุลทั้งสองฝ่าย เพื่อบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ และ 

ผลกระทบร่วมกันก่อนสู่กระบวนการประเมินผล และการทบทวน

ยุทธศาสตร์ดังปรากฏในตารางสรุปที่แนบมานี้

ตารางสรุป ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายยาเสพติด 

ทบทวนยุทธศาสตร์

สถานการณ์ปัจจุบัน

1. ข ้อมูลล ่ าสุดในป ี  2559  
พ บ ป ั ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด ยั ง
รุนแรงอยู่ มีผู้เสพยาเสพติด
รวมทั้งสิ้น 2 ล้าน 9 แสนมี 
ความชุก 57 คนใน 1,000 คน
ส�ารวจโดยเครอืข่ายวชิาการฯ
ปปส.

2. ประชาชนถูกปลูกฝังทัศนคติ 
และมายาคติว่ายาเสพติด
เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อ
สั ง ค ม ต ้ อ ง มี โ ท ษ รุ น แ ร ง 
อย่างไรก็ตามล่าสุด TIJ Poll 
ร่วมกับ SUPER POLL พบ
ประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 
70 ระบุ สงครามยาเสพติด 
ที่ยั่งยืน ส่วนใหญ่ต้องการให้
ผู้เสพยาเสพติดที่ไม่มีความ
ผิด โทษทางอาญาอื่ น ใด  
ไม่ต้องได้รับโทษทางอาญา
อื่นใด ไม่ต้องรับโทษ แต่ให้
โอกาสได้รบัการบ�าบดัโดยใช้ 
“สาธารณสุขและมาตรการ 
น�า ผูบ้งัคบัใช้กฎหมายเสรมิ” 
เป็นคนดีสู่สังคม

3. แ ผ น ง า น ภ า คี วิ ช า ก า ร 
สารเสพติด  (ภวส. )  พบ
ประชาชนเหน็ด้วยว่าการออก 
กฏหมายให้สามารถปลุกพืช
เสพตดิบางชนดิ เช่น กระท่อม 
ใช ้ ในวิถี ชาวบ ้ านโดยไม่
แปรรูปได้และใช้งานทาง 
การแพทย์และการศึกษาได้

เป้าหมาย 

ประเทศไทยเป็นสังคม 
เ ข้ ม แ ข็ ง แ ก้ ปั ญ ห า
ยาเสพติดและปลอด
การใช้ยา เสพติดใน
ทางที่ผิดอย่างยั่ งยืน
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
คือ มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน

นโยบายนำา

กระบวนการเสริมสร้างการ 
รับรู ้  ความเข ้าใจ ความ 
เชื่อมั่นและการสนับสนุน
อย่างมีส่วนร่วมจากกลุ ่ม
ประชากรเป้าหมายที่เป็น
แหล่งของอ�านาจแห่งชาติ 
(National Power) ได้แก่
กลุ ่มเจ้าหน้าที่รัฐ (State 
Actors) และกลุ ่มที่ไม่ใช่ 
เจ้าหน้าที่รัฐ (Non-State 
A c t o r s )  ต ่ อ น โ ย บ า ย 
แก้ปัญหายาเสพติดโดยใน 
ที่นี่กลุ ่มไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ
หมายถึง ภาคประชาสังคม
ใดๆ เช่น NGOs, ชมรม, 
องค์การระหว่างประเทศ 
รัฐบาลต่างชาติ, และแม้แต่ 
กลุ่มผู้เสพยาเสพติดเป็นต้น

แผนเชิงปฎิบัติการ 

การปฏิบัติการปรับปรุง
ก ฎ ห ม า ย ส อ ด ค ล ้ อ ง 
กั บ ส ถ า น ณ ์ ป ั ญ ห า
ปัจจุบันและแนวโน ้ม
สถานการณ์ปัญหาใน
อนาคต โดยตอบสนอง
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
สาธารณชน ในการ 
แก ้ป ัญหายาเสพติด  
สูก่ารท� า ง า น ร ่ ว ม กั น 
ในเชิงบูรณาการผ่าน  
T r iangu la t ion  ของ
ยุทธการด ้านความรู ้ 
วิชาการ วิจัย ด้านการ 
ขับเคลื่อนสังคม และ 
ด้านนโยบายสาธารณะ
ภายใต ้การสนับสนุน
ท รั พ ย า ก ร ข อ ง แต่ละ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหายาเสพติด 
และกรอบเวลาระยะสั้น 
1-2 ปี ระยะปานกลาง  
3- 5 ปี และระยะยาว 
6-10 ปี

การแปลงนโยบาย 

เครื่ องมือที่ ใช ้ ในการ 
เฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิ
เป ็นการจัดระบบฐาน
ข ้อมูลของกลุ ่ ม เสี่ ยง  
กลุ่มเสพ และเครือข่าย 
ข บ ว น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ 
การค้า นอกจากนี้ต้อง
อาศัยกฎหมายที่ควบคู่
ไปกับการให้ความรู้และ
การศึกษาแก่ทั้ งกลุ ่ม 
เจ ้าหน ้าที่ รัฐ  (State  
Actors) และกลุม่ทีไ่ม่ใช่ 
เจ ้ าหน ้าที่ รั ฐ  (Non- 
State Actors) ผ่านการ
ประเมินตัวชี้วัด ในมิติ
ด ้านยุทธศาสตร์ ด้าน
ผ ล ผ ลิ ต  ผ ล ลั พ ธ ์  
ผลกระทบ และด ้าน
กิจกรรมต่าง ๆ ในการ 
แก้ปัญหายาเสพติด

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

ผลผลิต  (Ou tpu ts )  =  
เ กิ ด ร ะ บ บ ฐ า น ข ้ อ มู ล ท่ี
สมบู รณ ์และครอบคลุม 
กลุ ่มเป ้าหมายส�าคัญทุก
กลุ ่ม เช ่น กลุ ่มผู ้ เสพติด  
ผู้ค้า ผู้ผลิต โดยมีเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการข้อมูล
ความรู้ เกาะติดสถานการณ์
และแนวโน้มสถานการณ์
อนาคตประกอบการตดัสนิใจ

ผลลัพธ์ (Outcomes) =  
เกิดการรับรู ้  ความเข้าใจ  
การปรับเปลี่ยน ทัศนคติ 
ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น  แ ล ะ ก า ร
สนับสนุนมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจัง จากทั้ง State Actors 
และ Non-State Actors  
ต่อการแก้ปัญหายาเสพติด
ของประเทศในกลุม่ประชากร
เป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ

ผลกระทบ (Impacts) =  
เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 
ตั ว ชี้ วั ด มิ ติ ต ่างๆ  ข อ ง 
การแก้ปัญหายาเ สพตดิ เช่น 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความเป็นที่ไว้วางใจ ความ
เป็นชมุชนมภีมูคิุม้กันร่วมกัน
ต่อต้านการใช้สารเสพติด 
ในทางที่ผิด

การประเมิน/ทบทวน

มีการประเมินโดยผ่านทาง 
การท�า Net Assessment 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหา
แนวโน้มสถานการณ์  (Trend 
of Alternative Scenarios)  
สู่การออกแบบยุทธศาสตร์
และนโยบายแก ้ป ัญหา 
ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน 
โดยมีวิ ธีการ เ ก็บข ้อมูล 
ทัง้เชงิคณุภาพ เช่น  Balanced 
Scorecard/ SWOT/SOAR 
สัมภาษณ์เจาะลึก Key 
Persons ทั้งในกลุ่ม State 
Actors และ Non-State 
Actors การสนทนากลุ ่ม 
และการวิจัยเชิงปริมาณ
เช่น Survey การประเมนิผล  
ด้วยการใช้ CIPP + Model 
และ REAIM Framework

TIJ'S Magazine Th-V3.indd   19 7/20/2560 BE   7:22 AM



www.tijthailand.org 
www.facebook.com/tij2011

TIJ เปิดตัวโครงการ RoLD Program 

เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

TIJ เชื่อว่าการส่งเสริมหลักนิติธรรมในสังคม 
จ�าเป็นต้องอาศยัพลงัจากทกุภาคส่วน จงึเปิดตวัหลกัสตูร
อบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา หรือ RoLD 
Programe (Rule of Law and Development) ส�าหรับ
กลุ่มผู้บริหารและผู้น�ารุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้น�าท่ีมีศักยภาพ 
ในการเปลีย่นแปลงอนาคตมาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่หา
แนวทางส่งเสรมิหลกันติธิรรมผ่านกจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั

โดยการอบรมมี เนื้อหาสอดคล ้องกับวาระ
การพัฒนาที่ย่ังยืน 2030 ซ่ึงเป็นวาระการพัฒนาของโลกท่ีครอบคลุม การพัฒนาคน การดูแลส่ิงแวดล้อม  
และการส่งเสริมหลักนิติธรรมและความยุติธรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความขัดแย้งที่เปิดโอกาส 
ให้สมาชิกในสังคมทุกคนได้เข้าถึงและรับประโยชน์จากการพัฒนาทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน

RoLD Programe ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในการจัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ทรงร่วมการประชุมและประทานพระด�ารัสปาฐกถาพิเศษ 

ระหว่างโครงการ TIJ และเครือข่ายผู้น�าและผู้บริหารจาก RoLD Programe จัดกิจกรรม RoLD in Action 
ซึ่งเป็นการระดมสมองกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ เพื่อเชื่อมโยงกรอบกฏหมายท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน
กับเง่ือนไขทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และมองหาความเป็นไปได้เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติจริง 

โดยน�าเสนอประเด็นที่มีผลกระทบวงกว้างและอยู่ในความสนใจของสังคม ไม่ว่าจะเป็น “กฎหมาย
และการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด” “หน้ีท่ีเป็นธรรม…เราจะท�าได้หรือไม่” 
และ “หลักนิติธรรมในการพัฒนาและการสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม: ถอดบทเรียนแนวทางการทรงงาน
ของในหลวงรัชกาลที่ 9” และจะน�าเสนอผลการศึกษาในเวทีสาธารณะ (TIJ Public Forum) ในเดือนกรกฎาคมศกนี้
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