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ถ่ายภาพโดย

คุณธีระฉัตร โพธิสิทธิ์ (ทอม)

ช่างภาพแฟชั่นและนักอนุรักษ์

The Light Princess

 The Pandora Box

 Princess and the Pea

BEDTIME STORIES 

หลังจากที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบัน 

เพื่อความยุติธรรมให้ประเทศไทย ผมได้ตัดสินใจ 

เข้าไปหาข้อมูลในทัณฑสถานหญิง จังหวัดชลบุรี  

เพื่อสอบถามและท�าความเข ้าใจเกี่ยวกับชีวิต  

ความหวัง และความฝัน ของผู้ต้องขังหญิงที่ต้อง 

เลี้ยงลูกอยู ่ ในคุก แนวความคิดหลักของภาพ 

ทั้ง 3 ภาพคือ “ความเป็นแม่” ที่ไม่ว่ากี่ยุค กี่สมัย  

ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ความเป็นแม่ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 

3 ความฝันของแม่ จากทัณฑสถานหญิง 

ได้ถูกน�ามาเป็นการจัดวางองค์ประกอบ ของภาพ 

ทั้ง 3 ภาพ โดยใช้การเล่าเร่ืองจากนิทานคลาสสิค 

ที่แม่เล่าให้ลูกฟังก่อนนอน
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เมื่อเดือนพฤษภาคมทีผ่่านมา TIJ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมอื 

กับส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 

ณ ส�านักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งเท่ากับ

เป็นการรับรองสถานภาพให้ TIJ เป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายแผนงาน

สหประชาชาตด้ิานการป้องกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา 

(United Nations Programme Network Institute on Crime Prevention  

and Criminal Justice-PNI) นับเป็นสถาบันเครือข่ายฯ แห่งที่ 18 

ของโลก และแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน

ความส�าเรจ็ในการยกระดบัองค์กรสูส่ากลนัน้ จะเกดิขึน้ไม่ได้เลย  

หากขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและการยอมรับในบทบาท

ทางวิชาการของ TIJ จากหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 

รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายสหประชาชาติอื่นๆ ที่ร่วมงานกันมาอย่าง

ยาวนาน โดยเฉพาะในการส่งเสริมการอนุวัติข้อก�าหนดสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังหญิงในเรือนจ�า และมาตรการที่มิใช่

การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง หรือข้อก�าหนดกรุงเทพ ซึ่งเราให้ 

ความส�าคัญมาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันฯ   

ใน Just Right ฉบับนี้ TIJ จึงเลือกที่จะน�าเสนองานเกี่ยวกับ

มาตรฐานระหว่างประเทศด้านการปฏิบัติติอผู้กระท�าผิด ประกอบด้วย  

ข้อก�าหนดกรุงเทพ ข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าว่าด้วยการปฏิบัติ

ต่อผู ้ต้องขัง ฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ได ้มีมติเป ็นเอกฉันท์รับรองเมื่อปลายปี 2015 และให้ใช ้ชื่อว ่า 

ข้อก�าหนดเนลสันแมนเดลา และข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าแห่ง

สหประชาชาติว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือข้อก�าหนดโตเกียว 

ด้วยเพราะเราเชื่อมั่นว่า ข้อก�าหนดสหประชาชาติทั้งสามฉบับล้วนมี 

ความส�าคญั และเป็นส่วนประกอบของกนัและกนัในการก�าหนดแนวทาง 

ปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดให้มีมาตรฐาน เหมาะสมต่อการพัฒนาพฤตินิสัย  

เพือ่ให้ผูก้ระท�าผดินัน้สามารถกลบัออกไปใช้ชวีติในสงัคมได้อย่างปกตสิขุ  

และไม่กระท�าผิดซ�้าอีก

ผมขอฝากให้ท่านผู้อ่านติดตามงานของเราในช่วงเวลาส�าคัญท่ี 

TIJ ก�าลังปรับบทบาทเพื่อสอดรับกับสถานะใหม่นี้  เพราะแรงสนับสนุน

ของทุกท่านเป็นส่วนส�าคัญที่จะสร้างความก้าวหน้าในงานด้านความ

ยุติธรรมทางอาญาร่วมกันต่อไป  

กองบรรณาธิการ
สุดารักษ์ สุวรรณานนท์
อภิญญา  พันธุสาสน์
ชนกานต์  เพชรพลอย

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อ�านวยการ

สถาบนัเพือ่การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

COnTEnT
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Dr. Barbara Owen 
Professor, Department of Criminology. 

California State University- Fresno

ในมุมมองของ Dr. Barbara Owen 
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยา
และทัณฑวิทยาจากสหรัฐอเมริกา

ข้อก�ำหนดกรุงเทพ
กับกำรด�ำเนินงำนของ TIJ 

“เราต้องมีมาตรการสนับสนุนให้ผู้กระท�าผิดมีทุนทางสังคม 
ที่เพียงพอส�าหรับการด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข”
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ในโอกาสที่ข้อก�าหนดกรุงเทพฯ ได้ประกาศใช้มาแล้ว 
เป็นระยะเวลา 5 ปี ในเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  
คิดว่าการด�าเนินงานที่ผ่านมามีความส�าเร็จอย่างไรบ้าง

ข้อก�าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) เป็นจุดเริ่มต้น 
ของการให้ความคุม้ครองด้านสทิธมินษุยชนแก่ผูต้้องขงัหญงิอย่าง 
เป็นรูปธรรม และจุดประกายให้นานาชาติหันมาให้ความส�าคัญ 
กับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง  
แนวทางการปฏิบัติของข้อก�าหนดกรุงเทพนั้น เป็นเสมือน
กรอบความคิดที่บุคคลในทุกภาคส่วน ทั้งผู ้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรม องค์กรภาคประชาชน และนักวิชาการ 
สามารถใช้อ้างอิงในการอภิปรายและขับเคลื่อนการพัฒนา 
ร่วมกนั อกีทัง้ยงักล่าวได้ว่าเป็นคูม่อืการปฏบิตัทิีส่ามารถน�าไปใช้ 
ได้จริงส�าหรับทั้งผู้ก�าหนดนโยบาย และผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ 
ขณะเดยีวกนั การผลกัดนัให้มมีาตรการเฉพาะทีเ่หมาะสมส�าหรบั
ผูต้้องขงัหญงิ ยงัเป็นการส่งเสรมิแนวคดิในการพฒันาหลกัปฏบิตัิ
ทีค่�านงึถงึบรบิทเฉพาะของผูถ้กูคมุขงักลุม่อืน่ๆ ในเวลาต่อไปด้วย

TIJ ควรจะมุ่งเน้นการด�าเนินงานในด้านใดในระยะต่อไป
ที่ผ่านมาTIJ มีบทบาทเป็นผู้น�าในเวทีระดับโลกในเรื่อง

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในมาตรการที่เป็นการคุมขัง แต่อาจ
พิจารณาส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับมาตรการที่มิใช่การคุมขังให้มากขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงมาตรการ
บ�าบดัฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ สนบัสนนุทางด้านการศกึษาอบรม โอกาส
ในการประกอบอาชีพ โดยค�านึงถึงบริบททางเพศและสังคม 
ทีม่คีวามแตกต่างกนั นอกจากนี ้ควรขยายขอบเขตการด�าเนนิงาน 
ให้ครอบคลุมประเด็นส�าคัญอื่นๆ เช่น การปรับปรุงมาตรการ
ส�าหรับเด็กและเยาวชน การพัฒนามาตรฐานส�าหรับเรือนจ�าที่ดี 
ซึง่อาจเป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมฝึกอบรมและสร้างเสรมิศกัยภาพ 
การศกึษาวจิยัเชงินโยบายและการน�านโยบายไปปฏบิตั ิตลอดจน
การเสริมสร้างความตระหนักและความร่วมมือในเวทีนานาชาติ

อยากให้แนะน�าตัวอย่างการด�าเนินโครงการที่มีผล 
ตอบรับดีในต่างประเทศ ซึ่ง TIJ สามารถน�ามาศึกษา 
และประยุกต์ใช้กับบริบทพื้นที่อื่น ๆ 

ในประเทศองักฤษ โครงการบ�าบดัฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิของ 
Dr. Stephanie Covington เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นการบุกเบิกการพัฒนาแนวปฏิบัติที่มีการออกแบบมาตรการ
ให้มีความเหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันของหญิงชาย โดย  
Dr. Covington มมีมุมองว่าการท�าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา 
ของผูก้ระท�าผดิต้องศกึษาประสบการณ์ชวีติและบรบิททางสงัคม 
ของผู้กระท�าผิดด้วย โดยได้ต้ังข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าการติดยา 
เสพตดิเป็นผลมาจากการขาดโอกาสในการเข้าถงึบรกิารทางสงัคม 
ซึ่งก็เห็นว่าควรมีการจัดท�าโครงการในลักษณะเดียวกันกับ
สหรัฐอเมริกาด้วย

ในประเทศไทย ผู้กระท�าผิดหญิงจ�านวนมากได้รับโทษ
จ�าคุกเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี มีข้อแนะน�าอย่างไร
ส�าหรับกระบวนการบ�าบัดฟื้นฟูผู้กระท�าผิดกลุ่ม
ดังกล่าว

นอกจากประเด็นเรื่องเพศภาวะ การบ�าบัดฟื้นฟูจ�าเป็น
ต้องค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้กระท�าผิดอย่างครอบคลุม ทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน 
บทบาทในสังคม นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาถึงบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมที่มีส่วนสนับสนุนการกลับคืนสู ่สังคมอย่างมี
คุณภาพด้วย

ควรสนับสนุนให้มีการลดทอนความผิดทางอาญา
ส�าหรับการกระท�าผิดที่ไม่มีความรุนแรงหรือไม่  
เช่น กรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ก่อนอื่นเราต้องตอบให้ได้ว่า จุดมุ่งหมายของการลงโทษ
ผู้กระท�าผิดโดยการกักขังให้อยู่ในเรือนจ�าคืออะไร และสังคม 
จะได้รับประโยชน์อย่างไรจากมาตรการดังกล่าว

โดยส่วนตัวมองว่าการจ�าคุกอาจยังมีความจ�าเป็นส�าหรับ 
กลุม่ทีม่แีนวโน้มจะเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อสงัคม แต่ในกรณอีืน่ๆ 
โทษจ�าคุกอาจไม่มีความจ�าเป็น อีกทั้งเป็นการซ�้าเติมผู้กระท�าผิด 
ที่มักเป็นกลุ่มผู้อายุยังน้อยหรือผู้ด้อยโอกาสและส่งผลกระทบ 
ต่อการพัฒนาสังคม เนื่องจากมาตรการที่เป็นการคุมขังเป็น 
การลิดรอนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู ้ได ้ รับโทษ  
ซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการกลับเข้าสู่สังคม 

ตัวอย่างการป้องกันการกระท�าความผิดซ�้า ในมลรัฐ 
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ลดทอนโทษทางอาญา 
ส�าหรับการกระท�าความผิดเล็กน้อย โดยใช้มาตรการในชุมชน 
แทนการจ�าคุก ซึ่งมีผลท�าให้ผู้กระท�าผิดหญิงกว่าครึ่งไม่ต้องถูก 
ส่งไปรับโทษในเรือนจ�า สิ่งส�าคัญคือเราต้องมีมาตรการสนับสนุน 
ให้ผู ้กระท�าผิดมีทุนทางสังคมที่เพียงพอส�าหรับการด�ารงชีวิต 
ได้อย่างปกตสิขุ สามารถพึง่พาตนเองได้ และเป็นทีพ่ึง่ของสมาชกิ
ในครอบครัว โดยไม่กลับไปกระท�าผิดซ�้าอีก

แนะน�าหนังสือ
ผลงานหนังสือ เรื่อง “In Search of Safety: Confronting  
Gendered Inequal i ty in Women’s Prison”  
โดย Barbara Owen ร่วมกับ James Wells และ  
Joycelyn Pollock มีเน้ือหาเก่ียวกับผลการศึกษาวิจัย 
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าของสหรัฐอเมริกาจากประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี โดยการศึกษาวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุน
จาก National Institute of Justice และ National  
Institute of Corrections ของสหรัฐอเมริกา และคาดว่า 
จะได้รับการตีพิมพ์ในปลายปี 2559 นี้
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MOVEMEnTS & aCTIVITIES

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ผู ้แทน TIJ ร่วมกับ

คณะผู ้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ�าสหประชาชาติ 

ณ กรุงเวียนนา คณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศคอสตาริกา  

ประจ�าสหประชาชาต ิณ กรงุเวยีนนา หน่วยงาน International 

Drug Policy Consortium (IDPC)และ Penal Reform 

International (PRI) จัดกิจกรรมคู่ขนาน ระหว่างการประชุม 

สมัยพิเศษ (reconvened session) ของคณะกรรมาธิการ 

สหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด (CND) สมัยที่ 58 และ

คณะกรรมาธกิารสหประชาชาตว่ิาด้วยการป้องกนัอาชญากรรม 

และความยุติธรรมทางอาญา (CCPCJ) สมัยที่ 24 ในหัวข้อ 

“The way towards drug policy reform: Regional 

perspectives from Southeast Asia and Latin America” 

ณ ส�านักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ว่าด้วยการน�านโยบายการ

ใช้มาตรการทีม่ใิช่การคมุขงั ไปใช้กบัผูก้ระท�าความผดิเกีย่วกบั  

ยาเสพติดระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

ละตินอเมริกา ซึ่งเป็นนโยบายที่จะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา

ผู้ต้องขังล้นคุกและมีความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

มากยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ดร. พิเศษ สอาดเย็น ผู้อ�านวยการส�านัก

กจิการต่างประเทศและประสานนโยบาย ได้น�าเสนอแนวทาง

การใช้มาตรการดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และพัฒนาการด้านกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือสนับสนุน

มาตรการข้างต้น

TIJ ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

และนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวทาง  

ปฏิบัติสหประชาชาติว ่าด ้วยการพัฒนาทางเลือก 

สู่การปฏิบัติ  ครั้ งที่  2  ( ICAD2)  ระหว ่ างวันที่ 

18 – 24 พฤศจิกายน 2558 เพื่อสร้างความเข้าใจและ

เสริมสร้างแนวทางปฏิบัติในการผนวกหลักการพัฒนา

ทางเลือกเข้าไปสู่แผนการพัฒนาในระดับประเทศและ

ระหว่างประเทศและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

โดยส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจ

อ่ืนทดแทนพืชเสพติดในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งผู้เข้าร่วมจาก  

นานาชาติกว่า 130 คน ได้มีโอกาสเดินทางไปดูวิถีชีวิต  

ของชาวบ้านในพื้นที่โครงการบริเวณใกล้ชายแดน 

ไทย – พม่า

นอกจากนี้  TIJ ยังได้ร ่วมกับ UNODC จัด 

กิจกรรมคู่ขนานในหัวข้อ “หลักนิติธรรมกับการพัฒนา

ทางเลือก การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักนิติธรรม

เพื่อบรรลุผลส�าเร็จในการพัฒนาทางเลือกด้านการ

ทดแทนการปลูกพืชเสพติด” เพื่อเล่าประสบการณ์และ

ผลส�าเร็จของโครงการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ห่างไกล 

ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ทรงร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายกับผู้เชี่ยวชาญจากนานา

ประเทศ

TIJ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมและกิจกรรมคู่ขนาน 
ในการประชุม ICAD 2

กิจกรรมคู่ขนาน หัวข้อ 
The Way towards Drug Policy 
Reform: Regional Perspectives 
from Southeast Asia and  
Latin America
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วันที่ 21 มกราคม 2559 TIJ ร่วมกับมูลนิธิ
ป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ประเทศไทย) และ 
มลูนธิป้ิองกนัอาชญากรรมแห่งเอเชยี (ประเทศญีปุ่น่) 
จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “AEC and the implication 
of change in tax and customs regulations”

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมสัมมนาซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป ็นกลุ ่มนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น มีความรู  ้
ความเข ้าใจต ่อแนวโน ้มของการเปลี่ยนแปลง 
ด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านภาษีและศุลกากร
ของประเทศไทย ภายหลังจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community -  
AEC) ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อม
ของธุรกิจให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงเชิง
กฎหมายและนโยบาย รวมถึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ไทยและเศรษฐกิจภูมิภาคโดยรวม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 - TIJ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย จัดงาน “Expert talk on Gender-Based 
Violence in Southeast Asia: Solutions and Ways Forward” ในประเด็น 
ความรุนแรงทางเพศ (Gender-based Violence) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  
ค�าแนะน�า ประสบการณ์ ระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  
และผู้แทนประจ�าสถานเอกอัครราชทูตประเทศประจ�าประเทศไทย

โดยมี Dr. Mary Ellsberg ผู้เชี่ยวชาญรับเชิญจาก The George 
Washington University’s Global Women’s Institute – GWI  
พูดคุยน�าเสนอข้อมูลและกรณีศึกษา โดยเน้นย�้าถึงพัฒนาการและ
ความส�าเร็จของการป้องกันความรุนแรงต่อผู ้หญิงที่ เกิดขึ้นในรอบ  
20 ปีที่ผ ่านมา และเปิดโอกาสให้ผู ้ เข ้าร ่วมแสดงความคิดเห็นและ 
สอบถาม นอกจากนั้น  นางสาว สลิล อาวุธ  เครือข ่ายเยาวชน  
SpeakUpSpeakOut ของ TIJ ยังได้ร่วมเล่าถึงประสบการณ์ แนวคิด 
ในด้านการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วย

วันที่ 11 มกราคม 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(TIJ) ร่วมกับกรมคุมประพฤติ จัดการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ  
“ข้อก�าหนดโตเกียวกับก้าวใหม่ของงานคุมประพฤติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อก�าหนดโตเกียวและเสนอแนะ
ทิศทางในการพัฒนางานคุมประพฤติไทยในอนาคต

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อ�านวยการ TIJ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ 
ในหัวข้อ “การอนุวัติข้อก�าหนดโตเกียว: ความส�าเร็จความท้าทาย และ 
ก้าวต่อไป” โดยเน้นย�้าถึงความส�าคัญของการลงโทษที่ได้สัดส่วนกับ 
ความรุนแรงของความผิดและสอดคล้องกับภูมิหลังของผู ้กระท�าผิด  
และการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ โดยยกตวัอย่าง 
ความส�าเร็จของมาตรการที่มิใช่การคุมขังในประเทศในภูมิภาคอาเซียน  
นอกจากนี้ ดร.นัทธี จิตสว่าง รองผู้อ�านวยการ TIJ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและอภิปรายในหัวข้อ “ก้าวใหม่งานคุมประพฤติ” มีผู ้  
เข้าร่วมกว่า 180 คน จากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “AEC and
the Implication of Changes in
Tax and Customs Regulations”

งานสัมมนาวิชาการ “ข้อก�ำหนดโตเกียว 
กับก้ำวใหม่ของงำนคุมประพฤติ”

Expert talk on Gender-Based  
Violence in Southeast Asia:  
Solutions and Ways Forward
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HIGHLIGHT

สหประชำชำติรับรองสถำนะ TIJ
เป็นหน่วยงานในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติ 

ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

ส ถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้บรรลุ 

 ความตกลง กับส� านักงานว่าด ้ วยยา เสพติดและ 

อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) มีผลเป็นการรับรอง 

สถานะให้ TIJ เป็นหนึง่ในสถาบนัเครอืข่ายแผนงานสหประชาชาติ 

ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ 

United Nations Crime Prevention and Criminal Justice 

Programme Network of Institutes – PNIs อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ส�านักงานสหประชาชาติ  

ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงมีขึ้นระหว่างการประชุม

ประจ�าปีของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน 

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on  

Crime Prevention and Criminal Justice หรือ CCPCJ) สมัยที่ 25  

ระหว ่าง ดร.กิตติพงษ ์  กิตยารักษ ์  ผู ้อ�านวยการสถาบัน 

เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กับ นายยูริ  เฟโดทอฟ  

(Mr.Yury Fedotov) ผู ้อ�านวยการบริหารส�านักงานว่าด้วย 

ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)  

และผู้อ�านวยการใหญ่ส�านักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา 

(UNOV) 

แผนงานส�าคัญของ TIJ ภายหลังจากการเข้าร่วมเป็น 

เครือข ่ายสถาบัน PNI นั้น จะยังมุ ่งเน ้นกิจกรรมวิชาการ  

เพ่ือส่งเสริมการน�ามาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 

ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการท�างานในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาให้สามารถอ�านวยความยุติธรรมได้อย่าง 

เท่าเทียม บรรลุผล และตรวจสอบได้ โดยสาขาที่ TIJ มุ่งเน้น

และมีความถนัดอยู ่ เดิมจะเสริมให้เข ้มแข็งมากยิ่งขึ้นและ 

ขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมประเด็นส�าคัญในระดับระหว่าง

ประเทศใหม่ๆ ด้วย
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สมาชิก PNI

สถาบันที่เก่าแก่ที่สุดที่เข้าร่วมในเครือข่ายคือ สถาบันป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดของสหประชาชาติ

ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI) ซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี 1962 ณ ประเทศญี่ปุ่น ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกไกล แต่ปัจจุบันภูมิภาคนี้มีสถาบัน PNI เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย Korean Institute of Criminology (KIC) สาธารณรัฐ

เกาหลีใต้ และ College for Criminal Law Science of Beijing Normal University (CCLS) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

TIJ เป็นสถาบันล�าดับที่ 18 ของโลก และเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน 

ประโยชน์ต่อประเทศไทย
ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการมีสถานะเป็น PNI ของ TIJ อย่างน้อยใน 2 มิติ ดังนี้

ช่วยสร้างบทบาทน�าของไทยในเวทีระหว่าง ประเทศ

และในเวทีอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เสาหลัก

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เนื่องจาก  

TIJ เป็นสถาบันแรก ในภูมิภาคที่ได้รับการรับรองสถานะ

เป็น PNI นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์  

ที่ดีของของประเทศไทยในระยะยาว

สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่หน่วยงาน ของไทย

โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่าย PNI ทั่วโลกซ่ึงมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ

พฒันาระบบงานยตุธิรรม ให้มปีระสทิธภิาพและสอดคล้อง

กับมาตรฐานสากลและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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กบัการลงโทษโดยไมใ่ชเ้รอืนจ�า

ใ นอดีตการลงโทษโดยวิธีการจ�าคุกเป็นที่นิยม 
 ในหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ดีโทษจ�าคุก 

เป็นกระบวนการจ�ากัดเสรีภาพที่ส่งผลกระทบ 
ต่อชวีติความเป็นอยูแ่ละช่ือเสียงรวมทั้งก่อให้เกิด 
ผลกระทบทางอ้อมต่อครอบครัวผู ้กระท�าผิด  
และสร้างมลทินแก่บุคคลผู ้นั้นเป็นระยะเวลา 
นานหรือตลอดชีวิต จึงจะเห็นได้ว่าอดีตผู้ต้องขัง 
จ�านวนไม่น้อยท่ีล้มเหลวกับการสร้างชีวิตใหม่ 
หลงัออกจากเรอืนจ�าเนือ่งจากไม่ได้รบัการยอมรบั 
จากครอบครัวและสังคม ได้หวนกลับไปท�า 
ความผิดอีกครั้ง นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน 
ยังเสนอแนะว่าแม้คุกจะถูกสร้างมาเพื่อเป็น
สถานท่ีในการแก ้ไขพฤติกรรมผู ้กระท�าผิด  
แต่แท้จริงแล้วมันคือโรงเรียนที่บ่มเพาะทักษะ 
อาชญากร ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ระหว่างผู้ต้องโทษด้วยกัน ดังนั้น จึงเกิดค�าถามว่า 
การใช ้โทษจ�าคุกที่อาศัยงบประมาณของรัฐ 
จ� านวนมหาศาลนั้ น  สามารถลดการ เกิ ด 
อาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในสังคม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนานาประเทศจึงได้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับมาตรการการลงโทษรูปแบบอื่นๆ 
ที่ไม่ใช่การจ�าคุก อาทิ การคุมประพฤติ การท�างานสาธารณะ ยุติธรรมชุมชน และชุมชนบ�าบัด ซึ่งแนวคิด
การใช้มาตรการทางเลือกแทนการใช้เรือนจ�านั้นสอดคล้องกับกรอบความคิดทางอาชญาวิทยาปัจจุบัน
ที่เชื่อว่า ปัจจัยที่ท�าให้คนกระท�าผิดนั้นอาจมาจากเหตุจากทางจิตใจหรือร่างกายของบุคคลที่กระท�าผิดเอง 
หรือเหตุจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นมูลเหตุชักจูงบุคคลให้กระท�าผิด ดังนั้น ในการแก้ไขผู้กระท�าผิด
ให้เป็นคนดีจึงจ�าเป็นต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ และวัตถุประสงค์ของโทษทางอาญาจึงควรมุ่งเน้นที่การแก้ไขฟื้นฟู
มากกว่าเพียงเพื่อตัดผู้กระท�าผิดออกจากสังคม

aRTICLE 

Tokyo Rules

รู้จักกับ
ข้อก�ำหนดโตเกียว

ชลธิช ชื่นอุระ
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ในปัจจุบันแม้ว่าแต่ละประเทศจะมีกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้  
มาตรการทางเลือกแทนการจ�าคุกของตนเอง แต่เหล่าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 
ก็ได้เห็นชอบร่วมกันในการน�าเอามาตรฐานขั้นต�่าสหประชาชาติว ่าด้วยมาตรการ 
ที่มิใช่การคุมขัง หรือ ข้อก�าหนดโตเกียว (United Nations Standard Minimum Rules  
for Non-custodial Measures – the Tokyo Rules) มาเป็นแนวทางการพัฒนา 
กรอบแนวคิดและรูปแบบมาตรการทางเลือกแทนการจ�าคุก โดยข้อก�าหนดโตเกียวถูกร่าง 
ครั้งแรกขึ้นโดยสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู ้กระท�าผิดของ 
สหประชาชาติ ภาคพ้ืนเอเชียและตะวันออกไกล (United Nations Asia and Far East  
Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders - UNAFEI)  
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ โดยเป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
(Economic and Social Council - ECOSOC) เมื่อปี ค.ศ. 1986 ซึ่งในเวลาต่อมา 
ข้อก�าหนดโตเกียวถูกน�าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม UN Crime Congress  
สมัยที่  8 ในช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 1990 และได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่ 
แห่งสหประชาชาติโดยข้อมติที่ 45/110 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1990 

ข้อก�าหนดโตเกียวให้ความส�าคัญกับมิติที่ส�าคัญ 3 ด้าน คือ สิทธิของผู้กระท�าผิด 
สิทธิของผู้เสียหาย และความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรมในสังคม ภายใต้กรอบ
ความคดิทีว่่าการควบคมุผูก้ระท�าผดิไว้ในเรอืนจ�านัน้ควรใช้อย่างจ�ากดั โดยใช้กบัผูท้ีก่ระท�า
ความผิดร้ายแรง มีความเส่ียงสูงที่จะกระท�าผิดซ�้า และเป็นอันตรายต่อสังคมเท่านั้น ทั้งนี้ 
การจ�าคกุไม่ควรน�ามาใช้กบักบัผูก้ระท�าผดิเลก็น้อย ตลอดจนผูก้ระท�าผดิทีม่คีวามบกพร่อง
ทางร่างกายหรือจิตใจ เนื่องจากการจ�าคุกส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
และชุมชน และสร้างตราบาปให้กับบุคคลนั้นๆ ก่อให้เกิดอุปสรรคในการกลับมาใช้ชีวิต
ในสังคมหลังจากพ้นโทษ 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อก�าหนดโตเกียว กลุ่มผู้ที่กระท�าความผิดเล็กน้อย 
(ซึ่งรวมถึงจ�าเลยในคดีและผู้ต้องสงสัย) ควรได้รับโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง 
และได้ใช้ชีวิตและท�าหน้าที่ของตนต่อไปในสังคมภายใต้เงื่อนไขการควบคุมที่ก�าหนดขึ้น  
โดยไม่ถูกตัดโอกาสในการศึกษา การท�างาน และไม่ถูกตัดขาดจากครอบครัว ข้อก�าหนด 
โตเกียวได้วางแนวทางการน�ามาตรการที่มิใช่การคุมขังในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยตุธิรรมทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนการพจิารณาคดขีองศาล การพจิารณาก�าหนดโทษ 
และภายหลังศาลมีค�าพิพากษาจ�าคุก เพื่อลดการใช้การลงโทษจ�าคุกให้มากท่ีสุด 
เท่าที่จะเป็นไปได้

มาตรการที่มิใช่การคุมขังในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ อาทิ การพักการลงโทษ 
(parole) ที่สามารถให้นักโทษที่มีความประพฤติดีที่ได้รับโทษมาแล้ว 1 ใน 3 ได้รับการ 
ปล่อยตัวเพ่ือไปรับการคุมประพฤติในชุมชนแทนการจ�าคุกในเรือนจ�าจนกว่าจะพ้นโทษ 
ตามค�าพิพากษา หรือการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring)  
หรือเครื่องมือที่ใช้ติดตามตัวเพื่อจ�ากัดการเดินทางและอาณาเขตในการเคล่ือนไหว  
โดยมาตรการต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกน�ามาใช้เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการลงโทษและลดปัญหา 
ความแออัดภายในเรือนจ�า

ในปัจจุบันที่หลายประเทศก�าลังประสบปัญหาประชากรผู้ต้องขังเพิ่มสูงขึ้น การใช้ 
มาตรการลงโทษอื่นแทนการจ�าคุกนั้นยังสามารถลดปัญหานักโทษล้นเรือนจ�าและ 
ลดค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูผู้ต้องขังจ�านวนมาก อย่างไรก็ดี การจะใช้มาตรการเหล่าน้ี 
ให้เกดิผลส�าเรจ็ได้จ�าเป็นต้องอาศยัความเข้าใจและความร่วมมอืจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากตัวผู้กระท�าผิดเอง ครอบครัว และสังคมที่ยอมเปิดใจรับรูปแบบการลงโทษอื่น
ทีไ่ม่ใช่การจ�าคกุ และไม่ยดึตดิกบัแนวความคดิเดมิทีว่่าการลงโทษจ�าคกุเท่านัน้จงึจะสาสม
กับการกระท�าความผิดอาญา เพราะท้ายที่สุดแล้วหากกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ใช้วิธีการ
ลงโทษที่ได้สัดส่วนและสอดคล้องกับลักษณะความผิดที่บุคคลนั้นได้กระท�าแล้ว ผลเสีย 
ก็จะตกอยู่ที่สังคมและประชาชนทั่วไปนั่นเอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยที่ 45/110  
ว ่ าด ้วยมาตรฐานขั้นต�่ าสหประชาชาติว ่ าด ้วย 
มาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ ข้อก�าหนดโตเกียว  
(วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1990)

ค�าอธิบายมาตรฐานขั้นต�่าสหประชาชาติว ่าด ้วย
มาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ ข้อก�าหนดโตเกียว 
(สหประชาชาติ ค.ศ. 1993)

การจ�าคุกไม่ควรน�ามา 
ใช้กับผู้กระท�าผิดเล็กน้อย  
ตลอดจนผู้กระท�าผิดที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย
หรือจิตใจ เนื่องจาก 
การจ�าคุกส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวและชุมชน และ
สร้างตราบาปให้กับบุคคล
นั้นๆ ก่อให้เกิดอุปสรรค 
ในการกลับมาใช้ชีวิต 
ในสังคมหลังจากพ้นโทษ 

aRTICLE 
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สุดารักษ์ สุวรรณานนท์ 
บวรลักษณ์ ทองมาก

เ ช่ือว่าทุกคนที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหรือสนใจศึกษา 
ในเรื่องนี้ ล้วนรู้จัก ข้อก�าหนดมาตรฐานข้ันต�่าว่าด้วยการปฏิบัติ 

ต่อผูต้้องขงั หรอื Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Offender (SMR) ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศเดียวที่วางแนวทาง
เรื่องการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดที่ถูกตัดสินโทษโดยการจ�ากัดเสรีภาพ 
อยู่ในเรือนจ�าหรือสถานที่คุมขังลักษณะต่างๆ 

ข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าที่ว ่านี้  ได้รับมติเห็นชอบโดย
ประเทศสมาชิกในที่ประชุมสหประชาชาติว ่าด ้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด สมัยที่ 1 (First United 
Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment  
of Offenders) เมื่อปี ค.ศ. 1955 และได้รับการรับรองจากคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social 
Council) ในปี 1957  จนผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษ หลายภาคส่วน 
เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการปรับปรุง SMR ให้ทันสมัย ทั้งนี ้
เป็นเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามาตรฐานระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนก้าวหน้าไปมาก ในปี 2010 ที่ประชุมสมัชชา 
แห่งสหประชาชาติได้ประกาศมติของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการ 
ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา จึงเห็นชอบให้
มีการทบทวนข้อก�าหนดดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
ปัจจุบัน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ (Open-ended  
Intergovernmental Expert Group) อันประกอบด้วยนักวิชาการ 
NGOs และองค์กรระหว่างประเทศ จัดการประชุม 4 ครั้ง ในระหว่าง
ระยะเวลาห้าปี และหยบิยกเอาแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) 
จากประเทศสมาชิกทั้งหลายมาใช้ประกอบการพิจารณา จนเมื่อ 
วันที่ 17 ธันวาคม 2015 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติจึงได้มีมติ 

เป็นเอกฉันท์รับรองข้อก�าหนดฉบับปรับปรุงใหม่ และให้ใช้ชื่อว่า 
ข้อก�าหนดแมนเดลา เพือ่เป็นการระลกึถงึ เนลสนั โรลลีาลา แมนเดลา 
(Nelson Rolihlahla Mandela)  อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ รัฐบุรุษระดับโลกผู้ที่อุทิศตนเพ่ือยุติการแบ่งแยกสีผิว 
ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ความเสมอภาค และความสมานฉนัท์ในทกุ
สังคม ด้วยเขาเคยถูกจ�าคกุนานกว่า 27 ปี จากการเคล่ือนไหวเพื่อ 
ต่อต้านความอยตุธิรรมของนโยบายเหยยีดสผีวิ ณ เวลานัน้ ข้อก�าหนด 
แมนเดลายังคงไว้ซึ่งโครงสร้างและสาระส�าคัญของ SMR ฉบับเก่า 
แต่ทบทวนและปรับปรุง 8 ประเด็นหลัก เพื่อตอบสนองอุปสรรคและ
ความท้าทายจากยุคสมัยที่เปล่ียนไป ประกอบด้วย

• การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์  

ตั้งแต่ในส่วนแรก (บทบังคับใช้ทั่วไป หลักการพื้นฐาน) 
ข้อก�าหนดแมนเดล่าระบไุว้ชดัเจนว่าห้ามการกระท�าทรมาน การปฎบิตั ิ
หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม และวางแนวปฏิบัติในทุก 
ขั้นตอนกระบวนการตามหลักการดังกล่าว   

• การยกระดับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ 
ข้อก�าหนดระบุว่ารัฐต้องรับผิดชอบการให้บริการด้านสุขภาพ

แก่ผู้ต้องขัง โดยควรอยู่ในมาตรฐานที่ไม่แตกต่างจากบริการสุขภาพ
ของประชาชนทัว่ไป รวมทัง้ยงัก�าหนดแนวทางเกีย่วกบับรกิารสขุภาพ
ที่ควรมีอยู่ประจ�าในสถานที่คุมขังไว้อย่างละเอียด   

• มาตรการด้านวินัยและการลงโทษผู้ต้องขัง
ข้อก�าหนดในส่วนนี้มีการปรับปรุงค่อนข้างมาก โดยเน้น

ห้ามการลงโทษทางวินัยที่เข้าข่ายการทรมาณร่างกาย หรือลิดรอน
ปัจจัยพื้นฐานที่จ�าเป็น เช่น การขังในที่มืด หรือการบังคับงดน�้าและ
อาหาร ทั้งยังเพิ่มข้อจ�ากัดเรื่องระยะเวลาและเงื่อนไขในการขังเดี่ยว 

ก้าวใหม่ของงานราชทัณฑ์ 

aRTICLE 

THe NelsoN MaNdela Rules
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และการห้ามใช้เครือ่งพนัธนาการทีก่่อความเจบ็ปวดต่อร่างกาย ทัง้ยงัสนบัสนนุให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมใช้วิธีปฏิบัติเชิงป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งซึ่งจะน�าไปสู ่
การกระท�าผิดวินัย เพื่อหลีกเลี่ยงความจ�าเป็นในการลงโทษผู้ต้องขัง    

• การตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตและการทรมานในระหว่างการ
ควบคุมตัว 

มีการก�าหนดแนวทางการรายงานเหตุ การสอบสวน และการแจ้งข่าว
แก่ญาตใินกรณดีงักล่าว ทัง้เนือ้หาในส่วนของการจดัเกบ็ทะเบยีนประวตัผิูต้้องขงั 
ก็ระบุให้ต้องบันทึกเหตุการณ์และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการถูกกระท�า
ทรมาณ การถกูท�าร้ายหรปืฏบิตัติอย่างไม่เหมาะสมและการบาดเจบ็ทีเ่กดิขึน้ด้วย   

• การคุ้มครองผู้ต้องขังท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
แม้จะไม่มีส่วนที่กล่าวถึงแนวปฏิบัติที่ควรเป็นส�าหรับผู ้ต ้องขังกลุ ่ม

เปราะบางไว้เป็นการเฉพาะ แต่ข้อก�าหนดก็เน้นให้ความส�าคัญกับกระบวนการ 
คดักรอง และการปฏบิตัต่ิางๆ กต้็องพจิารณาอย่างเหมาะสมกบัผูต้้องขงัแต่ละราย 
เพื่อประสิทธิภาพในการบ�าบัดฟื ้นฟูและคืนผู ้พ ้นโทษสู่สังคม นอกจากนี้  
ยงัมกีารระบถุงึผูต้้องขงัลกัษณะพเิศษไว้ในหลายที ่เช่น การจดัสถานทีแ่ละบรกิาร
ทางการแพทย์ท่ีเหมาะสมแก่ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ จนถึงการคลอดบุตรและ 
การดูแลหลังคลอด การห้ามไม่ให้ปฏิบัติต่อเด็กติดผู้ต้องขังเสมือนเป็นผู้ต้องขัง 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีภาวะผิดปกติทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต รวมถึง
การดูแลผู้ต้องขังต่างชาติและไร้สัญชาติ 

• การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ข้อก�าหนดใหม่ได้ขยายกรอบความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ควรจัดให้ 

ผู้ต้องขังจากเดิมที่เน้นเฉพาะผู้ต้องขังระหว่างรอการพิจารณาคดี ให้ครอบคลุม
มากขึ้นตามมาตรฐาน UN Legal Aid Principles and Guidelines ปี ค.ศ. 2012  

• การสร้างกลไกท่ีผู้ต้องขังสามารถร้องเรียนและการตรวจสอบโดย
หน่วยงานอิสระจากภายนอก 

ข้อก�าหนดวางแนวทางเกี่ยวกับการร้องเรียน เพื่อให้ผู้ต้องขังไม่ต้องเส่ียง
รับผลอันไม่พึงประสงค์จากการกล่าวหาผู้มีอ�านาจ และในการตรวจสอบข้อ 
ร้องเรียนดังกล่าวก็ก�าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบท้ังภายในและจากหน่วย
งานภายนอกที่มีอิสระและเป็นกลาง  ทั้งยังให้แนวทางการสืบสวนและการจัด
ท�ารายงานผลการสืบสวนข้อร้องเรียนโดยละเอียด  

• การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ข้อก�าหนดให้ความส�าคัญกับการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ทั้งก่อน

เร่ิมงานและการเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยควรให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติที่ดีและเป็นปัจจุบัน อาจรวมถึงเรื่องการควบคุมความมั่นคง การใช้ก�าลัง
และเครื่องพันธนาการ การจัดการกับผู้ต้องขังทีมีพฤติกรรมรุนแรง และเทคนิค
วิธีการเชิงป้องกันต่างๆ 

จะเห็นได้ชัดว่าข้อก�าหนดแมนเดล่านั้น มีเนื้อหาที่ค�านึงถึงการเคารพ 
สทิธมินษุยชน  สอดคล้องอย่างยิง่กบัอนสุญัญาต่อต้านการทรมานและการปฏบิตัิ
หรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี  (Optional Protocol 
to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

นับเป็นความก้าวหน้าส�าคัญที่นานาประเทศสามารถตกลงกันให้มี 
ข้อก�าหนดมาตรฐานใหม่ทีท่นัสมยัและมรีายละเอยีดชดัเจนเช่นนี ้ ประเทศสมาชกิ
ทั้งหลายจึงควรร่วมกันเผยแพร่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก�าหนดแมนเดล่า  
และทบทวนพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เพราะการปฏบิตัทิี่ 
เหมาะสม เป็นวิธีเดียวที่จะท�าให้ผู ้ต้องขังพร้อมรับการบ�าบัดฟื้นฟู น�าไปสู่ 
ความส�าเร็จในการคืนคนดีสู่สังคมต่อไป     

ดูเพิ่มเติม
“United Nations Standard Minimum Rules for the  
Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)”,  
A/RES/70/175, Resolution adopted by the General  
Assembly on 17 December 2015 http://www.un.org/en/
ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/175

“Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners” 
http://www.penalreform.org/priorities/global-advocacy/
standard-minimum-rules/
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ข้อก�ำหนดแมนเดล่ำ มีสถำนะ
แตกต่ำงจำกข้อก�ำหนดกรุงเทพ
หรือไม่ อย่ำงไร

ข้อก�าหนดทั้งสองมีลักษณะเป็นมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่ไม่มีสภาพบังคับ (non-binding) ถือเป็น
เครื่องมือที่ประเทศสมาชิกตกลงกันว่าสามารถใช้
เป็นแนวทางปฏบิตัทิีพ่งึประสงค์ แต่ไม่ได้ก�าหนดโทษ
ไว้ส�าหรับผู ้ที่ ไม ่ปฎิบัติตตาม  ในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศเรียกกันว่า “soft law”  

ข ้อก�าหนดแมนเดล่า หรือชื่อเต็มคือ United  
Nations Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners (the Nelson  
Mandela Rules)  ถือเป็นข้อก�าหนด SMR  
ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา (updated version)  
และตั้ งชื่อ เสียใหม ่  จึงถือว ่า เป ็นการทดแทน 
ข้อก�าหนด SMR ฉบับเดิม

ส่วนข้อก�าหนดกรุงเทพ หรือ United Nations 
Rules for the Treatment of Women Prisoners 
and Non-custodial Measures for Women 
Offenders  ยกร่างขึ้นเพื่อเป็นส่วนเพิ่มเติมของ 
SMR ขยายความเฉพาะในประเด็นความละเอียด
อ่อนทางเพศที่จ�าเป็นต้องวางหลักให้แตกต่าง 
เป ็นพิ เศษจากหลักการใหญ่  อีกนัยหนึ่ งคือ 
ข้อก�าหนดกรงุเทพ ควรจะต้องพจิารณาใช้ควบคูก่บั 
SMR  ปัจจุบันก็คือใช้ควบคู่กับ SMR ฉบับปรับปรุง
เพิ่มเติมเนื้อหา หรือข้อก�าหนดแมนเดล่านั่นเอง 

นอกจากนี้ยังมีข้อก�าหนดที่น่าสนใจในสาขานี้อีก 
คือ ข้อก�าหนดโตเกียว หรือ United Nations  
Standard Minimum Rules for Non- 
custodial Measures (The Tokyo Rules) ที่วาง
หลักการปฏิบัติต ่อผู ้กระท�าผิดโดยมาตรการ 
ที่ไม่ใช่การคุมขัง
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ส ถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับส�านักงานป้องกัน 
 ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)  

ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาค 
ลุม่แม่น�า้โขง หรอื TIJ-UNODC Joint Project on Countering Human Trafficking  
in Greater Mekong Sub-region ไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี  
Mr. Jeremy Douglas ผู้แทน UNODC ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และแปซิฟิกและ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู ้อ�านวยการ TIJ ร ่วมลงนาม 
ในหนังสือสัญญาบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ โดย TIJ สนับสนุนงบประมาณ 
ส�าหรับการด�าเนินโครงการในระยะที่หนึ่งเพื่อเป็นทุนตั้งต้น (seed money)  

เปิดตัวโครงการร่วมเพ่ือการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

TIJ และ UNODC

จ�านวน 7.5 ล้านบาท ส�าหรับ UNODC รับหน้าท่ี 
ในการแสวงหาผู้สนับสนุนเพิ่มเติมจากประเทศสมาชิก
หรือองค์กรผู ้บริจาคอื่น และจัดสรรงบประมาณ 
ในการด�าเนินโครงการส�าหรับระยะต่อๆ ไป 

การด�าเนนิโครงการดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์ เพือ่
เสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อต้าน
การค้ามนุษย์ของประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ 
อนัเป็นประเทศต้นทางของปัญหาการค้ามนษุย์ทีม่ไีทย
เป็นทางผ่านหรอืปลายทาง และเสรมิสร้างความร่วมมอื 
ระหว่างหน่วยงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความ
สัมพันธ์กับ UNODC ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ
ได้เป็นอย่างดี 

แผนการด�าเนนิโครงการเป็นแผนระยะยาว 3 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561 ประกอบด้วยกิจกรรม
หลากหลาย เช่น การศึกษาวิจัยเส้นทางการค้ามนุษย์
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง การจัดกิจกรรมเผยแพร่
รายงานผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนการผลิตหลักสูตร 
ฝ ึกอบรมพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวน 
ในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือให้สามารถระบุการกระท�า 
ที่เป็นองค์ประกอบของความผิดค้ามนุษย์และสามารถ
ด�าเนินคดีในชั้นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยในกิจกรรมเปิดตัวโครงการครั้งนี้ มีผู้แทน
จากสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย เอกอัครราชทูต
ออสเตรีย แคนาดาและเดนมาร์กประจ�าประเทศไทย  
ผูแ้ทน UNODC ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ ผูแ้ทน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และผู้แทนส�านักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมกว่า 30 คน

In FOCUS
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มำยำคติเกี่ยวกับ

OPInIOn

ชลธิช ชื่นอุระ  
หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด

TIJ  JUST RIGHT     15ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ M2F ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ภาพยนตร์หลายเรื่องได้น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผู ้หญิงในคุกที่ทุกตัวละครต่างก็มีความร้ายกาจกว่าผู ้หญิงปกติ  

เรือ่งราวต่างๆ กถ็กูเตมิแต่งสสีนัเตม็ไปด้วยความตืน่เต้น การต่อสูเ้อาตวัรอด การทะเลาะเบาะแว้ง เพือ่ตอบโจทย์ในการให้ความบนัเทงิ

แก่ผู้ชมเป็นหลัก

อย่างไรก็ดี ผู้หญิงเหล่านี้แท้จริงเป็นใครมาจากไหน และชีวิตจริงเขาเป็นอย่างไร เป็นมิติที่สังคมยังขาดการรับรู้และยากที่จะเข้าถึง

โดยทั่วไปบทบาทของ “ผู้หญิง” มักถูกก�าหนดโดยขนบธรรมเนียมและบรรทัดฐานสังคม ที่คาดหวังว่าจะต้องเรียบร้อย อ่อนน้อม  

เป็นสุภาพสตรี และจะต้องประพฤติตัวให้อยู่ภายใต้กรอบธรรมเนียมปฏิบัติ ทั้งในฐานะลูกสาว ภรรยา และแม่ 

ผู้หญิงที่ใช้ชีวิตนอกความคาดหวังของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ท�าความผิดไม่ว่าจะลักเล็กขโมยน้อย ติดยาเสพติด หรือค้าบริการ

ทางเพศ มักจะถูกมองว่าเป็น  “หญิงชั่ว” และมีภาพลักษณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าผู้ชายที่ท�าความผิดแบบเดียวกัน สมควรถูกลงโทษหรือถูกจองจ�าไว้

ในคุก เพื่อให้สาสมกับอาชญากรรมที่ตนเป็นผู้ก่อ

แต่จะมีใครรู้มั้ยว่า ที่จริงแล้วผู้หญิงในคุกนั้นก็ไม่ได้ต่างจากผู้หญิงธรรมดาที่เราพบเจอได้ในชีวิตประจ�าวัน    

ผู้หญิงในคุกเกือบทั้งหมดไม่ใช่คนที่อันตรายหรือโหดร้ายอย่างที่เราเห็นในหนัง ไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องหรืออาชญากรโดยสันดาน ในทาง 

ตรงกันข้าม ผู้หญิงเหล่านี้ส่วนมากเป็นผู้ที่ท�าความผิดเล็กน้อยเพราะความจ�าเป็นในการหาเลี้ยงครอบครัวหรือดูแลลูก และอีกไม่น้อยที่ติดคุก 

เพราะร่วมอยู่ในการกระท�าความผิด ที่ตนไม่ใช่ตัวการหลัก จะเห็นว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้ พวกเธอก็เป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาที่พยายามท�าหน้าที ่

ของตนให้ดีที่สุด ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ในฐานะลูกสาวหรือแม่ที่ต้องดิ้นรนเพ่ือเป็นที่พ่ึงของอีกหลายๆ ปากท้อง จนจ�าต้อง 

ตกอยูใ่นสถานการณ์ทีบ่บีให้เลอืกเดนิทางทีไ่ม่ด ีจะเหน็ว่าพวกเธอเหล่านี ้ ไม่ได้จงใจปฏเิสธทีจ่ะอยูใ่นกรอบธรรมเนยีมของสงัคม แต่ตรงกนัข้าม 

 พวกเธอพ่ายแพ้ต่อกรอบความคาดหวัง ความรับผิดชอบที่บีบรัดจนอ่อนแอเกินกว่าจะยืนหยัดเพื่อตัวเอง หลายๆ คนจมอยู่กับปัญหารอบด้าน

จนตามืดบอด มองไม่เห็นว่าผู้หญิงธรรมดาๆ อย่างเธอจะท�าอะไรให้ดีกว่านี้ได้    

ก้าวที่ผิดพลาดน�าเธอเข้ามาอยู่ในคุกซึ่งเปรียบเสมือนโรงเรียนประจ�าแห่งฝันร้ายที่เวลาเดินช้าจนเกือบหยุดนิ่ง แต่อย่างน้อยในที่แห่งนี้ 

พวกเธอกจ็ะไม่ถกูตดัสนิว่าอ่อนแอ โง่ หรอืเลว เพราะทกุคนต่างเคยตกอยูใ่นสถานการณ์ใกล้เคยีงกนั เป็นเหมอืนโลกสมมตุทิีแ่ม้จะห่างไกลจาก

ความสุขสบาย แต่ก็เป็นการเว้นวรรคให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้พักฟื้นจิตใจและร่างกาย ทบทวนการกระท�าทุกอย่าง รอคอยโอกาสที่จะกลับไปอยู่ใน

สังคมอีกครั้ง แม้ว่าชีวิตในโลกแห่งอิสรภาพนั้นจะล�าบากเพียงใดก็ตาม

การหยบิยืน่โอกาสและการสร้างความเข้มแขง็จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีพ่วกเราในสงัคมอาจจะช่วยหยดุยัง้ไม่ให้ผูห้ญงิทีก่�าลงัสบัสน

ต้องเดินทางผิด และช่วยให้ผู้ที่พลาดไปแล้วได้มีโอกาสยืนขึ้นใหม่อีกครั้ง 

“ผู้หญิงขี้คุก”
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