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JUST RIGHT CHANNEL
ในปัจจุบัน Social Network ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ยุคใหม่ไปแล้วอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่และเยาวชน
เพราะไม่ว่าใคร จะท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร ก็รับรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบโต้ แสดงความคิดเห็นส่วนตัวไปได้อย่างทันท่วงที แค่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือ
กับแอปพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือ YouTube ฯลฯ และนั่นคือเหตุผลที่ท�าให้ TIJ เลือกช่องทางที่เป็นที่นิยมนี้ในการสื่อสารกับกลุ่ม
เยาวชนคนรุน่ ใหม่ จึงได้ผลิตรายการทีใ่ ห้สาระและความรูด้ า้ นกระบวนการยุตธิ รรมในแง่มมุ ต่างๆ รวมถึงเผยแพร่ขา่ วสารเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน ผ่านช่อง YouTube
โดยใช้ชื่อว่า Just Right Channel ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่เหมาะสมในด้านสิทธิ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นการกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจที่จะมีส่วนร่วม และสร้างความเชื่อมั่นในระบบไม่หันไปหาวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งนอกกติกา ซึ่งจะน�าไปสู่ความวุ่นวายในสังคม และเพื่อสร้าง
ให้เกิด “วัฒนธรรมแห่งการรักษากติกา” ขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย

รายการช่อง Just Right

รายการ TIJ Focus รายการที่น�าเสนอกิจกรรมทางวิชาการ
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศของ TIJ เพื่อพาผู้ชมไปเรียนรู้และ
เข้าใจกระบวนการยุติธรรมไทย ทั้งยังจะได้ความรู้ ทัศนคติและ
มุมมองของคนในกระบวนการยุติธรรมของไทยว่า กระบวนการ
ยุติธรรมของไทยจะสามารถพัฒนาไปในทิศทางไหนและมีความ
เคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง

รายการ Right This Week เป็นรายการทีห่ ยิบยกเอาประเด็นทีน่ า่ สนใจและเป็นกระแส
ในสังคมปัจจุบันมาพูดคุย วิเคราะห์ ในมุมมองของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ที่ถูกต้อง เพื่อให้คนไทยหันมองรอบตัว ปรับมุมมอง แนวคิดและทัศนคติให้ครบด้าน
ก่อนวิจารณ์และตัดสิน รวมถึงอาจมีการยกตัวอย่างเหตุการณ์จากต่างประเทศ พร้อม
กับสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเยาวชน บุคคลทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญ ท�าให้ไม่เพียง
แต่ได้รับความสนุกสนานในการรับชมเท่านั้น ยังได้ทั้งความรู้ สาระและความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่อาจแตกต่างไปจากเรา โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกร
ชื่อดัง มาเป็นผู้ด�าเนินรายการ ตอนที่ออกอากาศแล้ว เช่น “Same Sex Marriage” ตอน
“เมา+ขับ=จ�าคุก?” และตอน “ค้าประเวณี” เป็นต้น

“SPEAK UP SPEAK OUT”
รายการ 1 นาที ที่จะน�าเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ มา
แสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมปลุกพลังของคนรุ่นใหม่ เกี่ยวกับ
บทบาทของผู้ชายและผู้หญิงในการส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
เพศ และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง สอดคล้องกับโครงการที่ TIJ
ก�าลังด�าเนินการ ให้เยาวชนระดับมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ครั้งนี้

รายการสารคดี “โลกหลังกําแพง” น�าเสนอเรื่องราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในแง่มุมที่
น่าสนใจ มาร่วมกันรับรู้สถานการณ์จริงของประเทศไทย ที่มีจ�านวนผู้ต้องขังหญิงถึง
44,000 กว่าคน มากเป็นอันดับสี่ของโลก เป็นรองแค่สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และจีน
ทั้งยังมากเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย ร่วมรับฟังประสบการณ์ของผู้ที่ก้าวพลาดที่อาจช่วย
สร้างความหวังก�าลังใจและสร้างแรงบันดาลใจในการด�าเนินชีวิตแก่ผู้อื่นในสังคมได้
โดยน�าเสนอทั้งหมด 4 ตอนคือ “แม่” เรื่องราวของผู้ต้องขังหญิงที่เป็นแม่ในเรือนจ�า
“เรื่ อ งเล่ า จากหญิ ง คดี ย า” จากผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ เ ข้ า มาในเรื อ นจ� า ด้ ว ยคดี ย าเสพติ ด ที่ มี
มากกว่า 80% “ผู้ต้องขังต่างชาติ” ต้องมาจ�าคุกในต่างแดนที่มีอุปสรรคในการด�ารงชีวิต
มากมาย และ “ผูต้ อ้ งขังใกล้พน้ โทษ” การกลับเข้าเป็นคนดีของสังคมนัน้ เป็นไปได้หรือไม่

2 I

ED’s Talk

Content

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน
เดินทางมาถึงฉบับที่สองแล้วส�าหรับ Just Right จดหมาย
ข่าวฉบับภาษาไทยของ TIJ หลังจากทีฉ่ บับแรกเราได้ทา� ความรูจ้ กั
กันไป ฉบับนี้ก็ขอกล่าวถึงภารกิจที่ส�าคัญประการหนึ่งของ TIJ
คือการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชน คนรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นกุญแจ
ส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในอนาคต
TIJ เห็นความส�าคัญและได้วางแผนจัดกิจกรรมส�าหรับ
กลุม่ เยาวชนมาโดยตลอด โดยโครงการทีป่ ระสบความส�าเร็จอย่าง
มากโครงการหนึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาคือ การจัด TIJ Youth Forum
on Justice and the Rule of Law คู่ขนานกับการจัดประชุม Asian
Society of International Law Inter-sessional ซึง่ มีเยาวชนกว่า 60
คน จาก 12 ประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วม และกลายเป็นเครือข่าย
เยาวชนนิตธิ รรมนานาชาติ ทีย่ งั คงมีการติดต่อแลกเปลีย่ นแนวคิด
กันผ่านช่องทางสื่อสารในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างต่อเนื่อง
เราเชื่ อ มั่ น ว่ า เยาวชนนั้ น เป็ น ทรั พ ยากรส� า คั ญ ในการ
พัฒนา การให้ความรู้และโอกาสกับเยาวชนนั้น เป็นสิ่งส�าคัญ
ที่จะช่วยจุดประกายให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพและสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม Just Right ฉบับนี้ จึงน�าเสนอ
เรือ่ งราวของเยาวชนผูเ้ ปลีย่ นโลก และงานของที่ TIJ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เยาวชนในแง่มุมต่างๆ ภายใต้ชื่อ “พลังของคนรุ่นใหม่”
แน่นอนว่าผู้ใหญ่ในรุ่นของเราซึ่งก�าลังท�างานหนักเพื่อ
สร้างสังคมที่สงบสุขนั้น ไม่นานก็ต้องอ่อนแรงไปตามกาลเวลา
เราจึงต้องไม่ลืมที่จะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามามีส่วนร่วม
สานต่องานเหล่านั้น และสร้างสังคมที่เขาปรารถนา เพื่ออนาคต
ของพวกเขาเอง
หวังว่า Just Right ฉบับนี้จะสะท้อนให้ทุกคนเห็นความ
ส�าคัญของเสียงจากเยาวชน และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุน่ ใหม่
ได้เข้าถึงศักยภาพของตนเอง เพราะการร่วมมือและการถ่ายทอด
บทบาทสร้างสรรค์จากรุ่นสู่รุ่นนั้น เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะน�าไปสู่การ
พัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อ�านวยการ
สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)
อาคารจีพีเอฟ อาคารบี ชั้น 15 -16
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-118-9400 โทรสาร. 02-118-9425, 26
E–mail : info@tijthailand.org
www.tijthailand.org
www.facebook.com/tij2011

Cover story

พลังของคนรุนใหมกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Highlight

• เสวนาครบรอบ 5 ป ขอกําหนดกรุงเทพ
• ตามหาเร�อนจําตนแบบตามขอกําหนดกรุงเทพ

Movements & Activities

SpeakUp SpeakOut

Article

• Pro bono เพราะนักกฎหมาย ใหอะไรกับสังคม
ไดมากกวาที่คิด
• ความรุนแรงคือบทเร�ยน?
ปญหาความรุนแรงตอเด็กในประเทศไทย
และแนวทางการแก ไข

Opinion

• คนรุนใหมชวยสรางสังคมที่สงบสุขไดอยางไร

4-5
6
7
8-9
10-11
12-13
15

กองบรรณาธิการ

สุดารักษ สุวรรณานนท
อภิญญา พันธุสาสน
บุษยาภา ศรีสมพงษ
ชนกานต เพชรพลอย

I 3

Cover story

พลังของคนรุ่นใหม่

Never before have there been so many young people. Never again is there
likely to be such potential for economic and social progress. How we meet the
needs and aspirations of young people will define our common future.
Dr. Babatunde Osotimehin, United Nations Population Fund

เราคงเคยได้ ท ราบเรื่ อ งราวของคนรุ ่ น ใหม่ จ� า นวนไม่ น ้ อ ยที่
พยายามจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ ด้วยพลังที่สร้างสรรค์
และสดใหม่ เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศและอนาคตของคนทั้งโลก
นักปฏิบัติการณ์รุ่นเยาว์ต้องการสร้างอนาคตของพวกเขาด้วยตัวเอง
ไม่ใช่ผู้ที่คอยรับการดูแลหรือสนับสนุนจากผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว หาก
แต่คนรุ่นใหม่เหล่านี้ ต้องการที่จะเป็นหุ้นส่วนส�าคัญร่วมกับทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาสังคมและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน
Malala Yousafzai 1 สาวน้ อ ยชาปากี ส ถาน กั บ วลี ที่ ว ่ า
“เด็กหนึ่งคน ครูหนึ่งคน ปากกาหนึ่งด้าม และหนังสือหนึ่งเล่ม สามารถ
เปลี่ ย นแปลงโลกได้ ” มาลาลาเป็ น ที่ รู ้ จั ก ครั้ ง แรกเมื่ อ ปี 2009 เมื่ อ
ไดอารี่ของเธอได้รับการเผยแพร่โดย BBC Urdu ที่บอกเล่าความฝันที่ จะ
เห็ น เด็ ก ทุ ก คนมี โ อกาสในการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น หลังจากที่กลุ่มตาลีบัน
ซึ่งมีอ�านาจปกครองประเทศออกค�าสั่งห้ามเด็กผู้หญิงไปโรงเรียน
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“

“

กับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สามปีต่อมา เมื่อมาลาลาอายุ 15 ปี และเป็นที่รู้จักในฐานะ
นักปฏิบัติการเพื่อความเปลี่ยนแปลง มือปืนชาวตาลีบันตามล่ามาลาลา
และยิงเธอเข้าที่ศีรษะและคอ ขณะที่เธอก�าลังโดยสารรถบัสไปโรงเรียน
แต่ในที่สุดมาลาลาก็รักษาตัวจนหาย และกลับมาต่อสู้อีกครั้งจนกลาย
เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลด้านสันติภาพที่อายุน้อยที่สุด
Dylan Mahalingam เด็กชายผู้ร่วมก่อตั้ง Lil’ MDGs เมื่อเขา
มี อ ายุ เ พี ย ง 9 ปี Lil’ MDGs เป็ น องค์ ก รพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งพลั ง
แก่เยาวชนที่ไม่แสวงหาผลก�าไรระดับระหว่างประเทศ และเป็นองค์กร
ที่ริเริ่มกองทุน Jayme’s Fund
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https://agenda.weforum.org/2015/10/4-girls-who-are-changing-the-world/
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-SWOP14-Report_FINAL-web.pdf
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Lil’ MDGs มีภารกิจในการน�าพลังของสื่อดิจิทัลดึงเยาวชนมามี
ส่วนร่วมใน Millennium Development Goals (MDGs) ซึง่ เป็นแผนการ
พัฒนาระหว่างปี 2000-2015 ขององค์การสหประชาชาติ อันมีจดุ มุง่ หมาย
ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการ
ลดปัญหาความยากจนหิวโหย การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบั เด็ก
การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและเสริมพลังให้ผู้หญิงลดอัตรา
การตายของเด็ก พัฒนาสุขภาพมารดา ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และ
โรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความ
ร่วมมือทั่วโลกเพื่อการพัฒนา เป็นต้น
องค์กรที่ดีแลนร่วมก่อตั้งได้ระดมก�าลังเยาวชนกว่า 3,000,000
คนจากทั่วโลก ร่วมกันปฏิบัติการในด้านต่างๆ หนุ่มน้อยดีแลนได้เป็น
เยาวชนผู้กล่าวปราศรัยให้องค์การสหประชาชาติในหลายโอกาส อีกทั้ง
ได้รับรางวัลมากมายทั้งในสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ
นีเ่ ป็นเพียง ตัวอย่างของเยาวชนนักปฏิบตั กิ ารณ์เปลีย่ นแปลงโลก
ซึง่ ความจริงยังมีอยูอ่ กี นับไม่ถว้ น เด็กตัวเล็กๆ หนึง่ คนมีพลังแห่งความฝัน
อันไร้ขีดจ�ากัด สามารถลุกขึ้นมาพูด ลงมือท�า สร้างเครือข่ายเสริมก�าลัง
ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนี้ นึกไม่ออกเลยว่า หากคน
รุ ่ น ใหม่ ทุ ก คนผั น ตั ว มาเป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงโลกกั น บ้ า ง
โดยเริ่มจากเพียงเรื่องเล็กๆ คนละเรื่อง อนาคตของเราจะน่าอยู่เพียงใด
การอาศัยพลังคนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลก
นั้นอาจไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือกที่ดี แต่เป็นแนวทางที่มีความส�าคัญ
อย่ า งมากเพราะปั จ จุ บั น จ� า นวนประชากรเยาวชนทั่ ว โลกมี ม ากที่ สุ ด
ในประวัติการณ์ โดยมีจ�านวนกว่า 1,800,000,000 คน2 ที่ส�าคัญคือ
ช่องว่างประชากรวัยแรงงานจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล เมื่อกลุ่มวัยท�างาน
เริ่ ม เกษี ย ณอายุ พ ร้ อ มๆ กั น ทั่ ว โลก กลุ ่ ม เยาวชนคนรุ ่ น ใหม่ ใ นวั น นี้
คือรุ่นที่จะเข้ามาอุดช่องว่างทรัพยากรแรงงาน และอาจต้องมีบทบาท

หน้าที่มากขึ้น เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ นับว่าประชากรคนรุ่นใหม่
เป็นที่ต้องการและมีความส�าคัญอย่างแท้จริง
แต่จ� านวนคนรุ่ นใหม่ที่กล่าวนี้กระจุกตัวอยู่ใ นประเทศที่ด้อย
พั ฒ นาไม่ มี โ อกาสทางการศึ ก ษา ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความรุ น แรงปั ญ หา
สุ ข ภาพและความยากจนหิ ว โหยการลงทุ น ในกลุ ่ ม คนรุ ่ น ใหม่ จึ ง เป็ น
เรือ่ งเร่งด่วนระดับโลกเราจ�าเป็นต้องร่วมกัน ดูแลสภาพแวดล้อมทัง้ หลาย
ให้เด็กและเยาวชนสามารถเติบโตขึน้ อย่างแข็งแรงปลอดภัย และส่งเสริม
ให้พวกเขาสามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่
ในปี 2015 นี้ สหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั ยืน
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ค�าว่า Sustainable ในตัว
ของมันเอง หมายถึง “การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดย
ไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต”
SDGs มีกรอบความคิดใหม่เชื่อมโยงการพัฒนาเป็นมิติ เศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมเข้าด้วยกัน เป็นการลดข้อจ�ากัดของการส่งเสริมการพัฒนา
แบบแยกส่วนตามกรอบความคิดแบบเสาหลักแบบเดิม โดยมุ่งหวังว่าจะ
สามารถด�าเนินการพัฒนาได้มปี ระสิทธิภาพขึน้ ซึง่ เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนนี้จะเป็นทิศทางของโลก ตั้งแต่ปี 2015 ไปจนถึงปี 2030 รวมระยะ
เวลาทั้งสิ้น 15 ปี
มีคนกล่าวไว้ว่า โลกใบนี้ไม่ใช่ของเรา หากแต่เป็นโลกที่เรา
ขอยืมมาจากลูกหลานก่อนที่จะต้องส่งคืนให้พวกเขาไปในไม่ช้า จึงไม่ใช่
เรื่องแปลกอะไรที่เราต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วม
ก�าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างที่พวกเขาอยากให้เป็น
ไม่ใช่ปล่อยให้เขาเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่รอรับมรดกของเราโดยที่
ไม่ได้มีสิทธิมีเสียงอะไรอย่างที่เคยเป็นมา
ทีมบรรณาธิการ
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เสวนาครบรอบ 5 ปี ข้อกำาหนดกรุงเทพ

THE BANGKOK RULES
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ) ได้จดั งานเสวนาวิชาการระหว่างประเทศ ในหัวข้อ
มุมมองแนวทางปฏิบัติที่ดี และการถอดบทเรียนในการอนุวัติข้อก�าหนด
กรุงเทพ ” (Expert Roundtable Meeting on The 5th Anniversary of
the Bangkok Rules: International Perspectives on Good Practices
and Lessons Learned) ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ เนือ่ งในโอกาส
ครบรอบ 5 ปี ข้อก�าหนดกรุงเทพ
ข้อก�าหนดกรุงเทพ หรือข้อก�าหนดสหประชาชาติวา่ ด้วยการปฏิบตั ิ
ต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าความผิด
หญิง (The United Nations for the Treatment of Women Prisoners and
Non-custodial Measures for women Offenders) เป็นมาตรฐานสากลที่
รัฐบาลไทยเป็นผูย้ กร่างโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปกป้องรักษาสิทธิมนุษยชน
ของผู้หญิงในเรือนจ�า ซึ่งมีความต้องการขั้นพื้นฐานที่แตกต่างจากผู้ชาย
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พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเข้าร่วม
ในการเสวนาดังกล่าว ด้วยพระองค์ฯ ทรงมีบทบาทหลักในการผลักดัน
ข้อก�าหนดกรุงเทพในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนของการก�าหนด
กรอบแนวคิดและการพัฒนาเนื้อหา จนได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
ในการประชุมสหประชาชาติให้ใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิง
ทั่วโลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2553
ทรงมีพระด�ารัสในพิธีเปิดงานเสวนาฯ ซึ่งมีใจความส�าคัญว่า
“งานเสวนาวันนี้จะเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ
ส�าเร็จและความท้าทายที่เกิดขึ้นตลอดห้าปีที่ผ่านมา เนื้อหาการ
พูดคุยจะให้ความส�าคัญกับบทบาทและแนวทางการสนับสนุนทีเ่ ป็น
ไปได้จากรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ NGOs และนักวิชาการ เพราะ
ความร่วมมือที่เข้มแข็งนั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ
เรือนจ�าหญิง และบ�าบัดฟื้นฟูผู้กระท�าผิดหญิง” ทั้งยังทรงร่วมกับ

Highlight

วิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากต่ า งประเทศอภิ ป รายในหั ว ข้ อ แนวโน้ ม
ความท้าทายในการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพในบริบทระหว่างประเทศ
โดยทรงยกประสบการณ์ของประเทศไทยว่า “ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
จ�านวนผู้ต้องขังหญิงในหลายประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
ประเทศไทยก็ไม่ต่างกัน จ�านวนผู้ต้องขังหญิงในไทยเพิ่มขึ้นเป็น
เท่าตัว ตัง้ แต่ปี 2007 ซึง่ มีประมาณ 24,000 คน กลายเป็น 44,000 คน
ในปัจจุบัน”
TIJ มีภารกิจหลักในการเผยแพร่และส่งเสริมข้อก�าหนดกรุงเทพ
ไปสู ่ ก ารน� า ไปปฏิ บั ติ ข องประเทศต่ า งๆ และด� า เนิ น โครงการและ
การศึกษาวิจยั ต่างๆ ทีเ่ ป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ข้ อ ก� า หนดกรุ ง เทพทั้ ง ในและต่ า งประเทศตลอดมา ท� า ให้ ส ภาพ
ความเป็ น อยู ่ ข องผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง และกระบวนการบ� า บั ด ฟื ้ น ฟู มี ค วาม
เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งยังครอบคลุมไปถึงการดูแลในสถานการณ์พิเศษ เช่น
ผู ้ ต ้ อ งขั ง ตั้ ง ครรภ์ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ค ลอดบุ ต รและเลี้ ย งดู บุ ต รในเรื อ นจ� า
นอกเหนือจากการดูแลผู้ต้องขังหญิงแล้ว อีกส่วนหนึ่งของข้อก�าหนด
กรุงเทพยังให้ความส�าคัญกับมาตรการทางเลือกที่ไม่ใช่การคุมขัง เช่น
การคุมประพฤติ เป็นต้น
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ยังได้ทรงเน้นย�้าว่า
“ข้ อ ก� า หนดกรุ ง เทพเรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารใช้ ม าตรการทางเลื อ กอื่ น
นอกจากการคุมขัง ซึ่งค�านึงถึงความแตกต่างด้านเพศสภาพ รวมไป
ถึงประวัติของผู้กระท�าผิดหญิงที่อาจเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรง
หรือเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งการถูกจ�าคุกนั้นจะ
ส่งผลร้ายอย่างรุนแรงต่อสวัสดิภาพของเด็กด้วย”
ทั้งนี้ กระบวนการบ�าบัดฟื้นฟูต่างๆ ที่กระท�าในเรือนจ�ารวมถึง
มาตรการแทนการคุมขังนัน้ จะไม่ประสบผลส�าเร็จในการคืนอดีตผูก้ ระท�า
ผิดเป็นคนดีกลับเข้าสู่สังคม หากขาดโอกาสและการยอมรับจากบุคคล
ทั่วไป

การเสวนา ตามหาเรือนจำาต้นแบบข้อกำาหนด
กรุงเทพ เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

การเสวนาในหั ว ข้ อ “ตามหาเรื อ นจ� า ต้ น แบบข้ อ ก� า หนด
กรุงเทพ เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมสถาบันฯ
เป็นที่ทราบกันดีว่า ภารกิจหลักส�าคัญประการหนึ่งของ TIJ
คือ การเผยแพร่และส่งเสริมข้อก�าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)
สู่การน�าไปปฏิบัติทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ TIJ จึงได้ร่วมมือ
กับ Penal Reform International (PRI) ในการจัดท�าตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดกรุงเทพ สอดคล้องกับที่เคยใช้ประเมินการปฏิบัติงาน
ของเรือนจ�าในหลายประเทศมาแล้ว
ส�าหรับประเทศไทย แม้วา่ ทีผ่ า่ นมาจะมีการพัฒนาเรือนจ�าตาม
ข้อก�าหนดกรุงเทพไปแล้วหลายด้าน แต่ยังไม่เคยมีตัวชี้วัด ด้วยเหตุน้ี
TIJ จึงร่วมกับกรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ น�าตัวชี้วัดที่ได้
ด�าเนินงานร่วมกับ Panel Reform International (PRI) มาใช้เป็นเกณฑ์
ในการประเมิน โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศร่วมกัน
เป็นกรรมการพิจารณา และ ตามหาเรือนจ�าต้นแบบดังกล่าว
การเสวนาในครัง้ นี้ เล่าถึงการด�าเนินการและความพยายามใน
การตามหาเรื อ นจ� า ต้ น แบบจากเรื อ นจ� า ต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง มี
เรื่องราวที่น่าสนใจในการท�างานของเจ้าหน้าที่ จนค้นพบเรือนจ�า
ที่สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อก�าหนดกรุงเทพครบด้านเป็น
แห่งแรกคือ เรือนจ�าจังหวัดอุทยั ธานี ถึงแม้จะเป็นเรือนจ�าทีม่ แี ดนหญิง
ขนาดเล็กมีพื้นที่แคบ แต่สามารถดูแลผู้ต้องขังได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
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UNGA High Level Side - Event

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โปรดให้ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อ�านวยการ TIJ เป็นผู้แทนพระองค์ฯ เข้าร่วมงาน High Level Side-event on
Women, Crime Prevention, Criminal Justice and the Post-2015 Development
Agenda ซึ่ง UNODC จัดขึ้น โดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทย รัฐบาลกาตาร์ และ
รัฐบาลอิตาลี ณ ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยในงาน มีบุคคลส�าคัญและผู้มีชื่อเสียงได้รับเชิญ
ให้ขนึ้ กล่าวสุนทรพจน์แสดงความคิดเห็น และความห่วงใย เกีย่ วกับประเด็นผูห้ ญิงและ
การพัฒนาในแง่มุมต่างๆ ซึ่ง ดร.กิตติพงษ์ ก็ได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ด้วย
โดยมีใจความส�าคัญตอนหนึ่งว่า “ความพยายามในการเสริมพลังผู้หญิงนั้นมีมานาน
มากแล้ว และถึงแม้ความเท่าเทียมระหว่างเพศทีแ่ ท้จริงอาจยังไม่สามารถเกิดขึน้ ได้จริง
ทั่วโลก แต่ก็มีความคืบหน้าที่น่าชื่นชมหลายประการ” ทั้งนี้ ยังได้กล่าวถึงพระภารกิจ
ของพระเจ้าหลานเธอฯ และประสบการณ์ของประเทศไทยในการสนับสนุนให้เยาวชน
เข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย

การรณรงค เ พื่ อ ยุ ติ ค วามรุ น แรง
ทางเพศตอผูหญิงนั้น จําเปนตอง
อาศั ย การมี ส  ว นร ว มของผู  ช ายใน
สังคม เพราะผูหญิงคือสมาชิกหนึ่ง
ในสังคม และความรุนแรงที่เกิดขึ้น
กั บ ผู  ห ญิ ง นั้ น กระทบต อ สั ง คมใน
วงกวาง เราทุกคนสามารถรวมกัน
ยั บ ยั้ ง และลดการเกิ ด ความรุ น แรง
นี้ ไ ด เริ่ ม ด ว ยการร ว มกั น สร า ง
ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต อ งว า ผู  ห ญิ ง มี สิ ท ธิ
ในร า งกายของเธออยางสมบูรณ
ไม ว  า ในสถานการณ ใ ด ยื น หยั ด
สนั บ สนุ น ผู  ห ญิ ง ที่ ต กเป น เหยื่ อ
ไม นิ่ ง เฉย ไม ตั ด สิ น หรื อ ตี ต รา
แลวปญหานี้จะลดลงได
การขจัดความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง เป็นส่วนหนึ่งในกรอบแผนงานของ TIJ เพราะผู้หญิงและเด็กถือเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม รวมไปถึง
ในกระบวนการยุติธรรม TIJ จึงได้ด�าเนินงานในด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงตลอดมาโดยค�านึงถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก
จึงร่วมกับ UN WOMEN จัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ SpeakUp SpeakOut “ค่ายเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ ยุติความ
รุนแรงต่อผู้หญิง” เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในการจัดท�าแคมเปญรณรงค์ เรื่องการ
ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และการมีส่วนร่วมของผู้ชาย (HeforShe) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง และ
กลไกกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนช่องทางการช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุ ที่ส�าคัญคือการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการแก้ไขปัญหา ปกป้องและมีส่วนร่วมกับ
การรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง
SpeakUp SpeakOut เป็นกิจกรรมในรูปแบบ workshop ให้ความรู้และจัดประกวดแคมเปญรณรงค์ที่มีผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านสิทธิผู้หญิง
และผู้สร้างภาพยนตร์ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งทีมที่ชนะจะได้น�าแนวคิดจัดท�าเป็นหนังสั้นเพื่อฉายในเทศกาลภาพยนตร์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2558 โดยได้เริ่มโครงการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อเดือนกันยายน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในเดือนพฤศจิกายน โดยได้รบั ความสนใจจากนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 คน และจะได้ทา� การขยายโครงการไปยังสถานศึกษาทัว่ ประเทศ
อีกต่อไป
www.facebook.com/TIJSUSO
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Movements & Activities
การประชุมเจาหนาที่อาวุโส
อาเซียนดานกฎหมาย ครั้งที่ 16
และการประชุมรัฐมนตร�กฎหมาย
อาเซียน ครั้งที่ 9

การเขารวมสัมมนาครบรอบ 25 ป
ขอกําหนดโตเกียว
(Tokyo Rules)
ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อ�านวยการ พร้อมเจ้า
หน้าที่ของสถาบัน TIJ เข้าร่วมสัมมนาในโอกาส
ครบรอบ 25 ปี ของข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าของ
สหประชาชาติว่าด้วยมาตรการที่ ไม่ ใ ช่ การคุ ม ขั ง
(United Nations Minimum Rules for Non–Custodial
Measures) หรือ ข้อก�าหนดโตเกียว (Tokyo Rules)
ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2558 ณ สถาบัน
UNAFEI กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ โดย ดร. กิตติพงษ์
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Non-custodial
measures in Thailand including for
vulnerable groups ซึ่ ง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ มาตรการที่ ไ ม่ ใ ช่ ก าร
คุมขังในประเทศไทยกับผูแ้ ทนจากประเทศต่างๆ แล้ว
ยังจะเป็นโอกาสอันดีที่ TIJ จะได้กระชับความสัมพันธ์
กับผู้แทนจากสถาบันสมทบสหประชาชาติ (PNIs)
อื่นๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

เมื่ อ วั น ที่ 19 – 20 ตุ ล าคม 2558 TIJ
ส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
อาเซี ย นด้ า นกฎหมาย ครั้ ง ที่ 16 หรื อ
The 16th ASEAN Senior Law Ofﬁcials
Meeting – ASLOM ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย TIJ ได้ยื่นข้อเสนอในนามรัฐบาลไทย
เพื่อขอเป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมว่าด้วยหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญา” (The ASEAN
Conference on the Rule of Law and Criminal Justice) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�าเนินงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
และเพือ่ เสริมสร้างประชาคมทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของกติกาทีม่ คี า่ นิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน ซึง่ ทีป่ ระชุมให้
ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ก�าหนดจัดการประชุมคณะที่ปรึกษาฯในช่วงต้นปี 2559 และก�าหนดจัดการ
ประชุม ACPCJ ในช่วงปลายปี 2559

สัมมนา คดีลนศาล นักโทษลนคุก ป�ญหาจ�กอกกระบวนการยุติธรรมไทย
Diversion of Cases and Offenders
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยเป็นหนึ่งในหัวข้อของชุดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการ
ยุติธรรมไทย มีการอภิปราย โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 หัวข้อ คือ กระบวนการยุติธรรมไทยกับค�าว่า
“อาญาเฟ้อ” ปัญหาคดีล้นศาลกับมาตรการเบี่ยงเบนคดี และปัญหานักโทษล้นคุกและทางออก ทั้งนี้
เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาคดีล้นศาล นักโทษล้นคุก เพราะเน้นการใช้โทษจ�าคุกซึ่งประเด็น
ส�าคัญที่น่าสนใจ จากงานวิจัยหลายๆ ชิ้นพบว่า
การก� า หนดโทษที่ รุ น แรง มิ ไ ด้ ท� า ให้ จ� า นวนผู ้
กระท� า ผิ ด ลดลง แต่ ก ลั บ พบว่ า มี ผู ้ ก ระท� า ผิ ด
หลายรายกลับมากระท�าผิดซ�้าอีก ส่วนหนึ่งอาจ
เป็นเพราะปริมาณผู้ต้องขังมากเกินกว่าระบบ
การบ�าบัดฟืน้ ฟู พัฒนาพฤตินสิ ยั จะรองรับได้ การ
สัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน

การประชุมผูมีสวนไดสวนเส�ยสําหรับโครงการศึกษาว�จัยเร�่อง
“การรับมือกับภัยคุกคามและส��งทาทายที่เกิดข�้นใหม
จากองคกรอาชญากรรมขามชาติ ภายใตบร�บทของประชาคมอาเซียน”

ประชุมเชิงว�ชาการ เร�่อง “การพัฒนาตัวชี้วัด
ประส�ทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”
(Criminal Justice Performance Indicators)

TIJ จั ด ประชุ ม เชิ ง วิ ช าการ เรื่ อ ง “การพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” (Criminal
Justice Performance Indicators) เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� า คั ญ และประโยชน์ ข องการพั ฒ นา
ตัวชี้วัดที่เป็นสิ่งจ�าเป็นต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย
และจะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม โดยผู้เข้า
ร่วมประชุมกว่า 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของทุก
หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม นักวิชาการ และตัวแทน
ภาคประชาสังคม

เมื่อวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2558 TIJ
ร่วมกับสถาบันวิจัยอาชญากรรมและ
ความยุ ติ ธ รรมระหว่ า งภู มิ ภ าคแห่ ง
สหประชาชาติ หรื อ the United
Nations Interregional Crime and
Justice Research Institute (UNICRI)
จัดการประชุมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียส�าหรับ
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับมือกับ
ภัยคุกคามและสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่
จากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้บริบทของประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแนะน�าโครงการศึกษาวิจัยที่ TIJ ด�าเนินการร่วมกับ UNICRI รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นในมุมมองต่างๆ กับผู้แทนส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้าน
นโยบายการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดย Dr. Cindy Smith ผูอ้ า� นวยการ UNICRI
เข้าร่วมด้วย
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Pro bono:
เพราะนักกฎหมาย
ให้อะไรกับสังคมได้
มากกว่าที่คิด

เมื่อวันที่ 23 -24 มิถุนายน ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน Asia Pro bono Forum
ที่จัดขึ้นโดย PILnet การเสวนาเชิงวิชาการ และการประชุมแบบ workshop โดย
มีผทู้ มี่ ปี ระสบการณ์และบทบาทในวงการกฎหมายจากทัว่ ทุกมุมโลก ไม่วา่ จะเป็น
นักกฎหมายอาชีพ NGO อาจารย์ หรือผู้ประกอบการบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก
มาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและถ่ายทอด know-how ในการเสริมสร้างสิ่งที่
เรียกว่า Pro bono ให้เข้มแข็งขึ้นในภูมิภาคเอเชีย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (TIJ) เองก็ได้ให้ความส�าคัญกับการท�า Pro bono ในฐานะที่เป็น
เครื่องมือส�าคัญที่สามารถช่วยให้ประชาชนทุกคน เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่าง
เท่าเทียม
ความรู้และประสบการณ์ในระยะเวลาแค่ 2 วัน ท�าให้ต้องกลับมาย้อนดู
ตัวเอง ในฐานะนักเรียนกฎหมายจบใหม่และรู้สึกสะเทือนใจอยู่ไม่น้อยที่พบว่า
แท้จริงแล้วตัวเองรู้จักค�าว่า Pro bono น้อยมาก
แน่นอน ค�าว่า Pro bono ไม่ใช่ค�าใหม่ที่เพิ่งเคยผ่านตา แต่เป็นค�าที่เห็น
แล้วมองผ่านเลยไปเสียมากกว่า ด้วยเป็นเรือ่ งการว่าความสูค้ ดีอาญาให้กบั ผูด้ อ้ ย
โอกาสโดยไม่คิดเงิน ซึ่งทั้งเรื่องการว่าความและคดีอาญา ไม่ใช่เรื่องที่นักเรียน
กฎหมายสาขาธุรกิจอย่างเราให้ความสนใจ อีกทั้งไม่ใช่เส้นทางอาชีพที่จะเดินไป
ทางนี้อยู่แล้ว จึงคิดว่า Pro bono คงไม่เกี่ยวกับเรา
แต่นั่นไม่ใช่เลย!
เมื่อได้ลองคิดทบทวนกับตัวเองแล้ว ก็อดที่จะตั้งค�าถามไม่ได้ว่า ท�าไม
เราถึงมีความคิดว่าหากไม่ใช่นักกฎหมายอาญาแล้ว ก็คงไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
Pro bono? และ ท�าไม Pro bono ถึงดูเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องที่มีคนให้
ความสนใจน้อยนัก? ความหมายที่แท้จริงของค�านี้คืออะไร? ทั้งที่เป็นค�าที่ได้เห็น
ได้ยินบ่อย
การได้เข้าร่วม Forum นี้จึงท�าให้ได้รู้จักค�าว่า Pro bono อย่างลึกซึ้ง
มากกว่าแค่ความหมายโดยกว้างที่แปลว่า งานเพื่อสาธารณะประโยชน์ (วลีเต็ม
คือ Pro bono public: for the public good) และท�าให้เข้าใจว่า งาน Pro bono
ไม่ได้เป็นงานของนักกฎหมายอาญาเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว Pro bono คือการ
ใช้กฎหมายเพื่ออ�านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม โดยไม่ได้ค�านึงถึงเรื่อง
ผลตอบแทน ซึ่งจะเป็นงานกฎหมายลักษณะใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับ
กฎหมายอาญา กฎหมายธุรกิจ กฎหมายสิทธิมนุษยชน การว่าความ การให้
ค�าแนะน�า หรืองานค้นข้อมูลก็ได้
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PILnet เป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไรที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้าง เสริมพลัง และเชื่อมโยงเครือข่าย
นักกฎหมายเข้ากับผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย สโลแกนสั้นๆ ที่
อธิบายตัวตนของเขาคือ “the global network for public interest law” สิ่งที่เขาท�าคือเป็น
clearinghouse ในการจับคู่บริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีเวลาและต้องการท�างานกฎหมายเพื่อ
สังคม เข้ากับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายแต่ ไม่รู้ว่าจะไปหาได้จากที่ ไหน PILnet
เดินทางจัด forum ถ่ายทอดแนวความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ช่องทางใน
การน�าความรูท้ างกฎหมายไปช่วยเหลือผูค้ นในสังคม ให้นกั กฎหมายเป็นผูอ้ า� นวยความยุตธิ รรม
ได้อย่างทั่วถึงและแท้จริง การจัด Asia Pro bono Forum ที่กรุงเทพครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ปีหน้า
2016 จะจัดที่ประเทศอินโดนีเซีย

พอมองค�าว่า Pro bono เสียใหม่ตามความหมายข้างต้นนี้ ก็รู้ว่าไม่
ได้ยากเลยที่จะมีส่วนร่วมในงาน Pro bono สิ่งเดียวที่ต้องใช้คือ “จิตส�านึก
ของนักกฎหมายในการช่วยเหลือสังคม” ถ้าสิ่งนี้มีอยู่ในความคิด มันจะถูก
ถ่ายทอดออกมาทางการกระท�า ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน และ
ท�างานในต�าแหน่งใดก็ตาม
ถึงแม้ว่า ก่อนหน้านี้ตัวเราเองไม่เคยฉุกคิดถึงเรื่องนี้ และตลอด
เวลาที่เป็นนักศึกษาก็ไม่ได้มีโอกาสท�างาน Pro bono เป็นเพราะรู้สึกว่างาน
กฎหมายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกินกว่าที่นักศึกษาที่มีความรู้ไม่มากนัก จะ
เข้าไปจับต้อง แต่พอถึงวันทีเ่ รียนจบ กลายมาเป็นนักกฎหมายและเริม่ ท�างาน
กฎหมายอย่างจริงจัง เราก็ไม่ได้มคี วามรูม้ ากไปกว่าวันทีเ่ ราเป็นนักศึกษาเลย
ประสบการณ์เป็นศูนย์เหมือนกัน การท�างานกฎหมายในช่วงแรก ก็ไม่ต่าง
อะไรกับการให้นักศึกษามาท�างานกฎหมาย ท�าให้คิดได้ว่าหรือการที่ไม่ลอง
เริม่ ท�างาน Pro bono ในช่วงนัน้ จะเป็นเพราะไม่ฉวยโอกาสเข้าไปท�าเอง หรือ
เพราะไม่มีโอกาสมาให้ท�าก็ตามที แต่การได้เข้าร่วม forum นี้ท�าให้รู้ว่ายังไม่
สายที่จะเริ่มท�าตั้งแต่ตอนนี้ และตลอดเวลาต่อจากนี้ในฐานะนักกฎหมาย
แน่นอน เรื่องจริงที่หนีไม่พ้นคือ งานที่ไม่มีค่าตอบแทน หรือมีค่า
ตอบแทนต�่า ถึงอยากจะช่วยมากแค่ไหน ยังไงเรื่องท้องอิ่มก็ส�าคัญ แต่อยาก
ให้ลองคิดดูดีๆ ว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องเงินส�าคัญแค่ไหน? การที่เราท�างานให้
คนที่ด้อยโอกาสโดยไม่รับเงินเป็นค่าตอบแทน แปลว่าเราจะไม่ได้รับอะไร

ตอบแทนเลยอย่างนั้นหรือ? หรือแท้ที่จริงแล้ว เป็นเพียงความคิดที่ติดอยู่
กับกรอบที่แบ่งแยกว่า การท�าความดีเพื่อสังคมจะต้องมาคู่กับการชักหน้า
ไม่ถึงหลัง ส่วนงานที่ค่าตอบแทนสูงจะต้องเป็นแค่เรื่องของธุรกิจเท่านั้น
สิ่ ง ที่ ไ ด้ ต อบแทนจากการท� า ความดี อ าจเป็ น มากกว่ า เงิ น นั่ น คื อ ความ
สุขใจที่ได้เห็นคนจนมีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงความ
ยุติธรรม หรือประสบการณ์ในการได้หยิบยื่นความยุติธรรมที่แท้จริงและเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้แน่นอนว่า เป็นค่าตอบแทนที่มี
มูลค่ามากมายทีเดียว
จริงๆ แล้ว อาจจะมีทางท�าให้คนท�าความดีไม่ต้องไส้แห้งก็เป็นได้
PILnet ด�าเนินงานที่สลายกรอบความคิดนี้ และ การเข้าร่วม Forum
นี้ชวนให้คิดว่า อาจมีอีกหลายวิธีที่ช่วยสลายเส้นแบ่งดังกล่าวและอาจจะมี
อีกหลายร้อยหลายพันอย่างที่เราสามารถท�าได้ โดยไม่ถูกจ�ากัดด้วยเรื่องเงิน
ถ้ามีใครมีความคิดอะไรแบบนี้อยู่ก็อยากชวนมาลองคิดเล่นๆ ด้วยกัน
บางทีเราอาจจะพบว่านักกฎหมายตัวเล็กๆ แบบพวกเราท�า
อะไรให้สังคมได้มากกว่าที่คิด
ผู้เขียน นางสาว กันต์รวี กิตยารักษ์
บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายเยาวชน TIJ

ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าให้ ค วามส� า คั ญ กั บ งาน Pro bono เป็ น อย่ า งมาก เห็ น ได้ จ ากข้ อ บั ง คั บ ของ American Bar Association
(เนติบัณฑิตยสภาของประเทศอเมริกา หรือชื่อย่อคือ ABA) ที่ก�าหนดให้ โรงเรียนสอนกฎหมายทุกแห่ง”ต้อง”เปิดโอกาสให้นักเรียนกฎหมาย
มีส่วนร่วมในกิจกรรม Pro bono 1 และโรงเรียนกฎหมายถึง 36 แห่งได้รับเอาข้อบังคับนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้มงวด โดยน�าไปเป็น เงื่อนไข
ในการเรียนจบ โรงเรียนกฎหมายชั้นน�าอย่าง Harvard Law School เอง ก็ได้ก�าหนดให้นักเรียนกฎหมายในระบบ J.D ทุกคนต้องท�างาน Pro bono ให้
ครบ 50 ชั่วโมง เป็นเงื่อนไขในการส�าเร็จหลักสูตร
นอกจากนี้ ABA ยังก�าหนดให้ นักกฎหมายทุกคนต้องท�างาน Pro bono อย่างต�่าปีละ 50 ชั่วโมง โดยเน้นว่า Pro bono นี้จะต้องเป็นการให้
บริการแก่ประชาชนที่อับจนหนทาง หรือ องค์กรไม่แสวงหาก�าไรที่ช่วยเหลือคนจนด้วย2
การที่ ABA ก�าหนดกฎเกณฑ์ให้นักกฎหมายต้องมีหน้าที่ท�างาน Pro bono นั้นก็จากได้ตระหนักว่า นักกฎหมายถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีทักษะ
และความรู้ที่จ�าเป็นในการช่วยประชาชนที่มีรายได้ต�่าให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้นั่นเอง
The American Bar Association Standards for Approval of Law Schools, Standard 302(b)
(2) - Curriculum provides “a law school shall offer substantial opportunities for . . . student
participation in pro bono activities.”

1

2
Model Rule 6.1 states that lawyers should aspire to render--without fee--at least 50 hours of
pro bono publico legal services per year, with an emphasis that these services be provided to
people of limited means or nonprofit organizations that serve the poor.
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ความรุนแรงคือบทเรียน?

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยและแนวทางการแก้ ไข
การกระท�าความรุนแรงต่อเด็กถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน และไม่สามารถมีข้ออ้างหรือเหตุผลใดท�าให้การกระท�า
ผิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือชอบธรรมได้ แต่ปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กในประเทศไทยนั้นกลับทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี จากสถิติเด็ก
ถูกท�าร้ายที่เข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข (OSCC)
พบว่าในหนึง่ ปีมเี ด็กกว่า 19,000 คน หรือวันละ 52 คน ถูกกระท�าความ
รุนแรงและเข้ารับการรักษา โดยผู้กระท�าความผิดส่วนใหญ่เป็นคนใน
ครอบครัวและกว่าร้อยละ 70 ของเด็กเหล่านี้ถูกกระท�ารุนแรงทางเพศ
เมื่อพูดถึงความรุนแรงต่อเด็ก เรามักจะนึกถึงความรุนแรง
ทางร่างกายที่ชัดเจน เช่น การตบตี ท�าร้ายร่างกาย แต่ในความเป็น
จริงแล้ว ความรุนแรงต่อเด็กนั้นหมายถึงความรุนแรงทุกรูปแบบที่
สามารถสร้างผลกระทบต่อเด็กทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ โดยแบ่ง
เป็น 4 รูปแบบได้แก่ ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางอารมณ์
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และจิตใจ ความรุนแรงทางเพศ และการละเลยทอดทิง้ ซึง่ ทัง้ สีร่ ปู แบบ
นีม้ กั ส่งผลถึงกัน กล่าวคือการกระท�าความรุนแรงรูปแบบหนึง่ มักน�าไป
สู่ความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ ต่อไป
นอกจากบริ บ ทภายในครอบครั ว ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก อาจ
เกิดขึ้นได้ทั้ง ในโรงเรียน บ้านเด็กก�าพร้า สถานพินิจ บนท้องถนน
สถานที่ท�างาน และที่ก�าลังเป็นปรากฏการณ์ที่แพร่ขยายคือ บนสื่อ
ออนไลน์ โดยเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการถูกกระท�าความรุนแรงมาก
ที่สุดนั้นได้แก่ เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีประวัติการใช้ความรุนแรง
เด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยและทุพลภาพ เด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มี
การใช้ยาเสพติด สุรา และติดการพนัน ตลอดจนเด็กทีม่ าจากครอบครัว
ที่แตกแยก
แน่นอนว่าผลของความรุนแรงที่ชัดเจนที่สุดคือ ความรุนแรง
ทางร่ า งกายอั น ได้ แ ก่ การบาดเจ็ บ บาดแผลตามร่ า งกาย หรื อ
การเกิดโรคต่างๆ ซึ่งรวมถึงโรคทางสมองและพัฒนาการ ทั้งยังส่ง
ผลกระทบทางสุขภาพจิต ได้แก่ โรคซึมเศร้า ความวิตกกังวล เข้าสังคม
ได้ยาก เสียความภูมิใจในคุณค่าของตนเอง ซึ่งบางอาการทางจิตนั้น
ไม่แสดงออกชัดเจนและต้องอาศัยการสังเกตและความใส่ใจจากคน
ใกล้ตัว
ส�าหรับผลกระทบในระยะยาว เด็กที่ถูกกระท�าความรุนแรงมี
แนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นเมื่อโตขึ้นเนื่องจากมองว่าการใช้
ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดา มักมีพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้นจนอาจ
ถึงขั้นมีพฤติกรรมทารุณกรรมทางเพศ การกระท�าผิดกฎหมาย และ
การกระท�าความรุนแรงต่อเด็กคนอื่นๆ หรือความรุนแรงต่อบุตรหลาน
ของตนเองเมื่อกลายเป็นพ่อแม่ ถ่ายทอดความรุนแรงสืบเนื่องต่อไป
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
สาเหตุสา� คัญหนึง่ ทีท่ า� ให้การกระท�ารุนแรงต่อเด็กยังเป็นปัญหา
ใหญ่ในสังคมไทย คือความเชื่อที่ว่าการลงโทษเด็กด้วยความรุนแรง
นั้นเป็นเรื่องที่ชอบธรรม ได้ผล และยอมรับได้ อีกทั้งระบบอาวุโสและ
มุมมองที่ว่า เด็กด้อยกว่าผู้ใหญ่และเป็นสมบัติของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ท�าให้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นประเด็นที่มักถูกมองข้าม จากงาน
วิจัยขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) กล่าวว่า
เด็กกว่าร้อยละ 50 เคยถูกลงโทษด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
จากพ่อแม่ ครู หรือผู้ดูแลใกล้ชิด ตั้งแต่การตีด้วยไม้ บิดหู บางรายถูก
ลงโทษรุนแรงถึงขัน้ ได้รบั บาดเจ็บ และมักถูกลงโทษบ่อยครัง้ เมือ่ โตขึน้
ซึ่งเด็กหลายคนมองว่าเป็นความผิดของตนเอง
หลายภาคส่วนมีความพยายามแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
โดยได้มกี ารน�าอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights
of the Child) ซึ่งเป็นสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้
รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุด โดยในอนุสัญญาฉบับนี้ระบุ
รายละเอียดไว้วา่ ทุกประเทศต้องประกันสิทธิพนื้ ฐานแก่เด็กในประเทศ
ของตน ได้แก่ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิทจี่ ะ
ได้รบั การปกป้องคุม้ ครอง และสิทธิในการมีสว่ นร่วม นอกจากนีย้ ังให้ใช้

ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการยุติความ
รุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (Model Strategies and Practical Measures on the
Elimination of Violence Against Children in the Field of Crime
Prevention and Criminal Justice) มาเป็นกรอบแนวทางในการท�างาน
ด้านการอ�านวยความยุตธิ รรมต่อเด็ก ในกรณีทเี่ กิดปัญหาไม่วา่ ในกรณี
ของเหยื่อ ผู้กระท�าผิด หรือพยานก็ตาม
อย่างไรก็ดี การแก้ปญ
ั หาพืน้ ฐานทีน่ อกเหนือไปจากบทบัญญัติ
ทางกฎหมายและนโยบายระดับชาตินั้น คือการเริ่มที่การดูแลและ
สร้างความเข้าใจในครอบครัว สนับสนุนการให้ความรักความอบอุ่น
ต่อเด็ก ปรับทัศนคติเรื่องการอบรมสั่งสอนลูกด้วยการลงโทษเสียใหม่
ในส่วนของความรุนแรงทางเพศนั้น การรณรงค์และท�าความเข้าใจ
กับพ่อแม่ สื่อ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการท�าให้เด็กเป็นวัตถุ
ทางเพศที่เป็นเรื่องที่ควรตระหนัก ไม่ว่าจะเป็นการจับให้เด็กแต่งตัว
เซ็กซี่ ท�าท่าทางเลียนแบบผู้ใหญ่ให้สวยงามน่าดึงดูด และท้ายที่สุด
การเฝ้าระวังสังเกตนั้น เป็นสิ่งส�าคัญเพราะบ่อยครั้งเด็กที่ถูกกระท�า
ความรุนแรงจะเก็บเรื่องราวไว้กับตนเองไม่บอกใคร เราทุกคนจึงควรมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านีเ้ พราะการกระท�าความ
รุนแรงต่อเด็ก ไม่ได้ส่งผลเสียต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กเท่านั้น
แต่บั่นทอนความสามารถและศักยภาพของบุคลากรอันเป็นอนาคต
ของประเทศชาติ ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนา
ในระยะยาวอีกด้วย
ดร.สิตา สัมฤทธิ์
หัวหน้าโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก
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1955 Claudette Colvin

1955

สาวนอยวัย 15 ป ปฏิเสธที่จะลุกจากที่นั่งบนรถบัสแบงแยก
สีผิว ทําใหเธอถูกจับดําเนินคดีและตองตอสูคดีไปถึงศาล
สู ง สุ ด จนศาลมี คํ า สั่ ง ยกเลิ ก รถบั ส แบ ง แยกสี ผิ ว ที่ เ ป น
เสมือนจุดเริ่มตนเล็กๆ นําไปสูการยกเลิกการแบงชนชั้นทาง
เชื้อชาติในที่สุด
1

ดวยวัยเพียง 17 ป เขากอตั้งศูนยชุมชนสําหรับเยาวชน
ที่ ด  อ ยโอกาส จั ด พื้ น ที่ ทํ า กิ จ กรรมสร า งสรรค ห ลั ง เลิ ก
เรี ย น และต อ มาได ก  อ ตั้ ง องค ก รไม แ สวงหาผลกํ า ไร
ใชชื่อวา Team Revolution โดยใชบานของเขาเปนพื้นที่
สําหรับศูนยชุมชน Team Revolution สามารถระดมทุน
ได ถึ ง 25,000 ดอลลาร ส หรั ฐ เพื่ อ สร า งโอกาสให เ ด็ ก
ปจจุบัน Team Revolution มุงมั่นในการเขาถึงเยาวชนอยางแทจริง สรางคนรุนใหม
ใหมีความเปนผูนําและเปนผูประกอบการทางสังคม อีกทั้งยังเสริมสรางสิ่งแวดลอม
ที่เอื้ออํานวยตอการศึกษาใหกับผูอาศัยในชุมชนดอยโอกาส

2004 Dylan Mahalingam
เด็กชายอายุ 9 ขวบผูรวมกอตั้ง Lil’ MDGs องคกรระหวาง
ประเทศเพื่อพัฒนาและเสริมสรางพลังแกเยาวชน มีภารกิจ
ในการนํ า พลั ง ของสื่ อ ดิ จิ ทั ล ดึ ง เยาวชนมามี ส  ว นร ว มใน
Millennium Development Goals (MDGs) ซึ่ ง
เป น แผนการพั ฒ นาระหว า งป 2000-2015 ของ
สหประชาชาติ อั น มี จุ ด มุ  ง หมายในการสร า งความ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ไมวาจะเปนการลดปญหาความยากจนหิวโหย
การสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็ก การสงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ
และเสริ ม พลั ง ให ผู  ห ญิ ง เขาได ร ะดมกํ า ลั ง เยาวชนกว า 3,000,000 คน และ
อาสาสมัครทั่วไป กวา 24,000 คน จาก 41 ประเทศ จากความสําเร็จดังกลาว
เขาไดเปนตัวแทนเยาวชนขึ้นกลาวปราศรัยใหสหประชาชาติหลายเวที อีกทั้งได
รับรางวัลมากมายทั้งระดับประเทศและระหวางประเทศ
2

สาวนอยชาวปากีสถาน โดงดังขึ้นจากวลีที่วา “เด็กหนึ่งคน
ครูหนึ่งคน ปากกาหนึ่งดาม และหนังสือหนึ่งเลม สามารถ
เปลี่ ย นแปลงโลกได ” มาลาลาเป น ที่ รู  จั ก จากรายการที่
เผยแพรโดย BBC Urdu ที่บอกเลาถึงความฝนที่อยากเห็น
เด็ ก ทุ ก คนมี โ อกาสในการศึ ก ษาเล า เรี ย น เมื่ อ อายุ 15 ป
มาลาลาถูกมือปนตาลีบันตามลาและถูกยิงขณะที่เธอกําลัง
โดยสารรถบัสไปโรงเรียน แตเธอก็รักษาตัวจนหาย และกลับมาตอสูอีกครั้งจน
ลาสุดเปนผู ไดรับรางวัลโนเบลดานสันติภาพที่อายุนอยที่สุด

2014 Boyan Slat
ด ว ยวั ย เพี ย ง 19 ป Boyan Slat มี วิ สั ย ทั ศ น ที่ จ ะทํ า ให
มหาสมุ ท รปราศจากขยะ ด ว ยแรงบั น ดาลใจจากเรื อ
อวนลาก เขาไดออกแบบตาขายขนาดใหญเพื่อดักจับขยะ
แตไมสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในทะเล เขามองวาอายุของ
เขาจะไมเปนปญหาในการเริ่มลงมือทําอะไรสักอยางใหสําเร็จ
เขาจึงไดกอตั้งองคกร The Ocean Clean up ซึ่งเขาดํารงตําแหนง CEO และ
ดวยการพูดสุนทรพจน ใน Ted talk ทําใหเขาไดรับเงินสนับสนุนจากทั่วโลกอยาง
มหาศาล เพื่อทําความฝนที่จะกําจัดขยะใหหมดสิ้นไปจากทะเลเปนความจริงตอไป
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1998-1999 Ryan Hreljac

1998

1999 Divine Bradley

2009 Malala Yousafzai

พลังเยาวชน
เปลี่ยนแปลงโลก

1998

เด็กชายไรอันวัย 6 ป ไดรับรูเรื่องราวของเด็กในประเทศ
แอฟริกาทีต่ อ งเดินเทาไปเพือ่ หานํา้ ดืม่ ทุกวัน เขาจึงอยาก
สรางบอนํา้ ดืม่ ใหหมูบ า นในแอฟริกา เขาไดเริม่ ดําเนินการ
และพูดในที่สาธารณะเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว และ
สร า งบ อ นํ้ า แห ง แรกในป 1999 ที่ ห มู  บ  า นแห ง หนึ่ ง
ทางเหนือของอูกานดา ความตั้งใจของเขาทําใหเกิด
มูลนิธิ Ryan’s Well ที่ไดสรางบอนํ้าแลว กวา 667 แหงใน 16 ประเทศ
ทําใหผูคนกวา 714,000 ชีวิตไดมีนํ้าสะอาดใชเพื่ออุปโภคบริโภค

2000

2004

2000 Alexandra ‘Alex’ Scott
อเล็กซปวยเปนโรคมะเร็งเซลลประสาท เมื่อยางเขาอายุ
4 ป เธอปรึกษากับแมของเธอวาอยากตั้งบูทขายนํ้า
มะนาวเพื่อหาเงินใหหมอชวยเหลือเด็กอื่นๆ ที่ประสบ
กับโรครายเดียวกัน เธอทําเงินไดถงึ 2000 ดอลลารฯ ใน
การขายครั้งแรกจนไดกอตั้งมูลนิธิ Alex’s Lemonade
Stand ที่สรางรายไดกวา 1 ลานดอลลารบริจาคใหกับ
ศูนยวิจัยมะเร็ง เธอเสียชีวิตเมื่ออายุ 8 ป ในปจจุบันมูลนิธิของเธอยังคงจัดให
มีวัน Lemonade Days ในเดือนมิถุนายน ของทุกๆ ป เพื่อตั้งบูธขายนํ้ามะนาว
กวา 2,000 ราน ทั่วประเทศ เพื่อนํารายไดเขามูลนิธิและชวยเหลือเด็กที่ปวย
เปนโรคมะเร็งตอไป

2007 Reese Fernandez-Ruiz

2007

รีสคนพบวาความจริงแลวเธอสามารถสรางมูลคาจาก
กองขยะได ในป 2007 รีสรวมกอตั้ง Rags2Riches
กิ จ การเพื่ อ สั ง คมที่ เ สริ ม สร า งช า งฝ มื อ ในชุ ม ชน
ปะยาทัส กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ซึ่งเปนแหลง
ทิ้งขยะที่ใหญที่สุดโลก ใหเปลี่ยนวิกฤติเปนโอกาสใน
การสร า งผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากเศษผ า ที่ คั ด แยกจากขยะ
สรางรายไดเสริมใหแกชุมชนอยางมากมาย

2009

2011 Sejal Hathi

2011

นักสังคมรุนเยาวผูกอตั้งองคกรไมแสวงหาผลกําไร
Girls Helping Girls ตั้งแตอายุ 15 และ วิสาหกิจเพื่อ
สังคม GirlTank เมือ่ อายุ 19 ป เพือ่ เสริมสรางพลังผูห ญิง
รุนใหมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม องคกรของเธอได
พัฒนาเยาวชนหญิงกวา 30,000 คนจาก 104 ประเทศ
เพื่อออกแบบความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางยั่งยืน

2014

1
2

http://www.mnn.com/lifestyle/responsible-living/photos/8-amazing-kids-who-havechanged-the-world/dylan-mahalingam#top-desktop
https://agenda.weforum.org/2015/10/4-girls-who-are-changing-the-world/

Opinion

The
Power
of
Youth
Generation
คนรุ่นใหม่มีส่วนช่วยสร้างสังคมที่สงบสุขและเป็นธรรมได้อย่างไร?
พรปวีณ์ นีระสิงห์ (เฟย์)
นักร้อง, นักแสดง
ส�าหรับเฟย์นั้น คนรุ่นใหม่เป็นแรงส�าคัญที่จะท�าให้สังคมนิติธรรมเกิดขึ้นจริง เราเกิดมาในยุคที่ค�าว่า
ความเท่าเทียมกลายเป็นวาทกรรมทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากสังคม แต่มนั จะช่วยให้สงั คมนิตธิ รรมเกิดขึน้
จริงได้นั้น พวกเราคนรุ่นใหม่ต้องอยู่อย่างให้เกียรติกันและกัน ปฏิบัติต่อคนรอบข้างด้วยความตระหนัก
ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีที่เราและเขาก็มีเท่ากัน

อรรถวิท วิจิตรพลยุทธ (อาร์ม)
TIJ’s SpeakUp SpeakOut Youth Ambassador
ความเป็นปัจเจกบุคคลหรือความเป็นตัวของตนเองในรุ่นคนใหม่ดูเหมือนจะมีให้เห็นชัดมากขึ้นภาย
ใต้บริบทค่านิยมของสังคมไทย แต่ความเป็นปัจเจกนี้เอง อาจไปเบียดเบียนสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น หรือ
ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการกระท�าของตนถูกต้องหรือไม่ การที่จะเสริมให้คนรุ่นใหม่ช่วยสร้างสังคม
ที่ดี ต้องเริ่มที่ตนเอง ต้องใช้เหตุและผลท�าความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนและ
กฎระเบียบของสังคม รู้จักที่จะเป็นผู้ให้และให้อภัย สิ่งเล็กๆ เหล่านี้จะท�าให้เกิดสังคมที่เต็มไปด้วย
ความสงบสุขและเป็นธรรมขึ้นได้

สลิล อาวุธ (ลิน)
TIJ’s SpeakUp SpeakOut Youth Ambassador
สั ง คมที่ ส งบสุ ข เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากการที่ เ รายอมรั บ ความแตกต่ า งของผู ้ อื่ น ที่ อ ยู ่ ร ่ ว มกั น ในสั ง คม
ความแตกต่างที่ว่าคนเราเติบโตมาจากต่างที่ ต่างครอบครัว ต่างวิธีคิด ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างตัวตนของเขา
ขึ้นมา การยอมรับความแตกต่าง ไม่ใช่การตัดสินว่าเขาถูกหรือผิดด้วยมุมมองของเราเพียงคนเดียว
แต่ต้องเริ่มต้นด้วยการยอมรับความเป็นเขา ความเป็นอื่นจากตัวเราเพราะเหตุผลส�าหรับคนคนหนึ่ง
อาจสมเหตุสมผลส�าหรับคนอีกคน แต่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเหตุผล “แบบเดียวกัน” ถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันด้วยความเคารพ และยอมรับในสิ่งที่แตกต่างได้ก็จะท�าให้สังคมสงบสุขและเป็นธรรมได้

นักเรียนนายร้อยตำารวจ ธติยฤกษ์ ไชยศิลป์ (ปริ้นส์)
ทูตเยาวชนนิติธรรม TIJ

มนุษย์เป็นสัตว์สงั คมทีม่ กี ารพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน จึงต้องมีกฎเกณฑ์ทตี่ งั้ ขึน้ มาเพือ่ ให้ทกุ คน
สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ เยาวชนอย่างเราก็สามารถมีสว่ นร่วมทีจ่ ะท�าให้สงั คมสงบ
สุขและเป็นธรรมได้โดยการสร้างค่านิยมในการรูจ้ กั เคารพกฎกติกาของสังคม เริม่ ทีต่ วั เราก่อนเลย อาจคิด
ว่าแค่คนไม่กคี่ น จะเปลีย่ น แปลงสังคมได้อย่างไร? แต่อย่าลืมว่ามหาสมุทรก็เกิดจากน�า้ หลายๆ แหล่งไหล
มารวมกัน ผมเชือ่ ว่าพลังเยาวชนของเองก็สามารถขับเคลือ่ นสังคมให้ไปในทิศทางทีด่ ไี ด้หากเราร่วมมือกัน

พลอยชมพู นิธิไพศากุล (หญิง)
บัณฑิต คณะอักษรศาตร์ จุฬาฯ
ส�าหรับตัวหญิงเองคิดว่าการที่คนรุ่นใหม่จะช่วยสร้างสังคมที่สงบสุขและเป็นธรรมได้นั้น อย่างแรกนั้น
จ�าเป็นต้องมีธรรมะในใจ ท�าให้การตัดสินใจในการกระท�าทุกอย่าง อยูใ่ นกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม
ท�าให้เกิดการเคารพกฎกติกาของสังคม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ท�าให้สังคมเกิดความสงบสุขและ
เป็นธรรมอย่างแท้จริง
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สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด (ป.ป.ส.) ร ว มกั บ สถาบั น
เพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ มูลนิธิ
โครงการหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และสํานักงานยาเสพติดและ
อาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) กําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ
ระหวางประเทศเพือ่ ผลักดันแนวทางปฏิบตั สิ หประชาชาติวา ดวยการพัฒนาทางเลือกสูก ารปฏิบตั ิ
ครั้งที่ ๒ (ICAD 2) ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม
และกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปดวยผูเขารวมจากหนวยงานตางๆ กวา ๑๓๐ คน เชน ผูกําหนด
นโยบาย ผูปฏิบัติงาน นักวิชาการจากองคการระหวางประเทศ ภาคประชาสังคม และผูเชี่ยวชาญ
การประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจและ
เสริมสรางแนวทางปฏิบัติสหประชาชาติวาดวยการพัฒนา
TIJ เปนเจาภาพ รวมกับ
ทางเลือกใหสามารถนําไปปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
UNODC จัด Side Event หัวขอเรื่อง
“หลักนิติธรรมกับการ พัฒนาทางเลือก :
เพื่ อ ผนวกหลั ก การพั ฒ นาทางเลื อ กเข า ไปสู  แ ผน
การเสริมสรางความเขมแข็งของหลักนิตธิ รรม
เพ�อ่ บรรลุผลสําเร็จในการพัฒนาทางเลือก
การพัฒนาในระดับประเทศและระหวางประเทศ ตลอด
ดานการทดแทนการปลูกพ�ชเสพติด”
(Rule
of
Law and Alternative Development :
จนเพื่ อ แลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
Strengthening the Rule of Law to
ทางเลื อ กในการแก ไ ขป ญ หาความยากจนซึ่ ง เป น
Achieve Sustainable Development
in Areas of illicit crop cultivation)
สาเหตุหลักของการปลูกพืชเสพติดในพื้นที่หางไกล
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
ณ
โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
และสงเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจอื่น
กรุงเทพฯ
ทดแทนพืชเสพติด
For more information please contact
Icad2.com

