ED'S
TALK
ที่ผ่านมา ภารกิจสำ�คัญของสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ) ประการหนึ่ง ก็คือการส่งเสริม
มาตรฐานสหประชาชาติและขับเคลื่อนประเด็นสำ�คัญ
ต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ ปีนี้ TIJ ก็ได้ดำ�เนินงาน
อย่างเข้มข้นตั้งแต่ต้นปี โดยเน้นย้ำ�ถึงความต่อเนื่องใน
การสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมด้วยมิติการพัฒนา
(Development-led Crime Prevention) ที่พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับแรงบันดาล
พระทั ย มาจากแนวการทรงงานของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในฐานะทีพ่ ระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา
ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีของสำ�นักงานป้องกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Office on Drugs and Crime – UNODC)
ด้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรมสำ � หรั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้ และประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษของ TIJ
พระองค์ ได้ท�ำ งานร่วมกับรัฐบาลไทย TIJ และ UNODC
ในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ
และระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
UNODC ได้รว่ มกับ TIJ จัดการศึกษาดูงานและสัมมนา
วิชาการ “เสริมพลังแก่ชุมชนและสตรีกลุ่มเปราะบาง
เพื่อการพั ฒ นาอย่างยั่งยืน” ซึ่งมี พ ระเจ้า หลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นองค์ประธานและได้เชิญ
คณะศึ ก ษาดู ง านประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนระดั บ สู ง จาก
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม
โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ นำ � เสนอถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
ใช้ แ นวทางการพั ฒ นานำ � เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ตลอดจน
ศึกษาดูงานการอนุวัติข้อกำ�หนดกรุงเทพที่ทั ณ ฑสถาน
หญิงเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเรือนจำ� โดยให้

ความสำ�คัญกับความแตกต่างทางเพศภาวะ รวมทั้งการ
ทำ�ให้เรือนจำ�มีกระบวนการที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขัง
เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
นอกจากนี้ TIJ ยังได้ดำ�เนินภารกิจส่งเสริมและ
สนับสนุนหลักนิติธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เป็นปี
ที่ 2 ที่ได้ร่วมกับสถาบัน Institute of Global Law and
Policy (IGLP) แห่งคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
และเมื่อวันที่ 7-11 มกราคม 2561 ได้มีการฝึกอบรมใน
หลักสูตรนิติธรรมระยะสั้นสำ�หรับผู้บริหารและนักวิชาการ
จากประเทศไทยและในภูมิภาค (TIJ Workshop for
Emerging Leaders and Scholars on the Rule of
Law and Policy) ทั้งยังได้จัดเวทีสาธารณะนานาชาติ
ว่ า ด้ ว ยหลั ก นิ ติ ธ รรมและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในวั น ที่
12 มกราคม 2561 เพื่อนำ�เสนอแนวทางการกำ�หนด
นโยบายสาธารณะที่ให้ความสำ�คัญกับหลักนิติธรรมและ
เชื่อมโยงกั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ในหลากหลายมิ ติ
และนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาได้จัดหลักสูตร
อบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาแก่กลุ่มผู้บริหาร
และผู้นำ�รุ่นใหม่หรือ RoLD Program ซึ่งเป็นโครงการ
ระยะเวลา 5 เดือน ที่ช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ
เรื่ อ งหลั ก นิ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ผู้ นำ � และผู้ บ ริ ห ารรุ่ น ใหม่ จ าก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเป็น
เครือข่ายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต
สารัตถะจากงานดังกล่าว ตลอดจนกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ของ TIJ ในการเสริมสร้างสังคมทีเ่ ป็นธรรม
และเท่าเทียมได้ถูกรวบรวมไว้ใน TIJ Quarterly ฉบับนี้
แล้ว หวังว่าผู้อ่านจะได้รับข้อมูลที่น่าสนใจและนำ�ข้อมูล
ไปประกอบการคิดพิจารณาและต่อยอดเพื่อเสริมสร้าง
ประโยชน์แก่สังคมต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำ�นวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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HIGHLIGHTS

ขยายเครือข่ายหลักนิติธรรม
สร้างพลังเพื่อสังคมยั่งยืน
TIJ ผนึกกำ�ลัง IGLP คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดขับเคลือ่ นองค์ความรูด้ า้ นหลักนิตธิ รรมสูส่ าธารณะ
เป็นปีที่ 2 มุ่งสานต่อและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
เครือข่ายผู้นำ�เพื่อสร้าง “พลัง” แห่งการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ดีกว่า

ครบรอบ 7 ปี
ข้อกำ�หนดกรุงเทพ
มองความสำ�เร็จ 7 ปี ข้อกำ�หนดกรุงเทพ
กับความมุ่งมั่นในการคืนคนดีสู่สังคม

TIJ MOVEMENTS
กิจกรรมต่างๆ

ติดตามความเคลื่อนไหวของ TIJ เพื่อสร้างเสริมสังคม
อุดมหลักนิตธิ รรม ทัง้ จากการขยายเครือข่ายสร้างพันธมิตร
การจัดงานเสวนาและกิจกรรมเสริมศักยภาพและองค์ความรู้
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ�จาก
ทั่วโลก
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กลุ่มเปราะบาง คือกลุ่มคนในสังคมที่ต้องตกอยู่ท่ามกลาง
ความเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อทางสังคม ทั้งจากการทำ�ร้ายร่างกาย
การถูกหลอกหรือล่อลวง และเป็นจำ�เลยหรือผู้กระทำ�ความผิด
เพียงเพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกและ “ขาดโอกาสอันเท่าเทียม”
กลุ่ ม คนเหล่ า นี้ คื อ คนที่ เ ราประสบพบเจอบ่ อ ยครั้ ง ในสั ง คม
ทั้งผู้หญิง เด็ก คนเร่ร่อน ไปจนถึงผู้ถูกสถานการณ์บีบคั้นให้
ต้องเป็นผู้กระทำ�ผิด กลายเป็นผู้เสพยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติด
รายย่อย ผู้ค้าประเวณี แรงงานผิดกฎหมาย ตลอดจนผู้กระทำ�
ความผิดทางอาญาอื่นๆ
ที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ส่วนใหญ่ล้วนไปจบที่ปลายทาง
คือกระบวนการยุตธิ รรม ผูท้ ก่ี ระทำ�ผิดกฎหมายถูกจับกุมและคุมขัง
ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น การเสี ย โอกาสในชี วิ ต ของพวกเขาแล้ ว
ยังเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่ควรจะสร้างคุณประโยชน์
ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างประเมินค่าไม่ได้
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ตระหนักดีถึง
ผลกระทบต่อสังคมดังกล่าวจึงได้แสวงหาแนวทางในการป้องกัน
และบรรเทาปัญหานี้ โดยได้รว่ มมือกับหน่วยงานทัง้ ในประเทศและ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระทรวงยุตธิ รรม สำ�นักงาน
ป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC)
และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อจัดทำ�การศึกษาวิจัย การเผยแพร่องค์
ความรู้ การฝึกอบรม การเสวนา ตลอดจนการศึกษาดูงาน อันจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูม้ บี ทบาทและอำ�นาจหน้าทีใ่ นการดำ�เนินนโยบาย
สาธารณะด้านกระบวนการยุติธรรม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องในวงกว้างและนำ�ไปสูก่ ารสร้าง “โอกาส” การพัฒนา
ที่สังคมทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของ
“กลุ่มเปราะบาง” ให้เป็นคนดีของสังคมได้ โดยหนึ่งในแนวทาง
ที่ TIJ ให้ความสำ�คัญมาโดยตลอด คือการใช้มิติการพัฒนานำ�
อันจะยังผลให้สังคมสามารถบรรเทาปัญหาอาชญากรรม และ
สร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมได้อย่างสมบูรณ์

ล่าสุด ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรม
ประจำ�ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC และ
ประธานที่ปรึกษาพิเศษของ TIJ พร้อมด้วยนายเจเรมี ดั๊กลาส
ผู้แทน UNODC ประจำ�ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และแปซิฟิก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผูอ้ �ำ นวยการ TIJ พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตของประเทศต่างๆ
และผูแ้ ทนระดับสูงจากทัณฑสถานในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพลังแก่กลุ่มเปราะบาง ด้วย
มิติการพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นโดย UNODC ร่วมกับ TIJ
กิจกรรมในครัง้ นีเ้ ริม่ จากการเข้าเยีย่ มชม “เรือนจำ�ต้นแบบ”
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทีค่ ณะดูงานได้เรียนรูถ้ งึ การปรับปรุง
มาตรฐานและแนวปฏิบัติในเรือนจำ�ของประเทศไทยตาม
ข้อกำ�หนดกรุงเทพ หรือ “ข้อกำ�หนดสหประชาชาติว่าด้วย
การปฏิ บัติ ต่ อผู้ ต้ องขั ง หญิ ง และมาตรการที่ มิ ใช่ ก ารคุ ม ขั ง
สำ�หรับผูก้ ระทำ�ผิดหญิง” โดยภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
มีการปรับปรุงและขยายขอบข่ายการดำ�เนินงานเพื่อเตรียม
ความพร้ อมให้ กับผู้ ต้องขั ง ตั้ งแต่ แรกรั บ กระทั่ ง ถึ ง ช่ ว งหลั ง
พ้นโทษ ด้วยการฝึกทักษะที่จำ�เป็นต่อการประกอบอาชีพ

โดยให้ความสำ�คัญกับความต้องการของผู้ต้องขัง มีการ
สัมภาษณ์ผู้ต้องขังเพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ตั้งแต่แรกรับ แล้วจึงดำ�เนินการฝึกอบรมทักษะอาชีพ เช่น
การฝึ ก อบรมและมอบประกาศนี ย บั ต รการนวดแผนไทย
การทอผ้า การทำ�อาหาร และผลิตสิ่งทอต่างๆ ที่สามารถนำ�
ไปจำ�หน่ายเพื่อสร้างรายได้ อีกทั้งมีการปรับปรุงการดูแล
สุขภาพและอนามัยในเรือนจำ�ให้สอดคล้องกับความต้องการ
เฉพาะของผู้ต้องขังหญิง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ประทานพระดำ�รัสแก่คณะดูงานว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้
จะนำ�ไปสู่ความเข้าใจว่าหลักนิติธรรมนั้นมีผลต่อชีวิตของเรา
อย่างไร และหวังว่าจะได้เรียนรู้ประสบการณ์การดำ�เนินงาน
ของประเทศไทยในความพยายามที่จะปรับปรุงมาตรฐานการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ทั้งยัง
ช่วยให้ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูถ้ งึ แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชนกลุม่ เปราะบางในชุมชน ผ่านมิตกิ ารพัฒนาโดย
ชุมชน และแสดงให้เห็นสัมฤทธิผลในการเสริมพลังประชาชน
ที่จะมีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

T I J Q UA RTE RLY I 5

“การศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจว่า

หลักนิติธรรม มีผลต่อชีวิตพวกเราอย่างไร
และได้เรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศไทย
ในการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
และแลกเปลี่ยนแนวทางการยกระดับ
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในชุมชน”
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
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ต่อมาในวันที่ 25 มกราคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงนำ�คณะศึกษาดูงาน
ระดับสูงไปยังโครงการพัฒนาดอยตุง (พืน้ ทีท่ รงงาน) อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ เพือ่ ศึกษาดูงานการส่งเสริม
การป้องกันอาชญากรรมและการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ด้วยแนวคิดทีใ่ ช้มติ กิ ารพัฒนานำ�และเน้นบทบาทของชุมชน
ในการลดอาชญากรรม โดยมีจดุ สำ�คัญในการเยีย่ มชม ได้แก่ ศูนย์ฝกึ และโรงงานผลิตสินค้าในโครงการ
พัฒนาดอยตุง อันเนือ่ งมาจากพระดำ�ริ ประกอบด้วย โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตกระดาษสา โรงงานผลิต
เครือ่ งปัน้ ดินเผา และโรงงานผลิตกาแฟ
จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้ร่วมกิจกรรมเสวนากับผู้แทนชุมชนในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม
และการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ในประเด็นเกีย่ วกับชีวติ และความเป็นอยูข่ องชาวบ้านในพืน้ ที่ ก่อนจะมีโครงการ
พัฒนาดอยตุงและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการสนับสนุนภายใต้มลู นิธแิ ม่ฟา้ หลวง ให้มกี ารพัฒนาทางเลือก หรือ
Alternative Development ทีค่ �ำ นึงถึงมิตบิ ริบททางสังคมที่ครอบคลุมในพื้นที่ที่พัฒนา ตลอดจนประเด็น
ความท้าทายใหม่ๆ และการส่งเสริมให้ชุมชนมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน โดยมีตัวอย่างสำ�คัญจากแนวทางการพัฒนาทางเลือก คือ การที่ชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการ
เป็นชุมชนต้นแบบทีม่ คี วามเข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจกันสอดส่องดูแลหมูบ่ า้ นให้ปลอดภัยจากสิง่ ผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติด
นายจตุพงค์ อภิพรไพศาล ชาวชุมชนขาแหย่งพัฒนา จังหวัดเชียงราย หนึง่ ในผูแ้ ทนชุมชนทีเ่ ข้าร่วม
การเสวนา เล่าว่า เดิมในพืน้ ทีม่ ฝี น่ิ และเฮโรอีน และทางการไม่ได้เข้ามาบอกอย่างชัดเจนว่าพืน้ ทีน่ เ้ี ป็นพืน้ ที่
ประเทศไทย วิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของหมูบ่ า้ นคือทำ�การเกษตร มีการปลูกฝิน่ หรือลักลอบนำ�ยาเสพติดเข้าประเทศ
ด้วยพืน้ ทีเ่ ป็นชายขอบ จึงเป็นเรือ่ งง่ายทีจ่ ะขนย้ายสิง่ เสพติดเหล่านี้ ส่วนสาเหตุทต่ี อ้ งเลือกทำ�ผิดกฎหมาย
เพราะจำ�เป็นต้องหาเลีย้ งครอบครัว แต่มองว่าถ้าตัวเอง ครอบครัว และชุมชนเข้มแข็ง ก็จะช่วยให้คนใน
ชุมชนยุตกิ ารกระทำ�ผิดกฎหมายได้ โดยต้องเริม่ ทีค่ รอบครัว หัวหน้าครอบครัว สมาชิกครอบครัว ต้องดูแลกัน
ตักเตือนกัน ส่วนระดับชุมชน ผูใ้ หญ่ในหมูบ่ า้ นต้องช่วยกันดูแล และมีการสือ่ สารกันระหว่างหมูบ่ า้ นและ
ทางการ ส่วนทางการมีสว่ นร่วมในการร่วมกันเฝ้าระวัง ช่วยให้ชมุ ชนมีภมู คิ มุ้ กัน และไม่ให้ท�ำ ผิดกฎหมาย (1)
ทัง้ นี้ โครงการพัฒนาดอยตุง ภายใต้มลู นิธแิ ม่ฟา้ หลวง ในพระราชูปถัมภ์ เป็นอีกโครงการพัฒนาสำ�คัญ ที่
แสดงให้เห็นถึงผลประจักษ์ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จของแนวทางการ
พัฒนา โดยทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมมือกันให้โอกาสแก่คน โดยยึดโยง “คน” เป็นศูนย์กลางและ
เปิดกว้างให้คนมีสว่ นร่วมในทุกกระบวนการแห่งการพัฒนา นับเป็นการ “เสริมพลัง” แก่ผคู้ น และช่วยให้พวก
เขามีทางเลือก มีเกียรติ ศักดิศ์ รี และแรงใจในการดำ�เนินชีวติ สามารถพัฒนาและช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว
ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของการทำ�ประโยชน์รว่ มกันของคนในสังคม เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน และ
วัฒนธรรมแห่งการเคารพกฎหมายที่ไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับ หากเป็นการยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆ จาก
ภายใน ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นรากฐานสำ�คัญสูก่ ารสร้างสังคมทีม่ คี วามยืดหยุน่ เคารพกฎหมาย และสันติภาพอย่าง
ยัง่ ยืน

(1) "ดอยตุง" ปักหมุดชุมชนต้นแบบไร้ยาเสพติด, เนชั่นทีวี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
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นายเจเรมี ดั๊กลาส ผู้แทน UNODC ประจำ�ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟกิ กล่าวว่า โครงการพัฒนา
ดอยตุงเป็นโครงการที่สะท้อนถึงความสำ�เร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการปลุกฟื้นชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง โดยมีปจั จัยสำ�คัญคือการเปิดโอกาสให้ชมุ ชม
ได้เข้าถึงโมเดลทางธุรกิจ มีการดึงดูดให้หน่วยงานภาคเอกชน
หรือภาควิชาการเข้ามาให้ความร่วมมือ และใช้ความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านของแต่ละภาคส่วนมาช่วยฝึกอาชีพและสร้างงาน
เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้
ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผ้คู นในชุมชนได้เข้าถึงการสาธารณสุข
ชุมชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำ�คัญที่ UNODC สนับสนุนให้
ดำ�เนินการ เพื่อช่วยให้กลุ่มประชาชนที่ใช้ยาเสพติดได้รับ
การช่วยเหลือ ขณะที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว และช่วย
ลดโอกาสไม่ให้คนในชุมชนตกไปเป็นเครื่องมือ หรือมีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติด จึงนับว่ามีส่วนสำ�คัญ
อย่ า งยิ่ ง ในการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนและนำ � ไปสู่ ก าร
พัฒนาอย่างอย่างยั่งยืน
ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำ�นวยการ TIJ กล่าวว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า แนวทางการใช้ มิ ติ ก ารพั ฒ นาเป็ น แนวทางการ
ดำ � เนิ น การของทั้ ง นั ก ปฏิ บั ติ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมทาง
อาญา และบุคคลอื่นๆ ในหน่วยงานต่างๆ ทางสังคมที่มุ่ง
เป้าหมายเดียวกันในการส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญาให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันหรือสนองตอบความรุนแรงหรือ
อาชญากรรมบางประเภท มิติการพัฒนานำ�ถือเป็นกรอบ
แนวทางที่ช่วยขยายขอบเขตของการปฏิบัติในกระบวนการ
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ยุติธรรมทางอาญาให้มีความครอบคลุมกว้างขวางกว่าที่เคย
เป็นมา ด้วยการบูรณาการองค์ประกอบทั้งจากการพัฒนาตัว
บุคคลและการพัฒนาชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน และหากสามารถ
ระบุ ไ ด้ ถึ ง สาเหตุ แ ห่ ง ปั ญ หาจะยิ่ ง ทำ � ให้ ก ารแก้ ไ ขความ
รุนแรงหรือปัญหาอาชญากรรมนั้นมีประสิทธิภาพ และเห็น
ผลอย่างชัดเจนมากขึ้น
ในวันที่ 27 มกราคม 2561 คณะศึกษาดูงานระดับสูงยัง
ได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “เสริมพลังแก่ชุมชนและสตรี
กลุ่มเปราะบาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่โรงแรมเลอ
เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย เพื่อถอดบทเรียนจากการศึกษา
ดูงาน แลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการช่วยเหลือกลุม่ เปราะบาง
เช่น ผู้ต้องขังหญิง และชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ
ตลอดจนร่วมอภิปรายแนวทางการใช้มิติการพัฒนานำ� เพื่อ
ปูท างสู่ ก ารแก้ไขและบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับมาตรการการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและการป้องกันอาชญากรรมอย่างยั่งยืน
โดยภายในงานเสวนา มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม
อภิปรายในหัวข้อที่หลากหลาย ดังนี้
ในการเสวนาช่วงที่ 1 การป้องกันอาชญากรรมโดยใช้
มิ ติ ก ารพั ฒ นานำ � เพื่ อ เสริ ม พลั ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชนและสตรี
กลุม่ เปราะบาง : จากแนวคิดสูก่ ารปฏิบตั ิ นายฮาเวียร์ เซเกรโด
ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ เล่าถึงประสบการณ์จากภูมิภาค
ลาตินอเมริกา ด้านการป้องกันอาชญากรรมด้วยการพัฒนา
สังคม และนายโจนาธาน ตัน รองเลขาธิการและหัวหน้า
ฝ่ายวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสาร สำ�นักเลขาธิการอาเซียน
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอาเซียนกับการป้องกันอาชญากรรม
ด้วยวัฒนธรรม

ส่วนในการเสวนาช่วงที่ 2 การคืนคนดีสสู่ งั คมอย่างยั่งยืน
โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง : ประสานระบบยุติธรรมทางอาญา
และการพัฒนาชุมชน มี ดร. มิวะ คาโต ผู้อำ�นวยการ UN
WOMEN ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ร่วมเสวนา ในหัวข้อการฟืน้ ฟู
ชุมชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และนายซานโดร คาลวานี
ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานวางแผน มูลนิธิแม้ฟ้าหลวง
เล่าถึงการกลับคืนสู่สังคม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ด้าน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง
ยุตธิ รรมร่วมเสวนาในเรือ่ งของบทบาทของกระบวนการยุตธิ รรม

ในการส่งเสริมการกลับคืนสูส่ งั คมอย่างยัง่ ยืน และ ผศ.ดร.นพ.
อภินันท์ อร่ามรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ�เสนอการถอด
บทเรี ย นจากโครงการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นปล่ อ ยของ
เรือนจำ�ดอยราง
ผู้ ส นใจสามารถติ ด ตามรายละเอี ย ดของงานเสวนา
ได้ที่ www.tijthailand.org หรือรับชมวิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ
งานได้ที่ YouTube: JustRightChannelTIJ
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HIGHLIGHTS
ขยายเครือข่ายหลักนิตธิ รรม
สร้างพลังเพื่อสังคมยั่งยืน

นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ TIJ ได้ร่วมมือกับสถาบัน IGLP
แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในการขับเคลื่อนการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมสู่สาธารณะ
ด้วยความเชื่อมั่นว่า “องค์ความรู้” สามารถเชื่อมโยง “คน” ให้
กลายเป็น “เครือข่ายพลัง” เพือ่ “การเปลีย่ นแปลงทีส่ ร้างสรรค์” ได้
ในปีน้ี กิจกรรมภายใต้รม่ แห่งหลักนิตธิ รรมได้ขยายครอบคลุม
ไปทัง้ ในหลักสูตรนานาชาติส�ำ หรับนักวิชาการและผูบ้ ริหารรุน่ ใหม่
ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำ�หรับผู้นำ�นโยบายโลกรุ่นใหม่ สำ�หรับนิสิตและนักศึกษา โดย
เป็นกิจกรรมอบรมทางวิชาการที่จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์
วิชาการทีเ่ ข้มข้น ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วม
การอบรมกว่า 120 คน ร่วมด้วยคณาจารย์เกือบ 50 คน จาก
มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ระดับโลกกว่า 20 แห่ง จาก 16 ประเทศ
เมือ่ การอบรมเสร็จสิน้ ลงได้มกี ารจัด TIJ International Forum
เวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่
ยั่งยืน ขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเชิญนักวิชาการระดับ
โลกจากเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์ ว าร์ ด มาร่ ว มแลกเปลี่ ย น
มุมมองในการใช้หลักนิติธรรมนำ�ทางการพัฒนา ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของโลก และเปิดโอกาสให้ประชาสังคมได้
ร่วมพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจใน 5 ประเด็นหลักครอบคลุม
หัวข้อการกำ�หนดนโยบาย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
หลักนิติธรรมในบริบทโลก การนำ�เสนอนโยบายในเอเชีย และ
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ�
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“หลักนิติธรรม”
ในมิติของนักวิชาการ

ดร. เดวิด เคนเนดี้ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันกฎหมายและ
นโยบายระดับโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ถึงวันนี้ หากจะกล่าวถึงหลักนิตธิ รรมแล้ว หลายคนก็ยงั คง
สับสนว่าจะให้ค�ำ จำ�กัดความ “หลักนิตธิ รรม” ได้อย่างไรและ
จะนำ�มาใช้อย่างไรในสังคมปัจจุบนั ภายในโครงการหลักสูตร
ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนปีนี้ นักวิชาการและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก Institute for Global Law and Policy (IGLP)
แห่งคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก จึงได้มาร่วมกันไขข้อข้องใจในเรือ่ งดังกล่าว โดย
เริม่ จาก ดร. กุนเทอร์ แฟรงเคนเบิรก์ ประจำ�มหาวิทยาลัยเกอเธ่
ยูนิเวอร์ซิตา แฟรงค์เฟิร์ต เมน จากเยอรมนี ซึ่งได้ให้ความ
หมายของหลักนิตธิ รรมไว้วา่ หลักนิตธิ รรมเป็นแนวคิดทีซ่ บั ซ้อน
เป็นแนวคิดทางกฎหมายทีม่ คี วามแตกแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศและสังคม และในความหมายทัว่ ไปแล้ว หลักนิตธิ รรม
คือการประสมประสานกันระหว่างหลักการปฏิบัติ โครงสร้าง
สถาบันที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบทางกฎหมาย
ทางด้าน ดร. เคอร์ ร ี ่ ริททิช จากมหาวิทยาลัยโตรอนโต
แคนาดา ระบุวา่ หลักนิตธิ รรมคือการรวมกันของหลากหลาย
ประเด็น ทัง้ บทบาทของกฎหมายในการจัดระเบียบความสัมพันธ์
ในสังคม และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้คน
คำ�ถามสำ�คัญที่จำ�เป็นจะต้องคำ�นึงถึงคือการใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการกระจายประโยชน์แก่คนหลากหลายกลุ่มใน
สังคมอย่างทัว่ ถึง
ส่วน ดร. โอซามา ซิดดิค นักวิชาการด้านกฎหมายและ
นโยบาย จากปากีสถาน กล่าวว่า หลักนิติธรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความหลากหลาย การยอมรับความแตกต่าง สร้าง
โอกาสอันเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม ซึ่งจะช่วย
ปกป้องกลุม่ เปราะบาง และสร้างโอกาสให้แก่คน ซึง่ รวมไปถึง
การส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ

ขณะที่ ดร. เดวิด เคนเนดี้ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันกฎหมายและ
นโยบายระดับโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ให้ความหมาย
หลักนิติธรรมว่า เป็นแนวทางปฏิบัติในทุกสังคมเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น ความน่าเชือ่ ถือ และประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ เมือ่ มีการกำ�หนดนโยบาย หลักนิตธิ รรมเป็นเครือ่ งมือ
ให้ ส ามารถเข้ า ใจได้ ว่ า หน่ ว ยงานใดควรจะดำ � เนิ น การ
นโยบายนั้นๆ และเข้าใจในภายหลังได้หากมีสิ่งใดผิดพลาด
โดยสามารถย้อนไปติดตามได้วา่ ใครได้ท�ำ อะไรไป และนำ�มา
เป็ น บทเรี ย นสำ � หรั บ การกำ � หนดนโยบายในอนาคตต่อไป
และเมือ่ สังคมนัน้ มีหลักนิตธิ รรม ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาสังคมในสังคมนั้นจะสามาสารถดำ�เนินงานไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะผู้คนในสังคมนั้นจะมีความเข้าใจใน
โครงสร้างและแนวทางการดำ�เนินไปของสังคมอย่างถ่องแท้
สามารถตรวจสอบความเป็นไปในสังคมได้อย่างโปร่งใส และ
ตัดสินใจเกีย่ วกับประเด็นต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง
กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักนิตธิ รรม จึงเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ของทุกสังคม โดยแต่ละสังคมจะมีแนวทางทีแ่ ตกต่างกัน ทว่า
มีเป้าหมายเดียวกันคือการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในสังคมให้
มีการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และให้โอกาส
แก่ทกุ คนในทุกระดับตัง้ แต่บคุ คล ครอบครัว ถึงสังคม ตลอด
จนเป็นแนวทางเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ความน่าเชือ่ ถือ และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผูม้ อี �ำ นาจในสังคมนัน้ ๆ
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สังคมอุดมประโยชน์
ด้วยหลักนิติธรรม

ดร. โอซามา ซิดดิค นักวิชาการด้านกฏหมายและทีป่ รึกษาการปฏิรปู นโยบาย ปากีสถาน

“กฎหมายนั้น อาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียม

ในสังคมได้ในตัวเอง เช่น กฎหมายบางมาตรา
อาจให้อำ�นาจแก่คนบางกลุ่ม
มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ”
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ประโยชน์ของหลักนิติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อสังคม
มีหลักนิติธรรมเป็นลักษณะพื้นฐาน โดยทุกคนจะ
ได้รบั ความเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย เกิดกระบวนการ
อันควรทางกฎหมาย และสามารถคาดหวังได้วา่ กฎหมาย
จะนำ�ไปสู่อะไรและจะทำ�อะไรได้ภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมาย เกิดความตระหนักว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผิดและ
ทำ�แล้วต้องถูกลงโทษ และแต่ละคนจะต้องการก้าว
ออกจากสภาพไร้ ก ฎหมายไปสู่ สั ง คมที่ ใ ช้ ก ฎหมาย
อย่างเป็นธรรม และต้องการถูกปกครองโดยกฎหมาย
มากกว่าการปกครองโดยกลุ่มบุคคล
อย่างไรก็ดี เพียงรู้จักหลักนิติธรรมมิใช่จะสามารถ
นำ�ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม คณาจารย์ในเครือข่าย
ฮาร์วาร์ด ได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรอบรมด้านหลัก
นิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความเข้มข้นด้วย
ทฤษฎี องค์ความรู้ และหลักปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
หลักสูตรได้รับความรู้อย่างครบถ้วน และสามารถนำ�
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อตนเองและสังคม
ต่อไป
หนึ่ ง ในวิ ช าหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ทำ � ขึ้ น เพื่ อ ให้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการ
นำ�หลักนิติธรรมไปใช้ คือวิชาที่เกี่ยวกับการตั้งคำ�ถาม
อันจะนำ�ไปสู่การกำ�หนดนโยบายที่เหมาะสม “Asking

“หลักนิติธรรม เป็นผลพวงจากการตั้งคำ�ถาม
ในกระบวนการกำ�หนดนโยบาย
เพื่อการพัฒนาที่ถูกต้อง ยุติธรรม
เป็นกลางอย่างไร้อคติ”

ดร. เคอร์ร่ี ริททิช มหาวิทยาลัยโตรอนโต แคนาดา

Better Policy Questions: Globalism, Context,
Data, and Comparativism: Key Facets of
Modern Policy Thinking” นำ�โดย ดร. โอซามา ซิดดิค
ซึ่งเน้นย้ำ�ว่าแนวทางการตั้งคำ�ถามของ IGLP นั้นมี
ความแตกต่างจากสถาบันนักคิดอื่นๆ เนื่องจากมีการ
ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ความเกี่ ย วพั น ระหว่ า งกฎหมาย
และนโยบาย เพื่อสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายนั้นมี
ความสำ�คัญต่อการกำ�หนดนโยบายเพื่อการพัฒนา
อย่างไร และจะนำ�ไปสู่ผลลัพธ์ใด
คำ � ถามที่ ค วรจะถามในกระบวนการกำ � หนด
นโยบาย คือ นโยบายทีก่ �ำ หนดขึน้ นัน้ ให้ความยุตธิ รรม
เป็นกลางอย่างไร้อคติหรือไม่ กรอบการกำ�หนดนโยบายนัน้
ขัดแย้งกับค่านิยม มาตรฐาน หรือข้อกังวลของตัวละคร
ระหว่างประเทศ ผู้นำ�การเมืองท้องถิ่น หรือแม้กระทั่ง
คนรากหญ้าอย่างไร ตลอดจนต้องคำ�นึงไว้เสมอว่าไม่มี
นโยบายหนึ่งนโยบายใดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพืน้ ทีท่ แ่ี ตกต่างกันได้ทง้ั หมด และผูก้ �ำ หนดนโยบาย
ควรจะระมัดระวังรอบคอบถึงบทบาทของความรู้และ
ความเชี่ยวชาญของแต่ละคน เพราะเป็นไปได้ที่นำ�
ไปสู่ความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไขปัญหา โดยมี
โอกาสที่ผลลัพธ์จะเป็นไปได้ท้งั ในแง่ลบเช่นจะทำ�ให้
สถานการณ์ซบั ซ้อนยุง่ ยากขึน้ หรือแง่บวกอย่างการเอือ้
ให้คนกลุ่มเปราะบางได้มีสิทธิมีเสียงมากขึ้น เป็นต้น
นอกจากการมองหลั ก นิ ติ ธ รรมตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น
ตั้งคำ�ถามเพื่อกำ�หนดกรอบนโยบาย อีกแง่มุมหนึ่งคือ
การมองหลั ก นิ ติ ธ รรมจากผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การออกกฎหมายหรือกำ�หนดนโยบาย ดังที่ ดร. เคอร์ ร ่ี
ริททิช บรรยายในหัวข้อ “Rule of Law: Analyzing
Distributional Impact” หลักนิติธรรม: การวิเคราะห์
ผลกระทบจากการจัดสรรผลประโยชน์ ซึ่งสรุปได้ว่า
กฎหมายใดๆ ก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วล้วนมีผลกระทบ
ต่อสังคม ทัง้ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม เช่น กฎหมายภาษี
ที่ ช่ ว ยพั ฒ นาเศรษฐกิ จ หรื อ ที่ เ ป็ น ภาระต่ อ สั ง คม

อย่างกฎหมายที่มีบทลงโทษจำ�คุ ก จะทำ� ให้ สั ง คมมี
ภาระในการดูแลผู้ต้องโทษ รวมไปถึงการเสียโอกาส
ต่างๆ ของทั้งผู้ต้องโทษและครอบครัว เป็นต้น
อย่างไรก็ดี กฎหมายนัน้ อาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียม
ในสังคมได้ในตัวเอง เช่น กฎหมายบางมาตราอาจให้
อำ�นาจแก่คนบางกลุ่มมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งอาจ
เห็นได้จากกฎหมายครอบครัวที่มีข้อกำ�หนดหรือข้อ
ห้ามจำ�เพาะระหว่างสามีและภรรยา หรือผู้ปกครอง
และเด็ก และกฎหมายแรงงานที่กำ�หนดให้ลูกจ้าง
ต้ องปฏิ บั ติ ต ามคำ �สั่ งนายจ้ างเพื่ อ ผลประโยชน์ ของ
นายจ้าง โดยไม่ได้คำ�นึงถึงสิทธิของลูกจ้างเท่าที่ควร
จะเป็น เป็นต้น
ขณะเดียวกัน หากมีกฎหมาย แต่ประชาชนไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การหลบเลี่ยงภาษี การ
กีดกันคนชายขอบ สังคมจะเป็นสังคมที่ขาดความ
เป็นธรรม และปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศทัว่ โลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศพัฒนาแล้ว ดังนัน้
เพื่อให้สังคมเป็นธรรม มีความเท่าเทียม และเปิด
โอกาสให้ทกุ คนได้มสี ว่ นร่วม ผูก้ �ำ หนดนโยบายสาธารณะ
และผู้ออกกฎหมายจึงควรตระหนักถึงความเชื่อมโยง
ของสังคมในแง่มุมเหล่านี้ และให้ความสำ�คัญกับ
การออกกฎหมายที่ส่ง เสริ ม ความเท่ า เที ย มอย่ า ง
เป็นธรรมแก่ทุกคนในสังคม ในขณะที่ประชาชนก็ต้อง
มีส่วนร่วม โดยรู้จักรักษากฎระเบียบ และเคารพ
กฎหมาย สิ่งเหล่านี้ คือแนวทางปฏิบัติตามหลัก
นิติธรรมที่จะช่วยหล่อหลอมให้สังคมพัฒนาต่อไปได้
อย่างยั่งยืน
อี ก ตั ว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ในการใช้ ห ลั ก นิ ติ ธ รรม
ในยุคปัจจุบัน คือการนำ�หลักนิติธรรมมาประยุกต์ให้
เข้ า กั บ ความเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี
ที่กำ�ลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยในวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และความเชีย่ วชาญด้านนโยบาย (Science,
Technology, and Expertise in Policy) มีใจความสำ�คัญ

ว่าการกำ�หนดนโยบายนั้นควรเป็นไปอย่างเชื่อมโยง
ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
(Science, Technology, and Society: STS) โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความรั บ ผิ ด ชอบอั น ยิ่ ง ใหญ่ ข อง
ผู้ กำ � หนดนโยบายในการตั ด สิ น ใจว่ า ความรู้ ห รื อ
เทคโนโลยีนั้นๆ น่าเชื่อถือ และการรับผิดชอบต่อผลที่
ไม่คาดคิดที่เกิดจากความรู้หรือเทคโนโลยีนั้น กรณีนี้
อาจเห็นได้จากจำ�นวนอุบัติเหตุบนถนนที่เพิ่มขึ้นจาก
การที่มีคนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างขับรถ แต่บริษัท
โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจไม่ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของ
เทคโนโลยี ที่ จ ะทำ � ให้ ค นขั บ รถขาดสติ ใ นการขั บ รถ
ตั้งแต่ต้น และกฎหมายจราจรไม่ได้ครอบคลุมไปถึง
การส่งข้อความระหว่างการขับรถ ส่วนนี้เองที่ทำ�ให้
นักกฎหมายหรือผู้กำ�หนดนโยบายต้องหันมามองถึง
ความเชื่อมโยงของศาสตร์เหล่านี้ และไม่เพียงเท่านั้น
เจ้าของเทคโนโลยีก็จำ�เป็นจะต้องเข้าใจบริบทเหล่านี้
เพื่อให้เกิดความครอบคลุมผลกระทบต่อสังคมในการ
พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ด้วย
ภายหลั ง จบหลั ก สู ต รด้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน TIJ ยังได้ร่วมกับ Institute for
Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในการจัดเวทีสาธารณะนานาชาติ
ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเปิด
พื้นที่ให้นักวิชาการระดับโลกจากเครือข่ายฮาร์วาร์ด
ตลอดจนผู้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมในหลั ก สู ต รได้ แ ลก
เปลี่ยนมุมมองในการใช้หลักนิติธรรมในการพัฒนา
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยนำ�เสนอใน
5 ประเด็น ได้แก่ การกำ�หนดนโยบาย การมีส่วนร่วม
ของประชาชน หลักนิติธรรมในบริบทโลก การนำ�เสนอ
นโยบายในเอเชีย และการแก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำ�นวนมาก
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จับมือภาคีเพื่อ
สรรค์สร้างสังคมที่เป็นธรรม

หลั ก สู ต รมุ่ ง เน้ น สาระของหลั ก
นิตธิ รรม ด้วยแนวคิดทีว่ า่ กฎหมาย
ต้องเป็นใหญ่ มีความเป็นธรรม
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปเพื่อ
ความยุติธรรม เปิดโอกาสให้คน
เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม และที่สำ�คัญเท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงของโลก
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พร้อมกันนี้ ในส่วนของการขยายความรูค้ วามเข้าใจด้านหลักนิตธิ รรมและการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนสูเ่ ยาวชน
ทาง TIJ ร่วมกับ Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำ�หรับผู้นำ�นโยบายรุ่นใหม่
ผ่านการวิเคราะห์หลักนิติธรรมและนโยบายสาธารณะ (Student Workshop for Next-Gen Global
Policy Leaders) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้
เตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้นำ�และเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
เสริมศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อจัดทำ�ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำ�เยาวชนที่มีคุณภาพและคุณธรรมต่อไป โดยหัวข้อที่นำ�มาใช้ในการฝึกอบรม
อย่างเข้มข้นครั้งนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ : จากความรับผิดชอบร่วม สู่หน้าที่อัน
แตกต่างของปัจเจก ประเด็นสาธารณสุขโลก : ปัญหาสิทธิบัตรและโรคภัยสำ�คัญที่ถูกมองข้าม มาตรฐาน
กฎหมายแรงงานในตลาดการค้าโลก และความยากจนและความเหลื่อมล้ำ�
สำ�หรับในปี 2561 นี้ TIJ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านหลักนิติธรรมสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดอบรมในหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรม (TIJ Executive Program on the
Rule of Law and Development - ROLD) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 โดยได้เริ่มการอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้เชิญ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาร่วมเปิดประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กับหลักนิติธรรม เพื่ออภิปรายความเชื่อมโยงระหว่างสอง
ประเด็นหลักให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ของสังคมได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว
จะทำ�การเรียนการสอนอย่างเข้มข้น มีการเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับ
ประเทศเข้าร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ ทุกวันพฤหัสบดีเป็นระยะเวลา 5 เดือน ถึงเดือนมิถุนายน 2561
รวมทั้งจะมีการจัดกิจกรรม RoLD in Action อันเป็นผลที่ได้จากการต่อยอดความคิดริเริ่มของ
กลุ่มผู้บริหารและผู้นำ�รุ่นใหม่ที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรม RoLD มาทำ�เป็นกรณีศึกษา
อย่างเจาะลึก ร่วมด้วยการลงพื้นที่เพื่อทำ�ความเข้าใจสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขอย่าง
เป็นรูปธรรมตลอดจนการจัดประชุมเสวนาเวทีสาธารณะ (TIJ Public Forum on the Rule of
Law and Sustainable Development) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้แลกเปลี่ยนมุมมอง และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งยังเป็นเวทีให้ผู้ร่วมหลักสูตร RoLD ได้หยิบยกกรณีศึกษาจากกิจกรรม RoLD in Action
มานำ�เสนอแก่สาธารณะอีกด้วย
ถึงแม้โครงการหลักสูตรด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนจะได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษ มีการ
ไฮไลท์สว่ นประกอบสำ�คัญของหลักนิตธิ รรมอย่างครอบคลุม ทัง้ ในการบริหารการปกครองทีก่ ฎหมายเป็นใหญ่
มีความเป็นธรรม เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก การบังคับใช้กฎหมายเพื่ออำ�นวยความยุติธรรม เปิด
โอกาสให้คนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และเปิดกว้างให้หลายภาคส่วนได้ร่วมรับ
การอบรม ทว่า การพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนนั้น คงไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากขาดความร่วมมือของ
“ทุกคนในสังคม” ที่จะต้องร่วมใจกัน “เคารพกฎหมาย” และร่วมแรงกันขับเคลื่อนให้สังคมเติบโตขึ้น โดยมี
หลักนิติธรรมเป็นรากฐานอันเข้มแข็ง ที่จะช่วยต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของสังคม ประเทศ ภูมิภาค และ
โลกได้ต่อไป

ครบรอบ 7 ปี
ข้อกำ�หนดกรุงเทพ
“ข้อกำ�หนดกรุงเทพ” (The Bangkok Rules)
ซึ่งได้รับการรับรองจากสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2553 มีจุดเริ่มต้นจากโครงการกำ�ลังใจใน
พระดำ�ริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา
ด้วยเป้าหมายสำ�คัญในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ด้วยการคำ�นึงถึงศักดิ์ศรีผู้ต้องขัง ด้วยความเข้าใจ
และเห็นใจ ในขณะเดียวกันก็มงุ่ สร้างชุมชนทีป่ ลอดภัย
ด้ ว ยการเตรี ย มความพร้ อ มในการดำ � เนิ น ชี วิ ต หลั ง
พ้นโทษให้แก่ผู้ต้องขัง
จากวันนั้นถึงวันนี้นับเป็นเวลา 7 ปีแล้ว ที่ TIJ
ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
ในการผลักดันการนำ�ข้อกำ�หนดกรุงเทพไปใช้ในเรือนจำ�
ต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยมีการจัดตั้งโครงการเรือนจำ�ต้นแบบขึ้น
เพื่อเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ข้อกำ�หนดกรุงเทพ
ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีการประกาศเรือนจำ�ต้นแบบ
แล้ว 10 แห่ง ได้แก่ เรือนจำ�จังหวัดอุทัยธานี
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจำ�จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ทัณฑสถานบำ�บัดพิเศษหญิง อำ�เภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เรือนจำ�กลาง
สมุทรสาคร เรือนจำ�กลางเชียงราย เรือนจำ�อำ�เภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ เรือนจำ�กลางตาก และทัณฑสถาน
หญิงพิษณุโลก

คือชุมชนที่กลับไปยังมีปัญหายาเสพติด เมื่อพบเพื่อน
หรือสังคมเก่าๆ ที่นำ�ยาเสพติดมาให้ จึงนำ�ไปสู่
พฤติกรรมการกลับไปเสพหรือค้ายา และทำ�ให้ต้อง
กลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำ�อีกครั้ง ดังนั้นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด
คือ ชุมชนและแรงกดดันช่วงที่ออกจากเรือนจำ� ซึ่งอาจ
บรรเทาปัญหาได้ด้วยการมีกลไก เช่น hotline หรือ
ความช่วยเหลือบางอย่างที่จะหยุดไม่ให้อดีตผู้ต้องขัง
ตัดสินใจผิด ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลจะต้องร่วมกัน
พิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้
อย่างไรก็ดี เป็นเรื่องดีที่ว่า ภาคเอกชนหลาย
จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ หน่ ว ยงานเริ่ ม ให้ ก ารยอมรั บ อดี ต ผู้ ต้ อ งขั ง และ
นำ�ไปสู่โครงการริ่เริ่มหลากหลายโครงการ โดยในงาน ให้ โ อกาสครั้ ง ใหม่ ที่ จ ะช่ ว ยฉุ ด รั้ ง ให้ พ วกเขาได้ พ บ
เสวนาภายใต้หัวข้อ “ก้าวที่พลาดกับโอกาสในการ กับหนทางในการใช้ชีวิต บนเส้นทางที่ถูกกฎหมาย
แก้ไข มิติใหม่แห่งความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขัง และมีศักดิ์ศรีได้ ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์
หลังพ้นโทษ” ซึง่ จัดขึน้ ในโอกาสครบรอบ 7 ปี การรับรอง นายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME
ข้อกำ�หนดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ ให้ความเห็นว่า จากการจัดอบรมการวางแผนธุรกิจ
โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ มีผู้แทนจากหน่วยงาน ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยร่วมกับ TIJ ภายใต้โครงการ
ที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมมาร่วมให้ข้อมูลถึง SME เปลี่ยนชีวิต พบว่า ในช่วง 1-2 วัน ผู้ต้องขัง
ความคืบหน้าของการผลักดันมาตรการฟื้นฟูผู้ต้องขัง หลายคนมีศักยภาพในการวางแผนธุรกิจได้อย่างครบ
และการเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคม โดยมีผู้ให้ วงจร มีความคิดสร้างสรรค์ และในส่วนของโครงการ
ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในอนาคตจะร่ ว มกั บ สถาบั น ทางการเงิ น ที่ มี ค วาม
กว่า 150 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายองค์กร สนใจจะสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ
เช่น กรมราชทัณฑ์ เรือนจำ�และทัณฑสถานต่างๆ
“นั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย บางคนอาจจะเรี ย น
กรมคุมประพฤติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ เพราะแค่ได้วุฒิการศึกษา แต่คนข้างในเรียนเพราะ
ความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมด้วยบริษัทเอกชนและ อยากได้ชีวิตใหม่ จึงทำ�ได้ดีเกิดความคาดหมาย”
ภาคประชาสังคม
ดร. ณัฐนรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย
ประเด็นสำ�คัญประการหนึ่งที่ได้รับการหยิบยกขึ้น
ด้วยการใช้หลักนิติธรรมที่เน้นการอำ�นวยความ
มาพูดคุย คือการบำ�บัดฟื้นฟูผู้ต้องขังสามารถเริ่มได้ที่ ยุติธรรม สร้างความเท่าเทียมแก่ทุกคนในสังคมและ
สภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง การใช้ แ นวทางมิ ติ ก ารพั ฒ นานำ � เพื่ อ เสริ ม พลั ง
การใช้มิติการพัฒนานำ�เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา แก่กลุ่มเปราะบาง คำ�ว่า “โอกาส” ในวันนี้จึง
อาชญากรรม โดย นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษา ไม่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อม การบูรณาการความ
โครงการกำ�ลังใจ กล่าวว่า ความท้าทายของการทำ�งาน ร่วมมือของทุกภาคส่วนในการหยิบยืน่ สิง่ ดีๆ ให้พวกเขา
เพื่อบำ�บัดฟื้นฟูผู้ต้องขัง คือสภาพแวดล้อมของชุมชน จะช่วยคืนคนดีสู่สังคม และนำ�ประโยชน์แก่สังคมใน
ที่ผู้ต้องขังต้องกลับไปอยู่ รายที่มักกลับไปกระทำ�ผิดซ้ำ� ภาพรวมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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1 2 3
พระองค์ภาฯ เสด็จ
งานประชุมระดับสูง UN
ทอดผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ ต้านความรุนแรงต่อเด็ก

SUSO ร่วมยุติการ
กระทำ�รุนแรงต่อผู้หญิง

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าพัชรกิตยิ าภา องค์ประธานคณะทีป่ รึกษาพิเศษ TIJ
เสด็จพระดำ�เนินทรงบำ�เพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดถ้ำ�พระธาตุฯ อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เพือ่ บูรณปฏิสงั ขรณ์วดั และสืบทอดพระศาสนาให้เป็น
ประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน โดยมีกรรมการบริหาร
สถาบันฯ เข้าร่วมพิธี และรับประทานของที่ระลึก
ได้แก่ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ และ ดร. รอยล จิตรดอน รวมทั้งมี
ส่วนราชการ หน่วยงาน บริษัทห้างร้าน และประชาชน
ร่วมพิธีกว่า 1,200 คน รวมยอดบริจาคทุนทรัพย์ร่วม
โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเงินทัง้ สิน้ 13,197,784.10 บาท

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 TIJ ได้จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “SpeakUp SpeakOut” ในหัวข้อ
“Her Story Volume 2 เขยิบเสียงให้มันดังขึ้น”
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างสังคมที่เท่าเทียม
ลดความเหลื่อมล้ำ�ทางเพศ และช่วยป้อ งกั นและ
บรรเทาปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผ่านการ
สร้างงานศิลป์ ทำ� Photo Collage ใน AI Workshop
แล้วนำ�เสนอผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ โดยมีเป้าหมายมุง่
เปลีย่ นแปลงมุมมองของคนในสังคมไทยให้ตระหนักว่า
การกระทำ � รุ น แรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่อง
ของทุกคนในสังคมที่ต้องช่วยกันลดการเกิดปัญหานี้
เพื่อยุติการกระทำ�รุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ต้นแบบของสหประชาชาติในการยุติความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง ตลอดจนอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (The Convention on the
Elimination of Discrimination against Women:
CEDAW) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย
ที่ 5 เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ และเป้าหมายที่
16 ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม ตลอดจน
สร้างเสริมสังคมให้มีความสงบสุข โดยภายในงาน
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา และประชาชนให้
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำ�นวยการ TIJ เข้าร่วมการ
อภิปรายในการประชุมระดับสูง เรื่อง “Achieving the
Sustainable Development Goals for Children:
Collective Actions and Innovative Solutions”
จัดขึ้นโดยคณะผู้แทนถาวรของประเทศสวีเดน ประจำ�
สหประชาชาติและมูลนิธิ World Childhood Foundation
USA โดยความร่วมมือกับโครงการเวทีการเรียนรู้ระดับ
สากล “Know Violence in Childhood” ทีส่ �ำ นักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในการนี้ สมเด็จพระราชินี
ซิลเวีย และเจ้าหญิงแมเดลีนแห่งสวีเดน ทรงเข้าร่วมการ
ประชุมฯ ร่วมกับผู้แทนรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูงใน
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติด้วย เช่น กองทุน
เพื่อเด็ กแห่ ง สหประชาชาติ สหภาพโทรคมนาคม
นานาชาติ เป็นต้น
การประชุมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความ
ตระหนั ก รู้เ กี่ย วกั บ ปั ญ หาความรุ น แรงต่ อ เด็ ก และ
แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ท่ี ดี ใ น
การคุ้ม ครองเด็ ก จากมุ ม มองของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเน้นย้ำ�ถึงการ
ดำ�เนินการ ตามวาระว่าด้วยการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ทีค่ วรให้
ความสำ�คัญกับประเด็นเรือ่ งเด็กอย่างครอบคลุม โดยนำ�
นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมและ
ประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน
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4 5 6
การประชุมเรื่องกระบวน
การยุติธรรมสมานฉันท์
ในทางอาญา

เครือข่าย UN-PNI
KIC INTERNATIONAL
ด้านการป้องกันอาชญากรรม FORUM
ประชุมประจำ�ปี

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ผูแ้ ทน TIJ
ร่วมการประชุมกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญว่าด้วยเรือ่ งกระบวนการ
ยุตธิ รรมสมานฉันท์ในทางอาญา (Expert Group Meeting
on Restorative Justice in Criminal Matters) จัดขึน้ โดย
สำ�นักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) ด้วยการสนับสนุนจาก
รัฐบาลแคนาดา ที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
การประชุมดังกล่าวเป็นไปเพื่อการทบทวนการใช้
หลักการพื้นฐานว่าด้วยการใช้ กระบวนการยุ ติธ รรม
สมานฉันท์ในทางอาญา (Basic Principles on the Use of
Restorative Justice Programmes in Criminal Matters)
รวมถึงความท้าทาย พัฒนาการ และการสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ๆ ของประเทศสมาชิก เพื่อประเมินคุณค่าของ
หลั ก การดั ง กล่ า วและความจำ � เป็ น ในการปรั บ ปรุ ง
หลักการพื้นฐาน ผ่านการรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะ
ผู้ปฏิบัติ ผู้กำ�หนดนโยบาย และนักวิชาการ
สรุปผลการประชุมพบว่า หลักการพืน้ ฐานว่าด้วยการ
ใช้กระบวนการยุตธิ รรมสมานฉันท์ในทางอาญายังไม่ถกู
นำ�มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องพัฒนาหลักการ
แนวคิด และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมและสถานการณ์อาชญากรรมที่เปลี่ยนไป
ครอบคลุมในเรือ่ งของการเสริมสร้างศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิ
ในกระบวนการยุตธิ รรมสมานฉันท์ทจ่ี ะต้องมีความเข้าใจ
เฉพาะในภูมหิ ลังของผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทำ�ผิด และบริบท
ของชุมชน และทีส่ �ำ คัญคือความยุตธิ รรมและเป็นกลาง
มี ก ารสร้ า งกระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผลที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริมให้มีการใช้หลักการ
ดังกล่าวอย่างแพร่หลาย และสร้างความตระหนักเกีย่ วกับ
คุณค่าของยุตธิ รรมสมานฉันท์ให้กบั สาธารณชนต่อไป

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ผู้แทน TIJ เข้าร่วมการ
ประชุ ม เครื อ ข่ า ยแผนงานสหประชาชาติ ด้ า นการ
ป้ อ งกั น อาชญากรรมและความยุ ติ ธ รรมทางอาญา
(2017 Autumn Coordination Meeting of the PNI)
ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีสถาบันอาชญา
วิทยาแห่งเกาหลี (Korean Institute of Criminology
– KIC) เป็นเจ้าภาพ เพื่อรายงานการดำ�เนินงาน
ของสถาบัน PNI และหารือเกีย่ วกับการเตรียมการเข้า
ร่วมการประชุ ม สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United
Nations Congress on Crime Prevention and Criminal
Justice – UN Crime Congress) สมัยที่ 14 และการ
เตรียมการเข้าประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (UN Commission on Crime Prevention
and Criminal Justice – CCPCJ) สมัยที่ 27
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ระหว่างการประชุม UN-PNI ยังได้มีการจัดงาน
KIC International Forum เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี สำ � หรั บ การขั บ เคลื่ อ นวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ มีสาระ
สำ�คัญเกี่ยวกับการตระหนักถึงความเชื่อมโยง ระหว่าง
ระบบยุติธรรมทางอาญา หลักนิติธรรมและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ที่คำ�นึงถึงความต้องการและบริบทที่แตกต่าง
ซึง่ เป็นแนวทางสำ�คัญในการป้องกันแก้ไขอาชญากรรม
ที่ต้นเหตุ ตลอดจนความจำ�เป็นของการเสริมสร้าง
สังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ผ่านการขับเคลื่อนร่วมกันกับ
ภาคีการพัฒนาในส่วนต่างๆ โดยยกตัวอย่างการส่งเสริม
การพัฒนาทางเลือกที่เป็นแบบอย่างของการป้องกัน
อาชญากรรมโดยการใช้การพัฒนานำ�
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TIJ จับมือ UNWOMEN
TIJ ผนึกรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
TIJ ร่วมกับ ACPF
ผลักดันคุ้มครองผู้หญิงใน
ระดมสมองผู้นำ�รุ่นใหม่
จัดสัมมนา EEC
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ขับเคลือ่ นอาเซียนอย่างยั่งยืน เพื่อการวางแผนลงทุนในไทย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 TIJ ร่วมกับองค์การ
เพื่ อ ความเสมอภาคระหว่ า งเพศและเสริ ม พลั ง
ของผูห้ ญิ ง แห่งสหประชาชาติ (UN Women)
สำ�นัก งานอัยการสูงสุด และสำ � นั กงานอั ยการคดี
เยาวชนและครอบครัว จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นเพื่อสร้าง
แนวทางการปฏิ บัติง านที่ชัด เจนและเป็ น รู ป ธรรม
ในวิธีการการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้หญิงที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบ
ด้ ว ยผู้ แ ทนระดั บ สู ง จากสำ � นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
พนักงานอัยการ ตำ�รวจ และเจ้าหน้าทีส่ หวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากทั่ว
ประเทศ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 TIJ ร่วมกับศูนย์อาเซียน
ศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโครงการ Young ASEAN Leaders Policy
Initiative 2018 ภายใต้แนวคิดหลัก Strengthening
Social Justice through Sustainable Development
ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
เป็นการรวมพลังนิสิตและนักศึกษาจากหลากหลาย
สาขาทั่ ว ภู มิ ภ าคอาเซี ย นในการแลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เห็ น และเรี ย นรู้ จ ากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาต่ า งๆ
ในประเด็ น หลั ก ที่ กำ � ลั ง ท้ า ทายภู มิ ภ าคอาเซี ย นใน
ปัจจุบัน ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว
การเสริมพลังผู้หญิง การจัดการปัญหาเทคโนโลยีที่
ก้าวกระโดด และการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้นิสิตและนักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว และจัดทำ�ข้อเสนอ
นโยบายขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำ�นวยการ TIJ และหนึ่งในวิทยากรผู้บรรยายเรื่อง
ความยุ ติ ธ รรมทางสั ง คมกั บ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
กล่าวถึงโครงการนี้ว่า โครงการ YALPI 2018 เป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการสนับสนุนให้เยาวชน ซึง่ เป็นกำ�ลัง
สำ�คัญของสังคม ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมอาเซียนและสังคมโลก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ACPF-Thailand
ร่วมกับ ACPF-Japan และ TIJ จัดงานสัมมนา
ในหัวข้อ Thailand’s Eastern Economic Corridor
หรื อ โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวั น ออก เพื่อ เผยแพร่ข้อ มู ล ด้า นนโยบาย
และมาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ การวางแผน
ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมให้ แ ก่ ส มาชิ ก และนั ก ธุ ร กิ จ
ชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร. วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้
เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ภายในงานได้ มี ก ารบรรยายพิ เ ศษในหั ว ข้ อ
“EEC-Thailand and Its Update” โดย คุณพจนีย์
อรรถโรจน์ ภ ิ ญ โญ รองเลขาธิ ก ารสายงานวิ ช าการ
และแผน สำ�นักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก และการเสวนาในหัวข้อ “Thailand’s
EEC: Rules, Regulations and Investment Tips”
โดยผูแ้ ทนจาก ACPF-Thailand กระทรวงอุตสาหกรรม
รวมทั้งบริษัทเอกชนทั้งชาว ญี่ปุ่นและไทยร่วมเป็น
ผู้ดำ�เนินรายการและร่วมเสวนา โดยการจัดสัมมนา
ในครัง้ นี้ จัดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 5 เพือ่ ให้สมาชิกได้แลกเปลีย่ น
องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ รวมทัง้ สร้างความร่วมมือ
กับ เอกชนเพื่อสานต่อภารกิจสำ�คัญ คือ การสร้างสรรค์
“ความรุ่งเรือง โดยปราศจากอาชญากรรม”
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
อาคารจีพีเอฟ อาคารบี ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. +66 (0) 2118 9400 โทรสาร. +66 (0) 2118 9425, 6
E-mail: info@tijthailand.org
www.tijthailand.org
www.facebook.com/tijthailand.org
www.youtube.com/JustRightChannelTIJ

