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ตามรอยพระยุคลบาทของ
i 1 ่ 9
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที

ED’s Speech

ประเทศไทยนี้ด�ำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดช่วงเวลา 7 ทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงน�ำหลักนิติธรรมมาใช้ในการครองแผ่นดินและดูแลทุกข์สุข
พสกนิกรของพระองค์ โดยสังคมที่มีหลักนิติธรรมนี้ คือสังคมที่ใช้หลักการกฎหมายเป็นใหญ่ กฎหมายมีความเป็นธรรม
และถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเอื้ออ�ำนวยความยุติธรรมแก่สมาชิกทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน
ในความหมายนี้ กฎหมายจึงไม่ได้เป็นเพียงแต่เครื่องควบคุมสังคม หากแต่เป็นกลไกขับเคลื่อนสังคมสู่ความมั่นคง
ความมีเสถียรภาพ และเป็นเครือ่ งมืออันน�ำมาซึง่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด้วยการบูรณาการความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างคนในสังคม ในอีกความหมายหนึง่ คือการให้คนในสังคม “มีส่วนร่วม” ที่จะก�ำหนดแนวทางการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล
ชุมชน และสังคมในภาพกว้าง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างในด้านนี้ ด้วยทรงตระหนัก
และเล็งเห็นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง และได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริที่ยังผลให้เกิดโครงการอันเป็นรูปธรรม
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้าน โดยแต่ละโครงการพระราชด�ำริ จะไม่ทรงละทิ้งมิติความเท่าเทียมในสิทธิเสรีภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ พระองค์ทรงเป็นบุคคลแรกๆ ของเมืองไทย
ที่ น� ำ การประชาพิ จ ารณ์ เ ข้ า มาเพื่ อ พั ฒ นาโครงการต่ า งๆ
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ทีเ่ ป็นองค์ประกอบหนึง่ ที่ส�ำคัญของหลักนิติธรรม
ส� ำ หรั บ จดหมายข่ า ว TIJ Quarterly ฉบั บ นี้ จ ะ
เป็นการส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน
ด้วยความน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการใช้กฎหมายเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเอื้ออ�ำนวยความยุติธรรม สร้างความเสมอภาค
ในสังคม และให้เกิดความตระหนักว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องของ
นักกฎหมายแต่ฝ่ายเดียว แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนของสังคม
ควรให้ ค วามสนใจและมี ส ่ ว นร่ ว ม เพื่ อ ช่ ว ยกั น ขั บ เคลื่ อ น
สังคมตามบทบาทหน้าที่ของตนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามแนวพระราชด�ำริ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับทราบเรื่องราวดีๆ
และสาระที่เข้มข้นจาก TIJ Quarterly ฉบับนี้ครับ
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ปั จ จุ บั น ค� ำ ว่ า หลั ก นิ ติ ธ รรม ถู ก น� ำ มากล่ า วถึ ง อย่ า ง
หลากหลายในบริบทของการพัฒนาสังคม องค์การสหประชาชาติ
ได้ให้ความส�ำคัญกับหลักนิติธรรม โดยก�ำหนดให้เป็นหนึ่งใน 17
เป้าหมายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และได้จ�ำกัด
ความหมายว่า “หลักนิติธรรม คือ หลักในการบริหารปกครอง
ที่คนทั้งหลาย สถาบันหรือองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน รวมถึงรัฐ
ยอมผู ก พั น ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ ป ระกาศใช้ เ ป็ น การทั่ ว ไป
ที่ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ ทุ ก ฝ่ า ยโดยเสมอภาคกั น และที่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้
ผ่ า นองค์ ก รตุ ล ากรที่ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดข้ อ พิ พ าทโดยอิ ส ระ อี ก ทั้ ง
กฎหมายนั้ น ยั ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ บรรทั ด ฐานและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนด้วย”
การส่งเสริมหลักนิติธรรมในสังคม จึงเป็นการเสริมสร้าง
สังคมให้เกิดสันติภาพ ความยุติธรรม การปกครองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรมจึงมิได้เป็น
เพียงเป้าหมายที่มีความส�ำคัญในตัวเองเท่านั้น หากแต่เป็นปัจจัย
เอื้อให้เป้าหมายอื่นๆ ประสบความส�ำเร็จด้วยเช่นกัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงเป็นผู้น�ำในการน�ำหลักนิติธรรมมาใช้พัฒนา
สังคมไทย ดังจะเห็นได้จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งมี
ค�ำส�ำคัญที่ “การปกครองแผ่นดินโดยธรรม” อันหมายถึงหลัก
ทศพิธราชธรรม ธรรมะแห่งพระราชา “เพือ่ ประโยชน์สขุ ของมหาชน”
อันหมายถึง ประชาชนส่วนรวม
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Cover Story
ตลอดระยะเวลาทีท่ รงครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจเป็นแบบอย่างในด้านการเชือ่ ถือและยึดมัน่ ในกฎหมาย
การใช้กฎหมายภายใต้หลักนิติธรรม ทรงให้ความส�ำคัญต่อการใช้กฎหมายอย่าง
ยุติธรรม รอบคอบ มีเหตุและผล ดังพระราชด�ำรัสความตอนหนึ่งว่า “...กฎหมายนี้
ก็เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากส�ำหรับบ้านเมือง เพราะว่าเป็นหลักของการเป็นอยู่ร่วมกันใน
ชาติบ้านเมือง เพื่อให้การเป็นอยู่มีระเบียบเรียบร้อย และให้ทุกคนที่อยู่ในชาติ
สามารถที่จะมีชีวิตที่รุ่งเรือง...” โดยมีกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็น
เครื่องน�ำทางในการส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม
นอกจากนี้ พระองค์ได้พระราชทานพระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาทแก่
บุคคลหลายกลุ่มในหลากหลายโอกาสที่แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญในการใช้
กฎหมายที่มีความสอดคล้องกับหลักนิติธรรม กล่าวคือ กฎหมายนั้นต้องใช้
โดยค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงและบริบทของสังคม ดังปรากฏในพระราชด�ำรัส
เช่น “...การใช้...ต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบท
ของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน...ต้องขยายออกไปให้ถึง
ศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย...” และทรงยกตัวอย่าง
การวินจิ ฉัยกฎหมายตามหลักนิตธิ รรมไว้ เช่น “...ป่าสงวนนัน้ เราขีดเส้นบนแผนที...่
ราษฎรจะทราบได้อย่างไรว่าที่ที่เขาเข้ามาอาศัยอยู่เป็นป่าสงวน...เป็นหน้าที่ของ
ผู้รู้กฎหมายที่จะต้องไปท�ำความเข้าใจ ไม่ใช่ไปกดขี่ให้ใช้กฎหมายโดยเข้มงวด...”
กฎหมายต้ อ งเท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและเศรษฐกิ จ
ดังพระราชด�ำรัสว่า “...ตามหลักของกฎหมายเอง กฎหมายก็จะมีความเปลีย่ นแปลงได้
ไม่ ใ ช่ ว ่ า เพราะชราภาพ แต่เพราะว่าคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปลี่ยนไป
และสังคมของโลกก็เปลีย่ นไป...”
ตลอดจน การตรากฎหมายต้องค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในสังคม
(Stakeholders participation) เพราะกฎหมายคือกติกาการอยู่ร่วมกันของทุกคน
ในสังคม ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า “...ถ้ามีอะไรที่น่าจะแก้ไขได้ พิจารณาดู
แล้วก็คยุ กัน ถกเถียงกัน แล้วอาจเสนอให้...“ประชาชน” ทราบ ให้ทางผูใ้ หญ่ทราบ
...ท่านก็อาจรับเอาไว้พิจารณาเข้าสภานิติบัญญัติแล้วก็ดัดแปลงเกณฑ์ในกฎหมาย
ได้เป็นผลส�ำเร็จ จะท�ำให้การด�ำเนินคดีเรียบร้อยขึ้น มีความยุติธรรมมากขึ้น...”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความส�ำคัญกับประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้พระราชทานพระราชด�ำริด้านต่างๆ โดยทรงเน้นที่การสร้าง
ความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม โดยทรงน�ำหลักนิติธรรมมาใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ
เช่น โครงการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลไร้สญั ชาติ ทีร่ ฐั บาลได้นอ้ มน�ำแนวพระราชด�ำริเกีย่ วกับ
การช่วยเหลือบุคคลทีไ่ ม่ได้สญั ชาติไทยมาจัดท�ำเป็นนโยบายความมัน่ คงทีค่ ำ� นึงถึงการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านห้วยปลาหลด จังหวัดตาก ซึ่งสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาช่วยแก้ไขปัญหาชาวบ้านรุกพื้นที่ป่าสงวน โดยเจรจาและท�ำ
ข้อตกลงร่วมกันกับชาวบ้านในการฟื้นฟูป่าต้นน�้ำและการบริหารจัดการน�้ำชุมชน สนับสนุน
การพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล โดยไม่ต้องย้ายออกจาก
พื้นที่ เป็นต้น
หลักการทรงงานและแนวพระราชด�ำริที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมแห่งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปรียบดั่งแสงน�ำทางสู่หลักชัยแห่งวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และแสงนี้จะยังคงส่องสว่างน�ำความเจริญก้าวหน้าสู่สังคมไทยและ
ประชาคมโลกได้ตราบกาลนาน หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันน้อมน�ำหลักการทรงงานของ
พระองค์มาประยุกต์ปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้วัฒนาสถาพรสืบไป
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มาตรการทางเลือกแทนการคุมขัง
เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน
วิสุทธิ์ ฉันทแดนสุวรรณ

โดยหลักการแล้วเรือนจ�ำเป็นสถานที่ส�ำหรับลงโทษผู้กระท�ำผิด โดยการท�ำให้พวกเขา
หมดอิสรภาพ แต่ในขณะเดียวกัน เรือนจ�ำก็สมควรเป็นสถานที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ที่ท�ำให้
ผู้ต้องขังได้เกิดความส�ำนึกผิดในสิ่งที่ได้กระท�ำ ด้วยการมีกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ พฤติกรรม และเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพในทางสุจริต เพื่อว่าเมื่อถึงวัน
พ้นโทษ ผู้ต้องขังจะไม่กลับไปกระท�ำผิดอีก และกลายเป็นสมาชิกที่อยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่นได้
โดยไม่ท�ำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จ�ำนวนผู้ต้องขังในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปัจจุบันมีผู้ต้องขังในประเทศไทยมากถึง 308,000 คน1 เทียบกับความสามารถ
ในการรองรับผู้ต้องขังตามมาตรฐานที่มีเพียง 200,000 คน2 ส่งผลให้เกิดปัญหาผู้ต้องขัง
ล้นเรือนจ�ำ (Prison Overcrowding) ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญที่ประเทศไทยพยายามหาทางแก้ไข
กรมราชทัณฑ์ในฐานะหน่วยงานปลายน�้ำของกระบวนการยุติธรรมต้องพบกับความท้าทาย
ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่มีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้น
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เมือ่ พิจารณาถึงอัตราโทษของผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ ซึง่ เป็นข้อบ่งชีข้ องความรุนแรงในการก่ออาชญากรรม พบว่ากว่าครึง่ หนึง่ ของ
ผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำเป็นผู้ต้องขังที่เป็นโทษสถานเบา คือ มีอัตราโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี3 และร้อยละ 74 เป็นผู้ต้องขังอันเนื่องมาจาก
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด4 ผู้ต้องขังในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพ หรือเป็นผู้เสพพร้อมกับมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย
เป็นจ�ำนวนเล็กน้อย หรืออีกนัยหนึ่งมีลักษณะเป็นผู้ป่วยด้วยเช่นกัน การจับพวกเขาเหล่านี้เข้าเรือนจ�ำโดยไม่ได้ช่วยเหลือพวกเขาให้
ได้รับการบ�ำบัดยาเสพติดอาจไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และการถูกประทับตราว่าได้เคยผ่านเรือนจ�ำมาแล้ว สามารถสร้างตราบาป
ที่ท�ำให้พวกเขาอาจไม่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคมในอนาคต
ประเทศไทยจึงตระหนักถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการคุมขัง (Alternatives to Imprisonment)
ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าจะเป็นการปล่อยผู้กระท�ำความผิดให้ไม่ต้องได้รับโทษจ�ำคุกไปเสียทั้งหมด แต่การก�ำหนดโทษจะอยู่บน
พื้นฐานของหลักการลงโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระท�ำความผิด (Proportionality of Sanction) โดยค�ำนึงถึงลักษณะและความรุนแรง
ของการกระท�ำความผิด พิจารณาปัจจัยต่างๆ ของผู้กระท�ำความผิด ทั้งเหตุบรรเทาโทษ เหตุเพิ่มโทษ และความเปราะบางทางเพศ
ซึ่งเหล่านี้ได้รับการบรรจุไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559

แนวทางที่ส�ำคัญประการหนึ่งในการแก้ ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิด คือการใช้การพัฒนาเป็นตัวน�ำ
ในการแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด (Development-oriented
Approach) ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะมุ่งแก้ ไขปัจจัยเสี่ยง
ที่เป็นสาเหตุของการกระท�ำความผิด ผ่านทางรูปแบบ
ของโครงการฝึกอบรมและโครงการเพื่อการแก้ ไขฟื้นฟู
อี ก ทั้ ง มี ม าตรการทางเลื อ กแทนการคุ ม ขั ง มุ ่ ง เน้ น ที่ ก ารแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
(Rehabilitative) เพื่อให้ผู้กระท�ำผิดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวน
กลั บ มากระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนการกลั บ คื น สู ่ สั ง คม (Social Reintegration)
ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สังคมและชุมชนมีความสงบสุข สอดคล้องกับเป้าหมายต่างๆ ของ
“เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเป้าหมายที่ 16 ซึ่งเกี่ยวกับ “การส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ”5
แนวทางที่ส�ำคัญประการหนึ่งในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด คือแนวทางการใช้การ
พัฒนาเป็นตัวน�ำในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด (Development-oriented Approach)
ซึง่ แนวทางดังกล่าวจะมุง่ แก้ไขปัจจัยเสีย่ งทีเ่ ป็นสาเหตุของการกระท�ำความผิด ผ่านทางรูปแบบ
ของโครงการฝึกอบรมและโครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อกลุม่ ผูก้ ระท�ำความผิดทีม่ พี นื้ ฐานมาจากกลุม่ ทีม่ ี
ความเปราะบาง (Vulnerabilities) และขาดโอกาสในการพัฒนา ซึ่งเมื่อได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
ภายในสภาพแวดล้อมที่มิใช่เรือนจ�ำแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดี และเมื่อไม่มีปัจจัย
เสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการกระท�ำความผิดแล้ว ย่อมลดโอกาสที่จะหวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ
และสามารถป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้
แนวทางที่มุ่งใช้การพัฒนาเป็นตัวน�ำในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมนั้น มีพื้นฐาน
มาจากหลักการเดียวกันกับการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) ตามนโยบาย
การป้องกันยาเสพติดผ่านทางรูปแบบของการพัฒนา (Development-oriented Drug
Control Policy) ซึง่ เป็นนโยบายทีป่ ระสบผลส�ำเร็จเป็นทีป่ ระจักษ์ ดังจะเห็นได้จากการแก้ไขปัญหา
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การปลูกฝิน่ ในพืน้ ทีส่ งู ตามโครงการในพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งใช้วิธีการ
สร้ า งโอกาสให้ แ ก่ ผู ้ ที่ เ คยปลู ก ฝิ ่ น ให้ เ ปลี่ ย นมาประกอบกิ จ กรรม
ทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการพัฒนาครอบครัวและชุมชน เมื่อมีรายได้
ทีม่ นั่ คงจากการประกอบอาชีพทางอืน่ แล้ว ย่อมไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่เป็น
สาเหตุ ใ ห้ ต ้ อ งกระท� ำ ความผิ ด โดยการลั ก ลอบปลู ก ฝิ ่ น อี ก ต่ อ ไป
จึงเห็นได้วา่ แนวทางการใช้การพัฒนาเป็นตัวน�ำในการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
นั้นมิใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย หากแต่มีตัวอย่างของความส�ำเร็จ
ที่ ชั ดเจนจากพระอั จ ฉริ ย ภาพของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งสามารถน�ำมาปรับใช้ใน
กระบวนการยุติธรรมได้ต่อไป
ส�ำหรับมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังในประเทศไทยนั้น กรมคุมประพฤติเป็น
หน่ ว ยงานหลักที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการคุมประพฤติ การแก้ไขฟื้นฟู
และสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด การท�ำงานบริการสังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน
(Community-based Treatment) ในปัจจุบันประเทศไทยได้มกี ารปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานคุมประพฤติให้มคี วามชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเป็นไปได้ในการน�ำมาตรการ
ทางเลือกแทนการคุมขังมาใช้ให้มากขึ้น โดยมีตัวอย่างที่โดดเด่นของมาตรการทางเลือกแทน
การคุมขังที่สอดคล้องกับแนวทางการใช้การพัฒนาเป็นตัวน�ำในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
ตัวอย่างที่มีความโดดเด่นประการแรก คือ การสืบเสาะข้อเท็จจริงของพนักงาน
คุมประพฤติก่อนการพิจารณาก�ำหนดโทษของศาล (Pre-sentence Investigation) ซึ่งศาล
สามารถสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ
สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม สภาพความผิด
การรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น เหตุอื่นอันควรปรานี และเรื่องอื่นใดที่
เกี่ยวกับผู้กระท�ำผิด แล้วท�ำรายงานและความเห็นให้ศาลเพือ่ ประกอบการพิจารณาพิพากษา
หรือเพือ่ ประกอบดุลพินจิ ในการก�ำหนดโทษได้6 ทัง้ นี้ ในกรณีทศี่ าลจะลงโทษผูก้ ระท�ำผิดด้วยโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี7 ศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงเหล่านีเ้ พือ่ ประกอบการตัดสินให้รอการลงโทษจ�ำคุก
ก็ได้ การพิจารณาข้อเท็จจริงเหล่านีส้ อดคล้องกับหลักการลงโทษทีไ่ ด้สดั ส่วนกับความผิดดังทีไ่ ด้

วิธีการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่เคย
ปลูกฝิ่นให้เปลี่ยนมาประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการพัฒนา
ครอบครัวและชุมชน เมื่อมีรายได้ที่มั่นคง
จากการประกอบอาชีพทางอื่นแล้ว
ย่อมไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุให้ต้อง
กระท�ำความผิด
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กล่าวมาแล้ว จึงเป็นการส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการคุมขัง อีกทัง้ ยังเป็นการอนุวตั ขิ อ้ ก�ำหนด
มาตรฐานขั้นต�่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขัง (ข้อก�ำหนดโตเกียว)8 อีกด้วย
นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดท�ำ
คู่มือการสืบเสาะและพินิจส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิง เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติในส�ำนักงาน
คุมประพฤติตา่ งๆ ทัว่ ประเทศสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการสืบเสาะและพินจิ ผูก้ ระท�ำผิดหญิง
ซึ่งมีประเด็นละเอียดอ่อนเฉพาะด้านที่จ�ำเป็นจะต้องให้ความส�ำคัญ เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณา
ก�ำหนดโทษของศาล เช่น ภาวะตั้งครรภ์ การถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงภายในครอบครัว หน้าที่
ความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวและบุตร เป็นต้น การพิจารณาข้อเท็จจริงเหล่านี้เพื่อประกอบ
การก� ำ หนดโทษของศาล จึงเป็นการอนุวัติข้อก�ำหนด
สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง
และมาตรการทีม่ ใิ ช่การคุมขังส�ำหรับผูก้ ระท�ำความผิดหญิง
(ข้อก�ำหนดกรุงเทพ)9 ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่
สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทยได้ ส ่ ง เสริ ม
เผยแพร่ และสนับสนุนให้เป็นที่ยอมรับและน�ำไปปฏิบัติ
ใช้จริงในแต่ละประเทศมาโดยตลอด
ตัวอย่างอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้มีการ
ใช้ ก ระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative
Justice) ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาศัยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครั ว และชุ ม ชนในการแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
โดยยังค�ำนึงถึงผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ น ต่ อ เหยื่ อ และสั ง คม
ในภาพรวมด้ ว ย ในปั จ จุ บั น กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ น� ำ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ม าใช้ ร ะหว่ า ง
การสืบเสาะและพินิจ โดยด�ำเนินการคู่ขนานไปในระหว่าง
การด�ำเนินการสืบเสาะและพินจิ ตามปกติของพนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดี หรืออาจจะด�ำเนินการ
ในระหว่างที่มีการคุมประพฤติก็ได้ ทั้งนี้ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะเป็นการเปิดโอกาส
ให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเจรจา เพื่อให้ฝ่ายผู้เสียหายได้ระบายความทุกข์ ในขณะที่ฝ่ายผู้กระท�ำผิด
ก็ได้มีโอกาสแสดงความรู้สึกผิดและมีโอกาสที่จะชดใช้เยียวยาผู้เสียหาย รวมทั้งร่วมกันหาทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น10 ซึ่งหากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผ่านไปได้ดว้ ยดีและทัง้ สองฝ่ายสามารถ
ตกลงกันได้ ข้อเท็จจริงเช่นนีย้ อ่ มเป็นประโยชน์ตอ่ ผูก้ ระท�ำผิดในการแก้ไขฟื้นฟูภายในชุมชนต่อไป
การส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) ภาควิชาการ รวมทั้งประชาชนใน
สังคมและชุมชน ที่เป็นส่วนส�ำคัญในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเน้นย�้ำถึงความ
ส�ำคัญของการส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังในระดับนานาชาติ ประเทศไทยจึงได้เสนอ
“ร่างข้อมติเกี่ยวกับการส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการคุมขัง” (Promoting and encouraging
the implementation of alternatives to imprisonment as part of comprehensive crime
prevention and criminal justice policies) ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The Commission on Crime Prevention and Criminal
Justice – CCPCJ) สมัยที่ 26 โดยมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ยกร่าง ทั้งนี้
ประเทศสมาชิกในที่ประชุมได้มีฉันทามติต่อร่ างดังกล่ าว และอยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อให้
ได้รับการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations
Economic and Social Council – ECOSOC) ต่อไป ด้วยความเชือ่ มัน่ ว่าแนวทางดังกล่าวจะสามารถ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดจ�ำนวนผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
ลดการกระท�ำผิดซ�้ำเพื่อสังคมที่มีความสงบสุขอย่างยั่งยืนส�ำหรับทุกคน

ข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์
ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
2
ข้อมูลจากศูนย์ข่าวอาชญาวิทยา 2560
อ้างถึงใน http://www.natheechitsawang.com
3
ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560
4
เพิ่งอ้าง.
5
มูลนิธิมั่นพัฒนา, http://www.tsdf.or.th/
th/seminar-event/10268/เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
6
มาตรา 30 พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ. 2559
7
เงื่อนไขประการอื่น โปรดดู มาตรา 56
ประมวลกฎหมายอาญา
8
Rule 7.1, United Nations Standard
Minimum Rules for Non-custodial
Measures (The Tokyo Rules)
9
Rule 57, 61, 62 United Nations
Rules for the Treatment of
Women Prisoners and
Non-custodial Measures for 		
Women Offenders
(The Bangkok Rules)
10
มาตรา 36 พระราชบัญญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ. 2559
1
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ย้อนเส้นทางหญิงไทยสู่เรือนจ�ำกัมพูชา
รายงานวิจัยเรื่อง “Vulnerabilities, Victimisation, Romance and Indulgence: Thai Women’s Pathway to Prison
in Cambodia for Drug Trafficking”

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ ตัวเลขผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60 ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2550 ส่วนใหญ่
ต้องคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และได้น�ำไปสู่ปัญหาผู้ต้องขังหญิงล้นคุก อีกทั้งพบด้วยว่าระหว่างปี 2555 ถึง 2557 มีผู้หญิงไทย
ต้องโทษจ�ำคุกในต่างประเทศในคดีเกี่ยวพันกับยาเสพติดถึง 190 คน น�ำไปสู่ประเด็นส�ำคัญประการหนึ่งให้ติดตามหาข้อเท็จจริงที่ว่า
เหตุใดพวกเธอเหล่านั้นจึงเลือกที่จะกระท�ำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดียาเสพติด
ในการนี้ TIJ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย จัดท�ำรายงานการวิจัย เรื่อง Vulnerabilities,
Victimisation, Romance and Indulgence: Thai Women’s Pathway to Prison in Cambodia for Drug Trafficking เพื่อศึกษา
หาเหตุปัจจัยการกระท�ำความผิดของผู้ต้องขังหญิงไทยที่ถูกตัดสินโทษจ�ำคุกจากคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเรือนจ�ำประเทศกัมพูชา
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังจ�ำนวน 10 คน อายุระหว่าง 24 ถึง 47 ปี และต้องโทษจ�ำคุกระหว่าง 25 ปี ถึงจ�ำคุกตลอดชีวิต โดยก่อน
หน้าที่จะถูกจับ พวกเธอมีอาชีพสุจริต และไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
จากการศึกษาวิจัยอาจสรุปได้ว่า ผู้ต้องขังหญิงทีต่ อ้ งโทษคดียาเสพติดส่วนใหญ่มรี ปู แบบการก่ออาชญากรรมคล้ายคลึงกัน ดังนี้
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ปัจจัยส�ำคัญที่น�ำพวกเธอเข้าสู่วงจรยาเสพติด คือ การเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและหาเลี้ยงครอบครัว จึงต้องหารายได้
และสุดท้ายถูกล่อลวงเข้าสู่แวดวงการค้ายาเสพติด นอกจากนี้ผู้ต้องขังหลายคนระบุว่ามีประสบการณ์เลวร้ายจากความสัมพันธ์
กับเพศตรงข้าม มีความนับถือตัวเองต�่ำ ท�ำให้หลงเชื่อเรื่องรักหลอกลวงจากชายชาวต่างชาติ และตกเป็นเหยื่อได้ง่าย นอกจากนี้
ในงานวิจัยนี้ยังพบด้วยว่า ผู้ต้องขังเหล่านี้ต้องโทษฐานขนส่งยาเสพติดข้ามพรมแดนให้คนอื่น แต่ไม่มีใครที่เป็นอาชญากร
หรือมีความรู้ด้านการค้ายาเสพติดข้ามชาติ หรือมีความสัมพันธ์กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
จากผลการศึกษาดังกล่าว ทางคณะวิจัยจึงได้เสนอให้รัฐบาลไทยริเริ่มจัดท�ำนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อ (1) ลดและสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงที่หญิงไทยจะถูกจ�ำคุกจากการกระท�ำผิดด้านการลักลอบขนยาข้ามชาติ (2) ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย
เมื่อถูกจับกุม และ (3) ให้ความช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะที่ต้องโทษ

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

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้แก่ประเทศไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนได้ร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นจุดเด่นที่การเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย
ภูมิประเทศสวยงาม ทว่า มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนหนึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ
เพือ่ มีเพศสัมพันธ์กบั เด็ก ซึง่ ตกเป็นเหยือ่ ของการค้าประเวณี TIJ จึงได้ดำ� เนินการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง Child Sex Tourism: Patterns, Evolutions, and Best Practices
in Selected ASEAN Countries ได้แก่ ประเทศลาว กัมพูชา และไทย จากนั้น
จึงได้จัดงานเสวนาเพื่อเผยแพร่รายงานศึกษาวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างนักปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและด้านการค้ามนุษย์
จากผลการศึกษาเฉพาะในส่วนของประเทศไทย พบว่า ผู้กระท�ำผิดเป็นเพศชายทั้งหมด อายุเฉลี่ยประมาณ 51.58 ปี ส่วนใหญ่
เป็นชาวยุโรป จากประเทศอังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และเบลเยียม เป็นต้น และฐานะค่อนข้างดี มีอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ผู้จัดการ เป็นต้น ความผิดที่มักพบบ่อยคือการใช้หน้าที่การงานเข้าถึงเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ โดยมีปฏิสัมพันธ์
กับเด็กโดยตรง รวมทั้งการใช้สิ่งของมีค่าในการจูงใจให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ด้วย และบางรายมีการใช้บุคคลเป็นคนจัดหาเด็กมาให้
ส่วนเหยื่อมักจะมีฐานะยากจนหรืออยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน จ�ำเป็นต้องท�ำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว และไม่ได้รับการศึกษา
ที่เหมาะสม หรือเป็นก�ำพร้า และเร่ร่อน โดยเหยื่อมีทั้งหญิงและชายในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
ประเด็นส�ำคัญที่พบจากการศึกษาคือ ผู้กระท�ำผิดในปัจจุบันมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระท�ำผิด
หรือเข้าถึงตัวเหยื่อมากขึ้น ผ่านทางเฟสบุ๊คหรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น เช่น WeChat และ Line รวมทัง้
เว็บไซต์ตา่ งๆ ก่อนจะมาพบกับเหยือ่ เพือ่ กระท�ำการล่วงละเมิด อีกทั้งมักจะมีการบันทึกภาพ
ทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งไว้แบ่งปันในกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคมออนไลน์หรือ
ผลิตเป็นสื่อลามกจ�ำหน่ายในตลาดมืดต่อไป
ภายในงานเสวนายังได้มีการถอดบทเรียนจากความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่
จากนานาชาติในการด�ำเนินคดี เพื่อน�ำไปวางแผนแนวทางการด�ำเนินงานโครงการ
ฝึกอบรมในประเด็นดังกล่าวต่อไปด้วย งานเสวนาครั้งนี้มีผู้แทนเข้าร่วมประกอบด้วย
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ หน่วยงานด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศจากสถานเอกอัครราชทูต
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ และภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิ
พัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE Foundation) UNICEF Thailand ECPAT
International กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
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ถึงเวลาเสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรม
งานวิจัย เรื่อง “Women as Justice Makers: Perspectives from Southeast Asia”

TIJ ได้จัดท�ำงานวิจัยร่วมกับ International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR) ภายใต้
ชื่อ Women as Justice Makers: Perspectives from Southeast Asia โดยงานวิจัยฉบับนี้เป็นการท�ำความเข้าใจผู้หญิงซึ่งท�ำงานใน
หน่วยงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายในหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของนักวิชาการและในส่วนของผู้บังคับใช้กฎหมาย เช่น
ผู้พิพากษาและอัยการในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

FAIRNESS AND EQUALITY

IMPROVE
WOMEN’S
ACCESS TO
JUSTICE

งานศึกษาฉบับนี้ได้ท้าทายและชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าอาชีพ
ในทางกฎหมายจะเปิดกว้างส�ำหรับผู้หญิงมากขึ้น แต่ผู้หญิง
ซึ่ ง เข้า ไปท� ำงานในแวดวงดั ง กล่า วต้ อ งเผชิ ญกั บ ข้ อ ท้า ทาย
ข้อจ�ำกัด อันเนื่องมาจากอุดมคติทางเพศ (Gender Ideology)
ในสังคมชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ซึ่งท�ำให้ผู้หญิงเหล่านี้
ถูกคาดหวังให้ท�ำงานสอดคล้องกับอุดมคติชุดดังกล่าว และ
บ่อยครั้งไม่สอดคล้องกับชีวิตการท�ำงาน ท�ำให้ผู้หญิงในอาชีพ
นักกฎหมายตกอยู่ในทางสองแพร่ง (Dilemma) ต้องเลือก
ระหว่างความก้าวหน้าในชีวิตการงานกับชีวิตส่วนตัวในฐานะ
แม่ แ ละภรรยา ในหลายๆ สถานการณ์ ผู ้ ห ญิ ง ในอาชี พ
นักกฎหมายอาจต้องเผชิญเหตุการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดสภาวะข้อจ�ำกัด
ในความก้าวหน้าทางอาชีพ เช่น การจ�ำกัดความสามารถใน
การเดินทาง (Mobility) ตลอดจนข้อจ�ำกัดจากสภาวะเพดานแก้ว
(Glass Ceiling) ซึ่ ง เกิ ด จากภาพเหมารวมซึ่ ง มี ต ่ อ ผู ้ ห ญิ ง
(Gender Stereotype) ว่าไม่เหมาะกับการท�ำงานในต�ำแหน่ง
ผู้บริหารในระดับสูงเหมือนผู้ชาย
แม้ว่าจากข้อค้นพบจะท�ำให้เห็นข้อจ�ำกัดและข้อท้าทาย
จ� ำ นวนมากที่ ผู ้ ห ญิ ง ในเส้ น ทางของการประกอบอาชี พ
นักกฎหมายต้องเผชิญ งานศึกษาชิ้นนี้ได้พยายามชี้ให้เห็น
ช่องทางและความเป็นไปได้ที่จะขจัดและลดข้อท้าทายดังกล่าว
เพื่อเปิดพื้นที่และโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับผู้หญิง
และผู้ชายอย่างเท่าเทียมกัน
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เข้าใจต้นตอปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ร่วมต้านการค้ามนุษย์

รายงานทางวิชาการ “Trafficking in Persons form Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand”

รายงานการวิจยั นีเ้ ป็นรายงานทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในภูมิภาค
จากการศึกษาพบว่า ในปี 2558 ประมาณการตัวเลขของผู้โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทย
มีจ�ำนวนสูงถึง 4 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้ ร้อยละ 90 มาจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มน�้ำโขง ประกอบด้วย
ประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา โดยผู้อพยพจ�ำนวนมากเข้ามายังประเทศไทยด้วยวิธีการที่ผิดปกติ
และเมื่อเข้ามาแล้วก็ยังคงสถานะของผู้เข้าเมืองโดยมีสถานะผิดปกติในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นกลุ่มคน
ที่เสี่ยงต่อการถูกหลอก ถูกกรรโชก ต้องเผชิญกับความรุนแรง และถูกแสวงหาประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่าง
การเดินทาง และปลายทาง รวมทั้งยังพบว่าความเสี่ยงเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กที่ลักลอบเข้าเมือง
อย่างผิดกฎหมาย
เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ผู้อพยพเข้าประเทศจะถูกน�ำตัวไปใช้แรงงานในหลากหลายรูปแบบ
เช่น อุตสาหกรรมประมง ก่อสร้าง ส่วนผู้หญิงและเด็ก นอกจากการค้าแรงงานแล้ว ยังตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จะถูกล่อลวงจากจุดอ่อน
ที่ต้องการค่าตอบแทนสูงในการท�ำงาน หรือถูกข่มขู่หรือท�ำร้ายร่างกาย
จากผลการศึกษาดังกล่าว คณะผูท้ ำ� การศึกษาเสนอแนะให้รฐั บาลและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันด�ำเนินการ
ส่งเสริมให้มีการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย และป้องปรามมิให้เกิดการค้าแรงงานอย่างผิดกฎหมาย เพื่อให้
การเคลื่อนย้ายแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเกิดประโยชน์สูงสุด การมีกลไกคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้าย
ถิ่นฐาน รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติ ซึ่งจ�ำเป็น
ต้ อ งมี นโยบายระดั บ ชาติ ที่ มี การน�ำ ไปปฏิบั ติ แ ละบั งคั บ ใช้กฎอย่ า งจริง จั ง โดยอาศั ย ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
และงบประมาณ เพือ่ ท�ำให้เป้าหมายในเชิงนโยบายกลายเป็นมาตรการทีว่ ดั ผลได้ในทางปฏิบตั ิ และต้องด�ำเนิน
ไปควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาธิปไตย
หลักนิติธรรม และสันติภาพ
ส�ำหรับรายละเอียดเนื้อหางานวิจัย
สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tijthailand.org
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พระองค์ภาฯ เสด็จร่วมการประชุม
CND สมัยที่ 60
วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จไปยังส�ำนักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ (Commission on Narcotic
Drugs - CND) สมัยที่ 60 ซึ่งเน้นประเด็นการติดตามผลการด�ำเนินงานตามเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก
ในปี ค.ศ. 2016 (UNGASS 2016)
ระหว่างการประชุมในวันที่ 13 มีนาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิตยิ าภา ทรงร่วมพิธเี ปิดการประชุม และประทานพระด�ำรัสในฐานะทูตสันถวไมตรี
ของ UNODC มีใจความเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยค�ำนึงถึงบริบท
ทางสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน ทรงยกตัวอย่างจากโครงการพัฒนาตามแนว
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการที่จัดโดย TIJ และกระทรวงยุติธรรมไทย น�ำเสนอ
กระบวนการพัฒนาทางเลือกในบริบทของประเทศไทยตามแนวพระราชด�ำริฯ
ซึ่งเป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ส่วนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ทรงเป็นองค์ด�ำเนินรายการกิจกรรมคู่ขนาน
ในหัวข้อความมั่นคงของมนุษย์และหลักนิติธรรม (High-level Panel Discussion
on Human Security and the Rule of Law: Alternative Development’s
Contribution to the 2030 Agenda for Sustainable Development) ซึง่ TIJ
และรัฐบาลไทย ร่วมกับรัฐบาลเยอรมนี เปรู โคลอมเบียและ UNODC จัดขึ้น
โดยมีนายยูริ เฟโดทอฟ ผูอ้ ำ� นวยการบริหารของ UNODC ส�ำนักงานใหญ่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่างๆ ร่วมบรรยาย
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พระองค์ภาฯ ทรงเข้าร่วม
การอภิปรายระดับสูงของ
UN ที่ New York

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าร่วม
การอภิปรายระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ว่าด้วยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร ที่ส�ำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในฐานะทูตสันถวไมตรี
ด้ า นการส่ ง เสริ ม หลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาส�ำหรับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย อาทิ
กระทรวงต่างประเทศ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด และสถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ การอภิปรายระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร เป็นการประชุมระดับสูงที่จัดขึ้นเพื่อร�ำลึกในโอกาสครบรอบ 25 ปี
ของเหตุการณ์ที่นายจีโอวานนี ฟาลคอนี (Mr. Giovanni Falcone) ผู้พิพากษาชาวอิตาลี
ถูกลอบสังหารโดยกลุ่มองค์กรอาชญากรรม โดยมุ่งเน้นประเด็นการปฏิบัติตามอนุสัญญา
สหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสาร
แนบท้าย เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้หารือเกี่ยวกับแนวโน้มและความท้าทายในการรับมือกับ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในทีป่ ระชุมใหญ่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ได้ทรงกล่าวถ้อยแถลง
ยกย่องความกล้าหาญและผลงานของผู้พิพากษาจิโอวานี ฟาลคอนี และเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เสียชีวิตจากการลงมือของอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และทรงเน้นย�้ำว่า
วาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. 2030 จะส�ำเร็จได้จะต้องมีการจัดการเสริมสร้างหลักนิติธรรม
และความมั่นคงขึ้น ซึ่งในประเด็นดังกล่าวการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง
ในลักษณะองค์กรนับเป็นภารกิจส�ำคัญยิ่ง
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประทานพระด�ำรัสในการประชุม
กิจกรรมคู่ขนาน เรื่อง “ความท้าทายจากองค์กรอาชญากรรมและความร่วมมือในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ด้วยว่า การลงนามในสนธิสญั ญาระหว่างประเทศย่อมไม่เพียงพอ
ที่ส�ำคัญคือประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ควรมีการร่วมมือกันในลักษณะข้ามพรมแดน
ทั้ ง ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายในทางอาญา
นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ จ�ำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครอง
เหยื่อของอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงชุมชนด้วยเช่นกัน และทรงกล่าวถึงความเชื่อมโยง
และเกื้อกูลกันระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียนปี ค.ศ. 2025 กับวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ ซึ่งเอกสารทั้งสองฉบับจะช่วยวางกรอบแนวทางในอนาคต และเน้นย�ำ้
ถึงความจ�ำเป็นของหลักนิติธรรม สันติภาพ และเสถียรภาพที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
i 17

TIJ MoveMENTs

TIJ จัดเสวนา “ผู้ต้องขังหญิง มายาคติ
และโลกหลังกำ�แพง”
ประกาศขับเคลื่อน “ข้อกำ�หนดแมนเดลา”
เต็มรูปแบบครั้งแรกในโลก
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันเนลสัน
แมนเดลา 18 กรกฎาคม กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
ผสานความร่วมมือกับ TIJ ประกาศขับเคลื่อนการน�ำข้อก�ำหนด
แมนเดลา (Mandela Rules) ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของ
องค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง สู่การปฏิบัติ
เต็มรูปแบบเป็นแห่งแรกในโลก โดยเรือนจ�ำพิเศษธนบุรีเป็น
เรือนจ�ำน�ำร่อง โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นเรือนจ�ำต้นแบบใน
ปี 2561 เนื่องจากมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังด้วยการเคารพ
สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียม
นอกจากจะเป็นสิ่งที่สมควรกระท�ำแล้ว ยังจะช่วยเอื้ออ�ำนวย
ต่อการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมหลังพ้นโทษและช่วยลดปัญหา
การกลับมากระท�ำความผิดซ�้ำอีกทางหนึ่ง

วันที่ 27 เมษายน 2560 TIJ จัดเวทีเสวนาตีแผ่ประเด็น
“ผู้ต้องขังหญิง มายาคติ และโลกหลังก�ำแพง” เพื่อน�ำเสนอ
ภาพรวมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท�ำผิดหญิงและผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทย สาเหตุ
การกระท�ำผิดของผู้หญิง ข้อก�ำหนดกรุงเทพ และความส�ำคัญ
ของข้อก�ำหนดกรุงเทพ (The Bangkok Rules) ซึง่ เป็นข้อก�ำหนด
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการ
ที่ไม่ใช่การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิง รวมทั้งน�ำเสนอ
ชีวิตภายในเรือนจ�ำและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการแก้ไข ฟื้นฟู
และพัฒนาทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่โลก
ภายนอก
ทั้ ง นี้ การเสวนาครั้ ง นี้ เ ป็ น หั ว ข้ อ หนึ่ ง ของโครงการ
การอบรมหลักสูตรอบรมส�ำหรับผูบ้ ริหารด้านหลักนิตธิ รรมและ
การพัฒนา (TIJ Executive Program on the Rule of Law and
Development - RoLD) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเสวนาจากเครือข่าย
ผูน้ ำ� และผูบ้ ริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
จ�ำนวน 45 คน

TIJ จัดอบรมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ที่สอดคล้องตามข้อกำ�หนดกรุงเทพ
(Bangkok Rules Training)
และจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรศึกษา
เรือนจำ�ต้นแบบ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 TIJ จัดการฝึกอบรมว่าด้วยการบริหาร
จัดการผูต้ อ้ งขังหญิง ตาม “ข้อก�ำหนดกรุงเทพ” ครัง้ ที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ระดับอาวุโสของประเทศไทยและส�ำหรับกลุม่ ประเทศอาเซียน
ระหว่างวันที่ 14-25 สิงหาคม 2560 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน เตรียมความพร้อม
ก่อนกลับคืนสู่สังคม ลดโอกาสในการกระท�ำผิดซ�้ำอีก และขยายแนวคิดโครงการเรือนจ�ำต้นแบบไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้ ยังมีการพาผูเ้ ข้าอบรมไปศึกษาดูงานเรือนจ�ำทีเ่ รือนจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง อ�ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ซึง่ ได้รบั การจัดให้เป็นเรือนจ�ำต้นแบบตาม “ข้อก�ำหนดกรุงเทพ” และทัณฑสถานหญิงธนบุรี ซึง่ เป็นเรือนจ�ำทีน่ ำ� ข้อก�ำหนด
กรุงเทพไปปรับใช้
18 i

i 19

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
อาคารจีพีเอฟ อาคารบี ชั้น 15-16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. +66 (0) 2118 9400, โทรสาร. +66 (0) 2118 9425, 26
E–mail: info@tijthailand.org
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