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ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ท่ัวโลกเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 รฐับาลไทยจงึประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิ ตามพระราชก�าหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม  

พ.ศ. 2563 ท�าให้มีการปิดเมือง หรอืลอ็กดาวน์ เช่น การปิดช่องทางเข้ามา 

ในราชอาณาจกัร การปิดสถานท่ีเสีย่งต่อการตดิต่อโรค และการห้ามเข้า 

พื้นท่ีเสี่ยง เป็นต้น ซึ่งได้กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ถูกน�ามาตั้งเป็นค�าถาม 

และถกเถียงกันอย่างเข้มข้นในการหาจุดสมดุลระหว่างการจ�ากัดวง  

การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพกับการจัดการปัญหาเศรษฐกิจท่ีก�าลัง 

รุมเร้า

เปิดเมืองอย่างปลอดภัย 
ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน

บทนำา
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จากผลงานวจิยัเรือ่ง “Behavioral Insights ของครวัเรือนไทยภายใต้สถานการณ์
โควิด-19” ที่จัดท�าโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท�า 
การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน 18 จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
คือ วันที่ 5-9 เมษายน พ.ศ. 2563 วันที่ 18-19 เมษายน พ.ศ. 2563  
และวันที ่22-24 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยทัง้ 3 ช่วงเป็นการส�ารวจความคดิเห็น 
ของประชนกลุ่มเดิม พบว่าในช่วงแรกหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ อย่างเต็มท่ี แต่เมื่อ 
ผ่านไป 2 สัปดาห์ พบว่าทุกพื้นที่ให้ความร่วมมือน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด  
ซึ่งเรียกว่าเป็น “ความเหนื่อยล้าทางพฤติกรรม” 
                    
ป ัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละคนมีความสัมพันธ ์เชื่อมโยงกับการให ้
ความร่วมมือกับมาตรการทางสาธารณสุขอย่างมาก โดยพบกรณีที่ีมีการ 
ปิดเมือง หรือ “ล็อกดาวน์” คนที่มีรายได้น้อยจะพร้อมยอมรับความเสี่ยง 
จากการต้องติดเชื้อได้มากกว่า และพร้อมจะเดินทางย้ายจังหวัดทันทีหากมี 
บางจังหวัดที่เปิดเมืองก่อน ทั้งนี้ ผลจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่มักติดตาม
ข่าวสารที่เป็นภาพรวมของประเทศโดยขาดการรับรู ้ข้อมูลเชิงลึกในระดับ 
ท้องถิ่นของตนเอง ประชาชนจึงเกิดความคาดหวังว่าจะสามารถ “เปิดเมือง” 
ได้เหมือนๆ กันทุกพื้นที่ ซ่ึงในความเป็นจริงนั้นแต่ละพ้ืนท่ีมีความอ่อนไหว 
แตกต่างกัน การเปิดเมืองจึงมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน และไม่สามารถท�าได้ 
พร้อมกัน 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้จัดซีรีย์การสัมมนา 
ในหัวข้อ “Living with COVID-19” โดยร่วมกับเครือข่ายด้านหลักนิติธรรม 
เพ่ือการพัฒนาหรือ RoLD (Rule of Law and Development) ซ่ึงเป็น 
เครือข่ายของสถาบันฯ เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ 
และอุดมการณ์ด้านหลักนิติธรรมกับการพัฒนาส�าหรับเครือข่ายผู้น�ารุ่นใหม่ 
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และผู้บริหารทั้งจากองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยโครงสร้าง
หลกัสตูรได้มกีารออกแบบให้เกดิกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ่้านชดุกจิกรรม
ที่หลากหลายให้ผู ้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงความส�าคัญ และมิติการน�า 
หลักนิติธรรมไปปฏิบัติใช้ได้จริง รวมไปถึงมีอุดมการณ์ร่วมในการเป็นพลัง 
เสริมสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
มีประสิทธิภาพและอ�านวยความเป็นธรรม ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีน�าไปสู่
สังคมที่สงบสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

ซีรีย์การสัมมนา “Living with COVID-19” ครั้งแรกเน้นไปท่ีกระบวนการ 
ท่ีท�าให้ประชาชนสามารถใช้ชวิีตปกตร่ิวมกบัโรคโควดิ-19 ได้ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า 
“นิวนอร์มัล” (New Normal) โดยให้ความส�าคัญใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  



Living with Covid-19 Living with Covid-1912 13

การศึกษาและออกแบบพฤติกรรมของปัจเจกชนท่ีจะต้องปรับตัวในการ 
อยู่ร่วมกับโควิด-19 ไปอีกระยะหนึ่ง การสร้างระบบคัดกรองตรวจสอบกันเอง 
ที่เข้มแข็งในระดับชุมชน ซึ่งจะช่วยลดภาระของโรงพยาบาล และการมีระบบ 
ตดิตามทีทั่นสมยัเพือ่ให้แต่ละคนรู้ความเสีย่งของตนเอง และพืน้ที ่ในส่วนของ
หัวข้อการสัมมนาคร้ังต่อๆ มาจะกล่าวถึงประเด็นความเป็นธรรมในสังคม 
ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงระบบสุขภาพ และกลไกที่เกี่ยวข้อง  
การเข้าถึงความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และโอกาสต่างๆ การใช้เทคโนโลยี 
และโลกดิจิทัลที่กลายเป็นปัจจัยส�าคัญในการใช้ชีวิตในโลกทีต่้องเว้นระยะห่าง
ทางสังคม แต่ก็สร้างกลุ่มประชากรเปราะบางกลุ่มใหม่ที่ไม่สามารถเข้าถึง 
หรือขาดความรู้ขึน้มา และรวมไปถงึงานกระบวนการยุตธิรรมซึง่เป็นภารกจิหลกั 
ของสถาบันฯ ซึง่ได้รบัผลกระทบให้ต้องมีการปรบัตวัให้สอดรบักบัสถานการณ์
อย่างเร่งด่วนไม่น้อยไปกว่าภาคส่วนอื่นๆ 

ซีรีย์การสัมมนานี้ได้รวบรวมเอาแนวคิดจากผู ้เชี่ยวชาญและผู ้เกี่ยวข้อง 
ในหลากหลายสาขา เพราะสถาบันฯ ตระหนักดีว่าในโลกปัจจุบัน ภาครัฐ 
ไม ่สามารถด�าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ต ่อเน่ืองยั่งยืนได้โดยล�าพัง  
การเปิดเมืองอย่างปลอดภัยและฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคนิวนอร์มัลเป็นเพียง 
ความท้าทายประการหนึ่งของการก้าวสู่โลกสมัยใหม่ท่ีทุกคนทุกภาคส่วน 
จะร่วมแรงร่วมใจ และแบ่งปันประโยชน์จากการพัฒนาในทุกมิติบนพื้นฐาน 
ของความเป็นธรรม
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การป ้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป ็นภารกิจโดยตรง 

ของเจ ้าหน้าท่ีต�ารวจ แต่ในช่วงวิฤตการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิค-19 การปฏิบัติงานอยู่กับประชาชนอย่างใกล้ชิด ประกอบกับ 

รูปแบบอาชญากรรมท่ีเปลี่ยนไป ท�าให้ต�ารวจต้องรับภาระหนักขึ้น  

และจ�าเป็นต้องมีการปรับระบบการท�างานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว

ตำ�รวจ ด่�นหน้�รับอ�ชญ�กรรม
ที่เปลี่ยนไปในยุคโควิค-19

01
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ส่วนหนึ่งในอ�ำนำจหน้ำท่ีของต�ำรวจตำมพระรำชบัญญัติต�ำรวจแห่งชำติ  
มำตรำ 6 คือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำ  
และรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยของประชำชน และควำมมั่นคง 
ของรำชอำณำจักร 

ต�ำรวจถอืเป็นกลไกส�ำคัญในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม มบีทบำท
ส�ำคญัในกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม ดแูลควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 
อ�ำนวยควำมยุติธรรม และอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในหลำยด้ำน 
บทบำทของต�ำรวจมักจะเก่ียวข้องกับวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของประชำชน  
เพรำะต�ำรวจคือผู้ช่วยเหลือพ่ึงพำเม่ือประชำชนมีเหตุทุกข์ภัย อย่ำงไรก็ตำม  
ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ต�ำรวจยังมีอีกภำรกิจ 
ส�ำคัญภำยใต้กำรประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุุกเฉิุน น่ันก็คือ กำรร่วมกับทหำร 
สำธำรณสุข ฝ่่ำยปกครอง ตั�งด ่ำนตรวจและจุดคัดกรองท่ัวประเทศ 
เพ่ือจัดระเบียบกำรเดนิทำง กำรจรำจร กำรเฝ้่ำระวงัหรอืสังเกตอำกำรผู้เดินทำง 
และพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อกำรติดโรค

จำกข้อมูลสถิติจ�ำนวนคดีของส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติแสดงให้เห็นว่ำ  
ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 มีจ�ำนวนคดีท่ีรับค�ำร้องทุกข์ในแต่ละปีมำกกว่ำ  
700,000 คดี และมีจ�ำนวนคดีจับกุมได้มำกกว่ำร้อยละ 90 ของคดีท่ีรับ 
ค�ำร้องทกุข์ทั�งหมด (นบัเฉุพำะคดท่ีีมีกำรบนัทกึค�ำร้องทกุข์ในสำรบบคดอีำญำ
และปรำกฎเป็นเลขคดี)
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กำรจดัมำตรกำรป้องกนัต่ำงๆ โดยเฉุพำะกำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม สำมำรถ 
ท�ำได้ดีส�ำหรับงำนบริกำรประชำชนท่ีสถำนีต�ำรวจ ทั�งแจ้งควำม ร้องทุกข์ต่ำงๆ 
แต่ภำรกิจอีกด้ำนของต�ำรวจคือกำรออกไปเป็นสำยตรวจดูแลควำมปลอดภัย 
ของประชำชน และกำรท�ำงำนสืบสวนสอบสวนหรือเข้ำจับกุมผู้กระท�ำควำมผิด 
ซ่ึึ่งเป็นส่วนงำนท่ีจะปฏิิบติัตำมมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมได้ยำก ยกตัวอย่ำง 
เหตุกำรณ์ชำยพกอำวุธปืนท่ีขึ�นล�ำแล้ว คำดเตรียมปล้นธนำคำรย่ำนบำงปะกง 
ต�ำรวจก็จ�ำเป็นต้องเข้ำจับกุมโดยท่ีไม่สำมำรถหลีกเล่ียงกำรสัมผัสตัวกับ 
คนร้ำยได้ 

สถิติจำ�นวนคดีที่รับคำ�ร้องทุกข์ และจำ�นวนคดีจับกุมได้

ที่มำ: ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
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ในขณะท่ีลักษณะกำรท�ำงำนของต�ำรวจต้องท�ำงำนเป็นทีม ซึ่ึ่งหำกมีต�ำรวจ 
เพียงคนใดคนหนึ่งไปสัมผัสผู้ติดเชื�อ ต่อมำถูกตรวจพบว่ำติดเชื�อ คนอ่ืนๆ 
ทั�งหมดก็จะถูกกักตัวไปด้วย บำงกรณีก็อำจถึงขั�นต้องกักตัวกันทั�งโรงพัก  
หรือทั�งแฟลตต�ำรวจ ท่ีถือเป็นท่ีอยู ่อำศัยหลักท่ีต�ำรวจและครอบครัว 
อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนำดใหญ่ ซ่ึึ่งถ้ำต้องถูกกักตัว กำรเว้นระยะห่ำงกับ 
ครอบครัวและเพ่ือนต�ำรวจท่ีอยู่ใกล้กันก็เป็นเร่ืองท่ีท�ำได้ยำก

เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจมีควำมเส่ียงจำกกำรลงพื�นท่ีท่ีเป็นแหล่งกระจำยของโรค 
และจำกกำรสัมผัสกับผู้ติดเชื�อ เพรำะมีโอกำสสัมผัสหรือใกล้ชิดร่ำงกำย  
ละอองฝ่อยหรือสำรคัดหล่ังของผู้อ่ืน อีกทั�งขำดควำมพร้อมในกำรป้องกัน 
เน่ืองจำกควำมไม่พร้อมของอุปกรณ์ ทรัพยำกร และงบประมำณ รวมทั�ง 
ไม่มีแนวทำงท่ีชัดเจนในกำรป้องกันกำรติดเชื�อ และขำดกำรวำงแผนล่วงหนำ้ 
ซ่ึึ่งหำกเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจมีกำรติดเชื�อโควิด-19 อำจส่งผลกระทบต่อกำร 
ปฏิิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจโดยรวม กระทบต่อประสิทธิภำพในกำร 
ปฏิิบัติหน้ำท่ี ขำดก�ำลังพลในกำรปฏิิบัติหน้ำท่ี กระทบต่อควำมปลอดภัย 
และควำมรู้สึกม่ันใจของประชำชน หรือกลำยเป็นผู้แพร่กระจำยเชื�อเอง

ข้อมูลจำกส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ เผยสถิติต�ำรวจท่ัวประเทศที่ติดเชื�อ 
โควิด-19 ระหวำ่งวันที่ 14 มีนำคม - 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 มีเจ้ำหน้ำที่
ต�ำรวจในประเทศไทยติดเชื�อ 60 คน หำยแล้ว 48 คน กักตัวเฝ่้ำติดตำม 
อำกำร 241 คน1 โดยเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจจะต้องกักตัวที่บ้ำน เนื่องจำกยังไม่มี
สถำนที่กักตัวส�ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจ อย่ำงไรก็ตำม กำรติดเชื�อของ 
เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจในประเทศไทยยังมีอัตรำค่อนข้ำงต�่ำกว่ำต่ำงประเทศ เช่น  
ในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ มีเจ้ำหน้ำที่ติดเชื�อมำกกว่ำ 1,400 คน2 
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ในประเทศเปรู มีเจ้ำหน้ำที่ติดเชื�อกว่ำ 9,000 คน และเสียชีวิต 170 คน3  
หรือในรัฐมหำรำชำประเทศอินเดีย มีเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจติดเชื�อสูงถึง 1,498 คน4 

ม�ตรก�รเฉพ�ะหน้�
กำรท�ำงำนในรูปแบบบริกำรที่โรงพักจะมีกำรจัดที่กั�นระหว่ำงผู้ร ้องทุกข ์
และเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ มีกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย และกำรตั�งเจลล้ำงมือ 
เพื่อป้องกัน แต่กำรท�ำงำนในรูปแบบของเจ้ำหน้ำที่สำยตรวจ และเจ้ำหน้ำที่
สืบสวนสอบสวนจะไม่สำมำรถท�ำตำมมำตรกำรสำธำรณสุขที่ก�ำหนดไว้ได ้
ตลอดเวลำ ไม่สำมำรถรักษำระยะห่ำงจำกคนร้ำยได้ หำกต้องใช้ก�ำลังใน 
กำรจับกุมและควบคุมตัว โดยไม่ได้มีเคร่ืองมือป้องกันใดๆ ซ่ึึ่งคดีส่วนใหญ ่
มักมำจำกกำรเล่นพนันหรือล้อมวงดื่มเหล้ำ ซึ่ึ่งผู้ต้องหำเหล่ำนี�มักไม่ได้มี 
กำรป้องกันหรือกลัวกำรระบำดของโควิด-19 อยู่แล้ว

ด้วยข้อจ�ำกัดข้ำงต้นจึงจ�ำเป็นต้องมีมำตรกำรกำรดูแลบุคลำกรเหล่ำนี�ก่อนท่ี 
จะมีกำรติดเชื�อ โดยกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ในเร่ืองกำรป้องกันกำรติดเชื�อ 
โควิด-19 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวท่ีจ�ำเป็น เช่น หน้ำกำกอนำมัย  
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เฟสชิลด์ (face shield) ถุงมือ แอลกอฮอล์ กำรรักษำสุขภำพให้แข็งแรง  
กำรตรวจสอบข้อมูลพื�นท่ีเส่ียงหรือบุคคลท่ีเส่ียง และกำรจัดท�ำประกัน 
ควำมเจ็บป่วย รวมถึงกำรดูแลเม่ือเจ็บป่วยหรือติดเชื�อ โดยจะต้องได้รับ 
กำรรักษำพยำบำลตำมสิทธิ และออกมำตรกำรเพ่ือลดกำรแพร่ระบำดของ 
ผู้ติดเชื�อต่อครอบครัวหรือเพ่ือน อย่ำงไรก็ตำม ธรรมชำติของกำรเกิดโรค 
ตำมหลักระบำดวิทยำมี 6 ระยะ คือ ระยะร่ำงกำยปกติ ระยะของควำมเส่ียง 
ระยะติดเชื�อ ระยะมีกำรป่วยท่ีชัดเจน ระยะเกิดควำมพิกำร และระยะหำย 
หรือเสียชีวิต ทั�งนี� กำรดูแลและป้องกันกำรติดเชื�อของเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจควรให้
ควำมส�ำคัญกับ 3 ระยะแรก

แนวท�งปฏิบัติก�รของตำ�รวจในสถ�นก�รณ์โควิด-19
จำกงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรท�ำงำนของต�ำรวจและเจ้ำหน้ำท่ีในกระบวนกำร
ยุติธรรมในสถำนกำรณ์โควิด-19 ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ที่ได้น�ำเสนอ
แนวทำงในกำรปฏิิบัติตัวของต�ำรวจในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 โดยแบ่งออก
เป็น 2 ส่วน คือ มำตรกำรในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ และมำตรกำรรีบวินิจฉัุย
และกักกันตัว
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มำตรกำรในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ คือกำรป้องกนัควำมเสีย่งต่ำงๆ ท่ีจะเกดิขึ�น 
กับต�ำรวจจำกกำรปฏิิบัติหน้ำที่ ตั�งแต่กำรเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
เช่น หน้ำกำกอนำมยั เจลล้ำงมอื เฟสชลิด์ (face shield) ถงุมอืยำง หรอืแม้แต่
บำงกรณีที่อำจต้องใช้ชุด PPE (Personal Protective Equipment)  
ซึ่ึ่งหน่วยงำนจะต้องจัดสรรให้พร้อมส�ำหรับต�ำรวจทุกคน รวมทั�งควรจัดอบรม
กำรใช้อปุกรณ์ทีถ่กูต้อง นอกจำกนี�ยังมข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบักำรท�ำงำนรปูแบบ
นวินอร์มลัส�ำหรบัเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจในกำรจดักำรก�ำลงัพล โดยระบวุ่ำ ก�ำลงัพล
ที่ใช้ในงำนสำยตรวจ หรืองำนสืบสวน ซ่ึึ่งมีควำมเสี่ยงควรมีหลำยชุด 
และวำงกตกิำไม่ให้ก�ำลงัพลแต่ละชดุเข้ำมำใช้ชวิีตใกล้กนั เพรำะหำกมีชดุหนึง่ 
ต้องกกัตวั กจ็ะยงัมกี�ำลงัพลชดุอืน่ๆ ปฏิิบตัหิน้ำทีแ่ทนได้ รวมถงึต้องค�ำนงึถงึ
กำรจัดก�ำลังพลส�ำรองด้วย

ส่วนในทำงยุทธวิธีเข้ำจับกุมที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับคนร้ำยหรือผู้ต้องสงสัย  
ได้มองถึงควำมเป็นไปได้ที่จะมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้และทักษะแก่เจ้ำหน้ำที่
ต�ำรวจในกำรใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลและกำรปฏิิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงกำรจับต้อง
สำรคัดหล่ัง หรือแม้แต่กำรตั�งด่ำนคัดกรองต่ำงๆ ก็ต้องมีแนวทำงปฏิิบัติท่ีเป็น
คู่มือ เช่น ไม่ชะโงกศีรษะเข้ำไปในรถยนต์ ไม่จับหรือแตะต้องรถยนต์ หรือ 
แม้แต่กำรก�ำชับให้ใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลเท่ำนั�นตลอดกำรปฏิิบัติหน้ำท่ี รวมถึง 
ต้องมีกำรวำงแผนส�ำหรับประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กำรตรวจกำรส่งต่อรักษำ และกำรกักกันตัว

ด้ำนมำตรกำรรับวินิจฉัุยและกักกันตัว เป็นมำตรกำรท่ีครอบคลุมทั�งแนวทำง
ในกำรค้นหำเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจที่ติดเชื�อและแนวทำงกำรกักตัวของเจ้ำหน้ำที่ 
ในกระบวนกำรยุติธรรมทุกหน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยเสนอว่ำ หำกมีเจ้ำหน้ำท่ี 
ต�ำรวจท่ีต้องสงสัยว่ำจะติดเชื�อโควิด-19 ต้องรีบจ�ำแนกกลุ่มเจ้ำหน้ำท่ีเหล่ำนี� 
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ออกมำและพิจำรณำว่ำเข้ำเง่ือนไขใดบ้ำงตำมอำกำร เช่น ต้องกำรกักตัว 
หรือต้องตรวจวินิจฉัุยโรคทันที หำกพิจำรณำแล้วว่ำต้องกักตัว จะต้องด�ำเนิน 
มำตรกำรกำรกักตัวอย่ำงเป็นระบบ และต้องค�ำนึงถึงสถำนท่ีท่ีจะใช้ในกำร 
กักตัวของเจ้ำหน้ำท่ีว่ำเหมำะสมหรือไม่ 

หำกท่ีพักอำศัยของเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจไม่เหมำะสมส�ำหรับกำรกักตัว หรือสร้ำง 
ควำมยำกล�ำบำกต่อกำรกักตัว หน่วยงำนจะต้องเข้ำมำมีบทบำทในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรให้เป็นศูนย์กักกันตัวช่ัวครำว เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อครอบครัว 
เพ่ือนร่วมงำน หรือชุมชนรอบข้ำง

นอกจำกนี�มำตรกำรปรับเปล่ียนกำรตรวจตรำกำรสอบสวน หรือกำรหำ 
หลักฐำนของเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจให้เป็นในรูปแบบออนไลน์เพ่ือเป็นกำรเพ่ิม 
ช่องทำงในกำรรับแจ้งควำมจำกประชำชน ก็สำมำรถช่วยลดควำมเส่ียง 
ต่อกำรติดเชื�อโควิค-19 ได้

ม�ตรก�รที่น่�สนใจของต่�งประเทศ
หลำยประเทศมีกำรออกมำตรกำรกำรป ้องกันกำรติดเชื�อโควิด-19  
ของเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจ เช่น ประเทศนิวซึ่แีลนด์ มกีำรจดัเตรยีมชดุอปุกรณ์ป้องกัน 
ส่วนบุคคล ประเทศเกำหลีใต้มีระบบกำรจัดกำรโดยมีสำยบังคับบัญชำเข้ำมำ 
ก�ำกับดูแลโดยเฉุพำะ มีกำรแบ่งงำนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรจัดเตรียมอุปกรณ์
กำรป้องกัน โดยหน่วยงำนกลำงเป็นผู้จัดสรรให้ในกรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ลงไป 
ในพื�นท่ีเส่ียง มีกำรระบุพื�นที่เสี่ยง มีกำรให้ควำมรู ้ในกำรป้องกันตนเอง 
และกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง ยำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่งมีกำรท�ำ 
ควำมสะอำดอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรส�ำรองอุปกรณ์ให้กับผู้ต้องหำและเจำ้หนำ้ที่
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ในมุมของควำมรุนแรงในครอบครัวหรือควำมรุนแรงต่อผู้หญิงซึ่ึ่งถูกกระท�ำ 
โดยคนในครอบครัวมีแนวโน้มสูงขึ�นมำกจำกกำรปิดเมือง เนื่องจำกกำรเข้ำถึง
ควำมช่วยเหลือลดลง ซึ่ึ่งหลำยประเทศพยำยำมออกมำตรกำรที่จะช่วย 
เหลือเหย่ือ เช่น ประเทศสเปนและประเทศอิตำลีจัดให้โรงแรมเป็นสถำนท่ีพัก
ช่ัวครำวให้กับผู้ถูกท�ำร้ำย ประเทศสิงคโปร์ออกแพคเกจควำมช่วยเหลือจำกรัฐ 
ผ่ำนกำรให้เงินสนับสนุนและควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคต่ำงๆ ให้กับหน่วยงำน
ท่ีดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้สำมำรถด�ำเนินงำนต่อได้ ประเทศออสเตรเลีย 
ประกำศให้งบประมำณ เพ่ือใช้รับมือกับปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว  
โดยใช้งบประมำณไปกับระบบโทรศัพท์ท่ีเป็นหน่ึงในระบบควำมช่วยเหลือในเร่ืองนี�  
และประเทศฝ่ร่ังเศสได้ออกแบบให้ร้ำนขำยยำเป็นจุดขอควำมช่วยเหลือ  
โดยผู้ถูกกระท�ำสำมำรถพูดรหัสลับว่ำ “ขอหน้ำกำกเบอร์ 19” แล้วพนักงำนขำย 
จะให้ควำมช่วยเหลือในกำรประสำนต�ำรวจและหน่วยงำนต่ำงๆ
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อ�ชญ�กรรมในต�่งประเทศ เมื่อคนต้องอยู่บ้�น
ในช่วงกำรระบำดของโควิด-19 สถิติจำกหลำยประเทศเผยให้เห็นว่ำ เมื่อมี 
กำรปิดเมือง อำชญำกรรมในรูปแบบทั่วไป เช่น กำรลักทรัพย์ในบ้ำนเรือน  
หรือกำรค้ำยำเสพติดในท้องถนนมีแนวโน้มที่จะลดลง โดยเฉุพำะในทวีปยุโรป 
ขณะที่อำชญำกรรมใหม่ๆ อำทิ อำชญำกรรมในโลกออนไลน์มีจ�ำนวนมำกขึ�น 
เน่ืองจำกเมื่อมีกำรปิดเมืองมีผู ้ใช้อินเตอร์เน็ทเพื่อเข้ำถึงข้อมูลมำกขึ�น 
และมีแนวโน ้มที่จะเพิ่มสูงขึ�นเรื่อยๆ มีกำรสร ้ำงโดเมนในทำงที่ผิด  
เช่น กำรหลอกขำยสินค้ำ กำรหลอกขำยยำรักษำโควิด-19 หรือกำรหลอก 
เอำข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั�งในประเทศที่ยำกจน เช่น เยเมน อินเดีย  
พบอำชญำกรรมในบริบทใหม่ๆ เช่น กำรขโมยน��ำมำใช้ในกำรเกษตร เป็นต้น

แม้ว่ำกำรปิดเมืองหรือพรมแดนจะท�ำให้องค์กรอำชญำกรรมก่ออำชญำกรรม
อย่ำงกำรน�ำเข้ำสินค้ำผิดกฎหมำยหรือกำรค้ำมนุษย์ได้ยำกขึ�น แต่อำจท�ำให้
องค์กรอำชญำกรรมเหล่ำนี�มีกำรปรับรูปแบบกำรด�ำเนินงำนผิดกฎหมำย 
โดยกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วย อำทิ กำรใช้โดรนในกำรขนส่งยำเสพติด 
โดยเฉุพำะในพื�นที่ที่รัฐเขำ้ไม่ถึง

1 ข้อมูล 5 พฤษภำคม 2563. Nation. สืบค้น https://www.nationtv.tv/main/
 content/378774929
2 ข้อมูล 1 เมษำยน 2563. CNBC. สืบค้น https://www.cnbc.com/2020/04/01/more-
 than-1000-new-york-city-police-officers-are-infected-with-coronavirus.html 
3 ข้อมูล 12 มิถุนำยน 2563. MercoPress. สืบค้น https://en.mercopress.com/2020/06/
 12/peru-170-police-officers-have-died-of-covid-19-and-10-000-have-been-
 infected 
4 ข้อมูล 6 มิถุนำยน 2563. Hindustantimes. สืบค้น https://www.hindustantimes.com/
 mumbai-news/over-1-700-mumbai-police-personnel-infected-with-covid-19-
 121-new-cases-in-last-four-days/story-TJKxvyHBPsfdae60TPKELM.html 
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญาถือเป็นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการรักษา 

ความสงบเรียบร้อยในสังคม เป็นช่องทางให้ประชาชนใช้เป็นที่พึ่ง 

เพื่อยุติความขัดแย้งต่างๆ อย่างสันติ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

จึงเป ็นกลไกหลักของรัฐกลไกหน่ึงท่ีสัมพันธ์กับผู ้คนจํานวนมาก  

หากประชาชนเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมก็จะเช่ือม่ันในความสงบสุข

ปลอดภัยของตนด้วย

ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์
กับการพิจารณาคดีออนไลน์ 
นิวนอร์มัลเพื่อลดภาระประชาชน

02
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การปกครองในระบอบประชาธิิปไตย เป็นการปกครองท่ี่�อำานาจสููงสุูดเป็นของ
ประชาชน โดยม่ีการแบ่งแยกอำานาจออกเป็น 3 ฝ่่าย เพ่ื่�อให้้เกิดการตรวจสูอบ
และถ่่วงดุลกัน ได้แก่ อำานาจบริห้าร อำานาจนิติบัญญัติ และอำานาจตุลาการ 
สูำาห้รับอำานาจตุลาการเป็นอำานาจท่ี่�ดำารงไว้ซ่ึ่�งความียุติธิรรมี ผ่่านการยุติ 
ข้อพิื่พื่าที่ท่ี่�เกิดข่�นในสัูงคมี และเป็นอำานาจท่ี่�ย่ดโยงกับอำานาจของประชาชนน้อย 
ห้ากเท่ี่ยบกับอำานาจฝ่่ายบริห้ารและฝ่่ายนิติบัญญัติ เน่�องจากฝ่่ายตุลาการ 
ม่ีสูถ่านะพื่ิเศษและมี่ห้น้าท่ี่�สูำาคัญอย่างยิ�งในการอำานวยความียุติธิรรมี 
แก่ประชาชน จ่งจำาเป็นต้องออกแบบให้้ฝ่่ายตุลาการมี่อิสูระในการปฏิิบัติงาน  
ไมี่ตกอยู่ภายใต้อิที่ธิิพื่ลห้ร่อการบังคับของอำานาจฝ่่ายใด เพ่ื่�อให้้การพื่ิจารณา 
พิื่พื่ากษาอรรถ่คด่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎห้มีาย เป็นธิรรมี และปราศจากอคติ

สูถ่าบันตลุาการของไที่ย ประกอบด้วยศาลรฐัธิรรมีนญู ศาลปกครอง ศาลที่ห้าร 
และศาลยตุธิิรรมี ตามีห้ลกัแล้วระบบศาลของไที่ยเป็นระบบศาลคู่ซ่ึ่�งเป็นระบบ
ที่่�ให้้ศาลยุติธิรรมีมี่อำานาจห้น้าที่่�วินิจฉัยช่�ขาดข้อพื่ิพื่าที่คด่แพื่่งและคด่อาญา 
ห้ร่อคด่พื่ิพื่าที่ระห้ว่างเอกชนกับเอกชนโดยที่ั�วไป สู่วนการวินิจฉัยช่�ขาด 
คด่ปกครองห้ร่อคด่ที่่�เอกชนพื่ิพื่าที่กับฝ่่ายปกครองเก่�ยวกับการใช้อำานาจ 
ที่างปกครองนั�นอยู่ในอำานาจห้น้าที่่�ของศาลปกครอง ซึ่่�งมี่ระบบศาลและระบบ 
ผู่้พื่ิพื่ากษาแยกต่างห้ากจากระบบศาลและระบบผู่้พื่ิพื่ากษาของศาลยุติธิรรมี 

ศาลยุติธิรรมีจ่งมี่ห้น้าท่ี่�อำานวยความียุติธิรรมีให้้แก่ประชาชนทุี่กคนอย่าง 
เสูมีอภาค พื่ร้อมีทัี่�งพัื่ฒนาการอำานวยความียุติธิรรมีให้้ทุี่กคนสูามีารถ่เข้าถ่่ง 
ได้อย่างเที่่าเที่่ยมีกันตามีห้ลักนิติธิรรมี โดยมี่อำานาจพื่ิจารณาพื่ิพื่ากษาคด่
ทัี่�งห้มีด เว้นแต่คด่นั�นเป็นคด่ที่่�รัฐธิรรมีนูญห้ร่อกฎห้มีายบัญญัติให้้อยู ่ใน 
อำานาจของศาลอ่�น ดังนั�น ศาลยุติธิรรมีจ่งเสูม่ีอนเป็นศาลที่ั�วไปท่ี่�ประชาชน 
รู้จักและเก่�ยวข้องมีากที่่�สุูด
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วิธิ่พื่ิจารณาคด่ของศาลยุติธิรรมีในประเที่ศไที่ยนั�นเป็นระบบกล่าวห้า 
ซึ่่�งโดยปกติแล ้วศาลจะวางตัวเป ็นกลางและไมี่เข ้าไปสูอบถ่ามีพื่ยาน 
โดยไมี่จำาเป็น ดังนั�น บที่บาที่ของศาลภายใต้ระบบน่�จะเป็นเพ่ื่ยงผู่้ตัดสูินคด่
เที่่านั�น แต่ในปัจจุบันได้ม่ีการบัญญัติกฎห้มีายกำาห้นดให้้ศาลยุติธิรรมีนำาวิธิ่
พื่ิจารณาคด่ในระบบไต่สูวนไปใช้ในการพื่ิจารณาพื่ิพื่ากษาคด่บางประเภที่ได้ 
จ่งอาจกล่าวได้ว่าระบบพิื่จารณาคด่และสู่บพื่ยานของไที่ย ได้นำาห้ลักจาก 
ที่ั�งระบบกล่าวห้าและระบบไต่สูวนมีาใช้ผ่สูมีผ่สูานกนั แต่การดำาเนนิคด่ในศาล 
โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งบที่บาที่ของผู่้พื่ิพื่ากษาและการสู่บพื่ยานห้ลักฐานยังคง 
ย่ดห้ลักของระบบกล่าวห้าอยู่เป็นสู่วนให้ญ่ 
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ระบบศาลยุติธรรม
ศาลยุติธิรรมีตามีพื่ระธิรรมีนูญศาลยุตธิิรรมี พื่.ศ. 2543 มีอ่ยู่ที่ั�วราชอาณาจักร 
โดยระบบศาลยุติธิรรมีสูามีารถ่แบ่งออกได้เป็น 3 ชั�น ค่อ ศาลชั�นต้น  
ศาลชั�นอุที่ธิรณ์ ศาลชั�นฎก่า รวมีเป็นศาลทัี่�วราชอาณาจกัรจำานวน 272 ศาล  
(ไม่ีนับรวมี 9 ศาลสูาขา)

ศาลช้ันต้น เป็นชั�นแรกในการพิื่จารณาคด่ตามีกระบวนการของศาล  
โดยจะที่ำาการไต่สูวน สู่บพื่ยานวัตถุ่ บุคคล จนไปถ่่งการตัดสิูนช่�ขาด 
เป็นชั�นแรก

ศาลอุทธรณ์ เป็นชั�นต่อมีา โดยห้ากศาลชั�นต้นมี่คำาพื่ิพื่ากษาออกมีาแล้ว  
เกิดความีไมี่พื่อใจคำาตัดสูิน สูามีารถ่ขอย่�นอุที่ธิรณ์ไปยังศาลอุที่ธิรณ์ 
เพื่่�อพิื่จารณาคด่น่�อ่กครั�ง โดยทัี่�วไปสูามีารถ่อุที่ธิรณ์ทัี่�งในปัญห้าข้อกฎห้มีาย
ห้ร่อข้อเที่็จจริง รวมีถ่่งดุลยพื่ินิจของศาล ซึ่่�งอาจย่นยันคำาตัดสูินเดิมีจาก 
ศาลชั�นต้นห้รอ่เปล่�ยนแปลงคำาตดัสิูนก็ได้เช่นกนั ข่�นอยู่กับรปูคด ่พื่ยานห้ลกัฐาน 

ศาลฎีีกา เป็นศาลชั�นสููงสูดุ โดยกระบวนการศาลฎ่กาจะเห้ม่ีอนกับศาลอทุี่ธิรณ์  
ม่ีอำานาจพิื่จารณาพิื่พื่ากษาคด่ท่ี่�อุที่ธิรณ์คำาพิื่พื่ากษาห้ร่อคำาสัู�งของศาลอุที่ธิรณ์
ตามีบที่บัญญัติแห้่งกฎห้มีายว่าด้วยการฎ่กา และมี่อำานาจวินิจฉัยช่�ขาดคด่ 
ท่ี่�ศาลฎ่กาม่ีอำานาจวนิิจฉัยได้ตามีกฎห้มีายเฉพื่าะ แต่ห้ากคด่ใดม่ีปัญห้าสูำาคัญ
ไม่ีว่าจะเป็นปัญห้าข้อเท็ี่จจริงห้ร่อปัญห้าข้อกฎห้มีาย ประธิานศาลฎ่กาเห็้นว่า
ควรให้้วินิจฉัยโดยท่ี่�ประชุมีให้ญ่ของศาลฎ่กา ประธิานศาลฎ่กาม่ีอำานาจสัู�ง 
ให้้นำาปัญห้าดังกล่าวเข้าสูู่การวินิจฉัยโดยท่ี่�ประชุมีให้ญ่ของศาลฎ่กา5  ซ่ึ่�งไม่ีว่า 
ผ่ลคำาพิื่พื่ากษาจะออกมีาเป็นอย่างไร ถ่่อว่าสิู�นสุูดลงแล้วตามีกฎห้มีาย 
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ทัี่�งน่� แม้ีการดำาเนินคด่จะมีเ่ป้าห้มีายสูำาคัญค่อการนำาตัวผู่้กระที่ำาผ่ิดมีาลงโที่ษ
และเป็นการรักษาความีสูงบเร่ยบร้อยในสัูงคมี แต่การดำาเนินคด่แมี้จะเป็น
ภารกิจที่่�รัฐกระที่ำาเพื่่�อประโยชน์สูาธิารณะ แต่ขณะเด่ยวกันการนำาตัวผู้่กระที่ำา
ความีผิ่ดมีาลงโที่ษก็เป็นการกระที่ำาที่่�กระที่บต่อสูิที่ธิิและเสูร่ภาพื่ของบุคคล 
เช่นกัน ดังนั�นการดำาเนินคด่จ่งต้องเป็นกระบวนการใช้อำานาจภายใต้ห้ลัก 
นิติรัฐ และต้องเป็นกระบวนการตรวจสูอบความีจริงของเร่�องท่ี่�กล่าวห้า 
เพื่่�อช่�ขาดเร่�องที่่�กล่าวห้านั�น โดยอยู ่บนพื่่�นฐานของการค้นห้าความีจริง 
เพื่่�อรักษาประโยชน์สูาธิารณะ และการคุ้มีครองสูิที่ธิิเสูร่ภาพื่ของประชาชน 
ตามีที่่�กฎห้มีายกำาห้นด

การออกนโยบายของศาลนั�นจ่งต้องคำาน่งถ่่งการมี่สู่วนร่วมีของผู่้ที่่�จะได้รับ 
ผ่ลกระที่บจากนโยบายนั�น โดยเฉพื่าะ ประชาชน คูค่วามี บคุคลในกระบวนการ
ยุติธิรรมีทัี่�งห้ลาย ไมี่ว ่าจะเป็น ตำารวจ อัยการ ศาล และราชทัี่ณฑ์  
เพื่ราะความียุติธิรรมีไมี่ได้มี่แค่ต่อผู่้ต้องห้าเพ่ื่ยงอย่างเด่ยว ต้องคำาน่งถ่่ง 
ความีปลอดภัยของผู่้เสู่ยห้ายและสูาธิารณชนด้วย

ประธานศาลฎีกาได้ออกนโยบายปี พ.ศ. 2562 - 2563 
 l ยกระดับการคุ้มีครองสิูที่ธิิเสูร่ภาพื่ขั�นพ่ื่�นฐานของผู่้ต้องห้าและจำาเลย  
  โดยคำาน่งถ่่งเห้ย่�ออาชญากรรมีและความีสูงบสูุขของสูังคมี
 l ยกระดับมีาตรฐานการพิื่จารณาพิื่พื่ากษา เพื่่�อให้้ความียุติธิรรมี 
  เป็นที่่�ประจักษ์ โดยให้้มี่การพิื่จารณาคด่ให้้มี่ความียุติธิรรมี มี่ความี 
  ละเอ่ยดรอบคอบ อาที่ิ การให้้ความีสูำาคัญกับการอ่านสูำานวน พื่ยาน 
  ห้ลักฐาน และตรวจสูอบอย่างถ่่�ถ่้วน



นายสูราวุธิ เบญจกุล เลขาธิิการสูำานักงานศาลยุติธิรรมี นายผ่ยง ศร่วณิช กรรมีการ 
ผู่้จัดการให้ญ่ ธินาคารกรุงไที่ย ร่วมีแถ่ลงข่าวการยกระดับระบบศาลดิจิทัี่ล สูู่ระบบ 
การย่�นคำาฟ้องอิเล็กที่รอนิกสู์ (e-Filing) Version 3 เพ่ื่�อเพื่ิ�มีประสูิที่ธิิภาพื่ในการ 
พื่ิจารณาพื่ิพื่ากษาคด่ และความีสูะดวกสูบายให้้กับผู่้ใช้งานมีากยิ�งข่�น
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 l นำาเที่คโนโลย่มีาสูนับสูนุนการอำานวยความียุติธิรรมี การพิื่จารณา 
  พื่ิพื่ากษาคด่ และการมี่สู่วนร่วมีของประชาชน โดยคำาน่งถ่่งช่องที่าง 
  อ่�นที่่�สูะดวกและประห้ยัดสูำาห้รับประชาชนท่ี่�ยังไมี่สูามีารถ่เข้าถ่่ง 
  เที่คโนโลย่ได้
 l	เสูริมีสูร้างความีเข้มีแข็งของระบบการบริห้ารงานบุคคลด้วยการสูร้าง 
  ความีสูมีดุลระห้ว่างจริยธิรรมี ระบบอาวุโสู และความีรู้ความีสูามีารถ่  
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 l	สูนับสูนุนบที่บาที่ของศาลในการบังคับใช ้กฎห้มีายท่ี่�สู ่ง เสูริมี 
  สูิ�งแวดล้อมีและที่่�ไมี่ก่อภาระห้ร่อเป็นผ่ลร้ายต่อประชาชนและสัูงคมี  
  ห้ร่อ Green Court อันเป็นการสูร้างความียุติธิรรมีให้้เป็นสู่เข่ยว  
  และเป็นความียุติธิรรมีตามีธิรรมีชาตทิี่่�สูะท้ี่อนถ่่งห้ลักนิติธิรรมี

จากนโยบายดังกล่าว จะเห็้นได้ว่า กระบวนการยุติธิรรมีของไที่ยม่ีความี 
พื่ยายามีท่ี่�จะปรับปรุง แก้ไข และพัื่ฒนาเพ่ื่�อให้้ทัี่นโลกยุคดิจิทัี่ลซ่ึ่�งใช ้
ประโยชน์จากนวัตกรรมีเที่คโนโลย่มีากข่�น

ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ในศาลยุติธรรมไทย
ศาลยุติธิรรมีเป็นห้น่�งในองค์กรภาครัฐท่ี่�ม่ีภารกิจในการพิื่จารณาพื่ิพื่ากษาคด่
เพื่่�ออำานวยความียุติธิรรมีแก่ประชาชน ซึ่่�งปัจจุบันศาลยุติธิรรมีประสูบปัญห้า
คด่ล้นศาล จ่งที่ำาให้้ต้องนำาเที่คโนโลย่สูารสูนเที่ศมีาเป็นเคร่�องม่ีอช่วยพื่ัฒนา
ระบบงานเพื่่�อให้้การปฏิิบัติงานสูะดวก รวดเร็วยิ�งข่�นซึ่่�งเที่คโนโลย่สูารสูนเที่ศ
ที่่�นำามีาประยุกต์ใช้ เร่ยกว่า Electronic Court ห้ร่อ e-Court 

ระบบ e-Court ในประเที่ศไที่ยถู่กนำามีาใช้เป็นครั�งแรกในปี พื่.ศ. 2553  
เพื่่�อสูนับสูนุนการพื่ัฒนางานศาลเก่�ยวกับการบริห้ารสูำานวนคด่ และอำานวย
ความีสูะดวกให้้แก่คู ่ความีตามีนโยบายของคณะผู่้บริห้าร โดยมี่แนวคิด 
พื่่�นฐาน ค่อ ใช้งบประมีาณให้้น้อยที่่�สูุด ใช้เคร่�องมี่อที่่�มี่อยู่แล้วปรับเข้ากับ 
ระบบงานของศาล โดยต้องไม่ีกระที่บต่อการที่ำางานของผู่พ้ื่พิื่ากษา ระมีดัระวงั
ผ่ลกระที่บของกฎห้มีาย และการรักษาความีลับของคู่ความี
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ศาลยุติธิรรมีของไที่ยได ้นำาเที่คโนโลย่มีาใช ้พื่ัฒนาระบบงานต ่างๆ  
เพื่่�อเอ่�ออำานวยให้้ประชาชนเข้าถ่่งกระบวนการยุติธิรรมีได้โดยสูะดวก  
เสูย่ค่าใช้จ่ายน้อยที่่�สุูด และเท่ี่าเท่ี่ยมีกนั สูอดคล้องกบัข้อแนะนำาของกรอบแผ่น
งานระดับสูากลเพื่่�อความีเป็นเลิศที่างการศาล 4 เร่�องห้ลัก ได้แก่
 l ระบบการย่�นคำาฟ้องที่างอิเล็กที่รอนิกสู์ คู่ความีห้ร่อผู่้เก่�ยวข้องสูามีารถ่ 
  ย่�นคำาฟ้องคด่แพื่่งทีุ่กประเภที่ผ่่านช่องที่างอิเล็กที่รอนิกสู์ท่ี่�สูร้างข่�น 
  เฉพื่าะ โดยไมี่ต้องเดินที่างไปศาล และมี่ระบบการชำาระเงินอ่เพื่ย์เมีนต์ 
  เข้ามีาสูนับสูนุน 19 ศาลทัี่�วประเที่ศ โดยมี่เป้าห้มีายเพิื่�มีจำานวนศาล 
  ที่่�รองรับระบบอิเล็กที่รอนิกสู์ให้้มีากข่�นในอนาคต
 l การใช้อุปกรณ์อิเล็กที่รอนิกสู์สูำาห้รับตรวจสูอบและจำากัดการเดินที่าง 
  ของบุคคลในการปล่อยตัวชั�วคราวระห้ว่างศาลพิื่จารณา ห้ลายกรณ่ 
  ไมี่จำาเป็นต้องใช้ห้ลักที่รัพื่ย์ห้ร่อบุคคลคำ�าประกัน แต่ใช้อุปกรณ์ 
  อเิล็กที่รอนกิส์ู ห้รอ่ EM เป็นเคร่�องควบคุมี เพ่ื่�อแก้ปัญห้าความีเห้ล่�อมีลำ�า 
  ในสูังคมีและมี่สู่วนช่วยลดความีแออัดในเร่อนจำา
 l การจัดตั�งศูนย์อำานวยความียุติธิรรมีอิเล็กที่รอนิกสู์ เป็นศูนย์ให้้บริการ 
  สู่บพื่ยาน การแปลภาษาต่างประเที่ศ 28 ภาษา รวมีภาษาถิ่�น 
  และภาษาม่ีอผ่ ่านระบบว่ดิโอคอนเฟอเรนซึ่์ไปยังศาลท่ี่�ร ้องขอ  
  ช่วยประห้ยัดเวลาและค่าใช้จ ่ายของพื่ยานบุคคล ผู่ ้ เช่�ยวชาญ  
  และล่ามี เม่ี�อไม่ีต้องเดินที่างไปศาลในภูมิีลำาเนาอ่�น
 l การสู่งเอกสูารและการประกาศนัดไต่สูวนโดยวิธิ่การลงโฆษณาที่างสู่�อ 
  เที่คโนโลย่สูารสูนเที่ศ เป็นระบบอิเล็กที่รอนิกสู์กลางสูำาห้รับนัดไตสู่วน 
  คำาร้องขอต่างๆ แที่นประกาศห้นังสูอ่พื่ิมีพื่์ห้ร่อการลงโฆษณาประกาศ 
  คำาฟ้องและเอกสูารที่างคด่อ่�นในกรณ่ที่่�ไมี่สูามีารถ่สู่งเจ้าพื่นักงานศาล 
  ห้ร่อวิธิ่อ่�นได้ ที่ำาให้้คู่ความีและประชาชนไมี่ต้องเสู่ยค่าใช้จ่ายประกาศ 
  ห้นังสู่อพื่ิมีพื่์และลดขั�นตอนกระบวนพื่ิจารณาคด่ของศาล สูามีารถ่ 
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  สู่บค้นข้อมีูลได้ มี่มีาตรการรักษาความีมีั�นคงปลอดภัยและประที่ับ 
  รับรองเวลาในเอกสูารที่่�ประกาศทีุ่กครั�ง 

นอกจากน่�ยังมี่การพื่ัฒนาเที่คโนโลย่อ่กห้ลายอย่าง ที่ั�งสู่วนการให้้บริการ
ประชาชนในการเข้าถ่่งกระบวนการยุติธิรรมีและสู่วนระบบการบริห้าร 
จัดการคด่ ตลอดจนการเก็บและประมีวลผ่ลข้อมูีล เพื่่�อการวางแผ่นพัื่ฒนา 
ศาลยุตธิิรรมีในอนาคต
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ลดการคุมขังที่ไม่จ�าเป็น แนวทางแก้ ไขช่วงโควิด-19
เม่ี�อมี่การกระที่ำาผ่ิดที่างอาญาเกิดข่�นในสูังคมี ย่อมีต้องมี่การห้ามีาตรการ 
เพื่่�อจดัการกบัผู่ก้ระที่ำาความีผ่ดิและเยย่วยาผ่ลกระที่บท่ี่�เกดิข่�น โดยการลงโที่ษ
ก็จะลดห้ลั�นกันไปตามีความีร้ายแรงของการกระที่ำาความีผิ่ดนั�น ซ่ึ่�งในบรรดา 
โที่ษทัี่�งห้มีด โที่ษจำาคุกเป็นโที่ษท่ี่�ถู่กนำามีาใช้มีากท่ี่�สุูด และเป็นโที่ษท่ี่� 
จำากัดสูทิี่ธิิเสูร่ภาพื่และกระที่บต่อช่�อเสู่ยงและช่วติความีเป็นอยู่มีากท่ี่�สุูดเช่นกนั  
ดังนั�น ในกรณ่ความีผ่ิดเล็กน้อย ห้ร่อเป็นความีผ่ิดท่ี่�ไมี่ได้เป็นความีผ่ิด 
ใน ตัว เองแต ่ เป ็ นการกระที่ำ า ท่ี่� กฎห้มีายกำ าห้นดให้ ้ เป ็ นความีผ่ิ ด  
(Mala Prohibita) และไมี่ได้กระที่บต่อความีสูงบเร่ยบร้อยในสูังคมี 
อย่างรุนแรงห้ร่อเป็นความีผิ่ดร้ายแรง โที่ษจำาคุกอาจไมี่เห้มีาะสูมีเสูมีอไป  
เน่�องจากระยะเวลาการจำาคุกท่ี่�สัู�นอาจไมี่เพ่ื่ยงพื่อท่ี่�จะแก้ไข บำาบัด ฟ้�นฟู  
และยังเป็นการเพิื่�มีปัญห้านักโที่ษล้นคุก อ่กทัี่�งยังเป็นการต่ตราแก่ผู่้กระที่ำา 
ความีผิ่ดและครอบครัวผู้่กระที่ำาความีผิ่ดอ่กด้วย และท่ี่�สูำาคัญยังสู่งผ่ลต่อระบบ 
การที่ำางานของกระบวนการยุติธิรรมีในเก่อบทุี่กด้าน การคุมีขังโดยไมี่จำาเป็น 
จ่งอาจก่อให้้เกิดผ่ลเสู่ยมีากกว่าผ่ลด่ มีาตรการที่างเล่อกอ่�นท่ี่�ไม่ีใช่การคุมีขัง  
เช่น การปล่อยตัวชั�วคราวห้ร่อการขอประกันตัว การลดการเร่ยกห้ลักประกัน 
การลงโที่ษปรับ การคุมีประพื่ฤติ การที่ำางานบริการสูังคมี ห้ร่อการควบคุมี 
โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กที่รอนิกสู์ จ่งเป็นสิู�งท่ี่�ควรนำามีาพิื่จารณาเพ่ื่�อเพิื่�มี 
ความีปลอดภัยให้้สัูงคมีและลดการคุมีขังท่ี่�ไม่ีจำาเป็นในทุี่กขั�นตอน 

ด ้วยเห้ตุน่�  ในขั�นตอนการดำาเนินกระบวนการพื่ิจารณาพื่ิพื่ากษาคด่  
ศาลยุติธิรรมีจ่งได้เริ�มีการดูแลสิูที่ธิิในการปล่อยตัวชั�วคราวโดยไมี่มี่วันห้ยุด  
เพื่่�อเป็นการเพื่ิ�มีเวลาที่ำางานในการให้้บริการแก่ประชาชน ซึ่่�งจะเป็นประโยชน์
แก่ผู่้ต้องห้าในการย่�นคำาร้องขอประกันตัวได้ที่ันภายในกำาห้นดและนับเป็น 
ช่องที่างห้น่�งที่่�ช่วยลดโอกาสูในการควบคมุีตัวบุคคล
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มีาตรการเชิงรุกโดยการนำาคนออกจากคุก บุคลากรศาลได้ดำาเนินการโดย 
เข้าไปสัูมีภาษณ์ผู่้ต้องขัง เพ่ื่�อสูอบถ่ามีในเร่�องการไมี่ขอประกันตัวแมี้ว่า 
ความีผ่ิดจะไมี่ร้ายแรง ซ่ึ่�งพื่บว่าคนจำานวนห้น่�งไมี่มี่ความีรู้และความีเข้าใจ 
ในกระบวนการยุติธิรรมี รวมีถ่่งคนยากจนไมี่มี่ห้ลักที่รัพื่ย์ที่่�จะประกันตัว  
ซึ่่�งจริงๆ แล้ว แต่เดิมีการขอปล่อยตัวชั�วคราวนั�นสูามีารถ่ย่�นคำาร้องต่อศาล 
เพื่่�อขอให้้พิื่จารณาปล่อยผู่้ต้องห้าห้ร่อจำาเลยชั�วคราวโดยต้องมี่ประกัน  
ห้ร่อมีป่ระกันและห้ลักประกัน ห้ร่อไมี่ต้องมี่ประกันก็ได้ ภายในเวลาที่่�กำาห้นด 
โดยการปล่อยตัวชั�วคราวโดยไมี่มี่ห้ลักประกันนั�น เป็นการปล่อยชั�วคราว 
โดยไมี่ต้องที่ำาสูัญญาประกันและไมี่ต้องม่ีห้ลักประกันแต่อย่างใดเพื่่ยงแต่ให้้ 
ผู่้ต้องห้าห้ร่อจำาเลยสูาบานห้ร่อปฏิิญาณตนว่าจะมีาตามีนัดห้ร่อห้มีายเร่ยก
เท่ี่านั�น5 

ฉะนั�น จ่งเป็นเร่�องสูำาคัญมีากที่่�ควรมี่การที่ำาความีเข้าใจและให้้ความีรู้สูิที่ธิิ 
ในการท่ี่�จะได้รบัการปล่อยตวัชั�วคราว และสู่งเสูรมิีให้้มีก่ารย่�นคำาร้องขอปล่อย
ชั�วคราวแบบเร่ยบง่ายที่่�สุูด โดยไมี่ต้องเสูนอห้ลักประกันมีาพื่ร้อมีคำาร้องขอ
ประกัน ซ่ึ่�งจะที่ำาให้้ผู่้ต้องขังท่ี่�ไมี่ม่ีห้ลักที่รัพื่ย์ในการย่�นขอปล่อยตัวชั�วคราว 
ได้ม่ีโอกาสูท่ี่�จะได้รับการปล่อยตัวชั�วคราวมีากข่�นเพ่ื่�อลดการคุมีขังท่ี่�ไม่ีจำาเป็น 
ในทุี่กขั�นตอน (สูอบสูวน พิื่จารณา พิื่พื่ากษา) อย่างไรก็ตามีการดำาเนินการ 
ในรูปแบบน่�จะต้องม่ีการประเมิีนความีเสู่�ยง

“การประเมีินความีเสู่�ยงห้ลบห้น่” ค่อแบบฟอร์มีให้มี่ที่่�ใช้แที่น “ห้ลักที่รัพื่ย์”  
ในการประกนัตวั ลดความีเห้ล่�อมีลำ�าคนรวย-คนจน โดยการประเมีนิความีเสู่�ยง
ที่่�จะห้ลบห้น่จะถู่กใช้เป็นห้ลักเกณฑ์ให้มี่ในการพิื่จารณาปล่อยตัวชั�วคราว  
แที่นการกำาห้นดวงเงินประกันตัวไว้สููงๆ เพื่ราะถู่กมีองว่า ที่ำาให้้เกิดความี 
เห้ล่�อมีลำ�าระห้ว่างคนรวยกับคนจน ซ่ึ่�งแมี้จะถู่กกล่าวห้าในความีผิ่ด 
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แบบเด่ยวกัน แต่คนรวยสูามีารถ่ประกันตัวออกไปสูู้คด่ได้ ขณะท่ี่�คนจนต้องอยู่ 
ในเร่อนจำาพื่ร้อมีทัี่�งต่อสูู้คด่ ซ่ึ่�งในท้ี่ายท่ี่�สุูดอาจจะเป็นผู้่บริสุูที่ธิิ�

เอกสูารสูำาคญัที่่�ใช้ในการประเมิีนความีเสู่�ยงที่่�เร่ยกว่า “คำาร้องใบเด่ยว” ซึ่่�งเป็น
คำาร้องขอปล่อยตัวชั�วคราวท่ี่�ไมี่ต้องเสูนอห้ลักประกันใดๆ ยังไมี่ต้องบอกว่า 
ม่ีห้ร่อไมี่ม่ีอะไร เพื่ราะศาลอาจจะไมี่ได้ประกันอะไรเลยก็เป็นได้ ห้ากโที่ษ 
ไม่ีเกิน 10 ปี ศาลอาจปล่อยตัวชั�วคราวโดยไม่ีม่ีประกัน ห้ร่อม่ีประกันโดยเพ่ื่ยง 
ที่ำาสัูญญาไว้แต่ไม่ีต้องม่ีห้ลักที่รัพื่ย์มีาประกัน 
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โดยมีาตรการเชิงรุกน่�มีศ่าลต้นแบบที่ั�งห้มีด 10 แห่้ง เป็นศาลสู่วนกลาง 1 แห้่ง 
ค่อ ศาลอาญาธินบุร่ และกระจายไปตามีศาลภาคต่างๆ 9 ภาค ค่อศาล 
อาญาธินบุร ่ศาลจงัห้วดัธัิญบรุ ่ศาลจงัห้วดันครนายก ศาลจังห้วดันครราชสูม่ีา 
ศาลจังห้วัดมีห้าสูารคามี ศาลจังห้วัดลำาพูื่น ศาลจังห้วัดกำาแพื่งเพื่ชร  
ศาลจังห้วัดกาญจนบรุ่ ศาลจังห้วัดภูเก็ต และศาลจังห้วัดนาที่ว่ โดยม่ีเป้าห้มีาย 
ว่าภายในเด่อนมิีถุ่นายน พื่.ศ. 2563 ศาลชั�นต้นร้อยละ 70 จากทัี่�งห้มีด  
269 ศาล จะดำาเนินการตามีมีาตรการเชิงรุกได้สูำาเร็จ และภายในเด่อน 
กันยายน พื่.ศ. 2563 จะที่ำาให้้ศาลชั�นต้นทุี่กแห้่งดำาเนินการได้ ซ่ึ่�งผ่ลจาก 
มีาตรการเชิงรุกน่�จะที่ำาให้้ผู่้ต้องขังระห้ว่างไต่สูวนพิื่จารณาคด่ของศาลชั�นต้น 
ม่ีจำานวนลดลง

ในช่วงสูถ่านการณ์การแพื่ร่ระบาดของโควิด-19 น่� ศาลยุติธิรรมีเองก็เป็น 
ห้น่�งในห้น่วยงานราชการท่ี่�ได้รบัผ่ลกระที่บจากวกิฤติน่� โดยพื่บว่ามีก่ารย่�นคำาร้อง 
ขอรบัการปล่อยตวัชั�วคราวมีม่ีากข่�นอย่างเห็้นได้ชดั ศาลฎ่กาเองได้มีองเห็้นถ่ง่
ผ่ลกระที่บจากสูถ่านการณ์ดังกล่าว เพ่ื่�อเป็นการลดความีแออัดในเร่อนจำา 
อันจะนำาไปสูู่การแพื่ร่ระบาดของเช่�อไวรัสูโควิด-19 และลดผ่ลกระที่บที่างด้าน
เศรษฐกิจท่ี่�ประชาชนต้องว่างงานห้ร่อขาดรายได้ รวมีถ่่งแนวที่างการใช้ 
ดุลยพิื่นิจในการพิื่จารณาและมี่คำาสัู�งคำาขอประกันเดิมีจ่งอาจไมี่เห้มีาะสูมี  
ศาลฎ่กาจ่งได้ออกมีาตรการสูำาห้รับสูถ่านการณ์น่�ว่า ผู่้ต้องห้าห้ร่อจำาเลย 
ท่ี่�ไมี่เคยถู่กคุมีขังมีาก่อน ห้ร่อเคยได้รับการปล่อยตัวชั�วคราว ห้ร่อม่ี 
คำาพิื่พื่ากษาไมี่เกิน 5 ปี แมี้ว่ายังไมี่อุที่ธิรณ์ ฎ่กา ห้ร่อยังไมี่ได้รับอนุญาต 
ให้้อุที่ธิรณ์ ฎ่กา ศาลอาจอนุญาตให้้ได้รับการปล่อยตัวชั�วคราวโดยกำาห้นด 
เง่�อนไขเก่�ยวกับท่ี่�อยู่จำาเลย ให้้มีารายงานตัวต่อศาลทีุ่กก่�วันการใช้อุปกรณ์ 
อิเล็กที่รอนิกส์ู (Electronic Monitoring ห้ร่อ EM) ติดตามีตัว เพ่ื่�อตรวจสูอบ
ห้ร่อจำากัดการเดินที่างของผู่้ต้องห้า ห้ร่อการตั�งผู่้กำากับดูแล ในกรณ่ท่ี่� 
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จำาเลยไมี่ม่ีญาติพ่ื่�น้องท่ี่�จะดูแลได้ โดยศาลจะสูอบถ่ามีไปยังผู่้ท่ี่�เขาวางใจ  
ให้้ความีเคารพื่ ห้ร่อเป็นท่ี่�เช่�อถ่่อในชุมีชน โดยศาลห้ลายแห้่งได้จัดตั�ง 
ผู่ ้ให้ญ่บ้าน กำานัน ผู่ ้นำาชุมีชนมีาเป็นผู่ ้กำากับดูแลแที่นการเดินที่างมีา 
รายงานตัวต่อศาลโดยตรง ซ่ึ่�งศาลได้ที่ำา MOU กับกระที่รวงมีห้าดไที่ย 
มีาห้ลายปีแล้วโดยจะม่ีค่าตอบแที่นให้้ ซ่ึ่�งมีาจากเงินค่าปรับของผู่้ต้องห้าเห้ล่าน่� 
สูร้างความีมัี�นใจให้้กับชุมีชนมีากข่�นด้วย

อ่กกลุ่มีที่่�ถู่กกักขังในเร่อนจำาค่อ กลุม่ีคนที่่�ได้รับโที่ษกักขังแที่นการเสู่ยค่าปรับ 
รองประธิานศาลฎ่กาเน้นว่า “คนกลุม่ีน่�มี่ความีผ่ิดเพื่่ยงโที่ษปรับ ไมี่ควรต้อง
มีาอยู ่ในเร่อนจำา” แต่เน่�องจากบางรายไมี่มี่เงินสูำาห้รับการชำาระค่าปรับ  
โดยกฎห้มีายคดิอตัราจำาคกุแที่นค่าปรบั 500 บาที่ต่อวนั แต่จรงิๆ แล้วกฎห้มีาย
ให้้สูิที่ธิิที่่�จะไมี ่ต ้องถู่กจำาคุกด ้วยการที่ำางานบริการสูังคมีและบริการ
สูาธิารณประโยชน์ได้แที่นค่าปรับ เช่น งานในโรงพื่ยาบาล กวาดถ่นน  
ที่ำาความีสูะอาด แต่ห้ากไมี่มีก่ารตัดสูินใจที่ันที่ ่ณ ตอนนั�น ก็อาจมีก่ารคุมีขัง
ไว้ก่อน ที่ั�งน่� ศาลที่่�เช่ยงให้มี่ได้นำามีาตรการการปล่อยตัวชั�วคราวไปปรับใช้ 
โดยให้้คำาแนะนำาต ่อผู่ ้ถู่กกักขังแที่นการชำาระค่าปรับว ่าสูามีารถ่ให้้มี ่
การย่�นคำาร้องขอที่ำางานบริการสูังคมีและบริการสูาธิารณประโยชน์ต่อศาลได้ 
ซึ่่�งเป็นอ่กที่างห้น่�งที่่�สูามีารถ่ลดการคมุีขังโดยไมี่จำาเป็นได้

ด้านความีกังวลต่อความีปลอดภัยของสูังคมีจากการปล่อยตัวชั�วคราวนั�น  
ที่างศาลได้นำาแบบประเมีินความีเสู่�ยงห้ลบห้น่มีาใช้ ซึ่่�งแบบประเมีินนั�น  
ถู่กพื่ัฒนามีาจากงานวิจัยด้านพื่ฤติกรรมีศาสูตร์ ที่่�สูำานักงานศาลยุติธิรรมี 
ได้ที่ำางานร่วมีกับสูถ่าบันวิจัยและพื่ัฒนารพ่ื่พื่ัฒนศักดิ� และมีห้าวิที่ยาลัย
ศร่นครนิที่รวโิรฒประสูานมีติร เป็นงานวจิยัที่่�มีต่วัช่�วดัและมีผ่่ลคำานวณเชงิสูถ่ติิ
ช่�ว่าใครมี่ความีเสู่�ยงสููง กลาง ห้ร่อตำ�า ที่่�จะห้ลบห้น่ 
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ปัญหาการพิจารณาคดีในช่วงโควิด-19
จากสูถิ่ติคด่ปี พื่.ศ. 2561 นั�น คด่ที่่�ดำาเนินการสูำาเร็จภายใต้ศาลชั�นต้นมี่สููงถ่่ง 
599,846 คด ่ห้ร่อคดิเป็นร้อยละ 94.03 ของคด่ที่ั�งห้มีด โดยข้อห้าสูงูสูดุ 5 อนัดบั
ที่่�ข่�นสูู่การพื่ิจารณาของศาลชั�นต้น ในปี พื่.ศ. 2561 พื่บว่า อันดับ (1)  
ค่อ พื่.ร.บ.ยาเสูพื่ติดให้้โที่ษ (2) พื่.ร.บ.จราจรที่างบก (3) พื่.ร.บ.การพื่นัน 
(4) พื่.ร.บ.อาวุธิป้นฯ และ (5) ความีผิ่ดฐานลักที่รัพื่ย์ ซึ่่�งในอันดับท่ี่� 1-4  
จะเห็้นได้ว่าเป็นความีผิ่ดที่่�ไมี่มี่เห้ย่�อ ห้ร่อความีผ่ิดตามีท่ี่�กฎห้มีายกำาห้นด  
ที่่�มี่นำ�าห้นักอาชญากรรมีน้อย แต่กลับใช้พื่่�นที่่�ของศาลยุติธิรรมีมีาก6    

อ่กที่ั�งการพื่ิจารณาคด่ตามีปกติในแต่ละครั�งต ้องกระที่ำาโดยเป ิดเผ่ย 
ต่อท่ี่�สูาธิารณะ เมี่�อเกดิการแพื่ร่ระบาดของโควดิ-19 ศาลจำาเป็นต้องลดจำานวน
คนท่ี่�เข้าห้้องพิื่จารณาคด่ เพ่ื่�อห้ล่กเล่�ยงการแพื่ร่เช่�อไวรัสู ศาลจ่งได้ประกาศ
นโยบายและกำาห้นดห้ลักเกณฑ์ในการเล่�อนคด่ ค่อห้ากคด่นั�นไมี่ได ้
ก่อความีเสูย่ห้ายต่อคู่ความี ห้รอ่ฝ่่ายใดฝ่่ายห้น่�งให้้มีก่ารเล่�อนคดไ่ด้ เพ่ื่�อไม่ีให้้
ม่ีการเดนิที่างมีาศาลและต้องเผ่ชญิความีเสู่�ยงกบัการระบาด โดยการเล่�อนคด่
เป็นไปตามีท่ี่�คณะกรรมีการบริห้ารศาลยุติธิรรมี (ก.บ.ศ.) มี่มีติเมี่�อวันที่่�  
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23 มีน่าคมี พื่.ศ. 2563 เห็้นชอบให้้มีก่ารเล่�อนคด่จัดการพิื่เศษและการนดัพิื่จารณา 
คด่ต่อเน่�องในระห้ว่างวันที่่� 24 มี่นาคมี - 31 พื่ฤษภาคมี พื่.ศ. 2563 ออกไป7  

โดยก่อนห้น้าการระบาดของเช่�อไวรัสูนั�น การพิื่จารณาคด่ภายใต้ศาลชั�นต้น
สูามีารถ่พื่ิจารณาคด่ได้ภายใน 2 ปีนับจากวันที่่�รับฟ้อง และไมี่เกิน 1 ปีสูำาห้รับ
ศาลสููงไมี่ว่าจะเป็นศาลอุที่ธิรณ์ห้ร่อศาลฎ่กา ซึ่่�งเป็นไปตามีแผ่นงานที่่�ศาลได้
กำาห้นดไว้เพ่ื่�อตอบสูนองความีต้องการของประชาชนในความีรวดเร็ว 
ของการพื่ิจารณาคด่ แต่ในช่วงที่่�เช่�อไวรสัูกำาลังระบาดอย่างสููงสูุด ศาลชั�นต้น 
ที่ั�วประเที่ศต้องเล่�อนพื่ิจารณาคด่ออกไปจำานวนกว่า 160,000 คด่8 ก่อให้้เกิด
ความีล่าช้าข่�น ซ่ึ่�งอาจห้มีายถ่่งการเกิดความีไมี่ยุติธิรรมีห้ร่อการปฏิิเสูธิ 
ความียุตธิิรรมีข่�นได้

อย่างไรก็ตามี ศาลไดม้ีข่้อยกเว้นบางคด่ที่่�ไมี่สูามีารถ่เล่�อนได้ เช่น คด่อาญา 
ท่ี่�จำาเลยต้องขังอยู่ คด่แพื่่งบางประเภที่ และคด่อ่�นๆ ท่ี่�ห้ากเล่�อนคด่ไป 
อาจที่ำาให้้คูค่วามีที่ั�ง 2 ฝ่่ายห้รอ่ฝ่่ายใดฝ่่ายห้น่�งเดอ่ดร้อนห้รอ่ได้รบัความีเสู่ยห้าย 
และเมี่�อมี่การพิื่จารณาแล้วเห็้นว่าสูามีารถ่ดำาเนินกระบวนพิื่จารณาต่อไปได ้
โดยไม่ีมี่ผ่ลกระที่บต่อความีปลอดภัยของผู่้เก่�ยวข้อง 

พื่ร้อมีกันน่�ยังได้ออกระเบ่ยบราชการฝ่่ายตุลาการศาลยุติธิรรมีว่าด้วยการ
ดำาเนินคด่อาญาในศาลท่ี่�เก่�ยวกับผู่้ถู่กคุมีขังอยู่ในเร่อนจำาห้ร่อสูถ่านที่่�กักขัง 
ในระห้ว่างการแพื่ร่ระบาดของโควิด-19 พื่.ศ. 2563 ในการติดต่อระห้ว่างศาล
กับพื่นักงานสูอบสูวน พื่นักงานอัยการ ที่นายความี คู่ความี และเจ้าพื่นักงาน 
เร่อนจำาห้ร่อเจ้าห้น้าที่่�สูถ่านที่่�กักขัง อาจกระที่ำาโดยใช้สู่�ออิเล็กที่รอนิกสู์ 
ห้ร่อสู่�อที่างเที่คโนโลย่สูารสูนเที่ศอ่�นได้ พื่ร้อมีมี่การอนุโลมีให้้ศาลพิื่จารณา
ดำาเนินการสูอบถ่ามีผู่้ต้องห้าห้ร่อที่ำาการไต่สูวนพื่ยานห้ลักฐานในลักษณะการ
ประชุมีที่างจอภาพื่ด้วยเช่นกัน ซึ่่�งประกาศไว้ ณ วันที่่� 30 มี่นาคมี พื่.ศ. 25639   
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สูำาห้รับคด่ท่ี่�ม่ีการเล่�อนนัดพื่ิจารณาคด่ในช่วงเด่อนมี่นาคมี - พื่ฤษภาคมี  
พื่.ศ. 2563 เน่�องจากการแพื่ร่ระบาดของโควิด-19 นั�น ขณะน่�ศาลยุติธิรรมี 
ที่ั�วประเที่ศได้เริ�มีกลับมีาพิื่จารณาคด่ตั�งแต่วันที่่� 1 มีิถุ่นายน พื่.ศ. 2563  
ที่่�ผ่่านมีา ซึ่่�งศาลได้เริ�มีต้นนับห้น่�งกบัคด่ที่่�เล่�อนออกไปให้้เสูรจ็ด้วยความีรวดเรว็ 
สู่วนคด่ที่่�รับฟ้องให้มี่ในเด่อนเด่อนมี่นาคมี-พื่ฤษภาคมี พื่.ศ. 2563 ให้้กำาห้นด
วันนัดพื่ิจารณาคด่ตั�งแต่เด่อนสูิงห้าคมีและเด่อนกันยายน เป็นต้นไป ดังนั�น 
บุคลากรในศาลยุติธิรรมีจ่งอาจมี่ความีจำาเป็นที่่�จะต้องที่ำางานห้ร่อดำาเนินการ
ในวันห้ยุดเพื่่�อเร่งรัดให้้ทุี่กคด่เสูร็จที่ันเวลา9

การเล่�อนคด่จัดการพิื่เศษ คด่สูามัีญและคด่สูามัีญพิื่เศษท่ี่�นัดสู่บพื่ยานเดิมี 
ออกไป ซึ่่�งแน่นอนว่ามี่ผ่ลกระที่บอย่างมีากต่อประชาชน คู่ความี และผู่้มี่ 
อรรถ่คด่ และถ่่อว่าการเล่�อนพื่ิจารณาคด่ครั�งน่�จำานวนกว่า 163,620 คด่  
เป็นการเล่�อนคด่ที่่�มี่จำานวนที่่�มีากและต้องเล่�อนเป็นระยะเวลายาวนานสูุด 
ในประวัติศาสูตร์ ก็ว่าได้

มาตรการที่จะท�าให้เกิดนิวนอร์มัล
จากสูถ่านการณ์การแพื่ร่ระบาดของโควิด-19 การป้องกันการติดเช่�อแก่ 
ผู่ ้เก่�ยวข้องในคด่และบุคลากรในกระบวนการยุติธิรรมีค่อสูิ�งท่ี่�สูำาคัญท่ี่�สุูด  
ขณะเด่ยวกันการดำาเนินคด่แก่ผู้่ต้องห้าห้ร่อจำาเลย และการให้้ความีเป็นธิรรมี
กับผู่ ้เสู่ยห้าย ต้องคำาน่งถ่่งการคุ ้มีครองสิูที่ธิิและเสูร่ภาพื่ของทุี่กฝ่่าย 
อย่างเคร่งครัด การบริห้ารงานระบบยุติธิรรมีไที่ยเพ่ื่�อรองรับนิวนอร์มัีลนั�น 
ประกอบด้วย 3 สู่วน ค่อ
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 1. การเลิกใช้เอกสูาร ซ่ึ่�งต้องมี่แผ่นชัดเจนในการใช้ระบบเอกสูารดิจิทัี่ล  
  (Digital Paperless System) แบบเต็มีรูปแบบ โดยต้องประสูานกับ 
  ทีุ่กภาคสู่วนที่่�เก่�ยวข้องเพื่่�อให้้การใช้ระบบดังกล่าวมี่ประสูิที่ธิิภาพื่ 
  มีากที่่�สูุด
 2. ระบบที่างไกล เพื่่�อให้้ห้้องพื่ิจารณาคด่ว่างสูำาห้รับการพิื่จารณาคด่ 
  สูำาคัญอ่�นๆ ที่่�มี่ความีร้ายแรงมีากกว่า เช่น การขอคัดถ่่ายสูำาเนา 
  ห้รอ่ขอห้นงัสู่อรบัรองคด่ถ่ง่ที่่�สูดุผ่่านระบบบรกิารข้อมูีลคด่ศาลยุติธิรรมี  
  ห้ร่อ CIOS (Case Information Online Service) ห้ร่อการจัดที่ำา 
  จุดบริการเบ็ดเสูร็จ ณ จุดเด่ยว (One Stop Service) เพื่่�อให้้ประชาชน 
  เข้าถ่่งข้อมีลูท่ี่�เก่�ยวกับศาลยติุธิรรมีด้วย รวมีถ่่งการใช้ระบบการประชมุี 
  ที่างไกลผ่่านจอภาพื่ (Video conference) ในการสู่บพื่ยาน การอ่าน 
  คำาพิื่พื่ากษา การผั่ดฟ้องและฝ่ากขัง และการไกล่เกล่�ย ซ่ึ่�งเป็นการลด 
  การพิื่จารณาคด่ในห้้องและช่วยลดงานศาล พื่ร้อมีทัี่�งสูนับสูนุนให้้ม่ี 
  การย่�นฟ้องและคำาให้้การผ่่านระบบ E-filing ติดตามีสูถ่านะของคด่ 
  ได้ผ่่านระบบติดตามีสูำานวนห้ร่อ Tracking system
 3. การใช้มีาตรการที่างเลอ่กแที่นการจำาคกุ ซึ่่�งจะสูามีารถ่ลดภาระค่าใช้จ่าย 
  ของเร่อนจำา

ทัี่�งน่� จะต้องม่ีการพิื่จารณาให้้ครบถ่้วนทุี่กแง่มุีมี การท่ี่�ศาลพิื่พื่ากษาให้้ม่ี 
การจำาคุกทุี่กคด่อาจเน่�องจากม่ีมีาตรการแที่นการลงโที่ษห้ร่อมีาตรการ 
ที่างเล่อกท่ี่�ไมี่เพ่ื่ยงพื่อ ดังนั�นการที่ำางานของศาลจ่งต้องบูรณาการกับต้นที่าง 
ท่ี่�ต้องพิื่จารณาปรับเปล่�ยนนั�นค่อกระบวนการออกกฎห้มีาย 

โดยการแก้ไขกฎห้มีายให้้ที่ันสูมีัยนั�นต้องควบคู ่ไปกับ Paradigm Shift  
ค่อการเปล่�ยนแปลงที่ัศนคติของผู่ ้ ม่ีสู ่วนร ่วมีในกระบวนการยุติธิรรมี 
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และประชาชน รวมีถ่ง่การสูร้างความีไว้เน่�อเช่�อใจให้้อยูใ่นกระบวนการยตุธิิรรมี 
ทีุ่กขั�นตอน

นอกจาก 3 สู่วนข้างต้นแล้ว ศาลยังม่ีความีตั�งใจท่ี่�จะดำาเนินโครงการ  
Open Court ห้ร่อการเปิดศาลยุติธิรรมีให้้ประชาชนเข้าถ่่งได้ เพ่ื่�อให้้เข้าใจถ่่ง 
วิธ่ิการ และกระบวนการที่ำางานของศาลว่าโปร่งใสูจริงห้ร่อไมี่ โดยโครงการ 
นำาร่องเริ�มีต้นท่ี่�ศาลฎ่กาท่ี่�จะเปิดโอกาสูให้้ประชาชนและผู่้ท่ี่�สูนใจเข้าชมี 
ศาลฎ่กา ม่ีความีรู้ความีเข้าใจขั�นตอนการที่ำางานของศาลฎ่กาว่าม่ีระบบ 
อย่างไร ม่ีการพิื่พื่ากษาอย่างไร

นอกจากการบริห้ารจัดการคด่แล้ว ในด้านอ่�นๆ ที่่�เก่�ยวข้องก็มี่มีาตรการ 
เพื่ิ�มีข่�นด้วยเช่นกัน โดยระห้ว่างการพิื่จารณาคด่ได้กำาห้นดให้้คู ่ความี 
และผู้่เก่�ยวข้องท่ี่�ได้รับอนญุาตให้้เข้าห้้องพิื่จารณาต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมีอ่ 
และสูวมีห้น้ากากอนามียัตลอดเวลา  พื่ร้อมีต้องเว้นระยะห่้างจากผู่อ่้�นในระยะ
อย่างน้อย 1-1.5 เมีตร ห้ร่อให้้เจ้าห้น้าที่่�ห้น้าบัลลังก์จัดให้้อยู่ในบริเวณที่่� 
เห้มีาะสูมี พื่ร้อมีที่ั�งจัดให้้มี่จุดบริการเบ็ดเสูร็จ ณ จุดเด่ยว เพื่่�อให้้คู่ความี 
ห้ร่อที่นายความีสูามีารถ่ย่�นคำาคู ่ความีห้ร่อเอกสูารโดยท่ี่�มี่เจ้าห้น้าที่่�รับ 
และมีร่ะบบการติดตามีที่ราบคำาสูั�งห้ร่อความีค่บห้น้าของคด่ 

ทัี่�งน่� ในการออกห้มีายและสู่งห้มีายแจ้งวันนัดสูำาห้รับคด่ทุี่กประเภที่ต้องมี่ 
ความีระมัีดระวงั และบนัท่ี่กข้อมูีลเก่�ยวกบัเสู้นที่างและสูถ่านท่ี่�ตามีที่่�ได้ดำาเนนิ
การให้้ละเอ่ยดชัดเจน โดยควรกำาห้นดนัดพิื่จารณาแบบเห้ล่�อมีเวลา รวมีถ่่ง 
ในกรณ่ออกห้มีายเร่ยกพื่ยานบุคคลมีาเบิกความีที่่�ศาล ให้้ระบุเวลาไว้ใน 
ห้มีายเร่ยกให้้สูอดคล้องกบัเวลานดัห้ร่อเวลาที่่�พื่ยานจะต้องเข้าเบิกความี เพื่่�อลด 
ระยะเวลารอการพื่ิจารณาและลดความีแออัดในห้้องพิื่จารณา



Living with Covid-19 Living with Covid-1948 49

ด้านการติดต่องานบริเวณจุดรับบริการห้ร่อเคาน์เตอร์ระห้ว่างเจ้าห้น้าท่ี่�ศาล 
กับผู่้มีาติดต่อราชการ กำาห้นดให้้มี่เสู้นแบ่งเพ่ื่�อการเว้นระยะห้่างบุคคลอ่�น  
และให้้ศาลจัดเตร่ยมีห้น้ากากอนามีัยสูำารองไว้เพื่่�อให้้บริการแก่คู ่ความี 
ห้ร่อผู่้มีาติดต่อราชการในกรณ่ที่่�ไมี่ได้นำาห้น้ากากอนามัียติดตัวมีาศาลด้วย  
และสูำาห้รับศาลท่ี่�มี่ที่างเดินรถ่ภายในบริเวณที่่�สูะดวกกว้างขวาง อาจจัดให้้มี่
การบริการ Drive Thru เพื่่�ออำานวยความีสูะดวกแก่ผู่้มีาติดต่อโดยไมี่ต้อง 
ลงจากรถ่ ซึ่่�งจะช่วยลดจำานวนผู้่ที่่�เข้าไปในอาคาร สูะดวกแก่การดแูลสุูขอนามียั
ภายในศาล เป็นต้น
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ประโยชน์ของนิวนอร์มัลต่อประชาชน 
จากการแพื่ร่ระบาดของโควิด-19 ที่่�ได้เปล่�ยนแปลงพื่ฤติกรรมีการใช้ช่วิต 
อย่างฉับพื่ลัน ตั�งแต่ปัจเจกบุคคลไปจนถ่่งสูถ่าบันต่างๆ ซ่ึ่�งแมี้ปัจจุบัน 
สูถ่านการณ์จะเริ�มีคล่�คลาย ม่ีการผ่่อนคลายมีาตรการเป็นระยะๆ ห้ลายๆ ธุิรกิจ 
กลับมีาเปิดให้้บริการ องค์กรต่างๆ กลับมีาดำาเนินการอย่างเป็นปกติมีากข่�น  
ภายใต้รูปแบบการใช้ช่วิตแบบนิวนอร์มัีลซ่ึ่�งได้กระตุ้นให้้เกิดการเปล่�ยนแปลง 
ในทุี่กภาคสู่วนในสัูงคมี ไม่ีเว้นแม้ีแต่สูถ่าบันห้ลักอย่างศาลยุติธิรรมี

กระบวนการยุติธิรรมีที่างอาญาถ่่อเป็นกลไกสูำาคัญที่่�สุูดในการรักษาความีสูงบ
เร่ยบร ้อยในสูังคมี แต่บางครั�งกลไกนั�นกลับมี่อุปสูรรคในการเข ้าถ่่ง 
ความียุติธิรรมีของประชาชน ก่อให้้เกิดความีเห้ล่�อมีลำ�าและไมี่เที่่าเท่ี่ยมีซ่ึ่�ง 
เกิดข่�นจากห้ลายปัจจัยที่ั�งจากเศรษฐกิจ สูภาพื่แวดล้อมี และโครงสูร้างที่าง
สัูงคมี ศาลยุติธิรรมีซ่ึ่�งใกล้ชิดกับประชาชนท่ี่�สุูด จ่งมี่ภารกิจห้น้าท่ี่�อำานวย 
ความียตุธิิรรมีให้้แก่ประชาชนทุี่กคนอย่างเสูมีอภาค พื่ร้อมีทัี่�งพัื่ฒนาการอำานวย 
ความียุติธิรรมีให้้ทีุ่กคนสูามีารถ่เข้าถ่่งได้อย่างเที่่าเที่่ยมีกันตามีห้ลักนิติธิรรมี

ที่ั�งน่� ความียุติธิรรมีไมี่ได้มี่ต่อผู่้เสู่ยห้ายและสัูงคมีโดยรวมีเพ่ื่ยงอย่างเด่ยว  
แต่ควรคำาน่งถ่ง่ความียตุธิิรรมีต่อผู่ต้้องห้าห้รอ่จำาเลยด้วย ซ่ึ่�งเป็นประเดน็ปัญห้า
ด้านปฏิิบัติมีากกว่าปัญห้าเร่�องแนวคิดห้ร่อห้ลักการ ดังนั�น มีาตรการในการ
จัดการสิู�งก่ดขวางการเข้าถ่่งความียุติธิรรมีของทุี่กฝ่่ายจ่งมี่ความีสูำาคัญยิ�ง  
ซึ่่�งมีาตรการต่างๆ ของศาลยุติธิรรมีที่่�จะที่ำาให้้เป็นนิวนอร์มีัล ที่ั�งการปล่อยตัว
ชั�วคราว การย่�นขอประกันตัว การใช้เที่คโนโลย่เข้ามีามี่สู่วนร่วมีในการอำานวย
ความีสูะดวก ตดิตามี และกำากบัดแูล ไม่ีเพื่ย่งเพ่ื่�อป้องกนัยับยั�งการแพื่ร่ระบาด
ของโรค พื่ร้อมีลดผ่ลกระที่บอ่�นๆ ท่ี่�จะตามีมีาเป็นลูกโซึ่่เที่่านั�น แต่ยังเป็น 
การเริ�มีต้นการเปล่�ยนแปลงเชิงโครงสูร้างของระบบศาลยุติธิรรมีในระยะยาว 
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ลดความียุ่งยากซึ่บัซ้ึ่อนค่าใช้จ่ายที่างกระบวนการที่างกฎห้มีาย และความีล่าช้า
ในการเข้าถ่่งกระบวนการยุติธิรรมีอ่กด้วย ถ่่อเป็นการลดภาระให้้แก่ประชาชน 
และที่ำาให้้ประชาชนได้รับห้ลักประกันความีเสูมีอภาคตามีกฎห้มีาย มี่สูิที่ธิิ 
ได้รับการคุม้ีครองตามีกระบวนการอย่างเป็นธิรรมี ไม่ีถู่กก่ดกนัห้ร่อเล่อกปฏิิบตัิ
ในลักษณะต่างๆ รวมีถ่่งเป็นการลดอุปสูรรคในการเข้าถ่่งความียุติธิรรมี  
กล่าวได้ว่าเป็นการยกระดับการเข้าถ่่งความียุติธิรรมีมีากยิ�งข่�น ซึ่่�งเป็นสูิที่ธิิ 
ขั�นพื่่�นฐานที่่�สูำาคัญอย่างยิ�งของประชาชนทุี่กคน

5 ข้อมีูล ปี 2555. กองการต่างประเที่ศ สูำานักงานศาลยุติธิรรมี. สูบ่ค้น https://oia.coj.
 go.th/th/file/get/file/2019021321cc07521f6601cc8211fd0cb8ab28a2142524.pdf
6 ข้อมีูล ปี 2561. สูำานักงานศาลยุติธิรรมี. สู่บค้น https://oppb.coj.go.th/th/file/get/
 file/201909029a4098509a261a475d91b012ae144cf6150607.pdf
7 ข้อมีูล 23 มี่นาคมี 2563. กรุงเที่พื่ธิุรกิจ. สู่บค้น https://www.bangkokbiznews.com/
 news/detail/872210
8 ข้อมีูล 8 พื่ฤษภาคมี 2563. ไที่ยพื่่บ่เอสู. สู่บค้น https://news.thaipbs.or.th/
 content/292236
9 ข้อมีูล 30 มี่นาคมี 2563. สูำานักประธิานศาลฎ่กา. สู่บค้น https://opsc.coj.go.th/th/
 content/category/detail/id/8/cid/1142/iid/198000
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การบังคับใช้

มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค 

ในร้ัวเรือนจ�าท่ามกลางปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังนั้นเป็นเร่ืองท่ี

เป็นไปได้ยาก

ทางเลือกใหม่ในการลงโทษ 
หยุดวิกฤติเรือนจำาแออัด

03
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สถิติผู้ต้องขังโลก Global Prison Trends 2020
จากรายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจ�าโลกฉบับปี พ.ศ. 2563 (Global  
Prison Trends 2020)10 ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)  
ร่วมกับองค์กรการปฏิรูปการลงโทษสากล (Penal Reform International)  
จัดท�าข้ึนเพื่อน�าเสนอข้อมูลภาพรวมการบริหารจัดการเรือนจ�า และการใช้
โทษจ�าคุกทั่วโลก ชี้ให้เห็นสถิติที่น่าสนใจ คือ มีจ�านวนผู้ต้องขังทั่วโลก 
กว่า 11,000,000 คน และเรือนจ�าอย่างน้อยใน 124 ประเทศที่ก�าลังรองรับ 
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ผู้ต้องขังไว้เกินความจุมาตรฐาน ผู้ต้องขังหญิงซึ่งปัจจุบันมีกว่า 700,000 คน 
เพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 จากจ�านวนผู้ต้องขังหญิงในปี พ.ศ. 2543 โดยมี 
การคาดการณ์ว่าปัจจุบันมีเด็กจ�านวนกว่า 19,000 คนทั่วโลกที่ต้องอาศัยอยู่
ในเรือนจ�าร่วมกับมารดาที่เป็นผู้ต้องขัง 

ยิ่งไปว่านั้นมีผู้ต้องขังมากกว่า 3,000,000 คน เป็นบุคคลที่ยังไม่ถูกศาลตัดสิน
อย่างถึงท่ีสุดว่ากระท�าผิด และยังพบว่าอย่างน้อย 46 ประเทศ มีจ�านวน 
ผูต้้องขงัระหว่างการพจิารณาคดมีากกว่าผูต้้องขงัท่ีมีค�าพิพากษาเสรจ็เด็ดขาด
แล้วเสียอกี  เม่ือพจิารณาถงึลกัษณะของการกระท�าผดิ พบว่าผูต้้องขงัมากกว่า
ร้อยละ 50 กระท�าผิดในคดีที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรง มีเพียงร้อยละ 7 ที่ต้องโทษ
ในคดีอุกฉกรรจ์อย่างคดีฆาตกรรม นอกจากนี้ผู้ต้องขังกว่า 2,000,000 คน 
หรือเกินกว่าร้อยละ 20 ของประชากรผู้ต้องขังทั่วโลก เป็นผู้กระท�าผิดในคดี
ยาเสพติด โดยร้อยละ 83 ต้องโทษจากการใช้หรือมียาเสพติดในครอบครอง 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 สถิติผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30

ปัญหาของเรือนจำาท่ามกลางสถานการณ์โควิด 
จากตัวเลขข้างต้นช้ีให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมท่ัวโลกมักเลือกใช้เรือนจ�า 
เป็นเคร่ืองมือหลักส�าหรับการควบคุมผู ้ถูกกล่าวหาหรือจ�าคุกผู ้กระท�าผิด  
ส่งผลให้ประชากรจ�านวนมากหลั่งไหลเข้าสู่เรือนจ�า ด้วยสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ก�าลังคุกคามสุขภาพของประชากรท่ัวโลก 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่เรือนจ�าซึ่งเป็นพ้ืนที่ปิด แออัด และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
เช่นน้ี ย่ิงเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้มาตรการเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม
อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ผู้ต้องขังจ�านวนมากมักมีปัญหาสุขภาพก่อนเข้ามา
อยู่ในเรือนจ�า เช่น ติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ เป็นโรคติดเชื้อต่างๆ  
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(เช่น วณัโรค เอชไอว/ีเอดส์ ไวรสัตบัอกัเสบบ ีไวรสัตบัอกัเสบซ ีฯลฯ) องค์การ
อนามัยโลก หรือ WHO ได้เตือนว่าเรือนจ�าอาจกลายเป็นสถานบ่มเพาะเชื้อ 
เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว อาจเกิดการแพร่เชื้อทั้งภายใน
เรือนจ�าและระบาดสู่ภายนอก หากไม่เตรียมมาตรการป้องกันและควบคุม
อย่างเข้มงวด11 

ประเทศแรกๆ ที่พบผู้ติดเชื้อในเรือนจ�า คือ ประเทศจีน12 และอิหร่าน13  
อีกทั้งมีรายงานการเสียชีวิตของผู ้ต ้องขังจากการติดเชื้อท้ังในสหราช
อาณาจักร14 ประเทศสเปน15 ประเทศอิหร่าน16 และประเทศฝรั่งเศส17  
และยังมีกลุ่มท่ีน่าเป็นห่วง คือ ผู ้ต้องขังสูงอายุ และผู ้ต้องขังตั้งครรภ์  
เช่น ในประเทศอเมริกามีผู้ต้องขังคลอดบุตรแล้วเสียชีวิตเน่ืองจากติดเช้ือ 
โควิด-1918 ความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ภายในเรือนจ�า ยังส่งผลให้เกิดการประท้วงและจลาจลขึ้นในหลายประเทศ 
เช่น ในเรอืนจ�าเอลโมเดโล ในเมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย เกดิการประท้วง 
ที่ส่งผลให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิตอย่างน้อย 23 คน และบาดเจ็บกว่า 83 คน  
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สาเหตขุองการประท้วงเกดิจากความกงัวลของผูต้้องขงัในเรือ่งสภาพแวดล้อม
ท่ีไม่ถูกสุขอนามัยและการขาดการเอาใจใส่ที่เพียงพอของเรือนจ�า19 หรือใน
ประเทศอิตาลีที่เกิดเหตุจลาจลขึ้นในเรือนจ�าอย่างน้อย 20 แห่ง ส่วนหนึ่ง 
เกิดจากการประท้วงกฎห้ามเยี่ยมญาติที่เรือนจ�าในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวม 9 คน  
และอีก 3 คน เสียชีวิตจากการเข้าปล้นสถานพยาบาลของเรือนจ�าเพ่ือขโมยยา20

หรือในประเทศโรมาเนีย21 ประเทศจอร์แดน22 และประเทศโคลัมเบีย23  
ความกังวลและความเครียดจากมาตรการล็อกดาวน์ น�าไปสู่การประท้วง 
และการก่อจลาจลในเรือนจ�าจนท�าให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิต นอกจากน้ีการประท้วง 
ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อผู ้คุมด้วย เช่น ในประเทศเปรู24  

หรือประเทศอินโดนีเซีย25 ท่ีมีผู้คุมได้รับบาดเจ็บจากเหตุจลาจลท่ีเกิดข้ึน 

เม่ือเรือนจ�าก็ต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อรับมือกับการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ด้วยสภาวะที่เรือนจ�าเผชิญปัญหาความแออัด 
ของผู้ต้องขัง วิธีการลงโทษแบบใหม่จึงถูกน�ามาใช้งาน

ปล่อยตัวผู้ต้องขัง ลดความแออัดเรือนจำา 
การปล่อยตัวผู้ต้องขังก่อนก�าหนดจึงเป็นมาตรการท่ีหลายประเทศน�ามาใช ้
เพือ่ลดความเสีย่งของการแพร่ระบาด เช่น ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
อย่างประเทศอินโดนีเซีย เริ่มมีการปล่อยตัวผู้ต้องขังประมาณ 30,000 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ต้องขังทั้งหมด หรือประเทศเมียนมาท่ีประกาศ 
ปล่อยผู้ต้องขังเกือบ 25,000 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 4 ของผู้ต้องขังทั้งหมด26  
ประเทศฟิลิปปินส์ก็เช่นกัน มีรายงานว่าได้มีบริการปล่อยตัวผู้ต้องขังเกือบ  
10,000 คน27 ในขณะทีป่ระเทศในแถบยโุรป เช่น ประเทศไซปรสั มีการปล่อยตัว 
ผู้ต้องขัง 137 คนจากทั้งหมด 800 คน คิดเป็นร้อยละ 1728 หรือประเทศ
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โปรตุเกส ท่ีมีการปล่อยตัวนักโทษจ�านวน 1,867 คน ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาด29 และมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถปล่อยตัวผู้ต้องขังได้ราว 
1,700 - 2,000 คน30 รวมถึงประเทศอิหร่าน ซ่ึงเป็นประเทศแรกท่ีมีการปล่อยตัว 
ผู้ต้องขังเป็นจ�านวนมากถึง 85,000 คน31 รวมแล้วมีผู้ต้องขังถูกปล่อยตัว 
ในช่วงโควิด-19 กว่า 200,000 คนท่ัวโลก

สถานการณ์ในประเทศไทย  
ประเทศไทยมีเรือนจ�าและทัณฑสถานทั่วประเทศจ�านวน 143 แห่ง โดยมี 
ความจุของเรือนจ�าที่สามารถรับรองผู้ต้องขังได้ 254,302 คน แต่กลับมี
ประชากรผู้ต้องขังทั้งประเทศ 377,722 คน (ข้อมูล วันที่ 25 มีนาคม  
พ.ศ. 2563)32  ซ่ึงเกินความจุเรือนจ�าอยู่กว่า 123,000 คน ด้วยสถานการณ ์
ดังกล่าวท�าให้ประเทศไทยมีจ�านวนนักโทษสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็น
อันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดภาวะแออัดและนักโทษ 
ล้นเรอืนจ�าเช่นนีเ้ป็นเพราะ 1) การใช้โทษจ�าคุกมากจนเฟ้อ และระบบกฎหมาย 
ไม่มีทางเลือกอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพมาทดแทน และ 2) นโยบายยาเสพติด 
ของประเทศไทยที่เดินมาผิดทางหลายสิบป ี

สถิติจากกรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ระบุว่า มีประชากร 
ผู้ต้องขังเด็ดขาดท้ังหมด 309,515 คน เป็นชาย 269,291 คน และหญิง  
40,224 คน และเมื่อพิจารณาตามลักษณะความผิดในกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาด 
จะพบว่า กว่าร้อยละ 80 ของผู้ต้องขังมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รองลงมา
คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ร้อยละ 7.77) และความผิดต่อชีวิตและร่างกาย 
(ร้อยละ 5.93) ความผิดเกี่ยวกับเพศ (ร้อยละ 3.06) และความผิดอ่ืนๆ ได้แก่ 
พรบ.ป่าไม้ การพนัน อาวุธปืน คนเข้าเมือง ภยันตรายต่อประชาชน  
และความผิดลหุโทษอื่นๆ (ร้อยละ 3.05)33 
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กรมราชทัณฑ์ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19  
ท้ังการเพ่ิมมาตรการคดักรองผู้ต้องขงัเข้าใหม่อย่างเคร่งครดั การคดักรองวดัไข้ 
กลุ่มเจ้าหน้าท่ีและบุคคลภายนอกทุกรายก่อนเข้าเรือนจ�า การประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้เพ่ือป้องกันตนเองจากโรคให้กับเจ้าหน้าท่ีและผู้ต้องขังเป็นระยะ  
การด�าเนินการรณรงค์ท�าความสะอาด การงดจัดกิจกรรมท่ีต้องให้ผู้ต้องขัง 
อยู่รวมกันเป็นจ�านวนมาก และการเตรียมหน้ากากอนามัยและจัดสถานท่ี 
ให้พร้อมต่อการกักแยกผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการ 
วางแผนป้องกันและรับมืออย่างใกล้ ชิดร ่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
กรมควบคุมโรค รวมท้ังสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลแม่ข่ายต่างๆ  

ที่มา: กรมราชทัณฑ์

ลักษณะความผิดในกลุ่มผู้ต้องขังเด็ดขาด
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ภาพรวมการด�า เนินการป ้องกันและจัดการป ัญหาการแพร ่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ราชทัณฑ์ไทยยังสามารถคุมการแพร่ระบาดในเรือนจ�าได้  
จึ ง ไม ่มีการใช ้มาตรการปล ่อยตั วผู ้ ต ้ องขั ง เหมือนกับประเทศอื่ น  
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แต่ปัญหาส�าคัญที่ท้าทายคือ ในปีหน้าคาดว่าจะมีผู้ต้องขังพ้นโทษจ�านวนกว่า  
120,000 คน และจะต้องเผชิญกับโลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยท่ีมีปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจรุนแรง ดังน้ันการเตรียมความพร้อมและคัดกรองคนก่อนปล่อย 
จึงเป็นเรื่องส�าคัญ อีกทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพภายหลัง 
ถูกปล่อยตัวก็ยังมีข้อจ�ากัดอยู่

นิวนอร์มัลของการลงโทษ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัญหานักโทษล้นคุกย่ิง 
ท�าให้การบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวท�าได้ยากยิ่งขึ้น การเพิ่มจ�านวนปี 
ของการจ�าคุกหรือการเพิ่มเรือนจ�าเพื่อรองรับนักโทษคงไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืน 
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์นี้มาตรการลดจ�านวนผู้ต้องขังเป็นเรื่องที่จ�าเป็น
ท่ีต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการควบคุมตัว 
ในระยะส้ัน การลดโทษจ�าคุกในระยะยาวแล้วเน้นการคุมประพฤติ หรือไม่ให้ 
มีการขังระหว่างพิจารณาคดี รวมท้ังการลดการกระท�าผิดซ�้า น่าจะเป็น 
วิธีการท่ีเหมาะสมมากกว่า

ทางเลือกใหม่ในการลงโทษแทนการจำาคุก
การใช้มาตรการท่ีมิใช่การคุมขัง ทั้งการหลีกเลี่ยงการใช้โทษจ�าคุกในชั้น 
ก่อนพิจารณาคดีและการพิจารณาคดี  หรือการใช้มาตรการอื่นแทนการจ�าคุก
ระยะสั้นส�าหรับผู้กระท�าผิดคดีไม่รุนแรงเพ่ือลดจ�านวนผู้ต้องขังท่ีเข้าสู่เรือนจ�า 
โดยส่งเสริมให้มีการใช้วิธีการอื่นแทนการจ�าคุก เช่น การเรียกค่าปรับ  
การใช้มาตรการคุมประพฤติ หรือการควบคุมตัวควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม อาทิ การใช้ก�าไลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีที่สามารถท�าได้
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การลดโทษจ�าคุกส�าหรับคนท่ีไม่ควรติดคุกใน 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ต้องหา 
ท่ียังไม่มีค�าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่าได้กระท�าความผิด (ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 29 วรรคสอง มีจ�านวนมากถึง 
หลักแสน และผู้ท่ีไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ (ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา)  
ซ่ึงอาจเสนอให้น�ามาตรการแทนการลงโทษจ�าคุกมาใช้แทน เช่น การท�างาน 
บริการสังคม งานสาธารณประโยชน์อาจท�าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากกว่า     

การลดโทษจ�าคุกตามกฎหมาย ประเทศไทยไม่สามารถปฏิรูปการลงโทษ  
โดยลดการใช้โทษจ�าคุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะกฎหมายก�าหนด
ประเภทของโทษทางอาญา แค่ 5 ประเภท คือ โทษประหารชีวิต โทษจ�าคุก 
โทษกักขัง โทษปรับ และโทษริบทรัพย์สิน โดยวิธีการจ�าคุกถูกใช้มากท่ีสุด  
ในอดีตประเทศไทยได้มีความพยายามท่ีจะน�าทางเลือกอ่ืนเข้าใช้แทนการใช ้
โทษจ�าคุก โดยในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการทดลองใช้การคมุประพฤต ิซ่ึงภายหลัง 
ได้พัฒนาเป็นกรมคุมประพฤติในปัจจุบัน แต่ในปี พ.ศ. 2540 เน่ืองจาก 
นโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติด ท�าให้ผู้ต้องขังมีจ�านวนเพ่ิมข้ึนมาก 
ต่อมาปี พ.ศ. 2545 มีพระราชบัญญัติฟื �นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
พ.ศ. 2545 เปล่ียนคนเสพเป็นผู้ป่วย ซ่ึงแก้ปัญหาได้ดี ท�าให้ผู้ต้องขังลดลง 
จาก 260,000 คน เป็น 160,000 คน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
อาญามาตรา 89/2 ให้ศาลมีค�าส่ังขังผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไว้ในสถานท่ีอ่ืน 
นอกจากเรือนจ�าได้ แต่ต้องรับโทษจ�าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ 
ก�าหนดโทษ นอกจากน้ีมรีะบบอภยัโทษท่ีท�าในโอกาสส�าคญั และการพกัโทษ 
ซ่ึงสังคมยังมีข้อสงสัยเก่ียวกับการกระท�าผิดหลังจากได้รับการปล่อยตัว  
ท�าให้ราชทัณฑ์ของไทยต้องท�างานอย่างหนักในประเด็นเหล่าน้ี
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อย่างไรก็ตาม ระบบทางเลือกแทนจ�าคุกน้ันจ�าเป็นต้องมีกฎหมายท่ีให้ศาล 
มีทางเลือกแทนการลงโทษจ�าคุก เช่น 
 1. ใช้การบริการสังคมเป็นโทษ เช่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสกอตแลนด์  
  ศาลสามารถส่ังได้ถึง 400 ช่ัวโมง โดยหากไม่ท�า ให้จ�าคุกแทน และมีระบบ 
  ท�างานบริการสังคมของกรมคุมประพฤติ ในประเทศไทยอาจให ้
  ศาลส่ังได้สูงสุดถึง 500 ช่ัวโมง ตามการกระท�าผิด และอาจเพ่ิม 
  การส่งตัวบ�าบัดในบางกรณี 
 2. ให้กักตัวที่บ้าน โดยมีการเฝ้าติดตามผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  หรือ EM (Electronic Monitoring) 
 3. เสนอการกักขังในวันหยุดแทนการจ�าคุก เช่น ให้เข้าวันเสาร์ตอนเช้า  
  และออกวันอาทิตย์ เพ่ือให้กลับไปท�างานวันจันทร์ได้ตามปกติ  
  และต้องปฏบัิติให้ครบตามท่ีก�าหนด หากไม่สามารถปฎบัิติได้ให้กลบัไป 
  ใช้โทษจ�าคุก

ระบบทางเลือกแทนจำาคุก ต้องสร้างทัศนคติท่ีดี
ต่อผู้ต้องขังและสาธารณชน
ปัญหานักโทษล้นเรือนจ�านั้นเป็นเหมือนระเบิดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง 
ร้ายแรงต่อสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปของผู้ต้องขัง ทั้งยังเป็นภาระด้านงบ
ประมาณท่ีต้องสูญเสียไปอย่างเสียไม่ได้ การแก้ไขกฎหมายและสร้าง 
เครื่องมือให้ศาลมีความเชื่อมั่นที่จะตัดสินใช้ระบบการลงโทษอ่ืนแทน 
การจ�าคุก ทั้ งการรายงานตัวทางอิ เล็กทรอนิกส ์ การบริการสังคม  
หรือการควบคุมตัวที่บ้านที่สามารถตรวจสอบได้ โดยให้โทษจ�าคุกเป็น
มาตรการสุดท้ายในการลงโทษ เมื่อไม่มีมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมแล้ว
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10 ข้อมูล 14 พฤษภาคม 2563. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย. สืบค้น
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 2020#book/
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 other-places-of-detention
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อย่างไรก็ตาม มาตรการต่างๆ ต้องท�าให้สาธารณชนเกิดความม่ันใจว่า  
ผู้กระท�าผิดได้รับโทษจริงตามสมควร การลงโทษในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการ
ปล่อยตัวผู้กระท�าผิดให้เป็นอิสระ แต่มีระบบท่ีตรวจสอบได้ว่าผู้กระท�าผิด 
ได้ถูกควบคุมตัวที่บ้าน ท�างานบริการสังคม และมีการรายงานตัวทาง
อิเล็กทรอนิกส์จริง ดังน้ันหลายหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องท�างาน
แบบบูรณาการร่วมกันจึงจะท�าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การยกระดับการปราบปรามยาเสพติดในปี พ.ศ. 2540 เพื่อรับมือ 

กับยาบ้าท่ีมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ได้กลายเป็นภาระหนักของ

เรือนจ�าในการรับมือกับจ�านวนผู ้ต ้องขังท่ีพุ ่งสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว  

จนท�าให้ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุกทวีความรุนแรงมากขึ้น

นโยบายยาเสพติด 
ต้นตอของปัญหา

04
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ปี พ.ศ. 2540 “ยาม้า” ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “ยาบ้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ป้องกนัและปราปรามการเสพสารเสพตดิดงักล่าวโดยการใช้ชือ่ให้มคีวามหมาย
ในแง่ลบกว่าเดิม และได้มีการยกระดับแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารส�าคัญในยาบ้า
จากเดิมที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ปี พ.ศ. 2518 ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ออก
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 135 ปี พ.ศ. 2539 ก�าหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภทท่ี 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่  
16 ตุลาคม พ.ศ. 253934 เพือ่ยกระดบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดดังกล่าว 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่กลับท�าให้เกิดปัญหาการจับกุมผู้เสพยาเสพติด
มากขึน้ อนัท�าให้เกดิปัญหาผู้ต้องขงัล้นคุกตามมา ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าการท�าให้
ผู ้เสพยาเสพติดต้องรับโทษทางอาญาเป็นหนึ่งในต้นตอส�าคัญของปัญหา 
ผู้ต้องขังล้นคุก

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
พ.ศ. 254535 ซึ่งมีหลักการและเหตุผลว่า โดยหลักแล้วผู้เสพยาเสพติดม ี
สภาพเป็นผู้ป่วยอย่างหนึ่ง มิใช่อาชญากรปกติ การฟื้นฟูสมรรถภาพของ 
ผู้ติดยาเสพติดจึงสมควรกระท�าให้กว้างขวาง ซึ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด 
ยาเสพติด มีความหมายว่าการกระท�าใดๆ อนัเปน็การบ�าบัดการตดิยาเสพติด
และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการรักษาสภาพ
ร่างกายและจิตใจของผูซ้ึง่เสพยาเสพตดิให้กลบัคนืสูส่ภาพปกตโิดยไม่เสีย่งต่อ
การเป็นผู้ติดยาเสพติด การฟื้นฟูดังกล่าวจะมีคณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่ต ่างๆ  
ตามความเหมาะสม มอี�านาจและหน้าทีใ่นการพจิารณาวนิจิฉยัว่า ผู้เข้ารบัการตรวจ 
พิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผลจากการเปลี่ยนให้
ผู้เสพยาเสพติดมีฐานะเป็น “ผู้ป่วย” ไม่ใช่ “อาชญากร” ได้ช่วยลดปริมาณ 
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ผู ้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจ�าเป็นอย่างมาก จากจ�านวนผู ้ต้องขังคดี 
ยาเสพติดในปี พ.ศ. 2540 ที่สูงถึง 260,000 คน ลดลงเหลือ 160,000 คน  
ในปี พ.ศ. 2545

สถิติผู้ต้องขังยาเสพติด 
จากรายงานแนวโน้มสถานการณ์เรือนจ�าโลกฉบับปี พ.ศ. 2563 ชี้ให้เห็นว่า  
ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา จ�านวนผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีเพ่ิมสูงขึ้นถึง
ร้อยละ 30 แสดงให้เห็นว่าความพยายามในการลดจ�านวนผู้ต้องขังระหว่าง 
การพิจารณาคดี ยังอาจไม่ประสบผลส�าเร็จมากพอ นอกจากนี้ ยังมีจ�านวน 
ผู้ต้องขังกว่า 2,000,000 คน หรือเกินกว่าร้อยละ 20 ของประชากรผู้ต้องขัง 
ทั่วโลก เป็นผู้กระท�าผิดในคดียาเสพติด โดยร้อยละ 83 ต้องโทษจากการใช้
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หรือมียาเสพติดในครอบครอง นโยบายยาเสพติดท่ีเน้นการใช้โทษจ�าคุก 
เพ่ือปราบปรามความผดิยาเสพติดยังคงเป็นหนึง่ในปัจจัยหลกัท่ีส่งผลให้ประชากร 
จ�านวนมากหลั่งไหลเข้าสู่เรือนจ�า โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและอาศัยอยู่ใน
ชุมชนยากจน การลงโทษที่รุนแรงไม่ได้ช่วยลดปัญหาการใช้สารเสพติดลงได้ 
และไม่สามารถปราบปรามตัวการใหญ่ในการผลิตและเคล่ือนย้ายยาเสพติด 
ได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ประชากรผู้ต้องขังหญิงท่ีท�าผิดในคดียาเสพติด (ร้อยละ 35)  
นัน้สูงกว่าสัดส่วนของประชากรผูต้้องขงัชาย (ร้อยละ 19) ทีท่�าผดิในคดีประเภท
เดียวกันอยู่มาก ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะในประเทศไทย มีผู้ต้องขังหญิงที่เป็น 
ผูก้ระท�าผิดในคดเีหลา่นี้สูงถึงรอ้ยละ 84 ตวัเลขนี้สะท้อนถึงนโยบายยาเสพตดิ
ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้หญิง โดยงานวิจัยของ TIJ เรื่อง “เพศภาวะและ 
เส้นทางสู่เรือนจ�า: การศึกษาเรื่องเล่าของผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายคดี 
ยาเสพติดในประเทศไทย”36 ท่ีผ่านมาพบว่า ผู้หญิงท่ีต้องโทษคดียาเสพติด
จ�านวนมากมีเหตุปัจจัยการกระท�าผิดจากภาระการดูแลครอบครัว การถูก
กระท�ารุนแรง และความรู้เท่าไม่ทันการณ์หรือการถูกหลอก 

ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่าในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 มีผู้ต้องขัง
ในเรือนจ�าทั้งสิ้น 368,472 คน แบ่งเป็นนักโทษเด็ดขาด (คดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว) 
308,212 คน ผู้ต้องขงัระหว่างอทุธรณ์-ฎกีา 27,902 คน ผู้ต้องขงัระหว่างไต่สวน
และอื่นๆ 32,358 คน37
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ขณะท่ีเรือนจ�า ท่ัวประเทศไทยสามารถรองรับผู ้ต ้องขังได ้ประมาณ  
250,000 คน หมายความว่า ปัจจุบันจ�านวนผู้ต้องขังในเรือนจ�าเกินความจุ 
ของพ้ืนท่ีไปมากกว่า 100,000 คน โดยมีผู้ต้องขังที่ต้องโทษจ�าคุกตลอดชีวิต
เพียง 6,534 คน และมีผู้ต้องขังที่ต้องโทษประหารเพียง 324 คน ซึ่งรวมกัน 
แล้วไม่ถึงร้อยละ 2

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เรือนจ�าท่ัวประเทศไทยมีผู้ต้องขังรวมกันเฉล่ียไม่ต�่ากว่า 
330,000 คนต่อปี โดยในแต่ละปีกรมราชทัณฑ์ต้องรับผู้ต้องขังเพ่ิมไปเร่ือยๆ  
ซ่ึงมากกว่าจ�านวนผู้ต้องขังท่ีถูกปล่อยตัว เช่น ปี พ.ศ. 2561 มีผู้ต้องขัง 
เข้าคุกท้ังส้ิน 221,951 คน ขณะท่ีมีการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกจากคุก  
148,502 คน ดังน้ัน เม่ือทุกๆ ปี มีผู้ต้องขังเข้าเรือนจ�ามากกว่าออก ความแออัด 
ในเรือนจ�าจึงยากจะลดลง

รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ
สำารวจ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562

ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ (%)

1. นักโทษเด็ดขาด 267,147 40,017 307,164 83.659
2. ผู้ต้องขังระหว่าง 51,124 7,042 58,166 15.842
 2.1 อุทธรณ์-ฎีกา 24,819 3,419 28,238 7.691
 2.2 ไต่สวน-พิจารณา 8,281 1,472 9,753 2.656
 2.3 สอบสวน 18,024 2,151 20,175 5.495 
3. เยาวชนฝากขัง 39 3 42 0.011
4. ผู้ถูกกักกัน 27 4 31 0.008
5. ผู้ต้องขัง 1,575 184 1,759 0.479

รวมผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 319,912 47,250 367,162 100.00 
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ผลกระทบจากปัญหาผู้ต้องขังยาเสพติดล้นคุก
เม่ือจ�านวนผู้ต้องขังมีมากเกินกว่าท่ีเรือนจ�าจะรองรับได้ ปัญหาความแออัด 
จึงเกิดตามมา ส่งผลกระทบต่อการดูแลของเรือนจ�าและอาจท�าให้ประสิทธิภาพ 
ในการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังลดลง ด้วยเหตุผลทางบุคลากรและสถานท่ีท่ีไม่ 
เพียงพอต่อจ�านวนผู้ต้องขงั ย่ิงไปกว่าน้ันการท่ีพ้ืนท่ีของเรอืนจ�าเป็นพ้ืนท่ีจ�ากัด 
หากมีผู้ต้องขังท่ีมีอาการป่วยก็อาจก่อให้เกิดการติดต่อไปยังบุคคลอ่ืนได้ง่าย  
ซ่ึงการแยกผู้ต้องขังท่ีป่วยออกจากผู้ต้องขังคนอ่ืนหรือการจ�ากัดบริเวณเพ่ือยับย้ัง 
การแพร่กระจายของโรคอาจท�าได้ยากล�าบาก เน่ืองด้วยข้อจ�ากัดเร่ืองพ้ืนท่ี 
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ค่าใช้จ่ายส�าหรับเรือนจ�าถูกน�าไปใช้กับการขยายพ้ืนที่ในเรือนจ�าเพ่ือรองรับ
จ�านวนผู ้ต ้องขังท่ีเพิ่มขึ้น ส ่วนเรื่องสาธารณสุขเป ็นสิ่ง ท่ีไม ่ เพียงพอ 
ต่อความต้องการ โดยเฉพาะการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  
และด้านสาธารณสุข เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกาและยุโรป เป็นต้น  
โดยเม่ือเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังท�าให้เกิดการขาดแคลน 
ทั้งอุปกรณ์พื้นฐานที่จ�าเป็น และบุคลากรการแพทย์ที่จะให้ค�าแนะน�าและดูแล
ผู้ต้องขังในเรือนจ�า

ในแต่ละปีรัฐต้องจ่ายงบประมาณให้กับกรมราชทัณฑ์สูงถึง 12,000 ล้านบาท 
ในจ�านวนดงักล่าวแยกเป็นค่าอาหารเลีย้งผูต้้องขงั 8,000 ล้านบาท ขณะทีส่ถติิ
ผูต้้องขงัหลังปล่อยออกมามกีารกระท�าผดิซ�า้สงูกว่าร้อยละ 30 ปัญหาทีเ่กดิขึน้
ไม่ใช่เพราะราชทัณฑ์ท�างานไม่ดี แต่ต้องยอมรับว่าปริมาณผู้ต้องขังในปี  
พ.ศ. 2537 น้อยกว่าปัจจุบัน 3 เท่า ปัญหาที่เป็นระเบิดเวลาอยู่นี้จึงไม่ใช่ 
เร่ืองของราชทัณฑ์อย่างเดียว แต่เป็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรม 
ทั้งระบบ ท่ีส่งผลให้สังคมอาจได้รับอันตรายจากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่
สามารถจัดการกับอาชญากรรมได้ และอาจน�าไปสู่การเสื่อมศรัทธาต่อระบบ 
ในปี พ.ศ 2543-2544 เคยมีการแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�า ด้วยการแยก 
ผู้เสพเป็นผูป่้วยน�าตวัไปบ�าบดัรกัษา แต่ต่อมาการไม่เอาจรงิเอาจังในการบ�าบัด 
รักษา ไม่ผลักดันให้นโยบายสาธารณสุขเป็นตัวน�า ท�าให้ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก
กลับมาใหม่ 

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงที่นำาไปสู่ทางออก
ของการแก้ ไขปัญหาคดียาเสพติด
คดีส่วนใหญ่ของประเทศไทยคอืคดยีาเสพตดิ มผีูเ้สพจ�านวนมาก และบางส่วน
กลายเป็นผู้จ�าหน่าย เนือ่งจากแรงจงูใจต่างๆ ซึง่เราอาจศกึษาแนวทางตัวอย่าง
ของบางประเทศที่มองกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในลักษณะที่ไม่ใช่อาชญากรรม 
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จากข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ระบุว่า เมื่อปี พ.ศ. 2560 
มีอัตราการเกิดอาชญากรรมเพียง 49 คดีต่อประชาชน 1,000 คน ซึ่งถือว่ามี
จ�านวนน้อยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ท�าให้นายแซนเดอร์ เด็คเกอร์ รัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรม มีแผนเตรียมปิดเรือนจ�ากว่า 4 แห่งในจังหวัดนอร์ท
ฮอลแลนด์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น ก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาล 
เคยมีแผนปิดเรือนจ�า 19 แห่ง แต่สร้างความไม่พอใจให้กับพนักงานที่ท�างาน
ในเรอืนจ�า และเกรงว่าจะกระทบต่อการจ้างงานในประเทศ รัฐบาลจงึประกาศ
รับตัวผู้ต้องขังจากประเทศอื่นๆ อย่างนอร์เวย์และเบลเยียม เข้ามาฝากขัง  
เพ่ือหวังว่าเรือนจ�าจะยังคงสามารถเปิดต่อไปได้ แต่ก็ดูเหมือนว่าการปิด 
เรือนจ�าในเนเธอร์แลนด์จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะพบว่ากว่า 1 ใน 3 
ของเตียงผู้ต้องขังในเรือนจ�าทั่วประเทศนั้นว่างเปล่า และมีผู้ต้องขังราวๆ  
8,400 คนเท่าน้ัน บีบีซีรายงานว่าสาเหตุที่เนเธอร์แลนด์มีจ�านวนผู้ต้องขัง 
น้อยนั้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเนเธอร์แลนด์เน้นการแก้ปัญหาจากตัว 
ผู ้กระท�าผิด เช ่น ส่งผู ้ต ้องหาเข ้ารับการบ�าบัดยาเสพติดหากติดยา  
หรอืให้บ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่สงัคมแทน แต่จะใช้วิธกีารติดอุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ 
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ไว้กับผู้ต้องหาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเชื่อว่าเป็นการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ และมีประสิทธิภาพมากกว่าการสั่งจ�าคุก

โปรตุเกส เป็นประเทศท่ีประสบความส�าเร็จจากการใช้มาตรการทางปกครอง 
และมาตรการทางสาธารณสุขในการก�ากับและดูแลผู้เสพยาในฐานะผู้ป่วย 
แทนการลงโทษในทางอาญา เป็นการปรับนโยบายให้เหมาะสมกับบริบท 
ของสังคม รวมถึงเป็นการน�าหลักการปรับกระบวนการยุติธรรมโดยอาศัย 
ชุมชนเป็นพ้ืนฐานมาปรับใช้
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แนวคิดให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยในต่างประเทศเริ่มมาพร้อมๆ กับประเทศไทย  
ราวๆ ปี พ.ศ. 2544 โดยมีความพยายามน�าแนวคิดนี้มาใช้ในประเทศไทย 
เน่ืองจากเห็นว่าเป็นแนวทางท่ีถูกต้อง แต่เม่ือน�ามาใช้จริงกลับพบปัญหา  
เน่ืองจากประเทศไทยไม่กล้าลดระดับการลงโทษทางอาญากับผู้เสพลง  
โดยไปใช้ระบบท่ีเรียกว่าบังคับบ�าบัด คือจับตัวมาแล้วให้บ�าบัด ถ้าบ�าบัดได้ 
ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนด ก็จะส่ังไม่ฟ้องคดี แต่ถ้าไม่ท�าตามกฎเกณฑ์ ก็จะส่งตัวไป 
ด�าเนินคดีอาญา ถูกควบคุมตัว กลายเป็นปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก
 
แต่ในปีเดยีวกนันัน้ โปรตเุกสใช้มาตรการทีไ่ม่ใช้โทษทางอาญา โดยใช้มาตรการ
ทางปกครองแทน ก�าหนดให้ผู้ที่มียาในครอบครองในปริมาณไม่เกิน 10 วัน 
ของการเสพตามค่าเฉล่ีย ถือว่าเป็นผู้เสพ จะไม่ใช้มาตรการทางอาญา  
แต่ใช้มาตรการทางปกครอง โดยวิธีการคือมีคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย  
ร่วมกบัฝ่ายสาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์ เข้ามาก�าหนดว่าต้องบ�าบัดอย่างไร  
ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ใช้กลไกการปรับ เป็นกลไกทางปกครอง โดยจะไม่มีการ 
ใช้โทษทางอาญา 15 ปีให้หลังของการด�าเนินมาตรการ decriminalize  
ผู ้ เสพยาเสพติดของโปรตุเกส พบว่ามีผู ้ เสพยาลดลงมากโดยเฉพาะ 
ในกลุ่มวัยรุ่น

การจัดการกับผู้เสพยาเสพติดตามแบบประเทศโปรตุเกส หรือโปรตุเกสโมเดล
นั้นถือเป็นทางออกกลางๆ ในการแก้ไขปัญหาคดียาเสพติด โดยท�าให้ชัดเจน
ว่าผู้เสพไม่ใช่อาชญากร ใช้กลไกทางปกครอง การโน้มน้าวสู่ระบบสมัครใจ
บ�าบัด การกลับคืนสู่สังคมก็ดีขึ้น เพราะผู้เสพยาเสพติดไม่มี ‘ตราบาป’  
(stigmatization) จากการถูกลงโทษทางอาญาสามารถหางานท�าและเริ่มต้น
ชีวิตใหม่ได้โดยไม่ถูกรังเกียจจากสังคม
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โปรตเุกสได้ปรบัสถานะของยาเสพติด โดยมกีฎหมายทีร่ะบวุ่า การครอบครอง
ยาบ้าไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม และใช้แนวทางดังกล่าวมาแล้ว 12 ปี  
ปรากฏว่าคนติดยาหรือผู้เสพได้รับการบ�าบัดรักษาเพ่ิมขึ้น อัตราการใช้ของ 
วัยรุ่นลดลง อาชญากรรมเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิลดลง ยังพบว่าจ�านวนผู้ติดโรค 
อันเป็นผลสืบเน่ืองจากการใช้ยาเสพติดและเสียชีวิตลดลงจ�านวนมาก 
ประเทศไทยก็ต้องกลับมาศึกษาแล้วน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสม38

แม้ว่าหลายฝ่ายยงัมีความกงัวลว่าการน�าโมเดลของโปรตุเกสมาใช้อาจจะท�าให้
ยาบ้า หรือแอมเฟตามีนกลายเป็นของถูกกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงการ
ครอบครองยาบ้ายังคงเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่ เพียงแต่ใช้มาตรการ 
ทางปกครองแทนการใช้โทษอาญาเหมือนในปัจจุบัน ส่วนผู้ค้ายาบ้าก็คงต้อง
ถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ในขณะที่การแพร่ระบาดที่มีปริมาณสูง
ขึ้นเรื่อย ๆ  ไม่ใช่เฉพาะไทยหรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่แพร่ไป
ในภูมภิาคอืน่ ๆ  ของโลก39 การท�าให้ยาบ้าเป็นสิง่ถกูกฎหมายยิง่เป็นไปได้ยาก

34 ข้อมูล 19 มิถุนายน 2561. กรมสุขภาพจิต. สืบค้น https://www.dmh.go.th/news/
 view.asp?id=1214
35 ข้อมูล มิถุนายน 2547. ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
 สืบค้น http://web.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_044.htm
36 ข้อมูล มกราคม 2562. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย. สืบค้น https://www.
 tijbangkokrules.org/uploads/publications/pUxN8DfSaW59EEDhG09d9SHsR9TB
 dtqgHFqrymBC.pdf
37 ข้อมูล 1 ธันวาคม 2562. กรมราชทัณฑ์. สืบค้น http://www.correct.go.th/rt103pdf/
 report_result.php?date=2019-12-01&report=
38 ข้อมูล 12 พฤษภาคม 2563. กระทรวงยุติธรรม. สืบค้น https://www.moj.go.th/
 view/43826
39 ข้อมูล 6 กรกฎาคม 2559. ส�านักข่าวอิศรา. สืบค้น https://www.isranews.org/
 thaireform-other-news/48215-tij_48215.html
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน 

ท�าให้รัฐบาลของหลายประเทศต้องออกมาตรการต่างๆ เพื่อชะลอ 

การแพร่ระบาด และลดโอกาสในการติดเช้ือของประชาชนกลุ่มเสี่ยง  

เช่น บุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนกลุ่มที่จะมีอาการรุนแรงหาก

ติดเช้ือ และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมา  

หน่ึงในมาตรการที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ น�ามาใช้ในการจัดการกับ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างได้ผลก็คือ การล็อกดาวน์

ประเทศ อย่างไรก็ตาม อีกด้านหน่ึงของการใช้มาตรการน้ีกลับส่งผล

ให้ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงข้ึนได้

ความรุนแรงในครอบครัว 
ภัยเงียบในช่วงที่ทุกคนต้องอยู่บ้าน

05
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มาตรการล็อกดาวน์ภายในประเทศ เช่น การให้ประชาชนกักตัวอยู่ในบ้าน  
การปิดสถานบริการและสถานที่ต่างๆ การห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกัน
เป็นจ�านวนมาก รวมถึงการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เม่ือมาตรการ 
ล็อกดาวน์ถูกน�ามาใช้อย่างเคร่งครัด พบว่ามีการรายงานเกี่ยวกับความรุนแรง
ในครอบครัวที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ เนื่องจากผู้หญิงและเด็กต้องใช้เวลา 
อยู่ในบ้านของตนเองมากขึ้นหรือแทบจะตลอดเวลา ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส 
ในการเผชิญกับความรุนแรงจากคนในครอบครัวได้มากขึ้นเช่นกัน40

ข้อมูลรายงานเหตุเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวจากหลายประเทศ พบว่า 
ความรุนแรงในครอบครัวมีจ�านวนเพ่ิมสูงขึ้นประมาณ ร้อยละ 20 ไปจนถึง 
ร้อยละ 50 เนื่องจากผู ้หญิงและเด็กที่เผชิญกับความรุนแรงภายในบ้าน  
ไม่สามารถหนีออกไปหาแหล่งพึ่งพิงอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถเข้าถึง
บริการท่ีให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีที่เป็นเหยื่อของความรุนแรง 
ภายในครอบครัวอีกด้วย เช่น ในประเทศจีน พบว่า ในช่วงการล็อกดาวน์  
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจได้รับรายงานเหตุความรุนแรงภายในครอบครัวเพิ่มมากข้ึน 
ถงึสามเท่าเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ล้ว เช่นเดยีวกบัในประเทศสเปน 
พบว่า เพียงช่วงต้นของการใช้มาตการล็อกดาวน์ ก็ได้รับแจ้งจากสายด่วน 
เกี่ยวกับความรุนแรงภายในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 20 จากปกติ

จากข้อมลูการรายงานเหตท่ีุเพ่ิมข้ึนดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้หญิงและเด็ก 
ในหลายพ้ืนท่ีท่ัวโลกอาจมีความเส่ียงมากข้ึนท่ีจะเป็นเหย่ือของความรุนแรง 
ในครอบครัว โดยมีอุปสรรคในการเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือ ซ่ึงเหตุ 
ความรุนแรงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ อาจท�าให้ผู้หญิง 
และเด็กกลายเป็นกลุ่มเปราะบางมากย่ิงข้ึน 
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ลักษณะความรุนแรงประเภทต่างๆ 
ความรุนแรงประเภทต่างๆ ท่ีพบในผู้หญิงและเด็ก ในช่วงสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข้อมูลจาก WHO (องค์การอนามัยโลก)  
ในปี ค.ศ. 2020 พบว่า หลายประเทศมีการรายงานความรุนแรงในครอบครัว
จากสายด่วน ต�ารวจ และผู้ให้บริการอ่ืนๆ โดยในเด็ก พบว่า เป็นลักษณะ 
ของการทารุณกรรมเด็ก41 ส่วนในผู้หญิง เป็นความรุนแรงท่ีเกิดจากคู่รัก 
หรือคู่สมรส

การทารุณกรรมเด็กสามารถแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่
l การท�าร้ายร่างกาย 
l การล่วงละเมิดทางเพศ
l การท�าร้ายทางอารมณ์
l การทอดทิ้ง

ส่วนความรุนแรงที่เกิดจากคู่รักหรือคู่สมรส หมายถึง พฤติกรรมท่ีคู่รักหรือ 
อดีตคู่รักกระท�าอันตรายทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ ของอีกฝ่าย  
เช่น ความก้าวร้าวทางร่างกาย การบบีบงัคบัทางเพศ การทารณุกรรมทางจิตใจ 
และพฤติกรรมการควบคุม 
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รายงานจาก WHO ยังพบว่าช่วงที่ต้องอยู่บ้าน คู่รักอาจมีความต้องการ 
ที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศเพิ่มมากขึ้น อาจน�าไปสู่การบีบบังคับทางเพศ 
หรอืเพศสมัพนัธ์แบบไม่พงึประสงค์ได้ นอกจากนีย้งัอาจมปัีญหาเรือ่งการเข้าถงึ 
การป้องกันที่ลดลง เช่น การใช้ถุงยางอนามัย และการคุมก�าเนิด ซึ่งอาจก่อ 
ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อร่างกายและจิตใจของอีกฝ่ายได้42

ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาที่ถูกซ่อนเร้น
การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงที่ เป ิดเผยต่อสาธารณะในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ 
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง เนื่องจากเหยื่ออาจจะเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือ 
และรายงานเหตุการณ์ได้ยากกว่าสถานการณ์ปกติ ดังนั้นอาจเป็นอุปสรรค
ส�าคัญในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยเช่นกัน
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ข้อมูลจาก WHO รายงานว่า เดก็มอีปุสรรคมากกว่าผูใ้หญ่ในการออกจากบ้าน
เพื่อเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือ และเด็กเล็กมักไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่เข้าถึง 
ช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือได้ เม่ือมีการปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดยังท�าให้เด็กขาดพื้นที่ปลอดภัยและเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือ 
นอกจากนี้เด็กใช้เวลาออนไลน์มากขึ้น ท�าให้เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด 
ทางออนไลน์เพิ่มข้ึนเช่นกัน ส่วนในผู้หญิง การใช้โทรศัพท์ หรือการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตในช่วงที่ต้องอยู่ในบ้านตลอดเวลา อาจถูกจ�ากัดหรือถูกตรวจสอบ
โดยคู ่ รักหรือคู ่สมรสของตนเอง ท�าให้ไม่สามารถแจ้งเรื่องของตนเอง 
หรือขอความช่วยเหลือได้ นอกจากนี้ในความสัมพันธ์ของคู่รักหรือคู่สมรส 
ส�าหรับผู้หญิงบางส่วนยังอาจมีปัจจัยเกี่ยวกับการพึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจ 
ร่วมด้วย เช่น การเล้ียงดูบุตร ซ่ึงอาจเป็นอีกปัจจัยท่ีท�าให้ผู้หญิงไม่สามารถ
เปิดเผยความรุนแรงที่ตนเองเผชิญอยู่43
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ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มสูงขึ้น และการเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือ
การล็อกดาวน์ท�าให้เด็กและสตรีเผชิญความรุนแรงภายในบ้านมากขึ้น  
อีกท้ังยังเข้าถึงความช่วยเหลือจากภายนอกได้ยากกว่าสถานการณ์ปกติ  
อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความกดดันทางเศรษฐกิจท�าให้เกิดการทะเลาะ 
เบาะแว้งภายในครอบครัว รวมถึงการไม่มีสถานที่หลบหนีจากความรุนแรง  
ส่งผลให้มีการรายงานความรุนแรงภายในบ้านมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก 
โดยในประเทศสเปน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 ประเทศฝรั่งเศส ร้อยละ 30  
และประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 33 ในขณะที่ประเทศไทยมีการรายงานปัญหา
ความรนุแรงภายในประเทศน้อยลง อนัน�ามาซึง่ข้อสงสยัว่าสาเหตทุีก่ารรายงาน 
น้อยลงนั้นอาจมาจากอุปสรรคในการรายงานและการเข้าถึงความช่วยเหลือ

UNICEF ได้แสดงทัศนะว่า การท่ีชุมชนได้รับผลกระทบ ท�าให้เด็กท่ีเสี่ยงต่อ 
การได้รับความรุนแรง การทารุณกรรม หรือการแสวงหาประโยชน์ ยิ่งมีความ
เปราะบางมากขึ้น ความวุ่นวายของสังคมและเศรษฐกิจ จะเพิ่มความเสี่ยง
ส�าหรับผูห้ญงิทีอ่ยูใ่นช่วงแรกของการสมรส ผู้หญงิตั้งครรภ ์และผูห้ญงิทีไ่ด้รบั
ความรนุแรงท่ีเกดิจากพืน้ฐานเพศสภาพ44 นอกจากนีก้ารกกัตวัยงัส่งผลให้เดก็
ที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงภายในบ้านหรือทางออนไลน์ห่างไกลจากการ 
ได้รับความช่วยเหลือ ความเครียด ตราบาปที่มาจากความเจ็บป่วย  
และความตึงเครียดทางการเงิน ท�าให้สถานการณ์ครอบครัวและชุมชนแย่ลง 

กลไกที่ควรเข้ามารองรับ
การรับมือกับความรุนแรงในครอบครัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 มีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ซึ่งมีข้อเสนอแนะ 
และค�าแนะน�าจากองค์กรต่างๆ ที่เสนอนโยบายและแผน ส�าหรับการจัดการ
กับปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
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WHO ได้เสนอแนะแนวทางในการรับมือกับความรุนแรงภายในครอบครัว 
ที่เกิดขึ้นในช่วงล็อกดาวน์ที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน เช่น 

l รัฐบาลและผู้ก�าหนดนโยบาย ต้องจัดเตรียมบริการท่ีจ�าเป็นส�าหรับปัญหา 
 ความรุนแรงต่อผู ้หญิงไว้ในแผนการเตรียมความพร้อมและการรับมือ 
 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งการให้เงินสนับสนุน และการระบุ 
 ช่องทางเพือ่ให้ผูห้ญงิสามารถเข้าถงึบรกิารต่างๆ ได้ ในบรบิทของมาตรการ 
 การเว้นระยะห่างทางสังคม 
l การอ�านวยความสะดวกด้านสุขภาพ ควรระบุและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ 
 ที่มีในท้องถ่ินส�าหรับผู้ได้รับความรุนแรง เช่น สายด่วน บ้านพักฉุกเฉิน  
 ศูนย์พักพิงส�าหรับเหยื่อจากการข่มขืน และการให้ค�าปรึกษา 
l ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือโดยการสนับสนุน 
 ทีส่�าคญัและการรกัษาทางการแพทย์ ได้แก่ การรบัฟังอย่างเข้าใจความรูสึ้ก  
 การซักถามถึงความต้องการและข้อกังวล การเพิ่มความปลอดภัย  
 และการส่งต่อผู้รอดชีวิตไปยังบริการต่างๆ 
l องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน จ�าเป็นต้องมีบริการส�าหรับผู ้หญิงที่ได้รับ 
 ความรุนแรงและลูกของพวกเขา ในแผนการรับมือกับสถานการณ ์
 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และต้องมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
 กรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงที่มีการรายงาน 
l สมาชิกชุมชน ควรได้รับการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 
 ของความรุนแรงต่อผู้หญิงในช่วงการระบาดใหญ่นี้ และความต้องการ 
 ในการตดิต่อและช่วยเหลอืผูห้ญงิท่ีได้รบัความรนุแรง รวมถงึข้อมลูเกีย่วกบั 
 สถานที่ที่ให้การช่วยเหลือผู้รอดชีวิต
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l ผู้หญงิท่ีก�าลงัเผชญิกบัความรุนแรง อาจพยายามเข้าถงึครอบครวัและเพือ่น 
 ท่ีสามารถให้การสนับสนุนได้ หรือขอความช่วยเหลือจากสายด่วน  
 หรอืค้นหาบริการในท้องถิน่ทีจั่ดให้กบัผู้ทีร่อดชวิีตจากเหตุรนุแรง นอกจากนี ้
 ควรมีแผนเก่ียวกับความปลอดภัยในกรณีที่ความรุนแรงมีการยกระดับขึ้น  
 เช่น การมีเพ่ือนบ้าน เพ่ือน ญาติ หรือที่พักพิง ที่สามารถไปหาได้ 
 หากจ�าเป็นต้องออกจากบ้านทันทีเพื่อความปลอดภัย 

เลขาธิการสหประชาชาติได้เสนอแนะแนวทางการป้องกันและยุติความรุนแรง
ในครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยให้ความส�าคัญกับการจัดบริการ
ช ่วยเหลือเด็กและสตรีที่ เผชิญเหตุรุนแรง สามารถเข ้าถึงได ้สะดวก  
เช่น การลงทุนในการให้บริการทางออนไลน์ และองค์กรภาคประชาสังคม 
ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลอืได้ การจดัท�าระบบการเตือนภยัฉกุเฉนิในร้านขายยา 
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และร้านขายของใช้จ�าเป็น การประกาศให้บ้านพักฉุกเฉินเป็นบริการที่ม ี
ความจ�าเป็น รวมถึงการสร้างช่องทางปลอดภัยที่ช่วยให้ผู้หญิงสามารถขอ 
ความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ให้ผู้กระท�าผิดรู้ตัว นอกจากนี้ยังควร
เพิ่มการรณรงค์เกี่ยวกับการตระหนักรู้ต่อสาธารณะ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชาย
และเด็กผู้ชาย 

ในด้านของกระบวนการยุติธรรมนั้น จ�าเป็นต้องมีการสร้างความมั่นใจแก่
สาธารณชนว่า ระบบศาลยุติธรรมจะด�าเนินคดีกับผู ้กระท�าผิดในเหต ุ
ความรุนแรงต่างๆ อย่างแน่นอน และอาจใช้วิธีการหลีกเลี่ยงการปล่อยตัว 
ผู้ต้องหาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ 
โดยข้อมูลจาก UN WOMEN เสนอให้มีการสร้างความตระหนักของต�ารวจ 
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และฝ่ายตุลาการเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่เพิ่มสูงขึ้น 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจัดให้มีการฝึกอบรม 
เกี่ยวกับวิธีตอบสนอง การปกป้องตนเอง และการส่งต่อผู้เสียหายและผู้รอด
ชีวิตไปยังบริการที่เหมาะสม45 

ทางด้านเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นล�าดับแรกๆ  
เช่น บุคลากรด้านสุขภาพ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ของศาล 
รวมทั้งบ้านพักฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา ที่ยังต้องท�างานในช่วงวิกฤต
ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควรได้รับการฝึกอบรมด้านการสนบัสนนุ
ทางจิตสังคมด้วย เพ่ือให้เข้าใจและปฏิบัติต่อผู้เสียหายได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ ควรให้การฝึกอบรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาและด้านการ 
ให้บริการส�าหรับเด็กโดยเฉพาะ เกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อมูลที่จ�าเป็น  
ในกรณีที่เด็กต้องเผชิญเหตุทารุณกรรมที่บ้านหรือเสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อ 
ทางออนไลน์

แนวปฏิบัติที่เหมาะสม ควรเป็นไปในลักษณะที่สามารถแยก “ผู้กระท�า”  
ออกจากบ้านแทน “ผูถ้กูกระท�า” โดยมเีจ้าหน้าทีท่ีส่ามารถตดิต่อและสามารถ
ให้ความช่วยเหลือได้ทันที 

ในต่างประเทศมีตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อรับมือกับความรุนแรงภายใน
ครอบครัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น
l ประเทศฝรัง่เศส มกีารออกแบบร้านขายยาให้เป็นจดุช่วยเหลอื โดยผูถ้กูกระท�า 
 สามารถพูดรหัสลับว่า “ขอหน้ากากเบอร์ 19” จากน้ันพนักงานขาย 
 จะช่วยเหลือโดยประสานต�ารวจและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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l ประเทศสเปนในช่วงที่มาตรการล็อกดาวน์มีความเข้มงวดสูงสุด รัฐบาล 
 ได้ประกาศให้ผู้หญิงสามารถออกจากบ้านได้โดยไม่ถูกปรับ เพื่อรายงาน 
 เหตุการณ์ที่ได้รับความรุนแรง
l ประเทศเยอรมนี ทาง Katrin Goring-Eckardt หัวหน้าพรรคกรีน  
 ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเพ่ิมเงินให้กับบ้านพักพิงท่ีปลอดภัย และกระตุ้น 
 ให้ทางการเปล่ียนโรงแรมหรอืเกสต์เฮ้้าส์ท่ีว่างให้เป็นท่ีพักพิง และใช้เง่ือนไข 
 ท่ีอนุญาตให้ผู้หญิงท่ีอยู่ในสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงสามารถ 
 ออกจากบ้านของตนเองได้ 
l ประเทศแคนาดา ให้มีการเปิดที่พักพิงส�าหรับผู้ประสบเหตุความรุนแรง 
 ในครอบครัวในช่วงล็อกดาวน์ ให้แก่ผู้ที่เผชิญกับความรุนแรงทางเพศ 
 และความรุนแรงอื่นๆ ที่เกิดจากพื้นฐานเพศสภาพ
l ประเทศจีน มีการใช้ hashtag #AntiDountryViolenceDuringEpidemic  
 เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย เพ่ือรวบรวมและเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลออนไลน์  
 ส�าหรับการเปิดเผยเรื่องความรุนแรงในครอบครัวในช่วงล็อกดาวน์ 

ส�าหรบัในประเทศไทย หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่างมกีารตระหนกัในเรือ่งเกีย่วกบั
ความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 เนื่องจากประเทศไทยมีมาตรการล็อกดาวน์ให้ประชาชน 
อยูใ่นบ้านเช่นกนั การเข้าถงึช่องทางออนไลน์เพ่ือแจ้งเหตุหรอืขอความช่วยเหลอื 
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นประเด็นที่ส�าคัญ

ปัจจุบันประเทศไทยมีการสร้างแชทบอท (Chatbot) ที่มีชื่อว่า MySis ผ่านทาง 
Facebook Messenger ในการให้ความรู้ทางกฎหมาย และให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นในการให้ค�าปรึกษาและเสนอทางออกอย่างเข้าใจแก่ผู ้ที่ได้รับ 
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ความรนุแรง ซ่ึงโครงการนีเ้กดิขึน้ภายใต้ความร่วมมอืของโครงการ “พลกิไทย” 
โดย ดีแทค บริษัทโอเพ่นดรีม และพ.ต.ท.หญิง เพรียบพร้อม เมฆิิยานนท์ 
นอกจากน้ียังมีการจัดท�าแดชบอร์ด (Dashboard) เพ่ือให้ผู้พบเห็นสามารถ 
แจ้งเบาะแสความรุนแรงภายในท่ีพบเห็น และเป็นการเพ่ิมช่องทางให้ผู้ถูกกระท�า 
สามารถเข้าถงึกระบวนการยติุธรรมได้มากข้ึน รวมถงึมกีารเกบ็สถติิ และบนัทึก 
สถานะความคืบหน้าของการรายงานเพ่ือลดการกระท�าซ�้า โดยท่ีผู้ถูกกระท�า 
ไม่ต้องเล่าซ�้าใหม่แก่เจ้าหน้าท่ี 
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40 ข้อมูล 28 มีนาคม 2563. The Guardian. สืบค้นhttps://www.theguardian.com/
 society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence?CMP=fb_
 gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1585386611
41 ข้อมูล ปี 2563. World Health Organization. สืบค้น https://www.who.int/
 health-topics/violence-against-children#tab=tab_1
42 ข้อมูล 29 พฤศจิกายน 2560. World Health Organization. สืบค้น https://www.who.
 int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
43 ข้อมูล 18 มิถุนายน 2563. World Health Organization. สืบค้น https://www.who.
 int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1
44 ข้อมูล 21 กันยายน 2560. UNICEF. สืบค้น https://www.unicef.org/coronavirus/
 agenda-for-action
45 ข้อมูล ปี 2563. UN WOMEN. สืบค้น https://www.unwomen.org/-/media/
 headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-
 19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006

โดยสรุป รัฐบาลจ�าเป็นต้องค�านึงถึงความเสี่ยงท่ีเฉพาะเจาะจงของผู้หญิง 
และเด็กท่ีเป็นกลุ ่มเปราะบาง รวมถึงผู ้ที่ เผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติ 
และการตีตรา ในการวางแผนส�าหรับมาตรการรับมือกับสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ�าเป็นต้องมีการสนับสนุนเด็กที่อาจ 
ถูกแยกออกช่ัวคราวจากผู ้ปกครอง เน่ืองจากความเจ็บป่วย และต้องม ี
การท�างานร่วมกันเพื่อเตรียมพร้อมมากขึ้น ส�าหรับผู้ท่ีอยู่ห่างไกลท่ีต้องได้รับ
การปกป้องและการบรรเทาปัญหาสุขภาพจิตด้วย
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สถิติของ ITU (International Telecommunication Union)  

ประมาณการว่าร้อยละ 53 ของประชากรโลกสามารถเข้าถึงบริการ

อินเทอร์เน็ต แต่ยังคงมีความเหล่ือมล�้าค่อนข้างสูง โดยหากพิจารณา

เฉพาะประชากรของประเทศพัฒนาแล้ว จะมีอัตราการเข้าถึงบริการ

อินเทอร์เน็ตถึงร้อยละ 87 ขณะที่ประเทศด้อยพัฒนาอยู่ที่ เพียง 

ประมาณร้อยละ 2046 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่าน้ีอาจไม่สะท้อนข้อมูล

เชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  

หรือความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ต 

อนาคตของชีวิตออนไลน์ 
ความปลอดภัยของการเป็น
พลเมืองดิจิทัล

06
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ส�ำหรับประเทศไทย มีประชำกรที่เข้ำถึงบริกำรอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ�ำวัน 
ได้สูงถึงร้อยละ 68 โดยที่ผ่ำนมำ คนไทยลงทะเบียนใช้มือถือกว่ำ 93.39  
ลำ้นเครื่อง ซึ่งมำกกว่ำจ�ำนวนประชำกรในประเทศ โดยส่วนใหญ่มีกำรเข้ำถึง
และใช้อินเทอร์เนต็กว่ำ 9 ชัว่โมงต่อวนั เมือ่เทียบกบัจ�ำนวนประชำกรทัง้ประเทศ 
พบว่ำ มกีำรเข้ำถงึกำรใช้โทรศพัท์เคลือ่นท่ีร้อยละ 187 เข้ำถงึกำรใช้อนิเทอร์เนต็
แบบเคลื่อนที่สูงกว่ำร้อยละ 108 และมีกำรค้ำขำยทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ร ้อยละ 69 ซึ่งตัวเลขเหล่ำนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มว่ำ 
ประชำกร 1 คนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์มือถือมำกกว่ำ 1 เครื่อง 
แต่ในเชิงคุณภำพข้อมูลจำก กสทช. พบว่ำร้อยละ 73 ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
เป็นแบบเติมเงิน (Pre-paid) ซึ่งอำจจะไม่เอื้อต่อกำรใช้อินเทอร์เน็ตในระยะ
ยำวเช่นกำรท�ำงำนหรือกำรเรียนรู้ตำ่งๆ47

สถานการณ์โควิดผลักทุกคนเข้าสู่โลกออนไลน์
กลายเป็นพลเมืองดิจิทัลอย่างเร่งด่วน 
ในปี พ.ศ. 2563 ที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลก ประเทศไทยมีมำตรกำรส�ำคัญตำ่งๆ ที่ช่วยยับยั้ง
กำรระบำดคือกำรจ�ำกัดกำรเคลื่อนไหวของคน โดยสนับสนุนให้สถำนท่ี 
ท�ำงำนทั้งของภำครัฐและภำคเอกชน รวมถึงสถำนศึกษำ ปรับกิจกรรมให้เป็น
ออนไลน์ ประกอบกับกำรปิดสถำนประกอบกำรต่ำงๆ ทั้งห้ำงสรรพสินค้ำและ
ร้ำนอำหำร ท�ำให้กำรใช้อินเทอร์เน็ตกลำยเป็นเรื่องจ�ำเป็นในกำรด�ำรงชีวิต 
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรียกว่ำเป็นกระบวนกำรเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลท่ีเกิดขึ้น 
โดยอัตโนมัติในเวลำเพียงไม่กี่วัน ซึ่งในแง่หนึ่งก็มีข้อดี อยำ่งเช่นภำครำชกำร
ที่จ�ำเป็นต้องปรับตัวก็จะเกิดควำมคุ้นเคยกับกำรปฏิบัติงำนออนไลน์มำกขึ้น 
ท�ำให้ระบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (E-government) สำมำรถพัฒนำได้และมี
แรงต้ำนจำกผู้ปฏิบัติน้อยลง กฎระเบียบต่ำงๆ ที่ไม่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน
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ออนไลน์ถูกปรับเปลี่ยนอย่ำงเร่งด่วน แนวคิดเรื่องข้อมูลเปิด (open data)  
ที่เอื้อให้เกิดควำมโปร่งใสก็มีกำรหยิบยกขึ้นมำพิจำรณำมำกขึ้น  

ในส่วนของระบบกำรศึกษำก็จะมีกำรพัฒนำ เด็กนักเรียนไม่ต้องพึ่งพำ 
อยู่กับเฉพำะครูในโรงเรียนของตนแต่สำมำรถเปิดโลกไปรับกำรเรียนกำรสอน
จำกแหล่งอื่นๆ ได้ ซ่ึงก็จะท�ำให้ครูผู้สอนทั้งหลำยต้องแข่งขันเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรสอนมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ประชำกรที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลย ี
ในทุกสำยอำชีพจะกลำยเป็นกลุ่มเปรำะบำงท่ีถูกผลักเข้ำสู่โลกออนไลน์แบบ
กะทันหัน โดยรำยงำนของ ITU ระบุว่ำ ในหลำยประเทศที่แม้มีประชำกร 
เกือบครึ่งสำมำรถเข้ำถึงบริกำรอินเทอร์เน็ตได้ แต่ก็ขำดทักษะพื้นฐำนถึงขั้น 
ที่ไม่สำมำรถส่งอีเมล์แบบแนบไฟล์ได้48 รัฐบำลอำจจะต้องให้ควำมส�ำคัญ 
เป็นพิเศษกับกำรก�ำหนดแนวทำงดูแลประชำกรกลุ่มนี้ที่ต้องเผชิญกับภัยที่อำจ
แฝงมำโดยไม่มีโอกำสเตรียมควำมพร้อมล่วงหนำ้
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โดยท่ัวไปกำรวัดว่ำประชำกรเป็นกลุ ่มเปรำะบำงต่อภัยจำกเทคโลโนยี
อินเทอร์เน็ตหรือไม่เป็นเรื่องท�ำได้ยำก อย่ำงไรก็ตำม กำรส่งเสริมให้ประชำกร
ส่วนใหญ่เป็น “พลเมืองดิจิทัล” ที่มีคุณภำพ จะช่วยเสริมสรำ้งสภำพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยของสังคมออนไลน์ในภำพรวมได้  

กำรสร้ำงพลเมืองดิจิทัลเป็นกระบวนกำรที่ต้องใช้เวลำ แต่ในสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทีผ่ลกัให้ทกุคนปรบัตัวเข้ำสูโ่ลกออนไลน์
อย่ำงเร่งด่วน เมื่อประกอบกับควำมสับสนวุ่นวำยจำกโรคระบำดในระดับที ่
ไม่เคยมีใครเจอมำก่อนจึงได้เปิดช่องให้อำชญำกรฉวยโอกำสโจมตีสร้ำง 
ควำมเสียหำยไม่ว่ำจะเป็นควำมเสียหำยทำงกำรเงินหรือชื่อเสียงต่อประชำชน
ทั่วไปได้ง่ำยขึ้น ภัยจำกโลกออนไลน์จึงกลำยเป็นเรื่องใกล้ตัวส�ำหรับทุกคน 
ยิ่งกวำ่ที่เคย  
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เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ความปลอดภัย
คือปัญหาส�าคัญ
ข้อมูลสถิติของสถำบัน UNICRI (United Nations Interregional Crime and 
Justice Research Institute) พบว่ำ ในระยะเวลำไม่ถึงสำมเดือนที่ผ่ำนมำ  
มีเว็บไซต์หลอกลวงข้อมูลเพ่ิมขึ้นกว่ำสำมเท่ำ จำก 149,000 เว็บไซต์  
ในเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2563 เป็น 522,000 เว็บไซต์ ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรฉ้อโกงสินคำ้จ�ำเป็นและกำรขโมยข้อมูลส่วนบุคคล49

จริงอยู่ว่ำอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นโดยกำรฉวยโอกำสจำกเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
น้ันเป็นปัญหำต่อเน่ืองมำตลอด โดยมีรูปแบบท่ีสำมำรถแบ่งแยกคร่ำวๆ ได้คือ 
อำชญำกรรมไซเบอร์ (Cyber crime) ท่ีเน้นกำรโจมตีระบบหรือโจมตีข้อมูล  
และอำชญำกรรมท่ีเกิดบนแพลตฟอร์มไซเบอร์ (Cyber-related crime)  
ซ่ึงหมำยถึงอำชญำกรรมท่ัวไป เช่น ควำมรุนแรง กำรหำประโยชน์  
กำรหลอกลวงฉ้อโกงท่ีอำศัยช่องทำงออนไลน์เป็นเคร่ืองมือ รวมไปถึง 
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตใต้ดิน (Dark web) ท่ีเป็นศูนย์รวมธุุรกิจผิดกฎหมำย 
ในระดับโลกซ่ึงคนท่ัวไปไม่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 

จะเห็นว่ำอำชญำกรรมทั้งสองรูปแบบอำจพบได้ทั้งในระดับชีวิตประจ�ำวัน 
ไปจนถึงระดับองค์กรหรือแม้แต่รัฐบำล ภำคส่วนต่ำงๆ ซึ่งจ�ำเป็นต้องมี 
ควำมพร้อมในกำรรับมือ เพรำะภัยลักษณะนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตำม
กระแสเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต จนอำจกล่ำวได้ว่ำ
ไม่มีกำรป้องกันใดที่เพียงพออีกต่อไป
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อาชญากรรมไซเบอร์ ปัญหาใกล้ตัวประชาชน 
จำกผลกำรส�ำรวจของสถำบันเพ่ือกำรยุติธุรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)50 เร่ือง 
ควำมหวำดกลัวอำชญำกรรมในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 พบว่ำ อำชญำกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกบักำรใช้อินเทอร์เนต็คดิเป็นอนัดบัสำมของอำชญำกรรมประเภทท่ี
ประชำชนรู้สกึว่ำกระทบต่อควำมปลอดภยัมำกท่ีสุดในช่วงสถำนกำรณ์โควดิ-19 
โดยมีผู้ตอบถึงร้อยละ 14.20 รองจำกกำรลักขโมยที่มีกำรใช้ควำมรุนแรง  
และกำรลักขโมยที่ไม่มีกำรใช้ควำมรุนแรง ตำมล�ำดับ

ที่มำ: สถำบันเพื่อกำรยุติธุรรมแห่งประเทศไทย
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เมื่อท�ำกำรศึกษำต่อเนื่องในรำยละเอียด โดยกำรเก็บข้อมูลออนไลน์ 
จำกผู้ตอบอำยุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจ�ำนวน 1,027 คน  
พบว่ำ ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ประชำชนมีพฤติกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต 
วันละ 6-12 ชั่วโมง และใช้งำนมำกขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนสถำนกำรณ์ 
โควิด-19 โดยกิจกรรมที่ใช้เวลำในอินเทอร์เน็ตมำกที่สุดตำมล�ำดับคือ  
กำรใช้สังคมออนไลน์ กำรตดิต่อสือ่สำร กำรเสพสือ่บันเทิง กำรซ้ือของออนไลน์ 
และกำรประชุมงำนออนไลน์
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อย่ำงไรกต็ำม เมือ่สอบถำมถงึมำตรกำรเพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภยัและป้องกนัภยั
เหลำ่นั้น มีผู้ตอบเพียงร้อยละ 18 ที่เชื่อมั่นว่ำกฎหมำยจะดูแลคุ้มครองได้ 

ความท้าทายในเรื่องเฉพาะหน้าและระยะยาว
กำรใช้ประโยชน์จำกดจิทิลัอย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธุภิำพ คือควำมท้ำทำย
หลักในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ทุกประเทศต่ำงเจอปัญหำเหมือนๆ กัน ไม่ว่ำ 
จะเป็นกำรท่ีกลุ่มเปรำะบำงจ�ำเป็นต้องเข้ำถึงบริกำรออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่ำง 
กะทันหัน กำรที่ประชำชนต้องท�ำงำนจำกที่บ้ำน เด็กๆ ต้องเรียนออนไลน์  

   1. กำรถูกขโมยข้อมูลธุุรกรรมออนไลน์หรือ
    ขโมยเงินในบัญชี/บัตรเครดิต  

   2. กำรถูกผู้อื่นเข้ำถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ยินยอม 
    เช่น แฮกข้อมูล   

   3. กำรติดไวรัสหรือถูกโจมตีโดยไวรัส/มัลแวร์
    เพื่อท�ำลำยข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์   
   
   4. กำรถูกฉ้อโกงเมื่อซื้อขำยของออนไลน์หรือเกมออนไลน์  
   
   5. กำรถูกผู้อื่นน�ำชื่อหรือรูปภำพไปใช้สร้ำง
    บัญชีออนไลน์ปลอม 

เมือ่ถำมถงึลกัษณะอำชญำกรรมเกีย่วข้องกบักำรใช้อินเทอร์เนต็ทีผู้่ตอบรูส้กึว่ำ
น่ำกังวลที่สุดนั้น 5 อันดับแรกประกอบด้วย 
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กำรกระจำยข่ำวสำรท่ีจ�ำเป็นแต่ในขณะเดียวกันก็สร้ำงควำมตื่นตระหนก 
ในสังคม รวมถึงกำรใช้ข้อมูลดิจิทัลในกำรจัดกำรกำรแพร่ระบำด เช่น กำรน�ำ
แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” มำใช้ในศูนย์กำรค้ำและสถำนบริกำรต่ำงๆ  
เพื่อสำมำรถตำมตัวผู้ใช้บริกำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรระบำดของโรค ทั้งหมดนี้ 
ล้วนแต่เป็นกิจกรรมจ�ำเป็นซึ่งรัฐและทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกัน 
ให้เกิดผลได้อย่ำงรวดเร็วที่สุด แต่ในระยะกำรกระโจนเข้ำสู่ยุคสมัยที่ข้อมูล
ดิจิทัลคือสิ่งมีค่ำที่สุด ประชำชนก็ต้องตระหนักและเข้ำใจถึงควำมระมัดระวัง
ที่ต้องมีในกำรรักษำและส่งผ่ำนข้อมูล ในขณะเดียวกัน รัฐก็ต้องหำแนวทำง 
ในกำรรักษำควำมมั่นคงในโลกไซเบอร์ที่เท่ำทันเทคโนโลยี
  
กระทรวงดจิทิลัฯ ก�ำลงัด�ำเนนิกำรผลกัดนักำรพัฒนำอย่ำงมส่ีวนร่วมกบัชมุชน 
นั่นคือ อำสำสมัครดิจิทัล เพื่อเข้ำมำช่วยเหลือคนกลุ ่มเสี่ยงในชุมชน  
และเพือ่ให้ทรำบถงึควำมต้องกำรทีแ่ท้จรงิของชมุชน รวมถงึช่วยเหลอืในกำรพัฒนำ 
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ศกัยภำพ ลดช่องว่ำงกำรเข้ำถงึเทคโนโลยี อำสำสมคัรดจิทิลัจะเป็นคนในชมุชน 
ท�ำงำนเป็นเครอืข่ำยเชือ่มโยงข้อมลูควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีระหว่ำงชมุชน
กับรัฐบำล เพ่ือให้รัฐบำลสำมำรถเข้ำไปแก้ปัญหำได้ตรงจุด เพรำะในบำงพ้ืนท่ี
อำจมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มีโครงข่ำยสัญญำณครบแล้ว แต่กลับใช้ประโยชน์ 
ได้อย่ำงไม่เต็มท่ี เพรำะขำดอุปกรณ์หรือขำดทักษะ โดยทำงกระทรวงต้ังเป้ำ 
ให้มีอำสำสมัครดิจิทัลชุดแรกประมำณ 72,000 คน เท่ำกับจ�ำนวนหมู่บ้ำน 
ในประเทศไทย
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ในส่วนของงำนกระบวนกำรยุติธุรรม โดยทั่วไปแล้วกำรป้องกันปรำบปรำม
อำชญำกรรมท่ีเกิดขึ้นใหม่ จะประกอบไปด้วยงำนหลำยส่วน เช่น กำรออก
กฎหมำยเพือ่ก�ำหนดควำมผดิในกรณทีีก่ฎหมำยทีม่อียู่เดิมอำจจะไม่ครอบคลมุ
หรือไม่สำมำรถปรับใช้ได้มีประสิทธุิภำพเพียงพอ และกำรจัดสรรทรัพยำกร
ส�ำหรับบังคับใช้กฎหมำย ซ่ึงกรณีของอำชญำกรรมไซเบอร์และอำชญำกรรม 
ท่ีเกิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นมีจุดร่วมอยู่ที่ควำมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  
เจ้ำหน้ำที่ผู้บังคับใช้กฎหมำยจ�ำเป็นต้องมีเครื่องมือทำงเทคโนโลยีที่ก้ำวทัน 
ผูก่้ออำชญำกรรมและยงัต้องมทีกัษะและควำมรูค้วำมสำมำรถทีไ่ด้รบักำรฝึกฝน
มำโดยเฉพำะ กำรบรูณำกำรควำมร่วมมอืทัง้ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในประเทศ
และระดับระหว่ำงรัฐก็เป็นประเด็นส�ำคัญ เพรำะธุรรมชำติของอำชญำกรรม
ลักษณะนี้คือควำมไร้พรมแดน กำรแบ่งเขตรับผิดชอบตำมกรอบแบบเดิมๆ  
จะไม่ตอบโจทย์ของกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมในโลกสมัยใหม ่
อีกต่อไป 

อีกประเด็นท่ีมักถูกกล่ำวถึงเสมอไม่ว่ำจะในเวทีกำรประชุมระดับโลก ในกำร
ก�ำหนดนโยบำยรัฐบำลหรือในภำคเอกชนทั่วไป คือกำรหำสมดุลระหว่ำง 
กำรรักษำควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนตัวของประชำชน ส�ำหรับ
ประเทศไทยนั้นมีเคร่ืองมือทำงกฎหมำยคือ พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ท่ีเน้นกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งของ
สำธุำรณูปโภคทำงเทคโนโลยีให้สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงมั่นคง
ปลอดภัยมีประสิทธุิภำพ และพระรำชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. 2562 ท่ีเน้นกำรปกป้องสิทธุิของประชำชน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี  
พ.ศ. 2564  
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46 ข้อมูล 5 พฤศจิกำยน 2562. International Telecommunication Union. 
 สืบค้น https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR19.aspx
47 ข้อมูล 27 มิถุนำยน 2563. สถำบันเพื่อกำรยุติธุรรมแห่งประเทศไทย. 
 สืบค้น https://www.tijthailand.org/public/files/highlight/HL-Livingwww.
 tijthailand.org/public/files/highlight/HL-Livingwith-covid/พุทธุิพงษ์ปุณณกันต์-
 DigitalCitizenship300520.pdf
48 ข้อมูล 5 พฤศจิกำยน 2562. International Telecommunication Union. 
 สืบค้น https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2019-PR19.aspx
49 ข้อมูล 11 พฤษภำคม 2563. United Nations Interregional Crime and Justice 
 Research Institute (UNICRI). สืบค้น http://www.unicri.it/index.php/news/
 cyber-crime-during-covid-19-pandemic
50 ข้อมูล 23 มิถุนำยน 2563. สถำบันเพื่อกำรยุติธุรรมแห่งประเทศไทย. 
 สืบค้น https://www.tijthailand.org/public/files/highlight/HL-Living-with-covid-
 cyber-crime-pdf/cyber_relatedsecurity poll.pdf

กิจกรรมในโลกออนไลน์มีธุรรมชำติที่ไร้พรมแดนซ่ึงเป็นข้อดีในสถำนกำรณ ์
ที่ทั้งโลกไม่สำมำรถมีปฏิสัมพันธุ์กันได้ตำมปกติ แต่รักษำควำมปลอดภัย 
ก็กระท�ำได้ยำก เม่ือประชำกรโลกถูกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ 
ไวรัสโควิด-19 บังคับให้ต้องใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์เต็มรูปอย่ำงไม่มีก�ำหนด  
ในช่วงนี้อำจจะยังมีควำมสับสนในมำตรกำรต่ำงๆ แต่ภำครัฐต้องเร่งพัฒนำ
บุคลำกรให้มีควำมพร้อมทั้งในเชิงกำรบริกำรและกำรดูแลควำมปลอดภัย  
โดยเน้นให้เกิดควำมเชื่อมั่นในบทบำทของรัฐบนพื้นฐำนของหลักนิติธุรรม  
ภำคเอกชนเองก็ต้องให้มคีวำมส�ำคญักบักำรเข้มแขง็ทำงออนไลน์ และทกุฝ่ำย
ต้องร่วมกันส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้เท่ำทัน เพ่ือให้กำรเปลี่ยนผ่ำนสู ่
ยุคดิจิทัลนั้นเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและเกิดประโยชน์มำกที่สุดโดยไม่ทิ้ง 
กลุ่มเปรำะบำงใดไว้เบื้องหลัง
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ความเหล่ือมล�า้ในหลากหลายมติขิองสงัคมไทยท�าให้ประชากรแต่ละกลุ่ม

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีมีความ

รุนแรงในระดบัทีแ่ตกต่างกนั และต้องได้รบัการดแูลอย่างทัว่ถงึ โดยเฉพาะ

ประชากรกลุ่มผู้ขาดโอกาส และกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก

ฝ�าวิกฤติโควิด-19
โดยไม�ทิ้งใครไว�ข�างหลัง

บทสรุป
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ประเทศไทยประสบปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมในมติิต่างๆ มาโดยตลอด 
จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเผยแพร่ในช่วงเดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2562 พบว่า แม้ความเหลื่อมล�า้ด้านรายได้จะดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ 
ในระดับที่สูง และความเหล่ือมล�้าในมิติอ่ืน เช่น ด้านทรัพย์สิน ด้านโอกาส 
รวมถึงด้านคุณภาพชีวิต ล้วนอยู่ในระดับที่น่าเป็นกังวล   

เมื่อเข้าสู่ปี พ.ศ. 2563 โลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
ในยุคปัจจุบัน การระบาดนี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นความเปราะบางของระบบ
เศรษฐกิจโลกที่เกือบทุกประเทศจ�าเป็นต้องพึ่งพาตนเองเพื่อการอยู่รอด แต่ยัง
สะท้อนให้เห็นว่าความเหลื่อมล�้าในสังคมสามารถกลายเป็นภัยคุกคามต่อ
สวัสดิภาพของประชากรได้ในหลายมิติ กลุ่มผู้ขาดโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
จ�านวนมากไม่มีทางเลือกมากพอที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชื้อ  
ทั้งยังอาจต้องแบกรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าประชากรกลุ่มอื่น 
ในสังคม  

ในช่วงที่มีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด มีกลุ่ม
ประชากรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
l กลุ่มเปราะบางที่สุด ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเมือง หาเลี้ยงชีพด้วย 
 งานจ้างรายวัน ลักษณะของงานมักไม่ได้อยู่ประจ�าและอาจมีความเสี่ยง 
 ต่อการติดโรคมาก อีกทั้งเมื่อธุรกิจจ�านวนมากไม่สามารถด�าเนินกิจการ 
 ได้ตามปกติ กลุ่มนี้ก็จะขาดรายได้และไม่มีสวัสดิการใดรองรับ  
l กลุ่มเสี่ยงถูกแทนที่ ในสังคมสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีสามารถเข้ามาท�างาน 
 แทนมนษุย์ได้มากขึน้ มกีารพูดถงึอาชพีทีจ่ะค่อยๆ หายไป โดยเฉพาะอาชพี 
 ในกลุ่มบริการ ในสถานการณ์ล็อกดาวน์ ประชากรส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ 
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 จะประสบปัญหาเพราะลักษณะงานที่ท�าไม่สามารถท�าท่ีบ้านได้ และเมื่อ 
 เหตุการณ์กลับสู่ปกติ แรงงานเหล่านี้อาจถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรแล้ว 
 ก็เป็นได้ 
l กลุ่มคนท่ีไม่มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ไม่ว่าจะ 
 เป็นเด็กหรือผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล หรือประชากรทั่วไปที่ขาดทักษะทาง 
 ดิจิทัล ซึ่งจะใช้ชีวิตได้อย่างยากล�าบากเมื่อกิจกรรมทุกอย่างถูกบังคับ 
 ให้ท�าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งนี้รวมไปถึงหน่วยงานรัฐที่อาจจะขาด 
 ทรัพยากรในการปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลหรือมีข้อจ�ากัดเพราะระเบียบ 
 กฎกติกาที่ยุ่งยาก
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จุดยืนและแนวทางช�วยเหลือของรัฐและเอกชน
รัฐบาลของประเทศต่างๆ ต่างก�าหนดแนวทางความช่วยเหลือและระดม 
งบประมาณเพื่อดูแลจัดระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคม การดูแลผู้ป่วย 
และผู ้ได้รับผลกระทบ ควบคู ่ไปกับการพยุงสภาพเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานและอุปกรณ์ป้องกันโรค  
การจัดสวัสดิการเงินช ่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจและคนทั่วไปที่ เดือดร ้อน 
และขาดรายได้ หรือการจัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการจ้างงาน  
อกีทัง้ยังต้องดแูลเรือ่งความเครยีดและความรูส้กึสิน้หวงัของคนสังคมเมือ่ปัญหา 
การแพร่ระบาดกินเวลายาวนานขึ้นเรื่อยๆ 

ภาคเอกชนและประชาสังคมเองก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ทั้งในส่วนของ
การบริจาคสิ่งของจ�าเป็นและเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ  
เช่น การเกิดตู้ปันสุขในจุดต่างๆ ทั่วประเทศ การร่วมกันสนับสนุนบุคลากร
ทางการแพทย์ซึ่งต้องปฏิบัติเป็นด่านหน้า การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างช่องทาง 
การค้าขายที่สามารถสนับสนุนกันในหมู่สมาชิก และการระดมทุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Taejai.com ซึ่งอาศัยความร่วมมือขององค์กรภาค ี
ดูแลกลุ่มเปราะบางท่ีได้รับผลกระทบ แบ่งเป็น กลุ่มลูกจ้างนอกระบบ/ 
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ลูกจ้างรายวัน กลุม่ผู้สูงอายุ/ผู้มโีรคประจ�าตวั/ผูพ้กิาร กลุม่คนจนเมอืงในชมุชน
แออัด และกลุ ่มครอบครัวยากจนที่อยู ่ในพื้นท่ีท่ีมีการล็อกดาวน์เข้มงวด 
เป็นพิเศษ โดยให้ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้น และระยะยาว

ปัญหาหน่ึงท่ีเห็นได้ชัดจากสถานการณ์นี้คือ ประชากรกลุ่มใหญ่ในสังคมม ี
ความเปราะบางทางสาธารณสุขมากเป็นพิเศษ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมักจะเป็น 
กลุ่มที่ท�างานไม่เป็นหลักแหล่ง ต้องพบปะผู้คนหลากหลาย แต่กลุ่มเดียวกันนี้
ค่อนข้างประสบปัญหาความยากล�าบากในการกกัแยกตนเองหากพบความเสีย่ง
การติดเชื้อ เนื่องจากที่อยู่อาศัยไม่เอื้อให้รักษาระยะห่างได้

ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก
ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นว่าคนกลุ่มเสี่ยงซึ่งม ี
รายได้น้อย และอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดนั้น ค่อนข้างประสบปัญหาความยาก
ล�าบากในการกกัแยกตนเอง ซึง่มวัีตถปุระสงค์ในการช่วยลดภาระโรงพยาบาล
และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีความพร้อม สามารถเข้ามาใช้บริการได ้
เมื่อต้องถูกกักตัว ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองอย่างถูกต้องจากโรงพยาบาล 
(Patient Under Investigation) เป็นหนึ่งในเครื่องมือดูแลกลุ่มเปราะบาง  
ที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจในช่วงเวลาดังกล่าว ปัจจุบันมีอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ที่พัก
เพือ่การกกัแยกต้นแบบ จงัหวดัปทมุธาน ีและศนูย์ขยายผล อ�าเภอยะรัง จังหวดั
ปัตตานี นอกจากการดูแลสุขภาพทางกายแล้ว ยังมีการดูแลสุขภาพทางจิตใจ 
โดยมีพยาบาลและนักจิตเวชดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงการจัดสรรอาหาร 
และของใช้จ�าเป็น การจดักจิกรรมเขยีนข้อความให้ก�าลังใจ และมอบทุนต้ังต้น 
ในการใช้ชีวิตหลังจากการกักตัวเพ่ือชดเชยการขาดรายได้หลายวันติดต่อกัน 
อีกท้ังยังมีการท�างานร่วมกับอาสาสมัครในชุมชน ในการช่วยติดตามผล 
หลังจากผู ้กักตัวกลับบ้าน เน่ืองจากในช่วงแรกนั้นกระแสสังคมยังมี 
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ความหวาดวิตก ท�าให้ผู้ป่วยที่ติดเช้ือหรือสงสัยว่าติดเชื้อ รวมถึงครอบครัว 
ใกล้ชิดต้องเผชิญกับการกีดกันรังเกียจ การไม่ยอมรับ แม้จะพ้นช่วงเวลา 
ของการกักแยกแล้วก็ตาม การท�างานของศูนย์กักแยกจึงต้องประสานงาน 
สร้างความรู ้ความมั่นใจให้กับชุมชน โดยยึดหลัก ความเห็นอกเห็นใจ- 
ความร่วมมือ-การสื่อสาร (compassion - collaboration - communication) 

ผลกระทบจากภาวะผิดปกติใหม�
ความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา แม้ประชาชนทกุจงัหวดัสามารถเข้าถงึเทคโนโลย ี
อย่างไรก็ตาม บางจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ ที่มีความพร้อมมากที่สุด แต่ยังมี 
คนกลุ่มใหญ่กว่าร้อยละ 20-30 ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ โดยเฉพาะ
คนในชุมชนแออัด แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีของ
คนในประเทศไทยนั้นยังไม่ทั่วถึง

สุขอนามัยในการใช้ไซเบอร์ (Cyber hygiene) หรือค�าแนะน�าในการปฏิบัติตน
ขณะใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท้ังทางส่ือสังคมออนไลน์อย่าง เฟซบุ�ก  
ยูทูป และทางเว็บไซต์ เป็นประเด็นท่ีส�าคัญท่ีช่วยสร้างความปลอดภัย 
จากอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ เน่ืองจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของดิจิทัล 
ท�าให้การกระท�าความผิดข้ามชาติท�าได้เร็วและไร้พรมแดน ในขณะท่ี 
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักใช้เวลาด�าเนินการท่ียาวนาน ดังน้ันจ�าเป็น 
ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบเพ่ือรับมือให้ท่วงทันต่อปัญหาเหล่าน้ี

การเกิดภาวะผิดปกติใหม่ หรือนิวแอบนอร์มัล (New Abnormal) ที่เกิดขึ้นใน
สังคมในยุคระหว่างและหลังโควิด สังคมอาจต้องมีการปรับตัวในการด�าเนิน
ชีวิต อาจมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นหลังจากคลายการล็อกดาวน์ จึงท�าให้ต้อง
ล็อกดาวน์และคลายการล็อกดาวน์สลับกันไป
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l	 ก่อเขต	จันทเลิศลักษณ์	
	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักข่ำว	
	 สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
l	 กิตติ	สิงหำปัด	
	 ผู้ประกำศขำ่ว	รำยกำรข่ำว	3	มิติ	
	 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3
l	 พล.อ.ต.นพ.ไกรเลิศ	เธียรนุกุล	
	 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอำกำศ	และจักษุแพทย์	
	 โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช
l	 จรัล	งำมวิโรจน์เจริญ	
 Chief Data Scientist and VP of Data Innovation Lab 
	 บริษัท	เซอร์ทิส	จ�ำกัด	
l	 จิรำพร	ขำวสวัสดิ	์
	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ	่
	 บริษัท	ปตท.	น�้ำมันและกำรคำ้ปลีก	จ�ำกัด	(มหำชน)	
l	 รศ.ดร.จุฑำรัตน์	เอื้ออ�ำนวย	
	 อำจำรย์พิเศษ	ภำคสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ	คณะรัฐศำสตร์	
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
l	 ชลธิช	ชื่นอุระ	
	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมข้อก�ำหนดกรุงเทพและกำรปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด	
	 สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งปรเทศไทย

ภาคผนวก
รายชื่อวิทยากรผู้ร่วมสัมมนา



Living with Covid-19 Living with Covid-19136 137

l	 รศ.ดร.ชะนวนทอง	ธนสุกำญจน์	
	 คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์	
	 มหำวิทยำลัยมหิดล
l	 ดร.ณัฏฐำ	โกมลวำทิน	
	 บรรณำธิกำรและผู้ประกำศข่ำว	
	 สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
l	 ดำวดี	ชำญพำนิชย์กำร	
	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัท	ศูนย์กำรพัฒนำควำมรู้	จ�ำกัด	
	 และผู้จัดกำรสนำมโครงกำรที่พักอำศัยเพื่อกำรกักแยก	RoLD	
l	 พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย	ปิตะนีละบุตร	
	 รองผู้บัญชำกำรต�ำรวจภูธรภำค	2	
	 กองบัญชำกำรต�ำรวจภูธรภำค	2	
l	 ผศ.ดร.ธำน	ีชัยวัฒน์	
	 ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐศำสตร์พฤติกรรมและกำรทดลอง
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
l	 ธิษณำ	ธิติศักดิ์สกุล	
	 กรรมกำรบริหำรและผู้ร่วมก่อตั้ง	
	 บริษัท	โนบูโร	แพลตฟอร์ม	จ�ำกัด
l	 ดร.นัทธี	จิตสวำ่ง	
	 ที่ปรึกษำสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งปรเทศไทย
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l	 หม่อมหลวงดิศปนัดดำ	ดิศกุล	
	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	
	 มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงในพระบรมรำชูปถัมภ์
l	 ผศ.ดร.ปริญญำ	เทวำนฤมิตรกุล	
	 รองอธิกำรบดีฝ่ำยควำมยั่งยืนและบริหำรศูนย์รังสิต	
	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร	์
l	 ดร.ปริญญำ	หอมเอนก	
	 ผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร	์และประธำนกรรมกำรบริหำร
	 บริษัท	เอซิส	โปรเฟสชั่นนัล	เซ็นเตอร	์จ�ำกัด	
l	 ผศ.ดร.ปำรีณำ	ศรีวนิชย์	
	 คณบดีคณะนิติศำสตร์	
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
l	 พ.ต.ท.พัฒนะ	ศุกรสุต	
	 ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนคดีพิเศษ	
	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)
l	 พุทธิพงษ	์ปุณณกันต์	
	 อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
l	 เมทิน	ีชโลธร	
	 รองประธำนศำลฎีกำ	(ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธำนศำลฎีกำ)
l	 รื่นวดี	สุวรรณมงคล	
	 เลขำธิกำร	
	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย	์(ก.ล.ต.)	
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l	 วันชัย	รุจนวงศ	์
	 ผู้แทนไทยในคณะกรรมำธิกำรอำเซียน
	 วำ่ด้วยกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก	
l	 สมโภชน	์อำหุนัย	
	 ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร	
	 บริษัท	พลังงำนบริสุทธิ	์จ�ำกัด	(มหำชน)
l	 สรำวุธ	เบญจกุล	
	 เลขำธิกำร
	 ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม	
l	 ดร.สันติธำร	เสถียรไทย	
	 ประธำนทีมเศรษฐกิจและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ	่
	 บริษัท	Sea	Group	Limited	
l	 สันทน	ีดิษยบุตร	
	 ผู้อ�ำนวยกำร	
	 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสถำบันนิติวัชร์
l	 ผศ.สำวตรี	สุขศรี	
	 อำจำรย์ประจ�ำคณะนิติศำสตร์	
	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร	์	
l	 ศ.ดร.สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ	์
	 อธิกำรบดี	
	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
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l	 ดร.สุทธำภำ	อมรวิวัฒน	์
	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	
	 บริษัท	เอสซีบ	ีอบำคัส	จ�ำกัด
l	 สุนิตย	์เชรษฐำ	
	 กรรมกำรผู้จัดกำร
	 สถำบัน	Change	Fusion	
l	 สุภิญญำ	กลำงณรงค	์
	 ผู้ร่วมก่อตั้ง	Cofact	Thailand	
l	 ศ.ดร.สุรศักดิ์	ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	
	 ประธำนกรรมกำรบริหำร
	 สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งปรเทศไทย	
l	 ไสลเกษ	วัฒนพันธุ์	
	 ประธำนศำลฎีกำ	(ในขณะนั้น)
l	 ดร.เอกนิติ	นิติทัณฑ์ประภำศ	
	 อธิบดีกรมสรรพำกร	กระทรวงกำรคลัง	
l	 เอด้ำ	จิรไพศำลกุล	
	 กรรมกำรผู้จัดกำร
	 เทใจดอทคอม	ชุมชนกำรให้เพื่อสังคมไทย	
l	 Jeremy	Douglas	
	 UNODC	Regional	Representative	for	Southeast	Asia	
 and the Pacific
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l	 Olivia	Rope	
	 Director	of	Policy	and	International	Advocacy,
	 Penal	Reform	International	
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