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คำำ�นำำ�

สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย หรืือ Thailand Institute of Justice (TIJ) มีี
วิิสััยทััศน์์ที่่�จะเป็็น “ผู้้ส่� ่งเสริิมการเปลี่่�ยนแปลง (Promoter of Change) เพื่่�อยกระดัับ
กระบวนการยุุติิธรรมและเชื่่�อมโยงหลัักนิิติิธรรมกัับการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในประเทศไทย
อาเซีียนและระดัับสากล” อีีกทั้้�งยัังมีีภารกิิจในการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของประเทศไทย
และอาเซีี ย นในกรอบความร่่ ว มมืือกัั บ สหประชาชาติิ ด้้ านการป้้ อ งกัั น อาชญากรรม
กระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา รวมไปถึึงการส่่งเสริิมด้้านหลัักนิิติิธรรมและการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืน ให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายที่่� 16 ของ “วาระการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนแห่่งสหประชาชาติิ”
(Goal 16 of Sustainable Development Goals) ในฐานะสถาบัันในเครืือข่่ายแผนงาน
สหประชาชาติิ (Institutes of the UN Crime Prevention and Criminal Justice
Programme Network: PNI) แห่่งแรกในอาเซีียน
ในปีีที่่�ผ่่านมา TIJ ได้้ริิเริ่่�มหลัักสููตร Rule of Law and Development Program (RoLD
Program) ด้้วยความร่่วมมืือกัับสถาบัันวิิชาการระดัับโลก Institute for Global Law
and Policy (IGLP) แห่่งคณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยฮาร์์วาร์์ด เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายผู้้นำ� ำ�
การเปลี่่�ยนแปลงในสัังคม (Change Maker) ที่่�เข้้าใจถึึงความสำำ�คััญและมิิติิการนำำ�หลััก
นิิติิธรรมไปปฏิิบััติิใช้้ได้้จริิง รายงาน “การปฏิิรููปหลัักนิิติิธรรมอย่่างเป็็นรููปธรรม” (RoLD
in Action) ซึ่่�งเป็็นผลผลิิตของเครืือข่่ายผู้้�นำำ� (RoLD Fellow) นัับเป็็นหลัักฐานชิ้้�นสำำ�คััญ
ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าหากทุุกฝ่่ายมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับหลัักนิิติิธรรมอย่่างลึึกซึ้้�งเราก็็จะ
สามารถลดทอนปััญหาต่่างๆ ได้้
ในปีีนี้้ผู้� เ�้ ข้้าร่่วมหลัักสููตรรุ่่�นที่่� 2 ยัังคงสืืบสานปณิิธานในการส่่งเสริิมให้้เกิิดความเป็็นธรรมใน
สัังคม โดยการศึึกษาและวิิเคราะห์์ปัญ
ั หาสัังคมที่่�หลากหลายผ่่านมุุมมองของ “หลัักนิิติธิ รรม”
อีีกทั้้�งยัังเป็็นการเจาะลึึก ขยายความ และต่่อยอดทางความคิิดจากการศึึกษาของผู้้เ� ข้้าร่่วม
หลัักสููตรรุ่่�นแรก นอกจากนี้้�เรายัังเห็็นความร่่วมมืือร่่วมใจของเครืือข่่าย RoLD Fellow ที่่�เข้้า
ร่่วมหลัักสููตรทั้้�งสองรุ่่�นในการขัับเคลื่่อ� นข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายจากการศึึกษาในครั้้ง� นี้้�ให้้
เกิิดขึ้้น� จริิงในสัังคมอีีกด้้วย
TIJ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า ผู้้�ติดต
ิ ามเนื้้�อหาในบทวิิเคราะห์์ฉบัับนี้้�จะได้้รัับประโยชน์์จากการ
มองเห็็นปััญหาสัังคมแบบองค์์รวม และเห็็นว่่าการมองปััญหาผ่่านเลนส์์ของหลัักนิิติิธรรม

จะสามารถเป็็นประโยชน์์ในการวิิเคราะห์์เพื่่อ� หาทางออกของปััญหาสัังคมได้้ ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�น
TIJ หวัังว่่าบทวิิเคราะห์์นี้้จ� ะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างแรงบัันดาลใจให้้แก่่ภาคส่่วนต่่างๆ ใน
การร่่วมมืือสร้้างเครืือข่่ายเพื่่�อผลัักดัันและแก้้ไขปััญหาสัังคมให้้เกิิดขึ้้�นจริิงเป็็นรููปธรรมที่่�
จัับต้้องได้้ เพราะเราเพีียงองค์์กรเดีียวคงไม่่สามารถขัับเคลื่่อ� นให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงใน
สัังคมได้้อย่่างมีีพลังั
และเพราะเราเชื่่�อว่่า…ไม่่ได้้มีีแค่่เราที่่�อยากเห็็นสัังคมดีีขึ้้�น
ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร. กิิตติิพงษ์์ กิิตยารัักษ์์
ผู้้�อำำ�นวยการหลัักสููตร RoLD Program และ
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย (TIJ)

บทนำำ�

โครงการปฏิิรููปหลัักนิิติธิ รรมอย่่างเป็็นรููปธรรม (RoLD in Action) เป็็นกระบวนการศึึกษา
ประเด็็นทางสัังคมผ่่านมุุมมองด้้านหลัักนิิติธิ รรม และจััดทำ�ำ รายงานนำำ�เสนอสถานการณ์์
ปััญหาอย่่างเป็็นระบบ พร้้อมข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย โครงการนี้้�ดำ�ำ เนิินการโดยผู้้เ� ข้้าร่่วม
หลัักสููตรอบรมด้้านหลัักนิิติธิ รรมและการพััฒนาสำำ�หรับั ผู้้บริ
� หิ าร หรืือ TIJ Executive
Program on the Rule of Law and Development (RoLD Program) ซึ่่ง� ประกอบด้้วย
ผู้้นำ� �ำ และผู้้บริ
� หิ ารจากทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคการศึึกษา ภาคประชาสัังคม
และสื่่�อมวลชน ทำำ�ให้้การศึึกษาแต่่ละประเด็็นเห็็นความเชื่่�อมโยงของหลัักนิิติิธรรมกัับ
ประเด็็นอื่่น� ๆ ที่่�หลากหลาย รอบด้้าน และทัันสมััย ไม่่ว่า่ จะเป็็นความเหลื่่อ� มล้ำำ�� การเงิิน
เทคโนโลยีี อาชญากรรม กระบวนการยุุติธิ รรม วััฒนธรรม และการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน
ประเด็็นแรก

การสร้้างโอกาสการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินอย่่างทั่่�วถึงึ ในระบบเศรษฐกิิจอนาคต พบว่่า
แนวโน้้มของสัังคมและเศรษฐกิิจในอนาคตส่่งผลให้้กลุ่่�มแรงงานนอกระบบในสัังคมมีี
จำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ปััญหาหนึ่่�งในการดำำ�เนิินชีีวิติ ของผู้้ค� นกลุ่่�มนี้้� คืือ ความ
สามารถในการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินในระบบที่่�จำ�กั
ำ ดั เนื่่อ� งจากไม่่มีข้้ี อมููลเพีียงพอที่่�จะประเมิิน
เครดิิตได้้ หรืือหากประเมิินได้้ ก็็ไม่่ได้้เครดิิตที่่ดี� สี อดคล้้องกัับความเป็็นจริิงที่่�สมควรจะได้้
รัับ สาเหตุุดังั กล่่าวส่่งผลให้้คนกลุ่่�มนี้้�ไม่่สามารถเข้้าถึึงแหล่่งทุุนทางการเงิินในระบบได้้ และ
ต้้องพึ่่�งพาการกู้้�เงิินจากกลุ่่�มทุุนนอกระบบที่่�มีีดอกเบี้้�ยสููงและมีีความเสี่่�ยงที่่�จะถููกติิดตาม
ทวงหนี้้�ที่่�ผิิดกฎหมาย แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�ง การมาถึึงของเทคโนโลยีีดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม
(Digital platform) ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิด sharing economy และ e-commerce นอกจากจะช่่วย
เพิ่่�มโอกาสในการเข้้าถึึงตลาดงานแล้้ว ยัังเป็็นการเพิ่่�มโอกาสให้้แรงงานและผู้้ป� ระกอบการ
นอกระบบมีี Digital footprints และมีีข้้อมููลเพีียงพอที่่�จะนำำ�มาพิิจารณาเครดิิตที่่เ� หมาะ
สม ทำำ�ให้้เพิ่่�มโอกาสในการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนในระบบได้้มากขึ้้น� จากกรณีีศึกึ ษาในหลาย
ประเทศ พบว่่า การมีีระบบการให้้คะแนนสิินเชื่่�อแบบ Information-based credit
scoring เป็็นทางเลืือกที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการดึึงกลุ่่�มแรงงานนอกระบบให้้เข้้าถึึง
บริิการทางการเงิินได้้อย่่างทั่่�วถึงึ มากขึ้้น� จากทั้้�งการลดขั้้�นตอนและการเพิ่่�มอััตราการได้้รัับ
อนุุมัติั สิิ นิ เชื่่อ� จากข้้อมููลที่่�ใช้้ได้้เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างไรก็็ตาม ความท้้าทายในการผลัักดัันเรื่่อ� งนี้้� คืือ
การพาแรงงานนอกระบบเข้้ามาอยู่่�ใน Digital platform การมีีกฎหมายและนโยบายที่่�เอื้้อ�
ให้้มีีการใช้้ข้้อมููลเหล่่านี้้�มาทำำ�การประเมิินเครดิิตได้้ ประกอบกัับการมีีกลไกที่่�จะให้้สถาบััน
การเงิินสามารถที่่�จะปล่่อยกู้้�ในวงเงิินและอััตราดอกเบี้้�ยที่่�ดีีโดยยัังคงรัักษาความเสี่่ย� งไว้้ได้้
รวมทั้้�งการที่่�จะช่่วยให้้คนกลุ่่�มนี้้�เข้้ามาอยู่่�ในระบบภาษีี เพราะจุุดแข็็งของระบบดิิจิทัิ ลคืื
ั อ
ความโปร่่งใส การพาคนกลุ่่�มนี้้�เข้้าสู่่�ระบบภาษีีเท่่ากัับเป็็นการช่่วยยืืนยัันความจริิงของ
ข้้อมููลเหล่่านั้้�น ซึ่่ง� จะช่่วยให้้พวกเขาได้้มีีโอกาสเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนอย่่างทั่่�วถึงึ ได้้ในที่่�สุดุ
ประเด็็นที่่�สอง

การเปลี่่�ยนผ่่านวััฒนธรรมเพื่่�อฟื้้�นฟููผู้้�ต้้องขัังกลัับคืืนสู่่�สัังคม ด้้วยปััจจุุบัันประเทศไทยมีี
จำำ�นวนผู้้ต้้� องขัังมากที่่�สุุดประเทศหนึ่่�งในโลก ซึ่่�งปััญหานี้้�ส่่วนหนึ่่�งเกิิดจากที่่�มาตรการการ
ฟื้้น� ฟููและคืืนผู้้ต้้� องขัังกลัับสู่่�สังั คมไม่่ได้้คำำ�นึงึ ถึึงความต้้องการและใช้้ผู้้ต้้� องขัังเป็็นศููนย์์กลาง

ในการออกแบบนโยบาย หากไม่่มีกี ระบวนการแทรกแซงก่่อนและหลัังการปล่่อยตััวผู้้ต้้� องขััง
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพที่่�ทุุกภาคส่่วนของสัังคมให้้ความร่่วมมืือ ย่่อมเป็็นการยากที่่�อััตรา
การกระทำำ�ความผิิดซ้ำำ��ในภาพรวมจะลดลง และยัังจะส่่งผลต่่อเนื่่�องและขยายวงไปถึึง
สภาวะที่่�คนในสัังคมเกิิดความรู้้�สึึกไม่่ปลอดภััยอัันจะเป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญในการบรรลุุ
เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ดัังนั้้�น ผู้้กำ� �ห
ำ นดนโยบายและผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านที่่�เกี่่ยวข้้
� อง รวมทั้้�ง
ภาคส่่วนอื่่น� ๆในสัังคมควรต้้องยึึดถืือหลัักนิิติธิ รรมและการเคารพหลัักสิิทธิิมนุุษยชนในการ
ปฏิิบัติั ภิ ารกิิจของตน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การมุ่่�งเน้้นพััฒนามาตรการการฟื้้น� ฟููและระบบ
รองรัับอดีีตผู้้�ต้้องขัังให้้กลัับคืืนสู่่�สัังคมอย่่างมีีคุุณค่่าและศัักดิ์์�ศรีี โดยมุ่่�งลดวััฒนธรรม
การตีีตราผู้้เ� คยต้้องโทษ ตลอดจนออกแบบความร่่วมมืือแบบ Public-Private-Partnership
(PPP) ที่่�เน้้นย้ำำ�� ความสำำ�คัญ
ั ของการมีีส่ว่ นร่่วมของทุุกภาคส่่วนในสัังคมในการแก้้ไขและให้้
โอกาสผู้้�ที่่�เคยก้้าวพลาด โดยหนึ่่�งในกลไกที่่�จะส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือดัังกล่่าว คืือ
การสร้้างความตระหนัักรู้้�ในสัังคมผ่่านการสื่่�อสารที่่�จะนำำ�เสนอมุุมมองเชิิงบวกให้้เห็็น
ความสำำ�เร็็จของอดีีตผู้้เ� คยก้้าวพลาด เพื่่อ� เปลี่ย่� นทััศนคติิและเชิิญชวนให้้สัังคมได้้ขบคิิดและ
เปิิดโอกาสให้้กัับคนกลุ่่�มนี้้�
ประเด็็นที่่�สาม

การส่่งเสริิมวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกาในสัังคมไทย พบว่่าหลัักนิิติิธรรม (Rule of
Law) ถููกยอมรัับทั้้�งในระดัับภายในประเทศและสหประชาชาติิว่่าเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานที่่�จะ
ทำำ�ให้้สัังคมเกิิดความสงบสุุขและเกิิดการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน อย่่างไรก็็ตาม กฎหมายเพีียง
อย่่างเดีียวไม่่เพีียงพอที่่�จะสร้้างหลัักนิิติิธรรมให้้เกิิดขึ้้�นจริิงในสัังคมได้้ สิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นต้้อง
ถููกส่่งเสริิมควบคู่่�ไปกัับกฎหมายนั้้�นคืือการส่่งเสริิมให้้ “คน” ในสัังคมมีีวััฒนธรรมที่่�เคารพ
กติิกา เพราะคนในสัังคมจะเคารพกฎหมายหรืือไม่่มิิได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับสิ่่�งที่่�ตััวบทกฎหมาย
กำำ�หนดเท่่านั้้�น แต่่ขึ้้�นอยู่่�กัับความยิินยอมพร้้อมใจที่่�จะเคารพกฎหมายของคนในสัังคม
ด้้วย ทว่่า ความยิินยอมพร้้อมใจดัังกล่่าวจะเกิิดขึ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อวััฒนธรรมแห่่งการเคารพ
กติิกาได้้ถููกแทรกซึึมอยู่่�ในสัังคมนั้้�น ในขณะเดีียวกััน การมีีหลัักนิิติิธรรมที่่�ดีีก็็ส่่งเสริิมให้้
เกิิดวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกาได้้ ดัังนั้้�น การส่่งเสริิมหลัักนิิติธิ รรมเพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การ
พััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ต้้องมุ่่�งเน้้นที่่�ปัจั จััยทางโครงสร้้างและสาระของกฎหมายและปััจจััยมนุุษย์์
ไปพร้้อมๆ กััน เพราะทั้้�งสองสิ่่�งเป็็นปััจจััยที่่�ส่่งเสริิมซึ่่�งกัันและกััน หากขาดอย่่างใดอย่่าง
หนึ่่�งไปย่่อมกระทบต่่อดุุลยภาพของการพััฒนา ซึ่่�งจะเป็็นอุุปสรรคต่่อการบรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) ในที่่�สุุด
แม้้การศึึกษาในหลัักสููตร RoLD Program จะสิ้้�นสุุดลงไปแล้้ว แต่่ทั้้�ง TIJ และเครืือข่่าย
RoLD Fellow ต่่างยัังติิดตามและขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการแก้้ไขปััญหาสัังคมตามแนวทางที่่�
ได้้ศึึกษาและจััดทำำ�ข้้อเสนอไว้้ เพื่่�อให้้สัังคมไทยเกิิดการปฏิิรููปหลัักนิิติิธรรมอย่่างเป็็น
รููปธรรม เกิิดวััฒนธรรมเคารพกติิกา และมีีการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนสืืบไป
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GROUP I		

TRANSPARENCY

การสร้้างโอกาสการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน
อย่่างทั่่�วถึึงในระบบเศรษฐกิิจอนาคต
(Financial Inclusion for Future Economy)
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GROUP I

TRANSPARENCY

การสร้้างโอกาสการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินอย่่างทั่่�วถึึง
ในระบบเศรษฐกิิจอนาคต
(Financial Inclusion for Future Economy)

01 สถานการณ์์การเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน
บริิการการเงิินที่่�ทั่่�วถึึงสำำ�หรัับเศรษฐกิิจอนาคต

ประเด็็นหนึ่่�งที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของการสร้้างความเท่่าเทีียม ลดความเหลื่่อ� มล้ำำ�� และทำำ�ให้้มนุุษย์์ทุกุ
คนมีีศักั ดิ์์ศ� รีีในระบบเศรษฐกิิจเสรีีทุนุ นิิยมที่่�มีกี ลไกตลาดเป็็นปััจจััยสำ�คั
ำ ญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� น
ในกรณีีประเทศไทยที่่�กำ�ลั
ำ งั ก้้าวเข้้าสู่่�เศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลนั้้
ั น� “ข้้อมููล” ที่่�อยู่่�ใน “ระบบ” เป็็นสิ่่ง�
สำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดความสำำ�เร็็จในการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�น่่าสนใจและอยู่่�ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� คืือ แรงงานนอกระบบ ซึ่่�งจากข้้อมููล
ของสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิปีี 2560 ระบุุว่่า แรงงานกว่่า 55.2% เป็็นแรงงานที่่�อยู่่�นอก
ระบบ หรืือคิิดเป็็นจำำ�นวน 20.8 ล้้านคน โดยแรงงานเหล่่านั้้�นมีีรููปแบบรายรัับ - รายจ่่าย
เป็็นเงิินสด และจากข้้อมููลดัังกล่่าวจะพบว่่า 55.5% หรืือ 11.5 ล้้านคน อยู่่�ในกลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิ
งานมีีฝีีมืือด้้านการเกษตรและประมง อีีก 33.4% หรืือ 6.9 ล้้านคน เป็็นพนัักงานบริิการ
พนัักงานในร้้านค้้าและตลาด สองกลุ่่�มนี้้� จึึงนัับเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ควรใช้้แนวความคิิด
การทำำ�ให้้กิิจกรรมในการประกอบอาชีีพของเขาเหล่่านั้้�น มีีข้้อมููลเกิิดขึ้้�นในระบบอย่่าง
เป็็นรููปธรรม สอดคล้้องกัับความเป็็นเศรษฐกิิจแห่่งอนาคต เพื่่�อให้้การเข้้าถึึงบริิการ
ทางการเงิิน โดยเฉพาะการได้้มาซึ่่�งแหล่่งเงิินทุุนในการประกอบสััมมาอาชีีพที่่�เป็็นธรรม
ทั่่�วถึึง ไม่่เป็็นภาระจนเกิินขีีดความสามารถในการปฏิิบััติติ ามสััญญาได้้

TRANSPARENCY

01-1
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01-2

เศรษฐกิิจแห่่งอนาคตมีีลัักษณะเช่่นไร
ลักษณะของเศรษฐกิจแห่งอนาคต
พัฒนาสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society)
ลดการจ้างแรงงาน และทดแทนด้วยการใช้หุ่นยนต์ AI
และระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตและบริการมากขึ้น
เปิดโอกาสให้แก่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่

TRANSPARENCY

เน้นทักษะความรู้สมัยใหม่มากขึ้น

ผลกระทบของการพัั ฒนาต่่อความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม

1

การเปลี่่�ยนแปลงด้้านเทคโนโลยีี (Technological Disruption) ได้้ก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่อรููปแบบเศรษฐกิิจและการให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในแง่่วิิถีีการทำำ�งานของคนในประเทศ

2

ผลการเปลี่่�ยนแปลงทำำ�ให้้เกิิดแรงงานนอกระบบ (Informal Employment) เพิ่่� มขึ้้�น
จากเหตุุผลสองประการ
นายจ้้างต้้องการลดต้้นทุุนการผลิิต และหัันไปใช้้ระบบหุ่่�นยนต์์แทน		
หรืือใช้้วิิธีีจ้้างเหมาชั่่�วคราวมากขึ้้�น
ความก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทำำ�ให้้คนเลืือกเป็็นนายตััวเองมากขึ้้�น

3

แม้้มีีความยืืดหยุ่่�น แต่่แรงงานนอกระบบขาดหลัักประกััน และขาดความสามารถในการ
เข้้าถึึงแหล่่งทุุนของสถาบัันการเงิินในระบบได้้ ทำำ�ให้้ประสบปััญหาในการกู้้�ยืืมในยาม
ฉุุกเฉิิน หรืือต่่อยอดทางธุุรกิิจ
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ลัักษณะของเศรษฐกิิจแห่่งอนาคต เป็็นลัักษณะของเศรษฐกิิจที่่�อยู่่�ในสัังคมดิิจิทัิ ลั พััฒนาการ
ของเทคโนโลยีีทางด้้าน IT สููงขึ้้น� หุ่่�นยนต์์และ AI จะเข้้ามาทดแทนแรงงานในระบบ เช่่น
งานเสมีียน นัักบััญชีี เป็็นต้้น ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านเทคโนโลยีีเช่่นว่่านี้้�ได้้ก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบต่่อรููปแบบเศรษฐกิิจและเกิิดความเปลี่่�ยนแปลงแก่่วิิถีีการทำำ�งานของคนใน
ประเทศ กล่่าวคืือ เกิิดแรงงานนอกระบบเพิ่่�มมากขึ้้�น ไม่่ว่่าจะด้้วยสาเหตุุที่่�นายจ้้างอยาก
ลดต้้นทุุนการผลิิต หรืือ เพราะความก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศนั้้�นทำำ�ให้้คน
เลืือกเป็็นนายตััวเองมากขึ้้�น ด้้วยการออกมาทำำ�ธุุรกิิจส่่วนตััวขนาดเล็็ก ผ่่านแพลตฟอร์์ม
บนอิินเทอร์์เน็็ต ซึ่่�งแรงงานนอกระบบเหล่่านี้้�นั้้�น แม้้จะมีีความยืืดหยุ่่�นในการทำำ�งาน แต่่ก็็
ขาดหลัั กประกัั นอัั นเป็็ น ปัั จจัั ยสำำ�คััญที่่� จะสร้้างโอกาสในการเข้้าถึึ งแหล่่ งเงิิ น ทุุ น ของ
สถาบัันการเงิินในระบบ ทำำ�ให้้ประสบปััญหาการกู้้ยืื� มในยามฉุุกเฉิิน หรืือการกู้้�ยืืมเงิินเพื่่�อ
ต่่อยอดทางธุุรกิิจ
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TRANSPARENCY

01-3

ตััวอย่่างของการเข้้าถึึงบริิการด้้านสิินเชื่่�อแยกตามรายได้้
100%

5.0%

6.2%

7.4%

8.9%

8.6%

7.9%

7.5%

6.2%

6.0%

3.2%

80%
60%

69.8% 69.4%

57.6% 52.4%

69.8% 69.4%

69.8% 69.4%

25.1% 24.4%

35.0% 38.6%

40.1% 42.5%

51.9% 52.3%

30.5% 34.1%

40%
20%
0%

2556

2559

2556

รายได้ ตํ่ า สุ ด

2559

รายได้ ตํ่ า

2556

2559

รายได้ปานกลาง

2556

2559

รายได้ สู ง

63.5% 62.7%
2556

2559

รายได้ สู ง สุ ด

Usage = Households that used loan services
Self exclusion = Households who had access to but chose not to use financial services
No access = Households who had demand for financial services but could not access

TRANSPARENCY

> รายงานผลสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน เปรียบเทียบปี 2556 และ ปี 2559 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
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จะเห็็นได้้ว่่า แม้้แต่่กลุ่่�มที่่�มีีรายได้้ปานกลางก็็ยัังมีีระดัับการเข้้าถึึงบริิการด้้านสิินเชื่่�อเพีียง
40% เศษเท่่านั้้�น ไม่่ต้้องพููดถึึงกลุ่่�มคนที่่�มีีรายได้้ต่ำำ��/รายได้้ต่ำำ��ที่่�สุุด ปััญหาการเข้้าถึึงแหล่่ง
เงิินทุุน จึึงเป็็นปััญหาที่่�ทำำ�ให้้เห็็นภาพความเหลื่่�อมล้ำำ��ที่่�ชัดั เจน
01-4

ทััศนะด้้านความสามารถในการกู้้�เงิินในระบบ

สามารถกูไ้ ด้ ร้อยละ 42.37

ไม่สามารถกูไ้ ด้ ร้อยละ 57.63

เหตุผล

เหตุผล

เคยกู้กับธนาคารของรั ฐหรือธนาคาร

ไม่มห
ี ลักประกัน/หลักประกันไม่พอ

53.22

ไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารเคลื่อนไหวทางการเงิน/มีการเคลื่อนไหวไม่สมํ่าเสมอ

22.22

ไปติดต่อธนาคารมาแล้วแต่ไม่ผา่ น

8.19

พาณิชย์อยู่แล้ว และมีหลักทรัพย์คํ้า
ประกัน

ร้อยละ

โครงการไม่เป็นที่นา่ สนใจของธนาคารพาณิชย์

4.68

ไม่รจ
ู้ ะติดต่อธนาคารอย่างไร

4.09

อื่นๆ (ไม่ทน
ั ต่อความต้องการ)

4.09

ประวัตก
ิ ารชําระหนี้ไม่ดี

2.92

ดําเนินธุรกิจไม่ถง
ึ 3 ปี

0.58

จะพบประเด็็นว่่าผู้้�ที่่�สามารถกู้้�ได้้ 42% จะมาจากผู้้�ที่่�เคยมีีการกู้้�เงิินผ่่านธนาคารของรััฐ
หรืือธนาคารพาณิิชย์์อยู่่�แล้้วและมีีหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน และผู้้�ที่่�ไม่่สามารถกู้้�ได้้ 58%
จำำ�นวนครึ่่�งหนึ่่�งหรืือเกิินกว่่านั้้�นจะมีีปััญหาเรื่่�องการขาดหลัักประกัันและไม่่มีีประวััติิ
ความเคลื่่�อนไหวทางการเงิิน (ขาด/ไม่่มีีข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือที่่�จะนำำ�มาวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง
ได้้เพีียงพอจากระบบการจััดการและการจััดเก็็บในปััจจุุบััน) และที่่�สำำ�คััญจะพบว่่าเหตุุผล
ที่่�ทำำ�ให้้กลุ่่�มคนเหล่่านี้้�ไปกู้้�เงิินนอกระบบที่่�มีีอััตราดอกเบี้้�ยสููงมากจนอาจเกิินขีีดความ
สามารถในการชำำ�ระหนี้้�และอาจมีีการติิดตามทวงถามโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงศัักดิ์์�ศรีีความเป็็น
มนุุษย์์ เป็็นเพราะความต้้องการที่่�จะใช้้เงิินอย่่างเร่่งด่่วนและรวดเร็็ว โดยเงิินเหล่่านั้้�นจะ
ถููกนำำ�มาใช้้ในเรื่่�องการใช้้จ่่ายในครััวเรืือน การลงทุุนในการประกอบอาชีีพ และเป็็นเรื่่�อง
ค่่าใช้้จ่่ายในการเล่่าเรีียนของบุุตรหลานในครอบครััวเป็็นสำำ�คััญ

วััตถุุประสงค์์การกู้้�ยืืมเงิินนอกระบบ
วััตถุุประสงค์์การกู้้�ยืืมเงิินนอกระบบ

ค่่าใช้้จ่่ายในการลงทุุน
ร้้อยละ 40.37

ส่่งให้้พ่่ อ แม่่ ลููก ญาติิ

0.53

ซื้�อ
้ บ้้าน/ซ่่อมแซม ต่่อเติิมบ้้าน

4.76

ชำำ�ระหนี้้�เก่่า

5.34

ใช้้เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในครััวเรืือน

32.02

หมุุนเงิินเล่่นแชร์์/ปล่่อยเงิินกู้้�

0.15

การลงทุุนไปทำำ�งานต่่างประเทศ/ลงทุุนสมััครเลืือกตั้้�ง/เกี่่�ยวกัับงาน

0.19

ซื้�อ
้ รถมอเตอร์์ไซต์์ ส่่งค่่างวดรถมอเตอร์์ไซต์์

1.76

ซื้�อ
้ รถยนต์์ ซ่่อมรถยนต์์ ส่่งค่่างวดรถยนต์์

3.72

ลงทุุนในการประกอบอาชีีพ
เหตุุฉุุกเฉิิน
ร้้อยละ 12.93

พฤติิกรรมฟุ่่ม
� เฟืือย
ร้้อยละ 3.55

อื่่�นๆ
ร้้อยละ 0.49

34.55

ค่่าประกัันตััว ค่่าทนาย ค่่าดำำ�เนิินคดีี ค่่าเสีียหายเนื่่�องจากอุุบััติิเหตุุ

0.17

ใช้้เงิินจััดงานประเพณีีในครอบครััว

0.32

ค่่ารัักษาพยาบาล

2.13

ค่่าเล่่าเรีียน วััสดุุการศึึกษาของสมาชิิกในครอบครััว

10.31

กิินเหล้้า/ท่่องเที่่�ยว/ศััลยกรรม

0.23

ซื้�้อเครื่่�องประดัับ

0.26

ซื้�้อโทรศััพท์์มืือถืือ สมาร์์ทโฟน

0.79

ใช้้หนี้้�พนััน/เล่่นพนััน/เล่่นหวย

1.04

ซื้�้อเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า (ทีีวีี ตู้้�เย็็น คอมพิิวเตอร์์)

1.23

กู้้�มากกว่่า 1 วััตถุุประสงค์์เพื่่� อการศึึกษาและเพื่่� อการลงทุุน

0.04

ประกัันชีีวิิต/ฝากธนาคาร

0.04

ไม่่ระบุุ

0.15

หนี้้�สิินจากการค้ำำ��ประกััน

0.26
รวม

100.00

เหตุุผลที่่�ลููกหนี้้�ตัดสิ
ั ินใจกู้้�
เงิินนอกระบบคืือต้้องการใช้้
เงิินด่่วน/เงิินเร็็ว 89.8%

TRANSPARENCY

สภาพเศรษฐกิิจ
ร้้อยละ 42.65

ร้้อยละ
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02 ประเด็นศึกษา

TRANSPARENCY

อาจกล่่าวได้้ว่่า กลุ่่�มผู้้ที่่� มี� คี วามเสี่่ย� งสููง (ในมุุมมองของแหล่่งเงิินทุุนในระบบ) และสาเหตุุที่่�
ธนาคารอัันเป็็นแหล่่งเงิินทุุนหลัักในระบบไม่่ปล่่อยกู้้� ทำำ�ให้้คนกลุ่่�มนี้้�กลายเป็็นลููกค้้าหลัักที่่�
ตกเป็็นเหยื่่อ� ของเงิินกู้้น� อกระบบซึ่่�งขาดความเป็็นธรรม ความเมตตา และไร้้ซึ่่ง� การปฏิิบัติั ิ
โดยชอบด้้วยกฎหมาย โดยสรุุปประเด็็นสำำ�คัญ
ั ได้้ 3 ประการดัังนี้้�
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• กลุ่มแรงงานนอกระบบ เป็นกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง มีจ�ำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
ประชากรในประเทศ ได้้แก่่ กลุ่่�มพนัักงานจ้้างชั่่�วคราว (Temporary Workers)
ผู้้�ประกอบการรายย่่อย (Small Entrepreneurs) และช่่างเทคนิิค/ช่่างก่่อสร้้าง
(Gig Workers)
• กลุ่มแรงงานนอกระบบเหล่านี้มักขาดหลักประกันด้านรายได้และหลักประกันต่างๆ
อัันเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนของสถาบัันการเงิินในระบบ
• ด้วยเหตุผลหลกั ทีก่ ลุม่ แรงงานนอกระบบขาดหลักประกันและความมัน่ คงทางรายได้
ทำำ�ให้้สถาบัันการเงิินขาดข้้อมููลที่่�สามารถใช้้วััดความเสี่่�ยงของแรงงานนอกระบบได้้
จึึงมีีแนวโน้้มที่่�จะไม่่ปล่่อยกู้้หรืื
� อปล่่อยกู้้ใ� นอััตราดอกเบี้้�ยสููงแก่่แรงงานนอกระบบ

03 แนวทางการดำ�เนินโครงการ
การจััดประชุุม Focus Group

จากการประชุุม Focus Group ของผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรกัับกลุ่่�มแรงงานนอกระบบที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากการเข้้าไม่่ถึึงแหล่่งเงิินทุุนพบว่่า ปััญหาร่่วม (Key Findings) ในการขอกู้้�
ของกลุ่่�มแรงงานนอกระบบ มีีดัังนี้้�
การขาดหลัักประกัันในการกู้้�ยืืม ไม่่ว่่าจะเป็็นหลัักประกัันอัันเป็็นตััวบุุคคลหรืือหลััก
ประกัันอัันเป็็นทรััพย์์สิิน

•

Lack of collateral/insufficient (i.e. collateral can only be used with
loans for agricultural purposes)

การขาดเอกสารหลัั ก ฐานแสดงตัั วต นในการแสดงตัั วต น/หลัั ก ฐานด้้านการ
ทำำ�งาน หรืือเอกสารการจดทะเบีียนกิิจการ

•

Lack of legal documentation (i.e. permanent work contract)

เคยมีีประวััติผิ
ิ ด
ิ นััดชำำ�ระหนี้้�อยู่่�แล้้ว ไม่่ว่า่ จะเป็็นการผิิดนััดโดยจงใจหรืือไม่่จงใจก็็ตาม

•

History of default/bad credit

ประสบกัับขั้้�นตอนการขอสิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิินในระบบใช้้เวลาค่่อนข้้างมาก
และยุ่่�งยาก

•

Complicated bank process

ทััศนคติิที่ไ่� ม่่เป็็นมิิตรของธนาคาร สถาบัันการเงิินในระบบมัักมีีทััศนคติิเชิิงลบต่่อ
� ลุ่่�มแรงงานนอกระบบก็็ไม่่มั่่น
� ใจ
กลุ่่�มผู้้ข
� อสิินเชื่่�อที่เ่� ป็็นแรงงานนอกระบบ ขณะที่่ก
ในการได้้รัับอนุมั
ุ ติ
ั สิ
ิ น
ิ เชื่่�อจากธนาคาร

•

Unfriendly attitude from banks and fear of rejection of the borrowers

TRANSPARENCY

03-1
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03-2

แนวคิิดเรื่่�องการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินของกลุ่่�มผู้้�มีีความเสี่่�ยงสููง

TRANSPARENCY

การนำำ�เอาภาพเศรษฐกิิจในอนาคตมาผนวกเข้้ากัับการแก้้ไขเพื่่อ� ให้้กลุ่่�มเป้้าหมาย (กลุ่่�มผู้้มี� ี
ความเสี่่ย� งสููง) สามารถเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินประเภทสิินเชื่่อ� หรืือเงิินกู้้เ� พื่่อ� การบริิโภค
หรืือเงิินทุุนเพื่่อ� การนำำ�ไปตั้้ง� ต้้นในการประกอบธุุรกิิจ สามารถสะท้้อนแนวคิิดดัังกล่่าวออก
มาเป็็นภาพเศรษฐกิิจแห่่งอนาคต ที่่�นำ�ำ เอาข้้อมููลทางเลืือก ได้้แก่่ Digital Footprint เข้้ามา
ประกอบการพิิจารณา Alternative Credit Scoring เพื่่อ� เปิิดโอกาสให้้กลุ่่�มผู้้มี� คี วามเสี่่ย� ง
สามารถเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินตามระบบ ช่่วยลดความเหลื่่อ� ม
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Connect to temporary workers
and small businesses

ALTERNATIVE CREDIT SCORING

ACCESS TO CREDIT

$

$

FINANCIAL INCLUSION

REDUCE INEQUALITY / LEAVE NO ONE BEHIND

ส่่วนหนึ่่�งของปััญหาการกู้้�เงิินนอกระบบเป็็นผลจากการที่่�ระบบสถาบัันการเงิินได้้ถููก
ออกแบบไว้้โดยประเทศพััฒนาแล้้ว ซึ่่�งแรงงานส่่วนใหญ่่เป็็นแรงงานในระบบ ทำำ�งานใน
องค์์กรขนาดใหญ่่ มีีข้้อมููล มีีการบัันทึึกทางการเงิินที่่�แน่่นอน และสามารถติิดตาม
พฤติิกรรมทางการเงิินได้้ ธนาคารจึึงถููกออกแบบมาให้้ปล่่อยสิินเชื่่อ� แก่่กลุ่่�มคนที่่�มีลัี ักษณะ
เป็็นแรงงานในระบบ (Formal Sector) ซึ่่�งแตกต่่างจากโครงสร้้างทางเศรษฐกิิจของสัังคม
ไทยซึ่่�งมีีแรงงานนอกระบบมากกว่่า 50% ของประชากร (ข้้อมููลปีี 2560) และมีีแนวโน้้ม

จะเพิ่่�มจำำ�นวนมากขึ้้�น ปััจจััยดัังกล่่าวส่่งผลให้้เกิิดช่่องวางหรืือ Financial Exclusion
เนื่่�องจากกลุ่่�มแรงงานนอกระบบส่่วนใหญ่่ไม่่สามารถแสดงหลัักฐานรายรัับที่่�แน่่นนอน
หรืือบัันทึึกทางการเงิินที่่�น่่าเชื่่�อถืือให้้แก่่สถาบัันการเงิินได้้
การใช้้ Digital Footprint เพื่่� อการ Credit Scoring

โลกแห่่งยุุคดิิจิทัิ ัลมีีโอกาสช่่วยลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในการเข้้าถึึงเงิินทุุน หรืือ Financial
Exclusion ในระบบโครงสร้้างทางเศรษฐกิิจของประเทศไทยได้้ อัันเนื่่�องมาจากการใช้้
Digital Footprint ที่่�สามารถเก็็บข้้อมููลได้้มากกว่่าการเคลื่่�อนไหวทางการเงิิน (Financial
Transaction) โดยข้้อมููลดัังกล่่าว สามารถนำำ�มาใช้้ในการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงของ
ผู้้�ขอสิินเชื่่�อที่่�เป็็นแรงงานนอกระบบ ด้้วยการปล่่อยสิินเชื่่�อที่่�วางอยู่่�บนพื้้�นฐานของข้้อมููล
ของบุุคคลซึ่่�งสถาบัันการเงิินสามารถวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง (Information Based) เพื่่�อ
ประกอบการตััดสิินใจปล่่อยสิินเชื่่�อได้้รััดกุุมขึ้้�น
นอกจากนี้้� Digital Footprint ยัังสามารถใช้้เพื่่อ� การเก็็บรวบรวมข้้อมููลพฤติิกรรมที่่�บุคุ คล
กระทำำ�ผ่า่ นระบบดิิจิทัิ ลั ไม่่ว่า่ จะเป็็นพฤติิกรรมการชำำ�ระเงิิน พฤติิกรรมของรายรัับ – รายจ่่าย
เช่่น รายรัับจากการขายของออนไลน์์ รายรัับจากการรัับจ้้างทำำ�งาน หรืือแม้้แต่่พฤติิกรรม
การใช้้สื่่�อออนไลน์์ต่่างๆ ทั้้�งนี้้�การเก็็บข้้อมููลของพฤติิกรรมทางดิิจิิทััลและนำำ�มาเป็็นฐาน
ข้้อมููลสำำ�หรัับการสร้้าง Credit Scoring นี้้� จะช่่วยสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินให้้
กัับกลุ่่�มแรงงานนอกระบบ โดยไม่่ต้้องอาศััยหลัักฐานที่่�มาจากการทำำ�งานในระบบ เช่่น
สลิิปเงิินเดืือน เป็็นต้้น ขณะที่่�สถาบัันการเงิินยัังสามารถใช้้ข้้อมููลจาก Credit Scoring มาใช้้
ประกอบการตััดสินิ ใจในการปล่่อยสิินเชื่่อ� ซึ่่ง� เป็็นการเพิ่่�มโอกาสของแรงงานนอกระบบใน
การเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนของสถาบัันการเงิินในระบบ
โมเดลที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรนำำ�เสนอคืือ การนำำ�เอาแรงงานนอกระบบมาอยู่่�ในระบบดิิจิทัิ ัล
ที่่�สามารถเก็็บข้้อมููลเป็็น Digital Footprint ได้้ อาทิิ แอปพลิิเคชัันจัับคู่่�แม่่บ้้านกัับงาน
จากนั้้�นนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาทำำ� Credit Scoring หรืือการนำำ�ข้้อมููลมาเชื่่�อมต่่อกัับฐานข้้อมููล
การเสีียภาษีีเพื่่�อเป็็นเครดิิตให้้แรงงานนอกระบบนำำ�มาเป็็นหลัักฐานในการขอสิินเชื่่�อจาก
สถาบัันทางการเงิิน

TRANSPARENCY

03-3

21

04 อุุปสรรคสำำ�คััญและความท้้าทาย

อุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นสามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 3 ประเภทตามกลุ่่�มผู้้�มีีบทบาทในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับ
การเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินของแรงงานนอกระบบ
04-1

• การไร้แรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบดิจิทัล/การกู้ยืมออนไลน์
• ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ และการ
เข้้าถึึงข้้อมููลสำำ�คััญ
• ขาดความมั่นใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ผู้ให้กู้
• การยึดติดกับการใช้บริการทางการเงินแบบเดิมๆ
• Financial literacy and social norms (เช่น สินสอด)

TRANSPARENCY
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อุุปสรรคอัันเกิิดจากบุุคคลอัันเป็็นแรงงานนอกระบบเอง

04-2

อุุปสรรคอัันเกิิดจากสถาบัันการเงิิน

• ขาดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการประเมินสถานะของผู้ขอกู้
• ขาดความเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
credit scoring system ทั้้�งประเทศ เพื่่�อสนัับสนุุนการให้้บริิการทางการเงิินที่่�ทั่่�วถึึง
04-3

อุุปสรรคอัันเกิิดจากรััฐและระบบกฎหมาย

• กฎหมายส่งเสริม SME ยังก�ำหนดให้การกู้ยืมต้องมีการแสดงหลักทรัพย์หรือบุคคล
ค้ำำ��ประกััน (ม.17(2))
• balancing privacy law กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่มีการใช้บังคับ
• กฎหมายไทยยังไม่รับรองสถานะของ Fintech และกฎหมายก�ำกับ non-bank ยังไม่
แล้้วเสร็็จ

05 ข้้อเสนอแนะและแนวทางการดำำ�เนิินการต่่อไป
ปรัับปรุุงและออกกฎหมายเพิ่่� มเติิมเพื่่� อสนัับสนุุนการให้้บริิการทางการเงิิน
ทั่่�วถึึงให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

• การตัดลดกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและสร้างภาระแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ
(Regulatory Guillotine) โดยธนาคารแห่่งประเทศไทย และสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กับหลั
ั กั ทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.).
• การยอมรับ Fintech & non-bank operations และออกกฎหมายเพื่อรองรับ
บทบาทของสถาบัันการเงิินสมััยใหม่่โดยธนาคารแห่่งประเทศไทย
• การเร่งออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องมาตรฐานสากล โดย
กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม
05-2

พัั ฒนาการเชื่่�อมโยงฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

05-3

พัั ฒนาระบบ Alternative Credit Scoring System (เช่่น มาเลเซีีย)

05-4

พัั ฒนาฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ของผู้้�ขอกู้้� โดยรวบรวมจาก

• แอบพลิเคชันอันเกี่ยวกับข้อมูลการท�ำงานส่วนบุคคล เช่น grab seekster และ
fixzy เป็็นต้้น
• ภาษี เช่น โปรแกรมค�ำนวณภาษี itax เพื่อรวบรวมข้อมูลรายได้และรายจ่ายส่วน
บุุคคล/นิิติิบุุคคล
05-5

สร้้างแรงจููงใจให้้ประชาชนหัันมาใช้้บริิการการเงิินดิิจิิทััลมากขึ้้�น
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รายชื่่�อคณะทำำ�งานกลุ่่�ม TRANSPARENCY
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นางกาญจนา ภััทรโชค			

ดร.กิิรติิพงศ์์ แนวมาลีี	

		

อธิิบดีี
กรมองค์์การระหว่่างประเทศ

นัักวิิชาการ
สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย

นายจิิระวััฒน์์ ภููมิิศรีีแก้้ว

นางสาวเจน ฮอล์์ลอเวย์์

ผู้้�จััดการฝ่่ายรััฐกิิจสััมพัันธ์์และนโยบายสาธารณะ
Google (ประเทศไทย)

หััวหน้้ากลุ่่�มโครงการ Crime and Development
สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย

ดร.ชััชชาติิ สิิทธิิพัั นธุ์์�

พัั นเอก ณรงค์์ฤทธิิ ปาณิิกบุุตร

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท ควอลิิตี้้� เฮ้้าส์์ จำำ�กัดั (มหาชน)

ผู้้บั� งั คัับการกรมทหารราบที่่� 17 กรมทหารราบที่่� 17
ค่่ายขุุนเจืืองธรรมิิกราช

นายธวััชชััย พิิทยโสภณ

นายนิิรุุฒ มณีีพัั นธ์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาบริิษััท
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กับหลั
ั ักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์

ที่่�ปรึึกษากรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)

นางสาวบุุษบา จิิราธิิวััฒน์์

นางปิิยธิิดา เจิิมหรรษา

รองกรรมการผู้้จั� ัดการใหญ่่ฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
บริิษััท กลุ่่�มเซ็็นทรััล จำำ�กัดั

อััยการผู้้�เชี่่�ยวชาญ
สำำ�นัักงานอััยการสููงสุุด

ดร.พณชิิต กิิตติิปััญญางาม

ดร.พีีรพัั ฒ โชคสุุวััฒนสกุุล

ผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษาปััญหาธุุรกิิจนวััตกรรม AccRevo

นัักเศรฐศาสตร์์ คณะกรรมการปฏิิรููปเศรษฐกิิจแห่่งชาติิ

นายไพบููลย์์ นลิินทรางกููร

นายภารไดย ธีีระธาดา

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััทหลัักทรััพย์์ ทิิสโก้้ จำำ�กััด

รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร กลุ่่�มกิิจการองค์์กร
ดีีแทค / เทเลเนอร์์กรุ๊๊�ป

นายวิิรััตน์์ เอื้้�อนฤมิิต

ผู้้�ว่่าการ
การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการกลุ่่�มธุุรกิิจปิิโตรเลีียมขั้้�นต้้น
และก๊๊าซธรรมชาติิ บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วีีรณััฐ โรจนประภา

ดร.สมประวิิณ มัันประเสริิฐ

ประธานกรรมการ
มููลนิิธิิบ้้านอารีีย์์ (องค์์กรสาธารณประโยชน์์)

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ด้้านการวิิจััย
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)

นางสาวสฤณีี อาชวานัันทกุุล		

ดร.สุุธีี อนัันต์์สุุขสมศรีี

นัักเขีียน นัักแปล และกรรมการผู้้จั� ัดการ
ด้้านการพััฒนาความรู้้� บริิษััท ป่่าสาละ จำำ�กััด

อาจารย์์ ภาควิิชาการวางแผนภาคและเมืือง
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

			
นัักวิิเคราะห์์อาวุุโส ศููนย์์วิิจััยเศรษฐกิิจและธุุรกิิจ
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

นายสุุรพล โอภาสเสถีียร			

นางสาวอสมา ดำำ�รงมงคลกุุล	

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อัันธิิกา สวััสดิ์์�ศรีี

กรรมการผู้้จั� ัดการ
บริิษััท Boston Consulting Group

คณบดีี คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง

ดร.สุุปรีีย์์ ศรีีสำำ�ราญ

ดร.เอกนิิติิ นิิติิทััณฑ์์ประภาศ

ผู้้อำ� �ำ นวยการ สำำ�นักั งานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ
กระทรวงการคลััง

ผู้้�จััดการใหญ่่
บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด
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GROUP II		

INTEGRITY

การเปลี่่�ยนผ่่านวััฒนธรรมและการพัั ฒนาระบบรองรัับ
อดีีตผู้้�ต้้องขัังให้้กลัับสู่่�สัังคมอย่่างมีีคุุณค่่าและศัักดิ์์�ศรีี

27

GROUP II

INTEGRITY

การเปลี่่�ยนผ่่านวััฒนธรรมและการพัั ฒนาระบบรองรัับ
อดีีตผู้้�ต้้องขัังให้ก
้ ลัับสู่่�สัังคมอย่่างมีีคุุณค่่าและศัักดิ์์�ศรีี

สภาวะ “ผู้้�ต้้องขัังล้้นเรืือนจำำ�” (Prison overcrowding) เป็็นปััญหาสำำ�คััญที่่�นานา
ประเทศกำำ�ลัังเผชิิญ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งประเทศไทย ปััจจุุบัันประเทศไทยมีีจำำ�นวน
ผู้้�ต้้องขัังทั้้�งสิ้้�น 356,470 คน1 ทำำ�ให้้เรืือนจำำ�ไทยกลายเป็็นเรืือนจำำ�ที่่�จองจำำ�นัักโทษจำำ�นวน
สููงที่่�สุุดในเอเชีียอาคเนย์์ และมีีจำำ�นวนผู้้�ต้้องขัังสููงเป็็นอัันดัับ 6 ของโลก2 หากประเมิิน
แบบผิิวเผิินอาจอนุุมานได้้ว่่า สัังคมไทยเป็็นสัังคมไร้้อารยธรรม ไร้้ซึ่่�งกติิกา และมัักฝ่่าฝืืน
กฎหมายหรืือใช้้ความรุุนแรงต่่อกััน หากแต่่ในความเป็็นจริิง ผู้้ต้้� องขัังส่่วนมากมิิได้้เป็็น
ผู้้�กระทำำ�ผิิดร้้ายแรงจนเรีียกได้้ว่่าเป็็นภััยต่่อสัังคม ผู้้�ต้้องขัังส่่วนมากเป็็นผู้้มี� ีฐานะยากจนที่่�
กระทำำ�ผิิดคดีียาเสพติิด อาทิิ เสพ มีีไว้้ครอบครอง หรืือมีีเพื่่�อจำำ�หน่่ายเล็็กน้้อย ซึ่่�งคิิดเป็็น
ร้้อยละ 61 ของผู้้�ต้้องขัังทั้้�งหมด
เรืือนจำำ�ทั่่�วประเทศไทยกว่่า 143 แห่่ง สามารถรองรัับจำำ�นวนผู้้�ต้้องขัังได้้เพีียง 112,348
คน3 ในขณะที่่�ประชากรผู้้�ต้้องขัังกลัับมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้จำำ�นวน
ผู้้�ต้้องขัังในปััจจุุบัันเกิินความจุุของเรืือนจำำ�ถึึง 2 เท่่า ทั้้�งนี้้�จากสถิิติิ ประเทศไทยมีีความ
หนาแน่่นของเรืือนจำำ�สููงเป็็นอัันดัับที่่� 10 ในภููมิิภาคเอเชีีย4 ส่่งผลให้้การดููแลผู้้�ต้้องขััง
ขาดประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะการแก้้ไขฟื้้�นฟูู การพััฒนาจิิตใจ และการสร้้างทัักษะอาชีีพ
ซึ่่�งมีีไม่่เพีียงพอและไม่่เอื้้�อให้้ผู้้�ต้้องโทษมีีโอกาสสร้้างชีีวิิตใหม่่ได้้อย่่างแท้้จริิง นอกจากนี้้�
การจำำ�คุุกยัังก่่อให้้เกิิดตราบาปหรืือมลทิิน (stigma) แก่่ผู้้�ถููกคุุมขััง ทำำ�ให้้ผู้้�กระทำำ�ความ
ผิิดเป็็นที่่�รัังเกีียจต่่อสัังคม หรืือแม้้กระทั่่�งต่่อครอบครััว ญาติิมิิตรซึ่่�งเป็็นอุุปสรรคอย่่างยิ่่�ง
ในการกลัับตัวั ให้้เข้้ากัับสังั คมภายนอกหลัังพ้้นโทษ และอาจนำำ�ไปสู่่�การกระทำำ�ความผิิดซ้ำ�ำ�
ด้้วยเหตุุนี้้�ทำำ�ให้้ผู้้�พ้้นโทษจำำ�นวนไม่่น้้อย ที่่�ขาดทัักษะทางอาชีีพและการยอมรัับจาก
ครอบครััวและสัังคม หวนกลัับไปประพฤติิผิิดและต้้องโทษซ้ำำ��อีีก
1 กรมราชทััณฑ์์ สถิิติิผู้ต้้้� องราชทััณฑ์์ทั่่�วประเทศ สำำ�รวจ ณ วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2561
2 ประเทศที่่�มีีประชากรผู้้ต้้� องขัังสููงสุุดในโลก อัันดัับที่่� 1-5 ได้้แก่่ สหรััฐอเมริิกา จีีน บราซิิล รััสเซีีย และ
อิินเดีีย (ข้้อมููลจาก http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-tottal?field_region_taxonomy_tid=All)
3 ข้้อมููลจาก https://www.thairath.co.th/content/1135928
4 ประเทศที่่�มีีความหนาแน่่นของเรืือนจำำ�สููงสุุดในเอเชีียอัันดัับ 1-9 ได้้แก่่ ฟิิลิิปปิินส์์ บัังกลาเทศ กััมพููชา
อิินโดนีีเซีีย ศรีีลัังกา อััฟกานิิสถาน เนปาล อิิหร่่าน ปากีีสถาน (ข้้อมููลจาก http://www.prisonstudies.
org/highest-to-lowest/occupancy-level?field_region_taxonomy_tid=16)
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01 สถานการณ์์และปััญหา
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จากสถิิติิกรมราชทััณฑ์์ พบว่่าร้้อยละ 14 ของผู้้�ต้้องขัังที่่�พ้้นโทษไปแล้้วในปีี 2557 มีี
การกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��และต้้องโทษซ้ำำ��ภายในระยะเวลา 1 ปีี ในขณะที่่�ผู้้�พ้้นโทษไปออกจาก
เรืือนจำำ�ไปแล้้ว 2 ปีี และ 3 ปีี มีีแนวโน้้มกลัับมาติิดคุุกซ้ำำ��ถึึงร้้อยละ 24 และร้้อยละ 32
ตามลำำ�ดัับ5 ทำำ�ให้้เกิิดข้้อกัังขาว่่าบทลงโทษที่่�ให้้ผู้้�กระทำำ�ผิิดถููกจองจำำ� สามารถลดการเกิิด
อาชญากรรมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพจริิงหรืือไม่่
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ปััญหาสำำ�คััญที่่�สัังคมควรไทยร่่วมกัันหาคำำ�ตอบคืือ ปััจจััยใดที่่�ทำำ�ให้้คนจำำ�นวนไม่่น้้อย
ตััดสิินใจกระทำำ�ผิิดซ้ำำ�� เป็็นเพราะบทลงโทษที่่�ไม่่เด็็ดขาด หรืือเป็็นเพราะพวกเขาขาด
ความรู้้�และทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการดำำ�รงชีีวิิต และหากการถููกตััดสิินจำำ�คุุก หมายถึึงการ
“รัับกรรม” ของ “คนบาป” ที่่�ต้้องถููกควบคุุมด้้วยกฎหมายและการลงโทษทางสัังคม
เราซึ่่�งอยู่่�ร่่วมในสัังคมเดีียวกัันจะมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องต่่อ “กรรม” นี้้�ด้้วยหรืือไม่่

Reintegration
หลุดออกจากวงโคจร
ปัจจัยรุนแรงทาง
สังคม
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ปัจจัยสังคมหลังพ้ นโทษ

โครงการ
ในการ
แทรกแซงเพื่ อ
เปลี่ยนวงจร

• สภาพจิตใจ/ทัศนะชีวต
ิ
• ขาดทักษะ
• สังคมปิดกั้นหรือถูก
ดูดกลับสู่ปญ
ั หา
• เข้าไม่ถง
ึ งาน

ความรุนแรง
โอกาสและการ
กล่อมเกลาในคุก

• ยากจน
• ด้อยโอกาส
• ยาเสพติด

กระทําผิด

วงจรการ
กระทําผิดซํ้า

เข้าคุก
• ถูกกีดกันออก
จากสังคม

5 กรมราชทััณฑ์์ สถิิติิผู้ต้้้� องราชทััณฑ์์ทั่่�วประเทศ สำำ�รวจ ณ วัันที่่� 25 พฤษภาคม 2561

02 ประเด็นศึกษา

ผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรอบรมหลัักนิิติิธรรมและการพััฒนา (RoLD) ซึ่่�งประกอบด้้วยบุุคคลจาก
ภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�ไม่่ได้้ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับผู้้�ต้้องขัังโดยตรง ทั้้�งนัักกิิจกรรมสัังคม นัักวิิชาการ
สื่่�อมวลชน นัักธุุรกิิจ มาร่่วมกัันศึึกษาเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจปััญหาและวิิเคราะห์์ทางแก้้ไขที่่�
เหมาะสมเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนผ่่านวััฒนธรรมและการพััฒนาระบบรองรัับอดีีตผู้้�ต้้องขััง
ให้้กลัับสู่่�สัังคมอย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีีและมีีคุุณค่่า

ผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรได้้ลงพื้้�นที่่�ศึึกษาเรืือนจำำ�หลายแห่่ง เช่่น ศููนย์์การเตรีียมความพร้้อม
ก่่อนการปลดปล่่อยผู้้�ต้้องขัังเขากลิ้้�ง จัังหวััดเพชรบุุรีี (เรืือนจำำ�ชั่่�วคราวเขากลิ้้�ง) ศููนย์์ฝึึก
และอบรมเด็็กและเยาวชนชายบ้้านกาญจนาภิิเษก และเรืือนจำำ�จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ เพื่่�อให้้
เข้้าใจปััญหาจากมุุมมองและบริิบทของผู้้ต้้� องขัังอย่่างแท้้จริิง นอกจากนี้้� ผู้้เ� ข้้าร่่วมหลัักสููตร
ยัังได้้จััดสนทนากลุ่่�มเชิิงลึึก (focus group) โดยเชิิญอดีีตผู้้�ต้้องขััง และกลุ่่�มคนที่่�ทำำ�งาน
ส่่งเสริิมอาชีีพและการเรีียนรู้้�ให้้กัับผู้้�ต้้องขัังทั้้�งจากภาครััฐ เอกชน และประชาสัังคม มา
พููดคุุยเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจสาเหตุุปััญหา และร่่วมหาแนวทางใหม่่ๆ ร่่วมกััน
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03 แนวทางการดำ�เนินโครงการ

04 ประเด็็นสำำ�คััญที่่�ค้้นพบ

จากการศึึกษาโดยการลงพื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููลและการจััด focus group ผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรพบ
ทั้้�งประเด็็นปััญหาและประเด็็นเชิิงบวกที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
ประเด็นปัญหา
1 ปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
(Structural Violence)
2 ปัญหาความรุนแรงทางวัฒนธรรม
(Cultural Violence)
3 ปัญหาความล้มเหลวของระบบยุติธรรม
ต่่อการจััดการปััญหา
4 ปัญหาด้านระบบการฟื้ นฟู และพั ฒนาผู้ต้องขัง
5 ปัญหาช่องว่างของกฎหมายและกฎระเบียบ
6 ปัญหาการขาดการรับรู้ระดับมหภาคถึงวัฒนธรรม
ผนวกคืืนสู่่�สัังคม
7 ปัญหาการท�ำงานที่ขาดความเชื่อมโยง
เป็็นเครืือข่่ายที่่�เข้้มแข็็ง

ประเด็นเชิงบวก
1 การเปิดโอกาสจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
และภาครััฐบางส่่วน
2 การสร้างวัฒนธรรมผนวกคืนสู่สังคมอย่างมีคณ
ุ ค่า
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ประเด็็นปััญหา
1) ปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence)

ปััญหาผู้้�ต้้องขัังล้้นเรืือนจำำ�และกระทำำ�ผิดซ้ำ
ิ ำ��ซาก ไม่่ใช่่เพราะกฎหมายไม่่เด็็ดขาด หรืือ
เพราะประชาชนขาดการเคารพกฎหมาย แต่่เป็็นเพราะปััญหาความรุุนแรงเชิิงโครงสร้้าง
(Structural Violence) อัันได้้แก่่ ความยากจน ความเหลื่่�อมล้ำำ�� ความอยุุติิธรรม
การถููกเอารััดเอาเปรีียบที่่�ไร้้กลไกการคุ้้�มครองทางเศรษฐกิิจและสัังคม ประชากร
หลายคนไม่่มีีทางเลืือก จึึงต้้องหัันไปหาทางรอดด้้วยการกระทำำ�ผิิด ซึ่่�งส่่วนมาก
เป็็นคดีีเล็็กๆ น้้อยๆ จนอาจกล่่าวได้้ว่่า ความรุุนแรงเชิิงโครงสร้้างได้้ผลัักไส (exclude)
ให้้คนในสัังคมบางส่่วนเกิิดความแปลกแยก จนนำำ�ไปสู่่�การกระทำำ�ผิิด
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2) ปัญหาความรุนแรงทางวัฒนธรรม (Cultural Violence)
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ผู้้ก� ระทำำ�ผิดจำ
ิ �ำ นวนไม่่น้้อย อยู่่�ในบริิบทความรุุนแรงทางวััฒนธรรม (Cultural Violence)
เช่่น ระบบวััฒนธรรมผู้้�ชายเป็็นใหญ่่ที่่�ปรากฏผ่่านการใช้้ความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงใน
ครอบครััว อคติิของสัังคมที่่�มีีต่่อผู้้�มีีฐานะยากจน ผู้้�ด้้อยการศึึกษา ฯลฯ ความ
รุุนแรงทางวััฒนธรรมเหล่่านี้้�ปรากฏในขั้้�นเริ่่�มแรกที่่�ผลัักไสให้้คนไม่่มีีทางเลืือกในการ
ดำำ�รงชีีพอย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีี และยิ่่�งปรากฏชััดเมื่่�อบุุคคลกลุ่่�มนี้้�ถููกจำำ�กัดั สถานะทางสัังคม
ว่่าเป็็น “คนคุุก” ผู้้�เคยต้้องโทษหลายคนไม่่ได้้รัับการยอมรัับในฐานะสมาชิิกสัังคม ไม่่
สามารถหางานทำำ�เนื่่�องจากเป็็น “คนบาป” ทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�เคยผ่่านการจองจำำ�อยู่่�ในสภาวะ
เปราะบาง จนเป็็นเหตุุให้้หวนกลัับไปกระทำำ�ผิิด หรืือหัันไปหากลุ่่�มที่่�มีีชะตากรรมเคย
ติิดคุุกหรืือละเมิิดกฎหมายมาด้้วยกััน ดัังนั้้�น การสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ยั่่�งยืืนต้้อง
เจาะลึึกในมิิติิของการเปลี่่�ยนแปลงทางวััฒนธรรม
3) ปัญหาความล้มเหลวของระบบยุติธรรมต่อการจัดการปัญหา

เมื่่�อผู้้�กระทำำ�ผิิดต้้องเข้้าสู่่�กระบวนการราชทััณฑ์์ ซึ่่�งตามหลัักคิิดที่่�ควรจะเป็็นคืือการ
Correction อัันหมายถึึงระบบเปลี่่�ยนผ่่านแก้้ไขให้้คนที่่�กระทำำ�ผิิดได้้กลัับมาทำำ�สิ่่�งที่่�
ถููกต้้อง แต่่ระบบยุุติิธรรมของไทยยัังคงใช้้การลงโทษจำำ�คุุกโดยไม่่แยกแยะ เพีียงเพื่่�อ
เป็็นบทลงโทษด้้วยการปิิดกั้้น� เสรีีภาพและกัันบุุคคลกลุ่่�มนี้้�ออกจากสัังคม แต่่ไม่่สามารถ
พััฒนาให้้พวกเขาเปลี่่�ยนผ่่านกลัับคืืนสู่่�สัังคมได้้ กลายเป็็นปััญหาที่่�เพิ่่�มพููนจนเข้้าขั้้�น
วิิกฤต
4) ปัญหาด้านระบบการฟื้ นฟู และพั ฒนาผู้ต้องขัง

ระบบการฟื้้�นฟููและพััฒนาผู้้�ต้้องขัังของกรมราชทััณฑ์์ รวมถึึงกรมพิินิิจและคุ้้�มครอง
เด็็กและเยาวชน มุ่่�งควบคุุมการกัักขัังคนตามโทษมากกว่่ามุ่่�งเสริิมความเข้้มแข็็งให้้แก่่
ผู้้ต้้� องโทษได้้เปลี่ย่� นผ่่านกลัับคืืนสู่่�สัังคมอย่่างมีีศักั ดิ์์ศ� รีีและมีีคุณ
ุ ค่่า ด้้วยเหตุุนี้้� การฟื้้น� ฟูู
และพััฒนาที่่�เน้้นเฉพาะการฝึึกทัักษะอาชีีพ จึึงไม่่ประสบผลสำำ�เร็็จเท่่าที่่�ควร เพราะ
มิิได้้ออกแบบหลัักสููตรที่่�อิิงตามศัักยภาพหรืือตามความสนใจของผู้้ต้้� องขััง ดัังนั้้�น การ
ฟื้้� น ฟููและพัั ฒ นาผู้้� ต้้ องขัั ง ของกรมราชทัั ณ ฑ์์ แ ละกรมพิิ นิิ จ และคุ้้� ม ครองเด็็ ก และ

เยาวชน ควรจะต้้องเปลี่่�ยนจากการควบคุุมกำำ�กัับและฝึึกทัักษะอาชีีพแบบเหมารวม
มาเป็็นกระบวนการสร้้างการเรีียนรู้้�เชิิงคุุณค่่า ทัักษะชีีวิิต ทัักษะอาชีีพใหม่่บนความ
หลากหลายของศัักยภาพและความสนใจ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างพลเมืืองดีีกลัับ
คืืนสู่่�สัังคม
5) ปัญหาช่องว่างของกฎหมายและกฎระเบียบ

6) ปัญหาการขาดการรับรู้ระดับมหภาคถึงวัฒนธรรมผนวกคืนสู่สังคม

ขณะที่่�มีีตััวอย่่างปรากฏให้้เห็็นถึึงความสำำ�เร็็จของการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�วััฒนธรรมการ
ผนวกสู่่�สัังคม แต่่ยัังมีีน้้อยในระดัับจุุลภาคและกระจััดกระจาย ขาดการรัับรู้้�ของคนใน
วงกว้้าง คนในสัังคมจึึงยัังมีีทััศนคติิเชิิงลบ หวาดกลััว ไม่่ไว้้วางใจต่่อผู้้�เคยต้้องโทษ
ทำำ�ให้้การสร้้างวััฒนธรรมผนวกคืืนสู่่�สัังคมที่่�เป็็นรููปธรรมยัังไม่่สามารถยกระดัับหรืือ
ขยายผลในเชิิงมหภาคได้้
7) ปัญหาการท�ำงานที่ขาดความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง

กลุ่่�มองค์์กรทั้้�งภาครััฐ ภาคประชาสัังคม และภาคเอกชน ที่่�ทำำ�งานด้้านการฟื้้�นฟูู
คุุณค่่าความเป็็นคนและวััฒนธรรมการผนวกสู่่�สัังคม ยัังไม่่มีีการทำำ�งานที่่�เชื่่�อมโยงกััน
เป็็นเครืือข่่ายการเรีียนรู้้�และการขัับเคลื่่�อนที่่�เข้้มแข็็ง ทำำ�ให้้พลัังการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�
ในวงจำำ�กััด และยัังขาดการประสานความร่่วมมืือแบบภาคีีที่่�จะขัับเคลื่่�อนระบบการ
สนัับสนุุนเพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมการผนวกคืืนสู่่�สัังคมแบบบููรณาการได้้
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ระบบกฎหมายของภาครััฐหรืือแม้้กระทั่่�งกฎระเบีียบขององค์์กรต่่างๆ ในไทย ยัังปิิดกั้้น� ไม่่
ให้้คนที่่�เคยต้้องโทษได้้มีีสิิทธิิเสรีีในโอกาสการประกอบอาชีีพอย่่างเช่่นคนทั่่�วไป
ทำำ�ให้้ผู้้�เคยต้้องโทษขาดโอกาสในการทำำ�งานและไม่่สามารถยกระดัับในการงาน
อาชีีพได้้ จึึงควรมีีการปรัับแก้้กฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ที่่�
เคยต้้องโทษมีีสิิทธิ์์�ในการประกอบอาชีีพเท่่าเทีียมกัับคนทั่่�วไป
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ประเด็็นเชิิงบวก
1) การเปิดโอกาสจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐบางส่วน
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มีีตััวอย่่างพลัังทางบวกจากภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�เปิิดโอกาสให้้บุุคคลกลุ่่�มนี้้� เช่่น การ
เปิิดโอกาสให้้เข้้าทำำ�งานและได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เสมอภาคเช่่นเดีียวกัับคนทั่่�วไป ทำำ�ให้้
ผู้้�เคยต้้องโทษเปลี่่�ยนมุุมมองต่่อชีีวิิตและทััศนคติิมาเป็็นเชิิงบวก สามารถสร้้างชีีวิิต
ใหม่่ที่่�มั่่�นคงหลุุดพ้้นจากวงจรของการผลัักไสและสามารถกลัับสู่่�สัังคมอย่่างสง่่างาม
หลายคนสามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ หลายคนเป็็นพลเมืืองที่่�เข้้มแข็็ง
ในชุุมชน หััวใจของความสำำ�เร็็จอยู่่�ที่่�การเปลี่่�ยนผ่่านวััฒนธรรมจากการกีีดกัันมาสู่่�
วััฒนธรรมการผนวกคืืนสู่่�สัังคมอย่่างมีีคุณ
ุ ค่่าและมีีศักั ดิ์์ศ� รีี โดยเริ่่ม� ต้้นจากการยอมรัับ
ในคุุณค่่าความเป็็นคนของพวกเขาและการเสริิมสร้้างคุุณค่่าด้้านจิิตใจพร้้อมไปกัับการ
พััฒนาทัักษะชีีวิติ และทัักษะอาชีีพ
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2) การสร้างวัฒนธรรมผนวกคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า

มีีแนวทางการสร้้างวััฒนธรรมผนวกคืืนสู่่�สัังคมอย่่างมีีคุุณค่่า ที่่�ไม่่ได้้มุ่่�งแค่่ทำำ�งาน
กัับคนเคยต้้องโทษเพีียงอย่่างเดีียว แต่่ทำำ�งานร่่วมกัับบริิบททางสัังคมของนัักโทษ
อย่่างบููรณาการ และสามารถเชื่่�อมโยงกัับห่่วงโซ่่ทางสัังคมและเศรษฐกิิจของพวกเขา
ได้้ด้้วยไม่่ว่่าจะเป็็น ครอบครััว ชุุมชน สถานประกอบการ และสัังคม โดยการปรัับวิิธีี
คิิดที่่กี� ดกั
ี นั คนเคยต้้องโทษซึ่่ง� นอกจากจะส่่งผลกระทบต่่อพวกเขาแล้้ว ยัังย้้อนกลัับมา
ส่่งผลกระทบต่่อสัังคมของเราเองด้้วย การสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจแบบบููรณาการให้้
สัังคมเห็็นทางเลืือกถึึงการเปิิดโอกาสและส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งทางจิิตใจ โดยอาศััย
สถาบัันทางสัังคมต่่างๆ ทั้้�งจากชุุมชน ภาคเอกชน และภาครััฐจึึงถืือเป็็นการส่่งเสริิม
วััฒนธรรมผนวกคืืนสู่่�สัังคมอย่่างมีีคุุณค่่า

05 แนวคิิดวััฒนธรรมการผนวกคืืนสู่่�สัังคม (Culture of Reintegration)

เมื่่�อวััฏจัักรการต้้องโทษซ้ำำ�ซ
� ากกลายเป็็นปััญหาทางวััฒนธรรม ผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรจึึงเสนอ
แนวคิิดการเปลี่่�ยนจากวััฒนธรรมการผลัักไส มาสู่่� วััฒนธรรมการผนวกสู่่�สัังคม
วััฒนธรรมการผนวกสู่่�สัังคม (Culture of Reintegration) หมายถึึง แนวคิิดการเปลี่่�ยน
คุุณค่่า ความหมาย จากการลดคุุณค่่าความเป็็นมนุุษย์์ด้้วยการปิิดกั้้�น ตีีตรา เลืือกปฏิิบััติิ
มาเป็็นการยอมรัับคุุณค่่าความเป็็นมนุุษย์์ที่่�เท่่าเทีียมของคนผ่่านคุุก พร้้อมกัับการสร้้าง
สภาพแวดล้้อมที่่�ส่่งเสริิม ฟื้้�นฟูู เปิิดโอกาสให้้คนกลุ่่�มนี้้�สามารถเรีียนรู้้� พััฒนาตนเอง
ทั้้�งด้้านจิิตใจ และทัักษะชีีวิิตให้้กลัับมาเป็็นพลเมืืองที่่�มีีคุุณค่่าต่่อตนเองและสัังคม
06 ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำ�เนินการต่อไป
ข้้อเสนอเชิิงยุุทธศาสตร์์

การสร้้างวััฒนธรรมให้้ผู้้เ� คยต้้องโทษกลัับคืืนสู่่�สัังคมอย่่างมีีศักั ดิ์์ศ� รีีและมีีคุณ
ุ ค่่า
ควรดำำ�เนิินการ 2 ระดัับ ดัังนี้้�
01 การเปลี่ยนความหมายทางวัฒนธรรม

การเปลี่่�ยนความหมายทางวััฒนธรรม ทั้้�งการรื้้�อถอนอคติิทางวััฒนธรรม และการปลููก
คุุณค่่าทางวััฒนธรรมแห่่งการยอมรัับ ด้้วยการสื่่�อสารเพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงคุุณค่่า
พุ่่�งเป้้าไปที่่�สถาบัันทางสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชีีวิิตของผู้้�ต้้องโทษทั้้�งหมด ตั้้�งแต่่ครอบครััว
ชุุมชน สถาบัันการศึึกษา สถานประกอบการทั้้�งภาครััฐและเอกชน โดยสนัับสนุุนให้้สัังคม
เห็็นถึึงความสำำ�คััญของการผนวกคนที่่�เคยทำำ�ผิิดสู่่�สัังคมอย่่างเท่่าเทีียมว่่ามีีประโยชน์์กว่่า
การกีีดกันั ซึ่่ง� จะก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสัังคมมากขึ้้น�
02 การสร้างระบบ กลไกเพื่ อสร้างสภาวะการเปลี่ยนผ่านอย่างครบวงจร

การสร้้างระบบกลไกเพื่่�อสร้้างสภาวะการเปลี่่�ยนผ่่านอย่่างครบวงจร เริ่่�มจาก
• สภาวะก่อนต้องโทษ
จากปััญหาความรุุนแรงเชิิงโครงสร้้าง ที่่�ทำำ�ให้้บุุคคลกลุ่่�มนี้้�ถููกกีีดกััน แปลกแยก และ
กระทำำ�ผิิดกฎหมาย ปฏิิบััติิการสำำ�คััญคืือ การลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� สร้้างความเป็็นธรรม
เสริิมพลัังทัักษะชีีวิิตให้้กัับกลุ่่�มผู้้�มีีสภาวะเปราะบางหรืือมีีฐานะยากจน
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• สภาวะขณะต้องโทษ
การมุ่่�งสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�และกระบวนทางสัังคมในการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีคิิด ทััศนคติิ
การตระหนัักรู้้�ในคุุณค่่าความเป็็นพลเมืืองของตนเอง และการส่่งเสริิมทัักษะชีีวิิต ทัักษะ
อาชีีพ และปััจจััยดำำ�รงชีีพที่่�เข้้มแข็็งในช่่วงเตรีียมความพร้้อมก่่อนที่่�จะพ้้นจากเรืือนจำำ�
หรืือที่่�เรีียกว่่า Pre-release Program
• สภาวะหลังพ้นโทษ
การสร้้างโอกาสเปิิดรัับและการสนัับสนุุนจากสถาบัันสัังคม เช่่น ครอบครััว ชุุมชน
ผู้้�ประกอบการ ฯลฯ เพื่่�อที่่�จะทำำ�ให้้คนเหล่่านี้้�กลัับคืืนสู่่�สัังคมอย่่างถููกต้้องและดีีงาม
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06-2

ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการสร้้างระบบสภาพแวดล้้อมเพื่่� อการเปลี่่�ยนผ่่านทาง
วััฒนธรรม

การสร้้างระบบสภาพแวดล้้อมเพื่่�อการเปลี่่�ยนผ่่านทางวััฒนธรรมอย่่างครบวงจร
มีีข้้อเสนอแนะดัังต่่อไปนี้้�
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ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 1
การพัั ฒนาระบบ Pre-release Program และการเปลี่่�ยนผ่่านสภาพแวดล้้อม

• โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ ควรส่งเสริมในด้านการสร้างความพร้อม
ทางร่่างกายจิิตใจ ทัักษะการใช้้ชีีวิติ และทัักษะอาชีีพให้้แก่่ผู้ต้้�้ องขัังรายบุุคคล
• เรือนจ�ำควรสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผู้ต้องขัง ให้สามารถแสดงความคิดเห็น สื่อสาร
ความต้้องการ และร่่วมออกแบบกิิจกรรมที่่�พวกเขาเล็็งเห็็นว่่าจะเป็็นประโยชน์์ต่่อ
การกลัับออกไปใช้้ชีีวิติ นอกเรืือนจำำ�
• กรมราชทัณฑ์สามารถจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อท�ำหน้าที่คัดเลือกผู้ต้องขังเข้าสู่
รููปแบบการฝึึกอาชีีพที่่�เหมาะสมและให้้ความช่่วยเหลืือตามความต้้องการของผู้้�ต้้องขััง
เป็็นรายบุุคคล
• กรมราชทั ณ ฑ์ ส ่ ง เสริ ม ให้ภาคธุ ร กิ จ และเอกชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในกระบวนการ
เตรีียมความพร้้อมก่่อนพ้้นโทษ โดยเฉพาะการพััฒนาอาชีีพ การที่่�ภาคธุุรกิิจเปิิดโอกาส
ในการคััดกรองและสััมภาษณ์์ผู้ต้้�้ องขัังรายบุุคคลภายในเรืือนจำำ� เพื่่อ� สร้้างรููปแบบการ
ฝึึกอาชีีพที่่หล
� ากหลาย
02 การสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการเปลี่่�ยนแปลง

• การคืนคุณค่าและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์
เชิิงบวก และลดความสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจที่่�ไม่่เท่่าเทีียมระหว่่างผู้้คุ� มุ และผู้้ต้้� องขััง
• ในช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ ทางเรือนจ�ำควรโอนย้ายผู้ต้องขังไปยังสถานที่
อื่่น� ที่่�ไม่่ใช่่เรืือนจำำ� หรืือผ่่อนคลายความเข้้มงวดด้้านกฎระเบีียบในพื้้�นที่่�ภายในเรืือนจำำ�ที่่�
ให้้มีีความคล้้ายคลึึงกัับสถานศึึกษาหรืือโรงเรีียน
• การสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใกล้พ้นโทษกับสมาชิก
ครอบครััวและบุุคคลภายนอก
03 การสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างชุุมชนและหน่่วยงานภาคเอกชน

• การสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไข ให้อภัย และให้โอกาส
ผู้้�ที่่�เคยก้้าวพลาด ให้้สามารถกลัับคืืนสู่่�สัังคมที่่�ปลอดภััยและปราศจากอาชญากรรม
โดยมุ่่�งมั่่�นสร้้างสัังคมที่่�ไม่่ทอดทิ้้�งใครไว้้ข้้างหลััง ตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนแห่่ง
สหประชาชาติิ (Sustainability Development Goals – SDGs)
• การส่งเสริมให้กลุม่ กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise – SE) มีบทบาทในกระบวนการ
เตรีียมความพร้้อมก่่อนพ้้นโทษ และการให้้ความช่่วยเหลืือหลัังพ้้นโทษ เพื่่อ� สร้้างความ
เข้้มแข็็งของเครืือข่่ายภาคประชาสัังคม รวมถึึงเพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืนในการแก้้ไขฟื้้�นฟูู
ผู้้ก� ระทำำ�ผิดิ
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• การจัดให้มีกฎระเบียบและกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจ (incentive) ให้
ภาคเอกชนและภาคประชาสัังคมเข้้ามามีีบทบาทอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยภาครััฐ
ควรรัับฟัังข้้อเสนอแนะและความต้้องการของภาคเอกชนและภาคประชาสัังคมใน
การออกแบบกลไกดัังกล่่าว
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
การพัั ฒนาวิิธีีคิิด และทัักษะในการสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้แ
� ละเสริิมพลัังให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่เ� รืือนจำำ�
(Staff Training in Prison)

การพัฒนาแนวคิดการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม และการสร้างพลเมืองดีคืนสู่
สัังคม
02 การพัฒนาทักษะ เครื่องมือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการเสริมพลังอย่าง
มีีส่่วนร่่วมจากนัักโทษให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�เรืือนจำำ�
03 การสร ้ า งโอกาสการพั ฒ นาศั ก ยภาพเจ ้ า หน ้ า ที่ เรื อ นจ�ำในเรื่ อ งเฉพาะทางตามความ
ต้้องการของเจ้้าหน้้าที่่�
04 การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้น�ำเสนอแนวทาง/นวัตกรรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
อย่่างสร้้างสรรค์์ สนัับสนุุนด้้านงบประมาณ และการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับหน่่วยงาน
ภายนอก
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ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 3
การสร้้างกระบวนการเสริิมพลัังจากเครืือข่่ายทางสัังคม ในระดัับครอบครััว ชุุมชน
(Empower + Align Civil Society)

การถอดบทเรียนจากครอบครัว และชุมชน ที่เปิดโอกาสให้อดีตนักโทษกลับมามีบทบาท
ทางสัังคม
02 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การเสริมพลังให้แก่ครอบครัวและชุมชนเพื่อให้มีศก
ั ยภาพ
ในการสนัับสนุุนอดีีตนักั โทษให้้มีีความเข้้มแข็็งในสัังคม
03 การพั ฒ นากระบวนการต้นแบบที่ แ สดงให้เห็ น ความส�ำเร็ จ ทั้ ง ในเชิ ง กระบวนการและ
ผลลััพธ์์ จนนำำ�ไปสู่่�การขยายผลที่่�เป็็นรููปธรรม
04 การสร้างเครือข่ายชุมชนที่สร้างความรู้ แนวทาง และร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมซึ่งกัน
และกััน
01

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4
การปรัับกฎหมาย กฎระเบีียบ เพื่่� อเปิิดโอกาสการทำำ�งาน และการสร้้างแรงจููงใจให้แ
้ ก่่อดีีตนัักโทษ
(KPI + Incentive Setting)

การปรับ KPI กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ
• KPI ในการก�ำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสัยควรส่งเสริมการคืน
คนดีีสู่่�สัังคม หรืือการ reintegration โดยตรง เพื่่�อให้้หน่่วยงานสามารถกำำ�หนดแผนงาน
กลยุุทธ์์ และการประเมิินและติิดตามการทำำ�งาน ที่่�มุ่่�งเน้้นการคืืนคนดีีสู่่�สัังคม
• KPI ควรประเมินประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานด้านการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พ้นโทษ
หรืือผู้้�ถููกคุุมความประพฤติิ โดยพิิจารณาจากการที่่�ผู้้�พ้้นโทษกลัับออกไปประกอบอาชีีพ
เลี้้�ยงตนได้้

02

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ทีเ่ คยต้องโทษสามารถประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะ
กฎหมายที่่�กำำ�หนดคุุณสมบััติิและลัักษณะต้้องห้้ามของบุุคคลที่่�เข้้ารัับการทำำ�งาน

03

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพิจารณาลบทะเบียนประวัติอาชญากร โดยเริ่มจากเด็ก
และเยาวชน และบุุคคลที่่�ทำ�ำ ความผิิดที่่ไ� ด้้กระทำำ�โดยประมาทหรืือความผิิดที่่เ� ป็็นคดีีลหุโุ ทษ

04

Organization Arrangement – การจัดตงั้ หน่วยงานกลางเพื่อพัฒนาทักษะและการสร้าง
อาชีีพให้้แก่่ผู้ถูู�้ กคุุมความประพฤติิและผู้้ที่่� เ� คยต้้องโทษ ในรููปแบบ SDU (Special Delivery
Unit) เพื่่�อให้้เป็็นหน่่วยงานกลางในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนผู้้�พ้้นโทษและผู้้�ถููกคุุมความ
ประพฤติิให้้สามารถกลัับคืืนสู่่�สัังคม (เช่่นโครงการต้้นแบบ Yellow Ribbon Project จาก
ประเทศสิิงคโปร์์)

05

การน�ำหลัก 4S (Space, Staff, System และ Supplies) ตามที่ระบุใน Roadmap for
the Development of Prison-based Rehabilitation Program, UNODC มาพิิจารณา
และประยุุกต์์ใช้้

06

การเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อ (seamless) ของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนาพฤตินสิ ยั
และส่่วนราชการที่่�เกี่่ยวข้้
� อง
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ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 5
การสื่่�อสารเพื่่� อการเปลี่่�ยนผ่่านทางวััฒนธรรม (Communication + Advocacy)

การสื่่�อสารเพื่่�อการเปลี่่�ยนผ่่านทางวััฒนธรรมทำำ�ได้้ผ่่านสื่่�อและกิิจกรรม events ต่่างๆ โดย
เน้้นเป้้าหมายดัังนี้้�
01 สื่อสารให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของการกีดกันทางสังคมที่มีต่ออดีตนักโทษ
02 สื่ อ สารให้สั ง คมเห็ น ความส�ำคั ญ ของการยอมรั บ ความเป็ น มนุ ษ ย์ ท่ี เ ท่ า เที ย มและเปิ ด
โอกาสให้้พวกเขาผนวกคืืนสู่่�สัังคมอย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีีและมีีคุุณค่่า
ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 6
การพัั ฒนานวััตกรรมความร่่วมมืือสนัับสนุุนจากภาคส่่วนต่่างๆ ของสัังคม
(Innovative Services by SE)

ประสานภาคีให้น�ำนวัตกรรมใหม่ทั้งเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มาส่งเสริม
ผู้้�ต้้องขััง และอดีีตผู้้�ต้้องขััง
02 พัฒนานวัตกรรมการจัดท�ำฐานข้อมูล การระดมทุน การสร้างเครือข่าย การสื่อสาร
ทางสัังคม และอื่่�นๆ เพื่่�อสร้้างระบบรองรัับนัักโทษ โดยมุ่่�งประสิิทธิิภาพ การสร้้าง
ความไว้้วางใจ การเสริิมพลััง และความร่่วมมืือ
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06-3

กลุ่่�มเป้้าหมายในการดำำ�เนิินการ

• อดีตผู้ต้องขังความผิดไม่รุนแรง เช่น ผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขังคดีเสพยาเสพติด
• กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อสร้าง
พื้้�นที่่�ต้้นแบบ
• ชุมชนต้นแบบ เช่น ชุมชนบางกอกน้อย ชุมชนอ�ำนาจเจริญ ที่เปิดรับให้สมาชิกที่เคย
ผ่่านคุุกกลัับมาทำำ�งานกัับชุุมชนอย่่างมีีคุุณค่่า
• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีส่วนร่วม เช่น รับคนผ่านคุกเข้า
ทำำ�งาน ระดมทุุนเพื่่�อสนัับสนุุนต้้นแบบต่่างๆ เผยแพร่่แนวคิิดคุุณค่่าใหม่่สู่่�สาธารณะ
ผลัักดัันให้้ปรัับกฎหมาย กฎระเบีียบต่่างๆ
• สื่อ ทั้งสื่อมวลชนหลัก เช่น ไทยพีบีเอส และสื่อออนไลน์ ให้มีบทบาทสื่อสารสังคม
อย่่างต่่อเนื่่�อง

06-4

แผนปฏิิบััติิการ

ผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรเลืือกที่่�จะดำำ�เนิินการในยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 เรื่่�อง Pre-release Program
และยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 เรื่่�องการสื่่�อสารเพื่่�อการเปลี่่�ยนผ่่านทางวััฒนธรรม เนื่่�องจากสามารถ
เริ่่�มต้้นดำำ�เนิินการได้้เลย ทั้้�งนี้้� โดยนำำ�ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6 เรื่่�องการพััฒนานวััตกรรมความ
ร่่วมมืือสนัับสนุุนจากภาคส่่วนต่่างๆ ของสัังคม มาใช้้เป็็นกลไกการออกแบบการทำำ�งาน
ส่่วนยุุทธศาสตร์์อื่่�นๆ ผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรจะนำำ�เสนอ ชัักชวนภาคีีต่่างๆ ให้้มาร่่วมดำำ�เนิิน
การพััฒนาต่่อไป
Comprehensive inmate needs assessment and
baseline data collection

02

Public
Private
Partnership

Life and social skills training

03

04

05

Occupational training corresponding to needs
of market, inmates and the community

Knowledge
management
and
communication
outreach

Ongoing social and psychological follow-up
and support

Support for ‘fresh start’
-Seed money
-Business model

ในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ดัังกล่่าว ผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรได้้ออกแบบโมเดลความร่่วมมืือ
ภาครััฐและภาคเอกชน (Public-Private-Partnership) โดยมุ่่�งเน้้นการสนัับสนุุนให้้ภาค
เอกชนได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมกัับภาครััฐในการออกแบบ ปรัับปรุุง และพััฒนาโปรแกรม
กิิจกรรม และความช่่วยเหลืือ ในด้้านการแก้้ไขฟื้้�นฟููผู้้ต้้� องขัังและการส่่งคืืนผู้้พ้้� นโทษกลัับ
สู่่�สัังคม โดยโมเดลดัังกล่่าวประกอบด้้วยประเด็็นความร่่วมมืือ 5 ด้้าน ได้้แก่่
1. การประเมินและจัดท�ำฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังและความต้องการของผู้ต้องขัง
2. การพัฒนาจิตใจและทักษะชีวิตผู้ต้องขัง
3. การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
4. การให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจและทางสังคมหลังพ้นโทษ
5. การให้ความช่วยเหลือในการเริ่มต้นชีวิตนอกเรือนจ�ำ
ทั้้�งนี้้� ในการสร้้างความร่่วมมืือภาครััฐและภาคเอกชนดัังกล่่าว ผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรจะใช้้
การบริิหารองค์์ความรู้้�และการสื่่�อสารเป็็นเครื่่�องมืือในการออกแบบและทำำ�ความเข้้าใจ
กัับคนในสัังคม เพื่่�อสร้้างการยอมรัับและสร้้างพื้้�นที่่�ในการส่่งอดีีตผู้้�เคยต้้องโทษกลัับคืืนสู่่�
สัังคมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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ภาคผนวก
01 สรุุปการประชุุมกลุ่่�มย่่อยครั้้�งที่่� 1 วัันที่่� 3 พฤษภาคม 2561
ณ สถาบัันเพื่่� อการยุุติิธรรมประเทศไทย
ประเด็็นคำำ�ถาม

INTEGRITY

แม้้ว่่าหน่่วยงานต่่างๆ โดยเฉพาะ กรมราชทััณฑ์์และกรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชนได้้มีีความ
พยายามที่่�จะฝึึกวิิชาชีีพและทัักษะให้้กัับผู้้�ต้้องขััง อย่่างไรก็็ตามจากการศึึกษาเบื้้�องต้้นได้้พบว่่า ผู้้�ต้้องขััง
ที่่�ถููกปล่่อยออกจากเรืือนจำำ�จำำ�นวนมากมัักกลัับเข้้าสู่่�วงจรเดิิม และกลัับไปกระทำำ�ความผิิดซ้ำำ��อีีก
ดัังนั้้�น เราควรทำำ�อย่่างไรเพื่่�อให้้ระบบฟื้้�นฟูู (Rehabilitation) และการส่่งผู้้�ต้้องขัังกลัับคืืนสู่่�
สัังคม (Reintegration) มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�ต้้องขัังที่่�พ้้นโทษสามารถคืืนสู่่�สัังคม
ได้้อย่่างมีีคุุณค่่าและมีีศัักดิ์์�ศรีี ซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิดความปลอดภััยในสัังคมมากยิ่่�งขึ้้�น
วิิธีีการเก็็บข้้อมููล

สนทนากลุ่่�มย่่อย ร่่วมกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง 5 คน (ผู้้มี� ปี ระสบการณ์์พ้้นโทษจากเรืือนจำำ�หญิงิ และสถานพิินิจิ ฯ)
ได้้ให้้ข้้อมููลประสบการณ์์ก่่อน-ระหว่่าง-หลัังเรืือนจำำ�
สภาพชีีวิิตและปััจจััยที่่�นาไปสู่่�การกระทำำ�ผิิด/ความเสี่่�ยงนำำ�ไปสู่่�การกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��
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• ปัญหาภายในครอบครัว เช่น ความยากจน ภาระที่ต้องดูแลสมาชิกจ�ำนวนมาก ครอบครัวไม่สมบูรณ์
(สามีีมีีแฟนใหม่่) ครอบครััวอยู่่�ในวงจรค้้ายาเสพติิด
• แสวงหาความรักและความอ่อนแอของจิตใจ
• การขาดความรู้ทางกฎหมายท�ำให้กระท�ำผิดอาญาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
• สังคมเพื่อนวัยรุ่น ในยุคสมัยใหม่ที่ชวนกันก่อเหตุความรุนแรง
ชีีวิิตในเรืือนจำำ�

• กฎระเบียบที่เข้มงวด สร้างภาวะความกดดันในทุกอิริยาบถ ปิดกั้นความคิด
• สถานที่นอนคับแคบ ต้องนอนตะแคง
• การใช้อ�ำนาจและความรุนแรงในคุกจากเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังด้วยกันเนื่องจากการแบ่งแยก
เป็็นกลุ่่�ม
• รูปแบบการฝึกสอนทักษะและวิชาชีพไม่มคี ณ
ุ ภาพ (ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชีวติ เช่น
พัับถุงุ เสริิมสวย) รวมถึึงระยะเวลาของแนวทางการเตรีียมความพร้้อมก่่อนปล่่อยที่่�ยังั ไม่่เพีียงพอ
• ข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงการฝึกและเรียนรู้ ด้วยผู้ต้องขังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอเพราะโทษสูง ต้องรอให้
มีีโทษจำำ�คุุกเหลืือเพีียง 1-2 ปีี จึึงมีีโอกาสในการฝึึก หรืือเหตุุผลอื่่�นๆ ที่่�ขึ้้�นอยู่่�กัับการตััดสิินใจของ
เจ้้าหน้้าที่่�โดยทั้้�งสิ้้�น

• ผู้ต้องขังมีโอกาสในการได้รับเงินปันผลจากการท�ำงานในกองงานบางประเภทเป็นอย่างดี เช่น เบเกอรี่
(10,000 บาทต่่อเดืือน) และใช้้เงิินภายในเรืือนจำำ�ตามที่่�ญาติิฝากไว้้ในบััญชีีไม่่เกิิน 9,000 บาทต่่อทุุก
ช่่วงเวลา
• การฝึกทักษะนวด ท�ำได้ดีในเรือนจ�ำเพราะมีสภาพแวดล้อมและผู้คุมที่สร้างวินัย และสามารถท�ำงาน
หาเงิินภายในเรืือนจำำ�ได้้แม้้ช่่วงเวลาขึ้้น� เรืือนนอน เช่่น ชั่่ว� โมงละ 30 บาท
• ผู้ต้องขังได้ฝึกความอดทนของตนเองในระหว่างต้องโทษ
• ชีวิตมีความกลัวว่าไม่รู้จะท�ำอะไร
• ชีวิตจะไปรอดไม่รอด ส่วนหนึ่งดูได้จากวันปล่อยตัวว่ามีใครมารับ
• ไม่มรี ะบบที่พร้อมจะรองรับผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยจากเรือนจ�ำ โดยเฉพาะ ทุนและทรัพยากร ที่อยู่อาศัย
ตลาดแรงงานและอาชีีพที่่มั่่� น� คง
• บางทีมี “ตะขอ” หรือ เงื่อนไขเก่าในชุมชนที่เกี่ยวผู้ต้องขังที่พ้นโทษไว้ให้กลับไปสู่วงจรเดิมๆ และ
กลัับไปกระทำำ�ความผิิดซ้ำำ��ได้้อย่่างง่่ายดาย
• ผู้ต้องขังที่พ้นโทษส่วนใหญ่ยงั ได้รับการตีตราจากสังคม ซึง่ เป็นเหมือนแรงถีบส่งทีเ่ ป็นอุปสรรคทีท่ �ำให้
ไม่่สามารถกลัับเข้้าสู่่�สัังคมได้้เหมืือนคนปกติิ
ข้้อเสนอแนะ :
ปััจจััยที่่�สามารถทำำ�ให้้ระบบฟื้้�นฟูู (Rehabilitation) และการส่่งผู้้�ต้้องขัังกลัับคืืนสู่่�สัังคม
(Reintegration) มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

• การดูแลทีอ่ อ่ นโยนของเจ้าหน้าที่ เข้าใจถึงข้อเท็จจริงมนุษย์แต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกัน ดังนัน้
เจ้้าหน้้าที่่�ควรมีีความเข้้าใจมากยิ่่ง� ขึ้้น� รวมถึึงการปรัับกระบวนการการปฏิิบัติั ใิ ห้้เข้้ากัับผู้้ต้้� องขัังคนนั้้�นๆ
ตามอายุุ เพศ เชื้้�อชาติิ และศาสนา
• การเปิดโอกาสให้ชุมชนและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการคืนผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม ซึ่งจะช่วย
สร้้างความเชื่่�อใจในชุุมชนนั้้�นๆ และทำำ�ให้้ชุุมชนได้้เห็็นถึึงคุุณค่่าของคนเหล่่านี้้�มากยิ่่�งขึ้้�น
• ผู้ต้องขังควรได้รับทุนและทักษะที่เพียงพอในการ “ออกแบบ” ชีวิตหลังถูกปล่อยออกจากเรือนจ�ำ
และมีีตััวช่่วยในการปรัับตััวและสภาพจิิตใจต่่อชีีวิิตภายในและภายนอกเรืือนจำำ�
• ผู้ต้องขังควรได้รับค�ำแนะน�ำหรือผ่านกระบวนการที่ท�ำให้เห็นคุณค่าในตัวเอง มองเห็นโอกาสและ
ความหวัังในการดำำ�รงชีีวิิตเมื่่�อพ้้นโทษ อาทิิ ควรมีีการให้้ผู้้�ต้้องขัังที่่�เป็็น “ผู้้�รอด” มีีโอกาสกลัับไป
ยืืนยัันและให้้ความหวัังกัับผู้้�ที่่�ใช้้ชีีวิิตในเรืือนจำำ� การนำำ�ผู้้�ต้้องขัังไปให้้บริิการนวดกัับบุุคคลภายนอก
จนเป็็นที่่�ยอมรัับในฝีีมืือ
• ประเด็นการเปิดเผยและเก็บประวัติการจ�ำคุก บนฐานข้อมูลภาครัฐ เพื่อลดการสร้างตราบาปและ
ซ้ำำ��เติิมชีีวิตหลั
ิ ังการปล่่อยตััว
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ชีีวิิตหลัังถููกปล่่อยจากเรืือนจำำ�
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02 สรุุปประชุุมรัับฟัังความเห็็นแนวทางฟื้้�นฟูู และมาตรการดููแลผู้้�พ้้ นโทษ:
มุุมมองผู้้�ปฏิิบััติิงานในเรืือนจำำ�
วิิธีีการเก็็บข้้อมููล

วัันที่่� 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้้องประชุุม ชั้้น� 16 สถาบัันเพื่่อ� การยุุติธิ รรมแห่่งประเทศไทย

ผู้้�เข้้าร่่วม:

•
•
•
•

ผู้แทนจากทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ผู้แทนจากทัณฑสถานหญิงธนบุรี
ผู้แทนจากเรือนจ�ำจังหวัดจันทบุรี (เรือนจ�ำขนาดเล็ก มีผู้ต้องขังหญิง 270 คน)
ผู้แทนจากสถาบันเพื่อการยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย และผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD

INTEGRITY

ข้้อมููลเบื้้�องต้้น
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• ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเป็นเรือนจ�ำขนาดใหญ่ มีผู้ต้องขังหญิงประมาณ 3,900 คน (เรือนจ�ำหญิง
ขนาดใหญ่่ที่่สุ� ดุ ของไทย)
• ทัณฑสถานหญิงธนบุรเี ป็นเรือนจ�ำขนาดกลาง มีผู้ต้องขังหญิงประมาณ 1,200 คน
• เรือนจ�ำจังหวัดจันทบุรเี ป็นเรือนจ�ำขนาดเล็ก มีผู้ต้องขังหญิง 270 คน (เป็นแดนหญิงทีอ่ ยู่ในเรือนจ�ำชาย)
โดยทั้้�ง 3 เรืือนจำำ�เป็็นเรืือนจำำ�ต้้นแบบตามข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพฯ
สถานการณ์์ปัจ
ั จุุบััน

• ภูมหล
ิ งั ของผู้กระท�ำความผิดส่วนใหญ่กอ่ นเข้าเรือนจ�ำ คือ ขาดครอบครัว ขาดการอบรมด้านศีลธรรม
และการถููกครอบงำ��โดยอิิทธิิพลจากสิ่่ง� แวดล้้อม
ในปััจจุุบััน ลัักษณะการจ้้างงานผู้้ต้้� องขัังมีี 2 รููปแบบ คืือ
1) การจ้างงานในเรือนจ�ำ โดยการส่งชิน้ งานมาให้ท�ำภายในเรือนจ�ำ และสร้างระบบ QC ขึน้ ภายใน
เรืือนจำำ�
ั องขังทีท่ �ำงานดีไปท�ำงานต่อหลังพ้นโทษ
- ข้อดี ผู้ประกอบการบางแห่งยินดีรบผู้ต้
- ข้อเสีย ไม่ยงั่ ยืน
2) การจ้างแรงงานออกไปท�ำงานนอกสถานที่
- ข้อเสีย กระทบต่ออัตราก�ำลังพลและความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องติดตามออกไปควบคุม
การทำำ�งานในภายนอกด้้วย
• การจ้างงานส่วนใหญ่เป็นลักษณะการรับชิ้นงานจากผู้ประกอบการภายนอกมาท�ำ ซึ่งเป็นงานที่ไม่
มุ่่�งเน้้นการพััฒนาฝีีมืือ เช่่น การรัับจััดของเข้้าแพ็็ก การเย็็บผ้้า เป็็นต้้น ซึ่่�งแม้้ว่่าผู้้�ต้้องขัังจะได้้ฝึึก
วิินััย สมาธิิ และศีีลธรรม แต่่ก็็อาจทำำ�ให้้พวกเขาไม่่ได้้พััฒนาทัักษะอาชีีพที่่�จำำ�เป็็นต่่อการทำำ�งานใน
ตลาดแรงงานอย่่างแท้้จริิง

• มีการก�ำหนด KPI ของผู้ต้องขัง โดยการประเมินจะส่งผลต่อการเลื่อนชั้น เช่น หากผู้ต้องขังผ่าน
การประเมิินที่่� 80% จะได้้เลื่่�อนจากผู้้�ต้้องโทษชั้้�นกลางเป็็นชั้้�นดีี ทั้้�งนี้้�ผู้้�ต้้องขัังต้้องเข้้าร่่วมกิิจกรรม
ครบ 3 ด้้าน ได้้แก่่ การอบรมด้้านศาสนา (1 เดืือน) การอบรมฝึึกอาชีีพระยะสั้้�น (5-15 วััน) และ
การทำำ�งานกองงาน โดยเจ้้าหน้้าที่่�จะประเมิินความประพฤติิทั้้�งต่่อตนเอง ต่่อสาธารณประโยชน์์
และการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
ข้้อจำำ�กััดเรื่่�องกฎระเบีียบ

• ความเคร่งครัดของกฎเรื่องการก�ำหนดจ�ำนวนผู้คุม เช่น การพาผู้ต้องขังออกไปท�ำงานนอกเรือนจ�ำ
ไปขึ้้�นศาล ไปโรงพยาบาล จะมีีการกำำ�หนดจำำ�นวนผู้้�คุุมขั้้�นต่ำำ��ไว้้อย่่างชััดเจน (กฎหมายกำำ�หนดให้้
นัักโทษ 1 คน ต่่อ ผู้้คุ� ุม 2 คน แต่่ในความเป็็นจริิง นัักโทษ 5 คน ต่่อ ผู้้คุ� ุม 1 คน) ซึ่่�งเมื่่�ออััตรากำำ�ลััง
เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่เพีียงพอ ที่่�จะปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด จึึงเป็็นอุุปสรรคต่่อการพาผู้้�ต้้องขัังออกไปทำำ�ภารกิิจ
นอกสถานที่่� ในหลายครั้้�งจึึงต้้องส่่งผู้้�คุุมไปน้้อยกว่่าจำำ�นวนที่่�กฎหมายกำำ�หนด ทำำ�ให้้ผู้้�คุุมต้้องแบกรัับ
ความเสี่่�ยงทางวิินััย และทำำ�ให้้รููปแบบจ้้างงานผู้้ต้้� องขััง มุ่่�งเน้้นทางด้้านการรัับงานมาทำำ�ในเรืือนจำำ�
มากกกว่่าการจ้้างงานผู้้ต้้� องขัังไปทำำ�งานภายนอก
• กฎกระทรวง พ.ศ. 2479 ของกรมราชทัณฑ์ ก�ำหนดให้ผู้ต้องขังได้รับรายได้ 50%
• ข้อจ�ำกัดของกฎระเบียบด้านเวลาเข้า-ออกเรือนจ�ำ ท�ำให้ผู้ต้องขังที่ได้รับงานจ้างไปปฏิบัติหน้าที่นอก
เรืือนจำำ� ทำำ�งานได้้ไม่่เต็็มเวลา ซึ่่�งเป็็นอุุปสรรคต่่อการจ้้างงานของเอกชน
• กฎระเบียบเรื่อง การห้ามเอกชนตั้งโรงงาน เพราะติดข้อจ�ำกัดเรื่องที่ดินราชพัสดุ ท�ำให้ต้องหลีกเลี่ยง
กฎระเบีียบโดยการสร้้างเป็็นอาคารอเนกประสงค์์และบริิจาคให้้กัับเรืือนจำำ� และต้้องทำำ�เรื่่อ� งขออนุุญาต
ผู้้�บััญชาการเรืือนจำำ�ใช้้สถานที่่�หรืือต้้องเสีียค่่าเช่่า ส่่งผลให้้เอกชนไม่่กล้้าลงทุุน

INTEGRITY

• ในปัจจุบันมีการฝึกอาชีพและสร้างอาชีพบางประเภทภายในเรือนจ�ำ เช่น ฝึกท�ำอาหาร กาแฟ
เบเกอรี่่� โดยเป็็นการทำำ�ขายกัันในหมู่่�ผู้้�ต้้องขัังกัันเอง หรืือนำำ�ส่่งขายในงานประชุุมต่่างๆ ภายนอก
เรืือนจำำ� อาทิิเช่่น
• • ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ใช้แผน Sentence Plan (การบริหารโทษ) โดยมีหลกั การคือ
ผู้้ต้้� องโทษจำำ�คุกุ ระยะยาว เน้้นการฝึึกวิินัยั และฝึึกอาชีีพเพื่่อ� เลื่่อ� นชั้้น� เมื่่อ� เหลืือโทษจำำ�คุกุ ระยะ
สั้้น� 1-2 ปีี ก่่อนพ้้นโทษจะเข้้าสู่่�การเตรีียมความพร้้อมก่่อนพ้้นโทษ (เช่่น การพาผู้้ต้้� องขัังที่่�ใกล้้
พ้้นโทษกลุ่่�มนี้้�มาเข้้าหลัักสููตร “วิิวัฒ
ั น์์พลเมืือง” โดยให้้ใช้้ชีีวิติ อยู่่�ร่ว่ มกัันในพื้้�นที่่�ที่่เ� ตรีียมไว้้ให้้
เฉพาะ และเข้้าหลัักสููตรการเรีียนรวมถึึงการทำำ�กิิจกรรมตามตารางที่่�กำำ�หนดไว้้เสมืือนการเข้้า
โรงเรีียน)
• • ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้วยการวางแผนและเป้าหมายชีวิต
ให้้แก่่ผู้้�ต้้องขัังแต่่ละคน ผ่่านการอบรมต่่างๆ เช่่น SMEs เปลี่่�ยนชีีวิิต ความเข้้าใจตััวเอง
เกม The Choice การฝึึกอาชีีพ ศิิลปะบำำ�บััด เป็็นต้้น
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ข้้อจำำ�กััด ด้้านการติิดตามหลัังพ้้นโทษ

INTEGRITY

• ความคาดหวังของสังคมสูง แต่ราชทัณฑ์ไม่มอี �ำนาจหน้าทีโ่ ดยตรง (แต่ปจั จุบนั มีระเบียบกรมราชทัณฑ์
ให้้อำำ�นาจเจ้้าหน้้าที่่�ราชทััณฑ์์ไปเยี่่ย� มบ้้านผู้้พ้้� นโทษ)
• ปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น ผู้ต้องขังแจ้งที่อยู่ภายหลังพ้นโทษไม่ตรงกับที่อยู่จริง เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ติิดตาม จึึงไม่่พบตััว หรืือปััญหาความร่่วมมืือและการบููรณาการระหว่่างหน่่วยงาน
• ปัญหาด้านวิธีการจัดเก็บอัตราการกระท�ำผิดซ�้ำที่ยังไม่เป็นระบบและไม่สามารถสะท้อนตัวเลข
ที่่�แท้้จริิงได้้
• ปัญหาด้านการส่งต่อข้อมูลผู้ต้องโทษระหว่างหน่วยงานตั้งแต่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
หน่่วยงานปกครอง หน่่วยงานสาธารณสุุข และครอบครััว ทั้้�งเรื่่�องประวััติิการกระทำำ�ความผิิดและโรค
ติิดต่่อร้้ายแรง
• ผู้พ้นโทษไม่ได้รับประโยชน์จากการให้ข้อมูลหลังพ้นโทษ จึงไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
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ข้้อจำำ�กััดด้้านการจ้้างงานหลัังพ้้นโทษ

• ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานนอกกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้า
งานหลายด้้าน ทำำ�ให้้ไม่่ให้้ความสำำ�คััญกัับกลุ่่�มผู้้�พ้้นโทษเท่่าที่่�ควร (เช่่น กระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ กระทรวงแรงงาน) จึึงมีีข้้อจำำ�กัดั ทั้้�งด้้านบุุคลากรและงบประมาณ
• ภายหลังพ้นโทษกระทรวงแรงงานแจ้งต�ำแหน่งงานที่ว่างให้ทราบ แต่ยังเกิดปัญหาเอกชนไม่จ้างงาน
ผู้้�พ้้นโทษและปััญหาผู้้�พ้้นโทษไม่่ยอมไปทำำ�งาน
• ภายหลังออกจากเรือนจ�ำ แม้หางานให้ มีสวัสดิการที่พัก แต่อดีตผู้ต้องขัง (โดยเฉพาะคดียาเสพติด)
ส่่วนใหญ่่ มัักเลิิกทำำ�งาน เนื่่�องจากเคยได้้รัับผลประโยชน์์จากการทำำ�ผิิดมากและเป็็นธรรมชาติิของ
มนุุษย์์ที่่�ไม่่อยากอยู่่�ใต้้ผู้้�อื่่�น
• อาชีพส่วนใหญ่ที่ตลาดแรงงานต้องการคือ อาชีพที่อยู่ในสังคมเมือง ซึ่งผู้พ้นโทษบางท่านไม่สนใจงาน
ด้้านนี้้�
ตััวอย่่าง/แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี

• การประกอบอาชีพในเรือนจ�ำทีส่ ร้างรายได้สูง เช่น ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเคยให้ผู้ต้องขังท�ำงาน
บริิการสายด่่วน cell center ทำำ�ให้้ผู้้�ต้้องขัังมีีรายได้้เฉลี่่�ยเดืือนละ 10,000 บาท ทางทััณฑสถานจึึง
กำำ�หนดให้้ผู้้ต้้� องขัังที่่�มีรี ายได้้ฝากเงิินเข้้าบััญชีีเพื่่อ� ให้้มีีเงิินเก็็บภายหลัังพ้้นโทษ
• การให้ผู้ต้องขังท�ำงานร่วมกับชุมชน เช่น ทัณฑสถานหญิงธนบุรีเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงท�ำงานที่
ตลาดน้ำำ��เป็็นเวลา 3 เดืือนระหว่่างคุุมขััง เช่่น สาธิิตวิิธีีการทำำ�ขนมให้้แก่่คนในตลาดน้ำำ�� การเปิิดร้้าน
ขายขนม ทำำ�ให้้ผู้้�ต้้องขัังและชุุมชนได้้ปรัับตััวเข้้าหากััน

ข้้อจำำ�กััดของเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงานในเรืือนจำำ�

• ด้านระยะเวลาการท�ำงาน (บางครั้งต้องเข้าเวรติดต่อกัน)
• ด้านการศึกษาต่อ เนื่องจากต้องเข้าเวรนอกเวลาราชการด้วย หากจะศึกษาต่อภาคค�่ำ ต้องแลกเวร
และต้้องใช้้เงิินส่่วนตััวเป็็นค่่าแลกเวร
• ด้านหลักสูตรอบรม ไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ ส่งผลต่อการประเมินและเลื่อนขั้น
• ด้านการอ�ำนวยความสะดวกจากหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ต้องขังเข้าโรงพยาบาล ไม่มีสถานที่ให้
เจ้้าหน้้าที่่�นั่่�งรอ จึึงต้้องนั่่�งเผ้้าด้้านนอกข้้ามคืืน
• ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
ข้้อเสนอแนะ

• ออกแบบหลักสูตรระยะยาว และสร้างแดนที่เป็นเสมือนโรงเรียน เพื่อให้เรือนจ�ำเป็นสถานที่เตรียม
ความพร้้อมก่่อนพ้้นโทษ โดยต้้องผ่่อนปรนระเบีียบกฎเกณฑ์์ของเรืือนจำำ�บางประการสำำ�หรับั ผู้้ต้้� องขัังที่่�
ใกล้้พ้้นโทษ เช่่น รายได้้ขั้้�นต่ำำ�� ของผู้้ต้้� องขััง จำำ�นวนผู้้คุ� มุ ระยะเวลาเข้้าออกเรืือนจำำ�เพื่่อ� ไปทำำ�งาน/ฝึึกงาน
โดยหลัักสููตรลัักษณะนี้้�ต้้องเกิิดขึ้้�นกัับทุุกเรืือนจำำ�ให้้เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
• สร้างระบบการบูรณาการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน เช่น เมื่อใกล้พ้นโทษ กรมราชทัณฑ์ท�ำการส่ง
ประวััติไิ ปยัังกรมคุุมประพฤติิ และมีีการลงพื้้�นที่่�ติดต
ิ ามผู้้พ้้� นโทษพร้้อมกััน โดยให้้ผู้้นำ� �ชุ
ำ มุ ชนมีีบทบาท
นำำ�ในกระบวนการนี้้� (ส่่วนยุุติธิ รรมจัังหวััดส่ว่ นใหญ่่มาจากส่่วนกลาง จึึงมัักมีีข้้อจำำ�กัดด้้
ั านการเข้้าถึึง
ชุุมชน)
• เสนอให้เชิญผู้พ้นโทษที่ได้กลับออกไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมได้ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ประสบการณ์์ด้้านต่่างๆ ให้้แก่่ผู้ต้้้� องขััง

INTEGRITY

• การสร้างโอกาสงานในสังคม เช่น ร้านกาแฟ “เออบี้” ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
กิิจการเพื่่�อสัังคมที่่�ยิินดีีรัับอดีีตผู้้�ต้้องโทษมาเป็็นพนัักงาน โดยผู้้�พ้้นโทษจะได้้รัับการอบรมความรู้้�ที่่�
จำำ�เป็็นเป็็นเวลา 4 วััน (เช่่น การบริิการ ภาษาอัังกฤษ การชงกาแฟ) หลัังจากนั้้�นสามารถเริ่่�มงานได้้
ทัันทีี
• การปรับทัศนคติให้คนภายนอกมีทศั นคติด้านบวกต่อผู้ต้องขัง โดยการจัดประกวด “The Chan Star”
ประกอบการร้้องเพลง โดยในรอบชิิงชนะเลิิศจะมีีผู้แ�้ ทนภาคเอกชนและบุุคคลภายนอกมาร่่วมงาน ซึ่่ง�
การประกวดนี้้�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากหน่่วยงานภายนอก ทั้้�งเงิินรางวััล เครื่่อ� งดนตรีี ฯลฯ เป็็นกิิจกรรม
ที่่�มุ่่�งเน้้นเชื่่อ� มคนในเรืือนจำำ�กับั คนนอกเรืือนจำำ�
• โครงการ “เรือนจ�ำแลนด์” มีเป้าหมายให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรี โดยเป็น
พื้้�นที่่�ที่่�ให้้ผู้้�ต้้องขัังให้้บริิการด้้านต่่างๆ เช่่น อาหาร คาเฟ่่ นวด ล้้างรถ ฯลฯ (อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ)
และนำำ�รายได้้ ที่่�ได้้รัับมาพััฒนาปรัับปรุุงและฟื้้�นฟููผู้้�ต้้องขัังในเรืือนจำำ� โดยไม่่ต้้องพึ่่�งพางบประมาณ
จากกรมราชทััณฑ์์เพีียงช่่องทางเดีียว
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รายชื่่�อคณะทำำ�งานกลุ่่�ม INTEGRITY
*ชื่่�อและตำำ�แหน่่งขณะเข้้าร่่วมหลัักสููตร

ผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการ
หนัังสืือพิิมพ์์บางกอกโพสต์์

ดร.กฤษฎา บุุญชััย 		
นัักวิิจััย สถาบัันวิิจััยสัังคม จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
รองเลขาธิิการ สถาบัันชุุมชนท้้องถิ่่�นพััฒนา

นายเกรีียงไกร เธีียรนุุกุุล			

นางสาวเข็็มอััปสร สิิริิสุุขะ			

นางจิิรภา สิินธุุนาวา

นางสาวชลธิิช ชื่่�นอุุระ			

นางสาวกรชนก รัักษาเสรีี

INTEGRITY

รองประธาน สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
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ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักกิิจการในพระดำำ�ริิพระเจ้้าหลานเธอฯ
นางสาวชวลรรค ศิิวยาธร 		

วิิชาชีีพอิิสระและนัักรณรงค์์สิ่่�งแวดล้้อม ลิิตเติ้้�ล ฟอเรสต์์
หััวหน้้ากลุ่่�มโครงการ IBR
สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย

ดร.ณััฏฐา โกมลวาทิิน

Partner, Capital Market and M&A
บริิษััท ที่่�ปรึึกษากฎหมายธนาธิิป แอนด์์ พาร์์ทเนอร์์ จากััด

บรรณาธิิการ / ผู้้�ประกาศข่่าว
สถานีีโทรทััศน์์ไทยพีีบีีเอส

ดร.ดาวน้้อย สุุทธิินิิภาพัั นธ์์

พัั นตำำ�รวจเอก ทรงศัักดิ์์� รัักศัักดิ์์�สกุุล

ผู้้�อำำ�นวยการยาสููบ โรงงานยาสููบ
กระทรวงการคลััง

รองอธิิบดีี กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ
กระทรวงยุุติิธรรม

นางสาวนพเก้้า สุุจริิตกุุล		

นายนฤตม์์ เทอดสถีีรศัักดิ์์�		

ผู้้�ช่่วยผู้้จั� ัดการหััวหน้้ากลุ่่�มงานพััฒนาเพื่่�อสัังคมและ
สื่่�อสารองค์์กร ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
พัั นเอก ปริิทััศน์์ บุุนนาค		

ประจำำ�สำำ�นัักงานผู้้�บัังคัับบััญชา
กองบััญชาการกองทััพบก

นางพิิมพรรณ ดิิศกุุล ณ อยุุธยา

ที่่�ปรึึกษาโครงการพิิเศษ
มููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวงในพระบรมราชููปถััมภ์์

รองเลขาธิิการ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน

นางสาวพัั ชริินทร์์ ลิินพิิศาล		

ผู้้�จัดั การแผนกรััฐกิิจสััมพัันธ์์
บริิษััท ฮอนด้้า ออโตโมบิิล (ประเทศไทย) จำำ�กััด

นางสาวพิิมพรรณ อิิสรานุุวััฒน์์ชััย

ประธานฝ่่ายปฏิิบััติิการ
บริิษััท P & W Service, Ltd.

อธิิบดีี กรมบัังคัับคดีี
กระทรวงยุุติิธรรม

		

นายวนััส แต้้ไพสิิฐพงษ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท เบทาโกร จำำ�กััด (มหาชน)

ดร.วรวงศ์์ อััจฉราวงศ์์ชััย 		

รองศาสตราจารย์์ ดร.วิิชิิตา รัักธรรม

ผู้้พิ� ิพากษา ศาลทรััพย์์สิินทางปััญญาและ
การค้้าระหว่่างประเทศกลาง

รองคณบดีี งานบริิการวิิชาการ
วิิทยาลััยการจััดการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

นายสมประสงค์์ สหวััฒน์์		

นายอรรถพล ฤกษ์์พิิบููลย์์		

นางสาวอลิิสา นภาทิิวาอำำ�นวย		
ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง และ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายปฏิิบััติิการ
Socialgiver

ดร.อายุุตม์์ สิินธพพัั นธุ์์�	

นายอิิสดอร์์ เรโอด์์			
ผู้้�ช่่วยประธานและผู้้�ประสานงาน
โครงการพััฒนาชนบท มููลนิิธิมีิ ีชััย วีีระไวทยะ
สมาคมพััฒนาประชากรและชุุมชน

นายเอกรััฐ วงศ์์ศุุภชาติิกุุล		

กรรมการบริิหาร
บริิษััท วนชััย กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการกลุ่่�มปิิโตรเลีียมขั้้�นปลาย
บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)

รองอธิิบดีี กรมราชทััณฑ์์
กระทรวงยุุติิธรรม
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท โกลเด้้นเธร็็ด จำำ�กััด

INTEGRITY

นางสาวรื่่�นวดีี สุุวรรณมงคล
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GROUP III		
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การสร้้างวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกาเพื่่� อเสริิมหลััก
นิิติิธรรมและการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
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GROUP III

JUSTICE

การสร้้างวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกา
เพื่่� อเสริิมหลัักนิิติิธรรมและการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

เมื่่�อปีี 2558 องค์์การสหประชาชาติิได้้มีีมติิรับั รองการยกระดัับและเปลี่่�ยนผ่่านเป้้าหมาย
การพััฒนาแห่่งสหััสวรรษ (MDG: Millennium Development Goals) ไปสู่่�การบรรลุุ
เป้้าหมายแห่่งการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (SDGs: Sustainable Development Goals)
ภายใน 15 ปีี ใน ปีี 2573 ประกอบด้้วย 17 เป้้าหมายซึ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คัญ
ั การบููรณาการ
และความสมดุุลของทั้้�ง 3 มิิติิหลัักของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน อัันได้้แก่่ มิิติิเศรษฐกิิจ
สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม โดยมีีเป้้าหมายที่่� 16 มุ่่�งให้้เกิิดสัังคมที่่� “สงบสุุข ยุุติิธรรม และ
สถาบัันที่่�เข้้มแข็็ง มีีประสิิทธิิผล รัับผิิดรัับชอบ และโปร่่งใส” (Peace, Justice and
Strong Institutions) อัันมีีเป้้าหมายเฉพาะที่่� 16.3 ส่่งเสริิมหลัักนิิติิธรรม ทั้้�งในระดัับชาติิ
และนานาชาติิ รวมทั้้�งการทำำ�ให้้แน่่ใจว่่ามีีการเข้้าถึึงความยุุติิธรรมอย่่างเท่่าเทีียมสำำ�หรัับ
ทุุกคน
ต่่อมาที่่�ประชุุมสมััชชาสหประชาชาติิได้้กำำ�หนดรัับรองให้้การประชุุมสหประชาชาติิว่่า
ด้้วยการป้้องกัันอาชญากรรมและกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา ครั้้�งที่่� 14 (The 14th
United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) ซึ่่�งจะมีีขึ้้�น
ในปีี 2563 ภายใต้้หััวข้้อ “ความก้้าวหน้้าของการป้้องกัันอาชญากรรม กระบวนการ
ยุุติิธรรมทางอาญา และหลัักนิิติิธรรม: สู่่�การบรรลุุเป้้าหมายแห่่งการพััฒนาในปีี 2573”
นั้้�นครอบคลุุมถึึง ให้้รััฐบาลมีีการใช้้แนวทางหลากหลายมิิติิ (Multidimensional
approaches) ในการส่่งเสริิมหลัักนิิติิธรรม ซึ่่�งรวมถึึง การจััดให้้มีีการเข้้าถึึงความยุุติิธรรม
สำำ�หรัับทุุกคน (providing access to justice for all) การสร้้างสถาบัันที่่�มีีประสิิทธิิผล
รัับผิิดรัับชอบ เป็็นกลาง และไม่่แบ่่งแยก (building effective, accountable, impartial
and inclusive institutions) และ การนำำ�กลไกทางสัังคม การศึึกษา และอื่่�นๆ รวมถึึง
วััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกา ที่่�เคารพต่่ออััตลัักษณ์์ทางวััฒนธรรม ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
ปฏิิญญาโดฮา (considering social, educational and other relevant measures,
including fostering a culture of lawfulness while respecting cultural
identities, in line with the Doha Declaration)

JUSTICE

01 บทนำำ�
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จากการจััดอัันดัับของโครงการยุุติิธรรมโลก (World Justice Project: WJP) เรื่่�องหลััก
นิิติิธรรมของประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลก มีีการพิิจารณา 8 ปััจจััยหลััก ได้้แก่่
การจำำ�กััดการใช้้อำำ�นาจรััฐ
Constraints on Government Powers

การปราศจากการทุุจริิต
Absence of Corruption

ความโปร่่งใสของรััฐ
Open Government

การเคารพสิิทธิิขั้้�นพื้้� นฐาน

JUSTICE

Fundamental Rights

ความสงบเรีียบร้้อยและความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน
Order and Security

การบัังคัับใช้้กฎหมาย
Regulatory Enforcement

กระบวนการยุุติิธรรมทางแพ่่ ง
54

Civil Justice

กระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา
Criminal Justice

อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อพิิจารณาบริิบทของประเทศไทย พบว่่าประเทศไทยอยู่่�อัันดัับที่่� 71
จาก 113 ประเทศทั่่�วโลก และหมวดที่่�ประเทศไทยได้้คะแนนต่ำำ��ที่่�สุุด คืือ หมวดว่่าด้้วย
เรื่่�องกระบวนการยุุติิธรรมทางอาญา
ด้้วยเหตุุนี้้� ผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรจึึงเห็็นพ้้องที่่�จะศึึกษาปััจจััยสำำ�คััญว่่าอุุปสรรคใดที่่�ทำำ�ให้้
ประเทศไทยไม่่สามารถบรรลุุเป้้าหมายการเป็็นสัังคมนิิติิธรรมได้้ อย่่างไรก็็ตาม วััฒนธรรม
และกฎหมายมีีส่ว่ นสััมพัันธ์์เชื่่อ� มโยงกัันอย่่างใกล้้ชิิดและชััดเจน การที่่�กฎหมายของประเทศ
หนึ่่�งประเทศใดจะศัักดิ์์�สิิทธิ์์�หรืือไม่่นั้้�น วััฒนธรรมมีีส่่วนสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก ดัังนั้้�นหาก
สัังคมไทยยัังขาดวััฒนธรรมในการรัักษากฎและการเคารพต่่อกติิกา (Culture of Lawfulness)
ควบคู่่�ไปกัับหลัักนิิติิธรรม (Rule of Law) แล้้วนั้้�น ไม่่ว่่าจะมีีระบบกฎหมายและกฎหมาย
ที่่�ดีเี พีียงใด ก็็เป็็นการยากที่่�จะสามารถบรรลุุถึงึ ความสงบสุุขและยุุติธิ รรมภายใต้้เป้้าหมาย
ที่่� 16 แห่่งการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนได้้อย่่างแท้้จริิง

02 สัังคมไทยกัับ “วััฒนธรรมแห่่งการไม่่เคารพกติิกา”

JUSTICE

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ธานีี ชััยวััฒน์์ ได้้แสดงทรรศนะไว้้ว่่า “วััฒนธรรม” (Culture)
เป็็นฐานรากของสัังคม (Society) ที่่�เกิิดจากความสััมพัันธ์์และพฤติิกรรมของคนใน
สัังคม (Group of Individuals) ที่่�อยู่่�ร่่วมกััน ซึ่่�งโดยทั่่�วไปแล้้ว คนในสัังคมเดีียวกัันจะมีี
หรืือให้้คุุณค่่า (Value) ของสัังคมร่่วมกััน หากคนในสัังคมไม่่ให้้ค่่าหรืือคุุณค่่าของสัังคม
แบบเดีียวกัันแล้้ว สัังคมนั้้�นจะเกิิดความขััดแย้้ง ยิ่่�งหากมีีความแตกต่่างของคุุณค่่าของ
สัังคมกัันมากอาจนำำ�ไปสู่่�ความแตกแยก ซึ่่�งคุุณค่่าของสัังคมนี้้�อาจเป็็นประเด็็นเล็็กๆ เช่่น
การต่่อแถวเข้้าห้้องน้ำำ�� หรืือประเด็็นใหญ่่ขึ้้�นมา เช่่น การเคารพกฎจราจรหรืือกฎหมาย
ก็็ได้้
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โดยปกติิแล้้ว เมื่่อ� สัังคมมีีการให้้คุุณค่่าของสัังคมประการใดประการหนึ่่�งแล้้ว สัังคมนั้้�นจะ
ยึึดถืือการกระทำำ�ที่่�เป็็นการเคารพและรัักษาคุุณค่่าของสัังคมนั้้�นไว้้ หากมีีการกระทำำ�ของ
บุุคคลใดที่่�แตกต่่างจากคุุณค่่าที่่�ยอมรัับของสัังคม การกระทำำ�นั้้�นจะเป็็นต้้นทุุนของสัังคม
ที่่�ต้้องถููกจััดการโดยจะมีีกระบวนการตััดสิินการกระทำำ�ที่่�เป็็นการละเมิิดต่่อคุุณค่่านั้้�นไว้้
เช่่น ภาพการรอเข้้าห้้องน้ำำ�ซึ่่
� ง� เปรีียบเทีียบให้้เห็็นสัังคมที่่�ให้้คุุณค่่าต่่อการต่่อแถวตามลำำ�ดัับ
ก่่อนหลััง กัับสังั คมที่่�ไม่่ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั หรืือให้้คุุณค่่าต่่อการต่่อแถว ซึ่่ง� ในทางเศรษฐศาสตร์์
ดัังที่่� John Nash เจ้้าของรางวััลโนเบลทางด้้านเศรษฐศาสตร์์ ได้้อธิิบายไว้้ใน“Nash
equilibrium” ว่่า ความคาดหวัังในการกระทำำ�ของคนหนึ่่�งจะเป็็นตััวบ่่งชี้้�และตััดสิินใจ
กระทำำ�ของคนถััดไป กล่่าวคืือ หากเราคาดว่่าคนอื่่�นจะต่่อแถวเข้้าห้้องน้ำำ��ตามลำำ�ดัับ
ก่่อนหลััง เราจะต่่อแถว แต่่หากเราคาดว่่าจะไม่่มีใี ครต่่อแถว เราก็็จะไม่่ต่อ่ แถว ซึ่่ง� จะส่่งผล
สุุดท้้ายเพีียงอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งว่่าทุุกคนทั้้�งหมดต่่อแถว หรืือไม่่มีใี ครต่่อแถวเลยสัักคนเดีียว
และกลายเป็็นวััฒนธรรมของคนในสัังคมหน้้าห้้องน้ำำ�นั้้
� น�

วััฒนธรรมจึึงเป็็นระบบการบริิหารจััดการหน้้าที่่�ของความสััมพัันธ์์ (Relationship) ของ
คนในสัังคม ซึ่่�งในกลไกของวััฒนธรรมนั้้�น มีี 2 รููปแบบหลััก ได้้แก่่ วััฒนธรรมภายใต้้สาย
สััมพัันธ์์แบบญาติิพี่่�น้้องหรืือพวกพ้้อง (Kinship-based Culture) กัับ วััฒนธรรมภายใต้้
กฎกติิกา (Rule-based Culture)

JUSTICE

วััฒนธรรมภายใต้้สายสััมพัั นธ์์แบบญาติิพี่่� น้้องหรืือพวกพ้้อง
(Kinship-based Culture)

วัั ฒ นธรรมภายใต้้สายสัั ม พัั น ธ์์ แ บบญาติิ พี่่� น้้ องไม่่ ไ ด้้จำำ�กัั ด เพีี ย งแค่่ ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ใ น
ครอบครััวหรืือเครืือญาติิเท่่านั้้�นแต่่ขยายไปถึึงความสััมพัันธ์์กัับพวกพ้้อง พรรคพวกเพื่่�อน
ฝููง หรืือคนในองค์์กรเดีียวกััน ซึ่่�งวััฒนธรรมแบบนี้้�จะมีีกระบวนการจััดการ “คุุณค่่า” หรืือ
“ความดีี” ของสัังคมด้้วยการซึึมซัับผ่่านคำำ�สอนและการกระทำำ�เป็็นแบบอย่่างของคนใน
สัังคมนั้้�น เช่่น ในสัังคมที่่�ให้้คุุณค่่าสำำ�หรับั “ความกตััญญูู” มากกว่่า “กฎหมาย” เมื่่�อพ่่อ
แม่่ทำำ�ผิิด ลููกมีีหน้้าที่่�ต้้องช่่วยพ่่อแม่่ให้้พ้้นจากการถููกลงโทษตามกฎหมายเสีียก่่อน ระบบ
ความยุุติิธรรมตามกฎหมายจะถููกกระทบหรืือพัังไม่่เป็็นไร เพราะความกตััญญููสำำ�คััญกว่่า
เป็็นต้้น
วััฒนธรรมภายใต้้กฎกติิกา
(Rule-based Culture)
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ในขณะที่่�วััฒนธรรมภายใต้้กฎกติิกา จะถููกส่่งผ่่านด้้วยกระบวนการจััดการความจริิงของ
สัังคม ซึ่่�งในที่่�นี้้�ตามมุุมมองของเศรษฐศาสตร์์ “ความจริิง” คืือ “ระบบกระบวนการคิิด
และสร้้างข้้อตกลงร่่วมกััน” ของสัังคม ซึ่่�ง “ความจริิง” หรืือ “ข้้อตกลง” อาจไม่่ได้้มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กัับความดีีหรืือคุุณค่่าที่่�คนในสัังคมนั้้�นยึึดถืือร่่วมกัันเลยก็็ได้้ แต่่ต้้องมีีข้้อ
ตกลงหรืือกฎกติิกาและมีีกระบวนการจััดการกัับกฎกติิกาให้้ชััดเจน โดยวััฒนธรรมรููป
แบบนี้้�จะถููกส่่งผ่่านการศึึกษากฎกติิกาและความรู้้�ความเข้้าใจต่่อผลร้้ายที่่�จะเกิิดขึ้้�นจาก
การละเมิิดต่่อกฎกติิกานั้้�นๆ
วััฒนธรรมภายใต้้สายสััมพัั นธ์์ และ ภายใต้้กฎกติิกา

เมื่่�อพิิจารณาปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างวััฒนธรรมภายใต้้สายสััมพัันธ์์กัับวััฒนธรรมภายใต้้กฎ
กติิกาในสัังคมไทยแล้้ว พบว่่า สัังคมไทยเปิิดโอกาสให้้มีีการใช้้ทั้้�งวััฒนธรรมภายใต้้สาย
สััมพัันธ์์และวััฒนธรรมภายใต้้กฎกติิกา คนในสัังคมจึึงสามารถ “เลืือก” ใช้้รููปแบบวััฒนธรรม
เป็็นเครื่่�องมืือในการจััดการกัับพฤติิกรรมและการกระทำำ�ผสมปะปนกัันไปตามความพอใจ
ของตน ณ เวลานั้้�นๆ ยกตััวอย่่างเช่่น

การที่่�สัังคมไทยได้้ให้้และยอมให้้คนในสัังคม “เลืือกได้้” ที่่�จะใช้้วััฒนธรรมภายใต้้สาย
สััมพัันธ์์ปะปนกัับวััฒนธรรมภายใต้้กฎกติิกาเป็็นเครื่่�องมืือในการจััดการการกระทำำ�และ
พฤติิกรรมของสัังคมนี้้� สอดคล้้องกัับ “ระบบอุุปถััมภ์์” ดั้้�งเดิิมของสัังคมไทย รวมทั้้�งค่่า
นิิยมว่่าการใช้้อภิิสิิทธิ์์�ที่่�ทำำ�ให้้รอดพ้้นหรืือได้้รัับสิิทธิิพิิเศษกว่่าที่่�กฎกติิกาทั่่�วไปแสดงถึึง
อำำ�นาจและสถานภาพทางสัังคมนี้้�เอง ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการยอมให้้มีีการปกป้้อง คุ้้�มครอง
ต่่อรองและเอื้้�อประโยชน์์ซึ่่�งกัันและกัันในเกืือบทุุกเรื่่�อง และเป็็นผลให้้เกิิดความขััดแย้้ง
สัับสน และนำำ�ไปสู่่� “วััฒนธรรมแห่่งการไม่่เคารพกติิกา” ในที่่�สุดุ
วััฒนธรรมภายใต้้กฎกติิกา ต้้องอยู่่�บนพื้้� นฐานของความจริิง

ในทางที่่�ควรจะเป็็น เรื่่อ� งใดที่่�มีกี ารวางกฎกติิกาไว้้ชััดเจนก็็จะต้้องถููกจััดการด้้วยวััฒนธรรม
ภายใต้้กฎกติิกา และเรื่่อ� งใดที่่�เป็็นเรื่่อ� งระหว่่างความสััมพัันธ์์ก็ต้้็ องถููกจััดการด้้วยวััฒนธรรม
ภายใต้้สายสััมพัันธ์์ ต้้องไม่่นำ�ำ มาปะปนกััน แต่่ที่่�สำำ�คััญไม่่น้้อยไปกว่่ากััน คืือ ในการใช้้
วััฒนธรรมภายใต้้กฎกติิกา ก็็ต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐานของความจริิง กล่่าวคืือ ต้้องให้้มีีความ
ชััดเจนว่่า “ความจริิง” หรืือ “ข้้อตกลงร่่วมกััน” และ “ผล” ของการละเมิิดข้้อตกลงของ
เรื่่�องนั้้�นคืืออะไร เพื่่�อไม่่เปิิดโอกาสให้้วััฒนธรรมภายใต้้สายสััมพัันธ์์เข้้ามาทำำ�งานได้้ ไม่่เช่่น
นั้้�นแล้้ว สุุดท้้ายสายสััมพัันธ์์ก็็จะถููกใช้้เหนืือกฎกติิกาเสมอ
แม้้ว่่าการเปลี่ย่� นวััฒนธรรมของสัังคมไทยที่่�ให้้เลืือกได้้ระหว่่าง “สายสััมพัันธ์์” กัับ “ความ
จริิง” จะไม่่ใช่่เรื่่อ� งง่่าย แต่่ปัจั จุุบันั พบว่่า สื่่อ� สัังคมออนไลน์์ หรืือ Social Media เป็็นปััจจััยที่่�
ทำำ�ให้้ความจริิงปรากฏได้้ง่่าย ชััดเจน และกว้้างขวางยิ่่ง� ขึ้้น� ซึ่่ง� เป็็นการเปิิดโอกาสให้้การ
เปลี่่�ยนแปลงทางวััฒนธรรมเกิิดขึ้้�นได้้ง่่ายขึ้้�น เนื่่�องจากในอดีีตการจะใช้้ “สายสััมพัันธ์์”
เหนืือ “กฎกติิกา” นั้้�นทำำ�ได้้ง่่ายกว่่าเพราะสัังคมรัับรู้ไ�้ ด้้ยาก แต่่ด้้วยเทคโนโลยีีของสื่่อ� สัังคม

JUSTICE

• แม่ค้าในตลาดติดราคาขายผลไม้ไว้กิโลกรัมละ X บาท หากลูกค้าต่อรองและแม่ค้าเห็น
เป็็นลููกเป็็นหลาน หรืือเป็็นญาติิพี่่�น้้อง แม่่ค้้าอาจลดราคาลงให้้ หากลููกค้้าไปแสดงท่่าทีี
กร่่างหรืือทำำ�ให้้แม่่ค้้าไม่่พอใจ แม่่ค้้าอาจไม่่ขายให้้เลยก็็ได้้ แสดงว่่า แม่่ค้้าใช้้ระบบสาย
สััมพัันธ์์แทนที่่�จะใช้้ระบบกฎกติิกาที่่�ตั้้�งไว้้
• ขณะที่ในห้างสรรพสินค้าใช้ระบบกฎกติกา จึงไม่ลดราคาหรือปฏิเสธไม่ขายสินค้าด้วย
เหตุุ ข องสถานะและความสัั มพัั น ธ์์ ของลููกค้้ารายบุุ ค คลแสดงว่่ ายึึ ดระบบกฎกติิ กา
มากกว่่าสายสััมพัันธ์์
• หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจราจรปล่อยผู้ที่ท�ำผิดกฎจราจรเพราะผู้นั้นเป็นผู้มีอิทธิพล
หรืือมีีตำำ�แหน่่งใหญ่่โต ซึ่่�งเป็็นการปล่่อยให้้มีีการใช้้อภิิสิิทธิ์์�ของตััวบุุคคลเหนืือกฎหมาย
แต่่หากเป็็นประชาชนทั่่�วไปที่่�ไม่่ได้้มีีสถานะหรืือรู้้จั� กั กัันพิิเศษกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำ�ำ รวจ ก็็จะ
ต้้องรัับใบสั่่�งจราจรและถููกเปรีียบเทีียบปรัับตามกฎหมาย ก็็ถืือการยอมให้้มีีการใช้้
วััฒนธรรมภายใต้้สายสััมพัันธ์์เหนืือวััฒนธรรมภายใต้้กฎกติิกานั่่�นเอง
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ออนไลน์์ที่่ทำ� �ำ ให้้การรัับรู้ข�้ องสัังคมขยายตััวขึ้้น� และรวดเร็็วขึ้้น� เมื่่อ� สัังคมรัับรู้ค�้ วามจริิงได้้ง่่ายขึ้้�น
การใช้้สายสััมพัันธ์์เหนืือกฎกติิกาจึึงทำำ�ได้้ยากขึ้้�นด้้วย ดัังนั้้�น เราจึึงควรใช้้สื่่�อสัังคม
ออนไลน์์เป็็นเครื่่อ� งมืือในการสร้้างการศึึกษา รัับรู้�้ คิิด เพื่่อ� ให้้เกิิด “ข้้อตกลงร่่วมกััน” ให้้มาก
ขึ้้น� และเมื่่อ� มีีข้้อตกลงร่่วมกัันที่่�มากขึ้้น� เข้้มแข็็งขึ้้น� แล้้ว ก็็จะนำำ�ไปสู่่�การใช้้วััฒนธรรมภายใต้้
กฎกติิกาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้น�
03 กรณีีศึึกษาวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกาในบริิบทสัังคมต่่างประเทศ
03-1

ประเทศญี่่�ปุ่่น
�

JUSTICE

ประเทศญี่่�ปุ่่�นเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�แสดงให้้เห็็นถึึง “วััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกา”
ของคนในสัังคม ซึ่่�งเป็็นผลจากทั้้�งปััจจััยภายนอก และปััจจััยภายในของคนญี่่�ปุ่่�นที่่�มีีการ
ปลููกฝัังและสืืบทอดผ่่านสถาบัันครอบครััว การศึึกษา และระบบของสัังคม

58

สำำ�หรัับปััจจััยภายนอกที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ภััยพิิบััติิตามธรรมชาติิที่่�ประเทศและคนญี่่�ปุ่่�นจะ
ต้้องเผชิิญอยู่่�เป็็นระยะอยู่่�บ่่อยครั้้�งและหลายรููปแบบ เช่่น ภููเขาไฟระเบิิด แผ่่นดิินไหว
หรืือสึึนามิิ เป็็นต้้น ซึ่่�งล้้วนแต่่นำำ�มาซึ่่�งการสููญเสีียต่่อชีีวิิต อนามััย และทรััพย์์สิิน จึึงทำำ�ให้้
คนญี่่�ปุ่่�นเห็็นความจำำ�เป็็นและมีีแนวโน้้มที่่�จะปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ ขั้้�นตอน กระบวนการ
และข้้อแนะนำำ�ต่่างๆ ในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิ ด้้วยเห็็นผลกระทบและความสููญเสีียที่่�อาจ
จะต้้องได้้รัับหากไม่่มีีการเตรีียมการและกระทำำ�การรัับมืือไว้้ล่่วงหน้้า
ส่่วนปััจจััยภายในที่่�ทำำ�ให้้คนญี่่�ปุ่่�นมีีวิินััย เคารพ และปฏิิบััติิตามต่่อกฎกติิกาของสัังคม
เกิิดจากความเชื่่�อถืือ ยึึดมั่่�น และให้้ความเคารพต่่อความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่� เกีียรติิ และ
ศัักดิ์์�ศรีีของตััวเอง ซึ่่�งเป็็นอิิทธิิพลทั้้�งจากลััทธิิขงจื้้�อ ประกอบกัับการที่่�คนญี่่�ปุ่่�นไม่่ค่่อยย้้าย
ถิ่่�นฐาน ผููกพัันต่่อครอบครััว ชื่่�อเสีียงวงศ์์ตระกููล และรู้้�สึึกละอายต่่อชุุมชนหากจะละเมิิด
ต่่อกติิกา นอกจากนี้้� ภายหลัังจากสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง ประเทศญี่่�ปุ่่�นต้้องมีีการปฏิิวััติิ
สัังคม ยกเลิิกระบบศัักดิินา และปลููกฝัังให้้คนญี่่�ปุ่่�นเห็็นว่่าทุุกคนเท่่าเทีียมกัันและช่่วยกััน
สร้้างสัังคม
ในการปลููกฝัังหรืือถ่่ายทอดความคิิดหรืือแบบแผนจากรุ่่�นหนึ่่�งสู่่�รุ่่�นหนึ่่�งของประเทศญี่่�ปุ่่�น
โดยเฉพาะเรื่่�องวิินััย การเคารพกฎ เป็็นการส่่งต่่อตั้้�งแต่่ยัังเล็็ก เริ่่�มจากสถาบัันครอบครััว
ไปสู่่�โรงเรีียน โดยสถาบัันครอบครััวนี่่�เองเป็็นปััจจััยสำ�คั
ำ ัญที่่�หล่่อหลอมสร้้างประชากรที่่�มีี
คุุณภาพและส่่งต่่อคุุณค่่าจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น และถููกตอกย้ำำ��อีีกครั้้�งโดยโรงเรีียนและสถานศึึกษา
ซึ่่�งนอกจากการสอนเรื่่�องวิิชาการแล้้ว ยัังเน้้นและปลููกฝัังเรื่่�องการทัักษะชีีวิิต การคิิด
ทััศนคติิ
นอกจากนี้้� การสอนหรืือปลููกฝัังวิินััยให้้แก่่เด็็กเน้้นไปที่่�การทำำ�ให้้ดููเป็็นแบบอย่่าง ไม่่ใช่่
การบอกหรืือสอนให้้ท่่องจำำ� ดัังนั้้�นในประเทศญี่่�ปุ่่�นเราจึึงจะเห็็นภาพเด็็กๆ มีีวินัิ ยั เดิินต่่อแถว

แต่่งตััวตามกฎกติิกาที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้ร่่วมกััน เพราะเด็็กๆ เหล่่านี้้�ก็จ็ ะเห็็นพ่่อแม่่ ผู้้ใ� หญ่่ในสัังคม
ปฏิิบััติิเช่่นเดีียวกััน เด็็กๆ จะเลีียนแบบตามพฤติิกรรมผู้้�ใหญ่่ที่่�เด็็กเห็็นมากกว่่าสิ่่�งที่่�ผู้้�ใหญ่่
บอกสอน ดัังนั้้�น หากผู้้�ใหญ่่บอกห้้ามไม่่ให้้เด็็กทิ้้�งขยะแต่่ตนเองกลัับทิ้้�ง เด็็กก็็จะไม่่เชื่่�อ
และไม่่ทำำ�ตามที่่�ผู้้�ใหญ่่พููด แต่่จะทิ้้�งขยะตามพฤติิกรรมของผู้้�ใหญ่่ที่่�เด็็กเห็็น หรืือบางกรณีี
ผู้้ใ� หญ่่อาจไม่่ได้้บอกอะไรเลย แต่่ทำ�ำ ให้้เห็็นว่่าต้้องช่่วยกันั เก็็บและจััดการขยะหลัังการชมกีีฬา
เด็็กก็็จะทำำ�ตามที่่�ผู้้�ใหญ่่ทำำ�ให้้เห็็นเป็็นตััวอย่่างโดยไม่่ต้้องบอก ดัังนั้้�น แม้้แต่่ในช่่วงที่่�มีี
วิิกฤติิหรืือเกิิดภััยพิิบััติิ คนญี่่�ปุ่่�นก็็ยัังยึึดมั่่�นในคุุณค่่าของการต่่อแถวตามลำำ�ดัับก่่อนหลััง
เพื่่�อรัับความช่่วยเหลืือ

นอกจากนี้้� อีีกปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้การส่่งต่่อแบบแผนที่่�ดีีงามจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นมีีประสิิทธิิภาพ คืือ
ระบบที่่�ดีี กล่่าวคืือ เป็็นระบบที่่�สร้้าง “ความจริิง” ให้้เห็็นประจัักษ์์ในสัังคม เช่่น ในสัังคม
ญี่่�ปุ่่�นต้้องการส่่งเสริิมให้้มีีการทิ้้�งขยะ ตััวถัังขยะคืือระบบที่่�ให้้คนนำำ�ขยะไปทิ้้�ง ต่่อมาเมื่่�อ
ต้้องการส่่งเสริิมให้้มีีการแยกขยะ ตััวถัังขยะแยกประเภทขยะก็็คืือระบบที่่�ทำำ�ให้้คนแยก
ขยะ เป็็นต้้น เหล่่านี้้�แสดงให้้เห็็นถึึง การจััดระบบที่่�เอื้้�อให้้คนปฏิิบััติิและเคารพต่่อกฎ
กติิกา และเมื่่�อบ่่มเพาะจนกลายเป็็นนิิสััยแล้้ว ก็็จะถููกปลููกฝัังเข้้าไปอยู่่�ในจิิตสำำ�นึึกและ
เป็็นสิ่่�งที่่�จะส่่งต่่อไปยัังรุ่่�นต่่อไปโดยไม่่ต้้องมีีกฎระเบีียบมาบัังคัับ
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ด้้วยเหตุุนี้้�นี่่�เองที่่� สัังคมญี่่�ปุ่่�นจึึงเป็็นตััวอย่่างของสัังคมที่่�มีีการส่่งผ่่านวััฒนธรรม ความเชื่่�อ
และวิินััยจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นได้้อย่่างไม่่ขาดสายและเข้้มแข็็งมากขึ้้�นโดยไม่่ต้้องอาศััยกฎหมายมา
เป็็นเครื่่�องมืือ
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ประเทศสิิงคโปร์์และสาธารณรััฐเกาหลีี (เกาหลีีใต้้)

ประเทศสิิงคโปร์์และสาธารณรััฐเกาหลีีเป็็นอีีกสองประเทศที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการ
สร้้างและหล่่อหลอมวััฒนธรรมใหม่่ให้้คนในประเทศเคารพและปฏิิบััติติ ามกฎหมาย และ
ประสบความสำำ�เร็็จในการสร้้างความเจริิญและพััฒนาประเทศได้้อย่่างรวดเร็็ว ทั้้�งๆ ที่่�เมื่่�อ
ประมาณ 50 กว่่าปีีก่่อนหน้้านี้้�เอง สภาพความเจริิญของทั้้�งสองประเทศไม่่ได้้มีีอะไรต่่าง
จากหรืืออาจจะน้้อยกว่่าประเทศไทย แต่่ด้้วยพื้้�นฐานแนวคิิดและเป้้าหมายในการนำำ�พา
ประเทศให้้หลุุดพ้้นจากความยากจน จากการเป็็นเมืืองขึ้้�น และจากภััยสงคราม ประกอบ
การมีีผู้้�นำำ�ที่่�เข้้มแข็็งจึึงทำำ�ให้้ทุุกคนมีีความหวัังว่่า หากกฎหมายสร้้างความเป็็นธรรมและ
บัังคัับใช้้อย่่างเข้้มแข็็งเท่่าเทีียม มองประโยชน์์ส่่วนรวมเป็็นหลัักแล้้ว จะสามารถนำำ�พา
ประเทศไปสู่่�จุุดที่่�ดีีกว่่าเดิิม และหากประชาชนพััฒนาตััวเอง ไม่่จมอยู่่�กัับโชคชะตา ทำำ�
หน้้าที่่�ของตนเอง ทำำ�งานหนััก เคารพและปฏิิบััติิตามกฎหมายแล้้วก็็จะสามารถก้้าวหน้้า
ร่ำำ��รวย และรุ่่�งเรืืองต่่อไปได้้
ในการสร้้างวััฒนธรรมใหม่่เพื่่�อที่่�จะพาประเทศออกไปสู่่�ความเจริิญนั้้�น ทั้้�งสองประเทศมีี
รููปแบบการจััดการคล้้ายกััน คืือ การออกกฎหมายที่่�สร้้างความเป็็นธรรมในสัังคม โดย
เฉพาะในเรื่่�องการทุุจริิตคอรััปชั่่�น รวมทั้้�งบัังคัับใช้้กฎหมายอย่่างเข้้มแข็็ง รวมทั้้�งการ
ส่่งเสริิมกระตุ้้�นให้้เกิิดเป้้าหมายร่่วมกัันเพื่่�อนำำ�พาประเทศไปสู่่�ความเจริิญ โดยมีีประชาชน
เป็็นกำำ�ลัังหลััก ด้้วยการมองประโยชน์์และภาพส่่วนรวมก่่อนส่่วนตน และการเคารพต่่อ
กฎหมายและกติิกาทั้้�งหลาย ดัังนั้้�น ด้้วยเหตุุที่่�ถืือว่่าทุุกคนอยู่่�ภายใต้้กฎหมายเดีียวกััน จึึง
ไม่่ยอมให้้เกิิดการใช้้สิิทธิิพิิเศษ เช่่น การดำำ�เนิินคดีีทางกฎหมายและทางสัังคมต่่ออดีีต
ประธานาธิิบดีีที่่�มีีมููลว่่ากระทำำ�ทุุจริิตคอรััปชั่่�น เป็็นต้้น และแนวคิิดเรื่่�องการเคารพต่่อ
กฎหมายนี้้�ฝัังรากลงไปถึึงการเคารพกติิกาอื่่�นๆ อัันเป็็นข้้อตกลงร่่วมกัันของสัังคมที่่�เล็็กลง
ด้้วย
ตััวอย่่างของสองประเทศนี้้�ทำำ�ให้้เราเห็็นว่่า วััฒนธรรมสร้้างได้้และวััฒนธรรมสามารถ
สร้้างและเปลี่่�ยนพฤติิกรรมหรืือแบบแผนของสัังคมได้้ภายในรุ่่�นเดีียว (one generation)
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04 ความสััมพัั นธ์์ระหว่่าง “หลัักนิิติิธรรม” กัับ “วััฒนธรรมของการเคารพกติิกา”
04-1

กฎหมายและวััฒนธรรม: แบบแผนที่่�ให้้คนในสัังคมปฏิิบััติิตาม

JUSTICE

เมื่่�อพิิจารณาความหมายนััยกว้้างของคำำ�ว่่า “กฎหมาย” และ “วััฒนธรรม” แล้้วจะเห็็นว่่า
ทั้้�งสองคำำ�นี้้�มีีลัักษณะใกล้้เคีียงกัันในส่่วนที่่� “เป็็นแบบแผนที่่�คนในสัังคมปฏิิบััติิตาม” โดย
ความแตกต่่างของกฎหมายกัับวััฒนธรรม อยู่่�ที่่�ผู้้�วางแบบแผนและรููปแบบการสืืบต่่อกััน
ของแบบแผนดัังกล่่าว กล่่าวคืือ “กฎหมาย” เป็็นแบบแผนที่่� “รััฐ” กำำ�หนดขึ้้�นและ
สืืบทอดต่่อเนื่่�องผ่่านการบัังคัับใช้้จนกว่่าจะมีีการยกเลิิกกฎหมายนั้้�นๆ ส่่วน “วััฒนธรรม”
เป็็นแบบแผนที่่�ยึึดถืือและปฏิิบััติิโดย “คนในสัังคม” และสืืบทอดต่่อกัันมาจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น
อย่่างไรก็็ตาม ไม่่ว่่าจะเป็็น “กฎหมาย” หรืือ “วััฒนธรรม” ก็็ตาม โดยนััยและบริิบทที่่�เป็็น
“แบบแผน” ให้้สัังคมปฏิิบัติั ติ ามนี้้�เป็็นสิ่่ง� ที่่�สังั คมต้้องยึึดถืือและจััดการการกระทำำ�ที่่ล� ะเมิิด
หรืือฝ่่าฝืืนต่่อแบบแผนดัังกล่่าวภายใต้้รููปแบบของฐานกฎกติิกา (Rule-based) มิิใช่่โดยใช้้
ฐานความสััมพัันธ์์ (Kinship-based)
กฎหมายสร้างวัฒนธรรม

vs

วัฒนธรรมสร้างกฎหมาย
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กฎหมายสร้้างวััฒนธรรม

ในอดีีตประมาณช่่วงปีี 2480-2488 ได้้มีีการออกกฎหมายหลายฉบัับและใช้้กฎหมายเป็็น
เครื่่�องมืือบัังคัับให้้ประชาชนปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและสร้้าง “วััฒนธรรมใหม่่” โดย
ตั้้�งแต่่เรื่่�องการแต่่งกาย การกิินอยู่่� ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสามีีภรรยา ไปจนกระทั่่�งถึึงการ
จััดงานพิิธีีและประเพณีีต่่างๆ ซึ่่�งกิิจกรรม ประเพณีี และพฤติิกรรมหลายอย่่างที่่�กลายเป็็น
“วััฒนธรรม” ที่่�ยัังคงสืืบทอดอยู่่�มาจนถึึงปััจจุุบััน โดยที่่�สัังคมไม่่ได้้ตระหนัักว่่า วััฒนธรรม
เหล่่านั้้�นถููกสร้้างขึ้้�นและบัังคัับให้้ปฏิิบััติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ เช่่น การเคารพธงชาติิ
เวลา 08.00 น. และ 18.00 น. หรืือการนุ่่�งกระโปรงแทนการนุ่่�งซิ่่�น เป็็นต้้น แต่่ในขณะ
เดีียวกััน วััฒนธรรมบางส่่วนได้้หายไปเพราะไม่่สอดคล้้องกัับสภาพภููมิิสัังคมไทยและไม่่มีี
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การบัังคัับใช้้กฎหมายกัับผู้้�ไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายดัังกล่่าวหรืือลืืมไปแล้้วว่่ามีีกฎหมายที่่�
ยัังมีีผลใช้้บัังคัับอยู่่�กำำ�หนดให้้ทำำ� เช่่น การสวมหมวก เป็็นต้้น อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่าจะมีี
วััฒนธรรมบางส่่วนที่่�เลืือนหายไปแล้้วบ้้าง แต่่ก็็แสดงให้้เห็็นว่่า ในบางเรื่่�องกฎหมายก็็เป็็น
เครื่่�องมืือในการสร้้างวััฒนธรรมได้้ แต่่จะสืืบทอดต่่อไปหรืือไม่่ขึ้้�นกัับคุุณค่่าที่่�สัังคมนั้้�นๆ
จะให้้การยอมรัับ

การสูบบุหรี่เป็นวัฒนธรรมของสังคม
รณรงค์การไม่สูบบุหรี่
สังคมยอมรับ
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กฎหมายควบคุม จํากัดการสูบบุหรี่
สังคมปลอดบุหรี่

วััฒนธรรมสร้้างกฎหมาย

ไม่่เพีียงแต่่กฎหมายจะสามารถสร้้างวััฒนธรรมได้้ ใน
บางกรณีีวััฒนธรรมของสัังคมก็็เป็็นส่่วนกระตุ้้�นทำำ�ให้้เกิิด
กฎหมายได้้ ตััวอย่่างที่่�เห็็นได้้ชััดเจนคืือ การสููบบุุหรี่่� ใน
อดีีตไม่่กี่่ปี� ที่่ี ผ่� า่ นมา สัังคมไทยเป็็นสัังคมที่่�การสููบบุุหรี่่เ� ป็็น
วััฒนธรรมของสัังคม แต่่ด้้วยการรณรงค์์การไม่่สููบบุุหรี่่�
ของภาคสัังคม จนสามารถสร้้างให้้ตระหนััก ยอมรัับและ
กลายเป็็นสัังคมปลอดบุุหรี่่� รวมทั้้�งผลัักดัันให้้ประเทศไทย
มีีกฎหมายที่่�ก้้าวหน้้ามากที่่�สุดุ แห่่งหนึ่่�งในการควบคุุมและ
จำำ�กััดการสููบบุุหรี่่�ภายใต้้นโยบายคุ้้�มครองผู้้�ไม่่สููบบุุหรี่่�
ดัังนั้้�น จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า วััฒนธรรมสามารถสร้้างกฎหมาย
ได้้เช่่นกััน
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หลัักนิิติิธรรมต้้องมีีวััฒนธรรมของสัังคมเป็็นรากฐาน

แม้้ประเทศไทยจะมีีกฎหมายจำำ�นวนมาก บััญญััติิสาระที่่�ทัันสมััย มีีบทลงโทษที่่�รุุนแรง แต่่
จากการสำำ�รวจและจััดอัันดัับหลัักนิิติิธรรมของ World Justice Project เมื่่�อปีี 2561
ประเทศไทยได้้รัับการจััดอยู่่�ในอัันดัับที่่� 71 จาก 113 ประเทศทั่่�วโลก โดยหนึ่่�งในตััวชี้้�วััดที่่�
ได้้รัับคะแนนน้้อย คืือ ประสิิทธิิภาพในการบัังคัับใช้้กฎหมาย ซึ่่�งกลุ่่�มศึึกษาพบว่่า
ลายลัั ก ษณ์์ อัั ก ษรของกฎหมายกัั บ กฎหมายที่่� ใช้้ในความเป็็ น จริิ ง ไม่่ ส อดคล้้องกัั น
กล่่าวคืือ กฎหมายที่่�ออกมาไม่่สอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิติ และวััฒนธรรมของสัังคมส่่งผลโดยตรง
ต่่อประสิิทธิิภาพในการบัังคัับใช้้กฎหมาย และกฎหมายที่่�ขาดการบัังคัับใช้้ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ
ส่่งผลโดยตรงต่่อวััฒนธรรมการเคารพกฎหมายของคนในสัังคม ทั้้�งสองเหตุุปััจจััยนี้้�ผููกกััน
เป็็นวงจร ส่่งผลต่่อกัันและกััน และกระทบโดยตรงต่่อความเป็็นสัังคมนิิติิธรรม ดัังแสดงได้้
ดัังภาพ
สามมุุมประกอบสำำ�คััญของหลัักนิิติิธรรม

Rule of Law (RoL)
RoL

กฎหมาย

ระบบการบังคับใช้กฎหมาย

วัฒนธรรมของสังคม
การเคารพกฎหมายของสังคม

ในประเด็็นนี้้� ผู้้�เข้้าร่่วมหลัักสููตรพบว่่า กฎหมายกัับวััฒนธรรมมีีความสััมพัันธ์์กัันอย่่าง
แท้้จริิง และ หลัักนิิติิธรรม (Rule of Law) ซึ่่�งประกอบด้้วย ตััวกฎหมาย และระบบการ
บัังคัับใช้้กฎหมาย นั้้�น จะต้้องถููกค้ำำ��ด้้วยวััฒนธรรมของสัังคม โดยเฉพาะวััฒนธรรมในการ
เคารพกติิกา ดัังนั้้�น แม้้สัังคมนั้้�นจะอยู่่�ได้้ด้้วยหลัักนิิติิธรรมโดยปราศจากการยอมรัับหรืือ
วััฒนธรรมของการเคารพกฎกติิกาก็็ตาม แต่่สัังคม กระบวนการการยุุติิธรรม และหลััก
นิิติิธรรมของสัังคมนั้้�นจะไม่่สามารถคงอยู่่�ได้้อย่่างแข็็งแรง

สามมุุมประกอบสำำ�คััญของวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกา

Culture of Lawfulness (CoL)
คุณค่าร่วมกันของสังคม
Shared Common VALUE

การกระทําในสังคม
Collective BEHAVIORS

ระบบควบคุมของสังคม
Social-Control SYSTEM

จากการศึึกษาพบว่่า วััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกา ประกอบด้้วย ปััจจััยสำ�คั
ำ ญ
ั 3 ประการ
เป็็นสามมุุมประกอบของสามเหลี่่�ยมวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกา ได้้แก่่
(1) คุุณค่่าร่่วมกัันของสัังคม (Shared Common Value)
(2) การกระทำำ�ร่่วมกัันของสัังคม (Collective Behavior) และ
(3) ระบบการควบคุุมทางสัังคมที่่�เข้้มแข็็ง (Social Control System)
มุุมที่่�หนึ่่�ง: การสร้้างคุุณค่่าของสัังคมร่่วมกััน

ปััจจััยแรก “การสร้้างและยอมรัับคุุณค่่าของสัังคมร่่วมกััน” เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�สุุดที่่�จะ
ทำำ�ให้้วััฒนธรรมมีีขึ้้น� เป็็นแบบแผนและสืืบทอดต่่อไปได้้ โดยต้้องรู้้ว่� า่ สิ่่ง� นั้้�นมีีคุณ
ุ ค่่าอย่่างไร
เหตุุใดจึึงต้้องปฏิิบัติั ติ ามกติิกา และหากไม่่ปฏิิบัติั แิ ล้้วจะเกิิดผลกระทบอย่่างไรต่่อสัังคมนั้้�น
อย่่างไร กล่่าวคืือ คนในสัังคมต้้องตระหนัักในคุุณค่่าของสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งร่่วมกัันและมุ่่�งไป
สู่่�เป้้าหมายอย่่างเดีียวกััน
มุุมที่่�สอง: การสร้้างการกระทำำ�ของสัังคมร่่วมกััน

เมื่่อ� คนในสัังคมตระหนัักถึึงคุุณค่่าของสิ่่ง� ใดสิ่่�งหนึ่่�งร่่วมกัันแล้้ว คนในสัังคมต้้องมีี “การกระทำำ�และ
พฤติิกรรมร่่วมกััน” บางอย่่างที่่�จะรัักษาคุุณค่่าของสิ่่ง� นั้้�นๆ ไว้้ ทั้้�งนี้้� การกระทำำ�ของคนใดคนหนึ่่�ง
ไม่่สามารถทำำ�ให้้เกิิดวัฒ
ั นธรรมได้้ จะต้้องเป็็นการกระทำำ�ร่ว่ มกััน (Collective behavior)
ของคนในสัังคมนั้้�น
มุุมที่่�สาม: การสร้้างระบบควบคุุมของสัังคม

เมื่่�อคนในสัังคมมีีการกระทำำ�ร่ว่ มกัันเพื่่�อรัักษาคุุณค่่าของสัังคมไว้้แล้้ว จะต้้องมีีระบบการ
จััดการหรืือระบบควบคุุมของสัังคม (Social Control System) สำำ�หรับั การกระทำำ�ที่่ฝ่� า่ ฝืืน
หรืือละเมิิดไปจากคุุณค่่าและการกระทำำ�ของคนอื่่�นๆ ในสัังคม ซึ่่�งสอดคล้้องกัับสิ่่�งที่่�
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ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ธานีี ชััยวััฒน์์ ได้้ให้้แนวทางไว้้ว่่า ในเรื่่�องวััฒนธรรมที่่�เกิิดขึ้้�น
โดยกติิกา (Rule-based) ต้้องมีีระบบการจััดการแบบกติิกา (Rule-based) และไม่่ยอม
ให้้เกิิดการใช้้สายสััมพัันธ์์ อภิิสิิทธิ์์�หรืือสิิทธิิพิิเศษใดๆ แทนการเคารพกติิกา เพื่่�อให้้เกิิด
ความคาดหวัังว่่าทุุกคนในสัังคมจะปฏิิบัติั ติ ามแบบแผนเดีียวกันั ตามหลัักการ Nash Equilibrium
ที่่�นำำ�เสนอไปข้้างต้้น
สำำ�หรัับสัังคมไทยมุุมที่่�สามเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�สุุด ซึ่่�งต้้องไม่่อะลุ้้�มอล่่วย หรืือเปิิดโอกาสให้้มีี
การใช้้อภิิสิิทธิ์์� เพราะหากเมื่่�อใดก็็ตามที่่�ให้้มีีการใช้้สิิทธิิพิิเศษได้้ จะมีีคนอีีกจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�
พยายามแสวงหาและใช้้สิิทธิิพิเิ ศษเช่่นว่่านั้้�น ส่่วนคนจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�ไม่่มีก็ี จ็ ะรู้้สึ� กึ กดทัับ เกิิด
เป็็นความเหลื่่อ� มล้ำำ�� และอาจกลายเป็็นความแตกแยกและปฏิิเสธคุุณค่่าของการเคารพต่่อ
กติิกาในที่่�สุดุ
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“หลัักนิิติิธรรม” ค้ำำ��จุุนด้้วย “วััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกา”

ดัังที่่�ได้้นำำ�เสนอมาแล้้วว่่า “สามเหลี่่�ยมหลัักนิิติิธรรม” ซึ่่�งประกอบด้้วย กฎหมายและการ
บัังคัับใช้้กฎหมาย จะเข้้มแข็็งได้้ต้้องมีีวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกาเป็็นรากฐาน ซึ่่�ง
รากฐานวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกาประกอบด้้วย “สามเหลี่่ย� มองค์์ประกอบวััฒนธรรม
แห่่งการเคารพกติิกา” ได้้แก่่ คุุณค่่าร่่วมกัันของสัังคม การกระทำำ�ร่ว่ มกัันของสัังคม และ
ระบบการจััดการทางสัังคม ดัังปรากฏตามภาพ
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Rule of Law (RoL) & Culture of Lawfulness (CoL)
RoL
กฎหมาย

ระบบการบังคับใช้กฎหมาย

Participation of
Synergized Active
Citizens
- Involvement
- Empowerment

วัฒนธรรมของสังคม
การเคารพกฎหมายของสังคม
CoL

การกระทําในสังคม
Collective BEHAVIORS

Politics

คุณค่าร่วมกันของสังคม
Shared Common VALUE

- Education
- Mass Media
- Social Media

ระบบควบคุมของสังคม
Social-Control SYSTEM

Norms

จากการศึึกษา ผู้้เ� ข้้าร่่วมหลัักสููตรพบว่่า มีีความสััมพัันธ์์โดยตรงระหว่่าง “สามเหลี่่ย� มหลััก
นิิติธิ รรม” และ “สามเหลี่่ย� มวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกา” โดยหากเรานำำ�สามเหลี่่ย� ม
ทั้้�งสองพัับประกบกัันขึ้้น� เราจะเห็็นความสอดคล้้องของ “หลัักนิิติธิ รรม” และ “วััฒนธรรม
แห่่งการเคารพกติิกา” กล่่าวคืือ
ด้้านล่่างสุุดอัันเป็็นรากฐานนั้้�น ได้้แก่่ วััฒนธรรมของสัังคมจะต้้องสอดคล้้องกัับคุุณค่่าที่่�
สัังคมมีีร่่วมกััน

ส่่วนมุุมสุุดท้้ายสำำ�หรับั การหล่่อหลอมวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกา ได้้แก่่ ระบบควบคุุม
ของสัังคม ซึ่่ง� เมื่่อ� พัับขึ้้น� ไปจะประกบกัับส่ว่ นของระบบการบัังคัับใช้้กฎหมายของสามเหลี่่ย� ม
หลัักนิิติธิ รรมพอดีี
จึึงทำำ�ให้้เห็็นว่่า สามเหลี่�ย่ มทั้้�งสองนี้้�สััมพัันธ์์และสอดคล้้องกัันอย่่างแยกไม่่ออก
04-3
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มุุมหนึ่่�งสำำ�หรัับการสร้้างวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกา ได้้แก่่ การกระทำำ�ร่่วมกัันของ
สัังคมเพื่่�อรัักษาไว้้ซึ่่�งคุุณค่่า เมื่่�อพัับขึ้้�นไปประกบกัับหลัักนิิติิธรรมในส่่วนของกฎหมาย ซึ่่�ง
ก็็คืือการวางแบบแผนการกระทำำ�ของคนในสัังคมนั่่�นเอง

ปััจจััยในการส่่งเสริิมการสร้้างวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกา
67
การมีีส่่วนร่่วม

ปััจจััยหลักั ที่่�พบว่า่ เป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ของการที่่�จะสร้้างวััฒนธรรมได้้คืือ “การมีีส่ว่ นร่่วม”
การมีีส่่วนร่่วมในที่่�นี้้�มีผล
ี โดยตรงต่่อการสร้้าง “การกระทำำ�ร่่วมกััน” และ “ระบบควบคุุม
ที่่�ดีี” ของสัังคม กล่่าวคืือ โดยปกติินั้้�นหากเป็็นเรื่่�องของกฎหมาย รััฐจะเป็็นผู้้มี� ีอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ในการออกกฎหมายและบัังคัับใช้้กฎหมายซึ่่�งอาจไม่่ได้้รัับการยอมรัับจากสัังคม ใน
ขณะที่่�การสร้้างวััฒนธรรมหรืือแบบแผนของสัังคมนั้้�น จะต้้องเกิิดจากคนในสัังคมเป็็น
หลััก จะมีีเฉพาะจากรััฐสู่่�ประชาชน (Top to bottom) ไม่่ได้้ แต่่จะต้้องดึึงให้้คนเข้้ามามีี
ส่่วนร่่วมและเป็็นแรงพลัังในการทำำ�งานให้้มากที่่�สุุด (Bottom to top) โดยมีีการศึึกษา
การทำำ�ให้้ดููเป็็นแบบอย่่าง และการใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ เป็็นเครื่่�องมืือ
การใช้้สื่่�อสัังคม (Social Media)

สื่่�อสัังคม (Social Media) โดยเฉพาะระบบสื่่�อสัังคมออนไลน์์ในปััจจุุบัันไม่่ว่่าจะอยู่่�ใน
รููปแบบใด เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ทรงพลัังในการกระตุ้้�นให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมและ
วััฒนธรรมได้้ง่่ายขึ้้�น ซึ่่�งควรนำำ�มาใช้้เป็็นปััจจััยเสริิมให้้เหมาะ

05 บทสรุุป

นิิติิธรรมกัับวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกานั้้�น ไม่่ใช่่เพีียงส่่งเสริิมซึ่่�งกัันและกััน แต่่สองสิ่่�ง
นี้้�สอดคล้้องกัันและแยกจากกัันไม่่ได้้ สำำ�หรับวั
ั ฒ
ั นธรรมแห่่งการเคารพกติิกาสามารถสร้้าง
ได้้โดยสัังคมต้้องยึึดหลักั ปฏิิบัติั ดัิ งั ต่่อไปนี้้�
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> ยึดมั่นในคุณค่าการปฏิบัติตามกฎหมาย (Uphold to lawful value) ว่าด้วยการ
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เคารพกติิกาและระวัังผลกระทบต่่อผู้้อื่� ่�นและส่่วนรวม
> ไม่กระท�ำการใดทีไ่ ม่ถกู กฎหมายและปฏิเสธทีจ่ ะใช้สิทธิพเิ ศษ (Say no to unlawful
behaviors and privileges) ด้้วยการไม่่กระทำำ�การใดที่่�ละเมิิดต่่อกติิกาแม้้เพีียง
เล็็กน้้อย และจะไม่่ใช้้สายสััมพัันธ์์ในการทำำ�ให้้รอดพ้้นจากการถููกลงโทษโดยกฎหมาย
หรืือทางสัังคม
> ไม่ทนต่อการละเมิดต่อกฎหมาย (Zero tolerance to unlawful behaviors and
privileges) ด้้วยการไม่่ยอมมีีการละเมิิดต่่อกติิกาหรืือยอมให้้มีีการใช้้สิิทธิิพิิเศษใดๆ
โดยทำำ�ให้้ระบบควบคุุมทางสัังคมที่่�เข้้มแข็็ง
วัฒนธรรมแห่งการเคารพกฎหมายและกติกาเกิดได้โดย

Uphold to Lawful Value

ยึดมั่นการเคารพกติกาและระวัง
ผลกระทบต่อผูอ
้ ื่นและส่วนรวม

Say No to Unlawful
Behaviors and Privileges

ไม่ทาํ สิ่งที่ละเมิดกติกาแม้เพี ยงเล็กน้อย
และไม่ใช้อภิสิทธิ์ เพื่ อให้ตวั เอง
หรือพรรคพวกรอด

Not Tolerant to Unlawful
Behaviors and Privileges

ไม่ยอมทนให้มก
ี ารละเมิดกฎ-กติกา
และสร้างระบบควบคุมกดดันทาง
สังคม
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ภาคผนวก
01 การบรรยายหััวข้้อ “The root of Thailand’s culture of Lawfulness”

วัันที่่� 17 พฤษภาคม 2561
วิิทยากร
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ผศ.ดร.ธานีี ชััยวััฒน์์
อาจารย์์ประจำำ�และผู้้�อำำ�นวยการ ศููนย์์เศรษฐศาสตร์์พฤติิกรรมและการทดลอง
คณะเศรษฐศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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02 การเสวนาหััวข้้อ “Culture of Lawfulness in the Context of Thailand”

วัันที่่� 17 พฤษภาคม 2561
ผู้้�ร่่วมเสวนา

1 คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์		ผู้ก่อตั้งรายการ “Toolmorrow”
2 คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ 		ผู้ก่อตั้งชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ
3 ผศ.ดร.ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร
รองผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๒
ดำำ�เนิินรายการโดย

ผศ.ดร.ปารีีณา ศรีีวนิิชย์์

		

คณะนิิติิศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

03 การประชุุมเจาะลึึกหััวข้้อ “ถอดบทเรีียนการสร้้างวััฒนธรรมแห่่งการเคารพกติิกาในบริิบทต่่างๆ”

วัันที่่� 3 กรกฎาคม 2561
ผู้้�นำำ�ประชุุม

นายพุุทธิิพงษ์์ ปุุณณกัันต์์ 		ตััวแทนกลุ่่�ม JUSTICE-RoLD รุ่่�น 2
ผศ.ดร.ปารีีณา ศรีีวนิิชย์์ 		ตััวแทนกลุ่่�ม JUSTICE-RoLD รุ่่�น 2

1 คุณจินดารันต์ มณีเติม 		
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมีชัยพัฒนา
2 คุณอนัตตา ไชยโคตร 		
ศิษย์เก่าโรงเรียนมีชัยพัฒนา
3 คุณพัชรินทร์ ซ�ำศิริพงษ์ 		
สมาชิกโครงการเยาวชนภิวัฒน์รุ่น 1
4 คุณจักรวี วิสุทธิผล 		
สมาชิกโครงการเยาวชนภิวัฒน์รุ่น 4
5 คุณณัฐคณา ชุมพล 		
คุณครูจากโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ
6 คุณกวินนา มั่นหมาย 		
คุณครูจากโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ
7 ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ 		ผู้อ�ำนวยการสถาบันรามจิตติ
8 ผศ.ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธุ์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 คุณแวว สว่างแจ้ง 		ตัวแทนจากชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน
10 คุณส�ำราญ คงจินดา 		ตัวแทนจากชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน
11 ผู้ขับจักรยานยนต์รับจ้าง (ไม่ประสงค์ออกนาม)
การดำำ�เนิินการ

•

วิธีการเก็บข้อมูล

จัดการประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนกลุ่มต่างๆ จ�ำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครู
และนัักเรีียนสถานศึึกษาระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา กลุ่่�มนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี กลุ่่�มครููผู้้�บริิหาร
กลุ่่�มนัักวิิชาการ กลุ่่�มผู้้�นำำ�ชุุมชน และกลุ่่�มอาชีีพรัับจ้้างอิิสระ

•

ประเด็นค�ำถาม

ปััญหา สาเหตุุ ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้คนไทยไม่่เคารพกติิกา
ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้คนไทยเคารพกติิกา
แนวทางในการผลัักดัันให้้เกิิดสัังคมแห่่งการเคารพกติิกา
กลุ่่�มคำำ�ถามที่่� 1: เจาะลึึกการเคารพกติิกาในสัังคมของแต่่ละท่่าน
กลุ่่�มคำำ�ถามที่่� 2: สัังคมไทยเป็็นสัังคมแห่่งการเคารพกติิกาหรืือไม่่
กลุ่่�มคำำ�ถามที่่� 3: แนวทางที่่�ทำำ�ให้้ชุุมชนของแต่่ละท่่านเป็็นสัังคมแห่่งการเคารพกติิกา
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ผู้้�ร่่วมประชุุม
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รายชื่่�อคณะทำำ�งานกลุ่่�ม JUSTICE
*ชื่่�อและตำำ�แหน่่งขณะเข้้าร่่วมหลัักสููตร

ดร.กลย์์วััฒน์์ สาขากร			
นัักวิิชาการสิ่่�งแวดล้้อมชำำ�นาญการพิิเศษ
สำำ�นักั งานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

นายกีีรติิ แก่่นแก้้ว			

ดร.จุุฑาทิิพย์์ มณีีพงษ์์		

นายเกรีียงชััย บุุญโพธิ์์�อภิิชาติิ		

		
ผู้้�อำำ�นวยการ สำำ�นัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน
กระทรวงพลัังงาน

นางสาวธณิิกานต์์ พรพงษาโรจน์์

นายธเนศ วรศรััณย์์			

พลตำำ�รวจตรีี ดร.ธััชชััย ปิิตะนีีละบุุตร		

JUSTICE

ผู้้�จััดการแผนงาน
สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย
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ดร.ทวารััฐ สููตะบุุตร

อััยการจัังหวััดประจำำ�สำำ�นัักงานอััยการสููงสุุด
สำำ�นัักงานอััยการจัังหวััดพััทยา

Chief financial officer
บริิษััท ซีีพีี ออลล์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
บริิษััท ลััคกี้้�พลััส จำำ�กััด

กรรมการผู้้จั� ัดการ
บริิษััท ไทยเจมส์์มาร์์ท ดีีเวล้้อปเมนท์์ จำำ�กัดั

รองผู้้�บััญชาการตำำ�รวจภููธรภาค 2
กองบััญชาการตำำ�รวจภููธรภาค 2

นายบััณฑิิต ทองดีี				

ผู้้�ช่่วยศาตราจารย์์ ดร.ปารีีณา ศรีีวนิิชย์์

นายกสมาคมผู้้กำ� ำ�กัับภาพยนตร์์ไทย
สมาคมผู้้กำ� ำ�กัับภาพยนตร์์ไทย

คณบดีี คณะนิิติิศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

นายพร้้อม สิิริิสัันต์์			

นางสาวพีีรานัันท์์ ปััญญาวรานัันท์์

ผู้้อำ� ำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายพััฒนาธุุรกิิจและกลยุุทธ์์
บริิษััท เอเซีีย พลััส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดั (มหาชน)

ผู้้�จััดการโครงการความรัับผิดช
ิ อบต่่อสัังคม
สถาบัันคีีนัันเอชััย

นายพุุ ทธิิพงษ์์ ปุุณณกัันต์์		

นางสาววรััญญา ศรีีเสวก

กรรมการผู้้จั� ัดการ
บริิษััท อธีีนา เอเชีีย จำำ�กัดั

บรรณาธิิการร่่วมด้้านความยั่่�งยืืน
สำำ�นัักข่่าวออนไลน์์ไทยพัับลิิก้้า

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิงศุุภรา เชาว์์ปรีีชา

กรรมการบริิหาร รอยััล คลิิฟ โฮเต็็ลส์์ กรุ๊๊�ป

หััวหน้้าคณะทำำ�งานรััฐมนตรีีช่วยว่
่ า่ การกระทรวงศึึกษาธิิการ

นายสราวุุธ เบญจกุุล

ว่่าที่่� ร้้อยตรีี ดร.สฤษดิ์์� ธััญกิิจจานุุกิิจ

เลขาธิิการ
สำำ�นัักงานศาลยุุติิธรรม

ผู้้�อำำ�นวยการกองการกฎหมาย
ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์การศึึกษานอกที่่�ตั้้�ง ตรััง
มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิิต

นายสัันติิ สาทิิพย์์พงษ์์		

ดร.สุุธาทิิพย์์ ทััศนชััยกุุล		

นางสาวโสมนััส เจืือศรีีกุุล		

นางสาวอลิิสา พัั นธุุศัักดิ์์�

ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักอำำ�นวยการพิิเศษ
สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย

กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท ทิิฟฟานีีโชว์์ พััทยา จำำ�กััด

นาวาโท เอกสิิทธิ์์� เอี่่�ยมยิ้้�ม		

นางสาวเอด้้า จิิรไพศาลกุุล		

ประธานคณะทำำ�งานด้้านกฎหมาย
มููลนิิธิิอาสา เพื่่�อนพึ่่�ง (ภาฯ) ยามยาก

ประจำำ�กรมข่่าวทหารเรืือ กองทััพเรืือ

ผู้้พิ� ิพากษาชั้้�นต้้นประจำำ�สำำ�นัักประธานศาลฎีีกา
สำำ�นัักงานศาลยุุติิธรรม

กรรมการผู้้จั� ดั การ เทใจดอทคอม | ชุุมชนการให้้เพื่่อ� คนไทย
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นายวิิทนาถ วรรธนะกุุล		
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