
โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการนําร่องซ่ึงเป็นผลผลิตจากความคิดริเร่ิมของกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารและผู้นํารุ่นใหม่
หลักสูตร ROLD EXECUTIVE PROGRAM 2018 

การเปลีย่นผ่านวัฒนธรรมและการพัฒนา
ระบบรองรับอดีตผู้ต้องขัง

ให้กลับสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
และศักด์ิศรี

INTEGRITY

การสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการเงินอย่างท่ัวถึง

ในระบบเศรษฐกิจอนาคต

TRANSPARENCY

การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพ
กติกาเพ่ือเสริมหลักนิติธรรมและการ

พัฒนาท่ีย่ังยืน

JUSTICE

2018







คำำ�นำำ� สถาบัันเพ่ื่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทยุ ห่ร่อ Thailand Institute of Justice (TIJ) มี
วิิสัยุทัศน์ที�จะเป็น “ผู้้�ส่งเสริมการเปลีี่�ยุนแปลี่ง (Promoter of Change) เพ่ื่�อยุกระดัับั
กระบัวินการยุุติิธรรมแลี่ะเช่ื่�อมโยุงห่ลัี่กนิติิธรรมกับัการพัื่ฒนาที�ยุั�งยุ่นในประเทศไทยุ 
อาเซีียุนแลี่ะระดัับัสากลี่” อีกทั�งยุังมีภารกิจในการส่งเสริมการมีส่วินร่วิมของประเทศไทยุ
แลี่ะอาเซีียุนในกรอบัควิามร่วิมม่อกับัสห่ประชื่าชื่าติิดั�านการป้องกันอาชื่ญากรรม 
กระบัวินการยุุติิธรรมทางอาญา รวิมไปถึงการส่งเสริมดั�านห่ลัี่กนิติิธรรมแลี่ะการพัื่ฒนาที�
ยุั�งยุ่น ให่�สอดัคลี่�องกับัเป้าห่มายุที� 16 ของ “วิาระการพัื่ฒนาที�ยุั�งยุ่นแห่่งสห่ประชื่าชื่าติิ” 
(Goal 16 of Sustainable Development Goals) ในฐานะสถาบัันในเคร่อข่ายุแผู้นงาน
สห่ประชื่าชื่าติิ (Institutes of the UN Crime Prevention and Criminal Justice 
Programme Network: PNI) แห่่งแรกในอาเซีียุน

ในปีที�ผู่้านมา TIJ ไดั�ริเริ�มห่ลัี่กส้ติร Rule of Law and Development Program (RoLD 
Program) ดั�วิยุควิามร่วิมม่อกับัสถาบัันวิิชื่าการระดัับัโลี่ก Institute for Global Law 
and Policy (IGLP) แห่่งคณะนิติิศาสติร์ มห่าวิิทยุาลัี่ยุฮาร์วิาร์ดั เพ่ื่�อสร�างเคร่อข่ายุผู้้�นำา
การเปลีี่�ยุนแปลี่งในสังคม (Change Maker) ที�เข�าใจถึงควิามสำาคัญแลี่ะมิติิการนำาห่ลัี่ก
นิติิธรรมไปปฏิิบััติิใชื่�ไดั�จริง รายุงาน “การปฏิิร้ปห่ลัี่กนิติิธรรมอยุ่างเป็นร้ปธรรม” (RoLD 
in Action) ซึี�งเป็นผู้ลี่ผู้ลิี่ติของเคร่อข่ายุผู้้�นำา (RoLD Fellow) นับัเป็นห่ลัี่กฐานชิื่�นสำาคัญ
ที�แสดังให่�เห็่นว่ิาห่ากทุกฝ่่ายุมีควิามร้�ควิามเข�าใจเกี�ยุวิกับัห่ลัี่กนิติิธรรมอยุ่างลึี่กซึี�งเราก็จะ
สามารถลี่ดัทอนปัญห่าต่ิางๆ ไดั�

ในปีนี�ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรรุ่นที� 2 ยุงัคงส่บัสานปณิธานในการส่งเสริมให่�เกิดัควิามเป็นธรรมใน
สังคม โดัยุการศึกษาแลี่ะวิิเคราะห์่ปัญห่าสังคมที�ห่ลี่ากห่ลี่ายุผู่้านมุมมองของ “ห่ลัี่กนิติิธรรม” 
อีกทั�งยุงัเป็นการเจาะลึี่ก ขยุายุควิาม แลี่ะต่ิอยุอดัทางควิามคิดัจากการศึกษาของผู้้�เข�าร่วิม
ห่ลัี่กส้ติรรุ่นแรก นอกจากนี�เรายุงัเห็่นควิามร่วิมม่อร่วิมใจของเคร่อข่ายุ RoLD Fellow ที�เข�า
ร่วิมห่ลัี่กส้ติรทั�งสองรุ่นในการขับัเคล่ี่�อนข�อเสนอแนะเชิื่งนโยุบัายุจากการศึกษาในครั�งนี�ให่�
เกิดัขึ�นจริงในสังคมอีกดั�วิยุ

TIJ ห่วัิงเป็นอยุ่างยุิ�งว่ิา ผู้้�ติิดัติามเน่�อห่าในบัทวิิเคราะห์่ฉบัับันี�จะไดั�รับัประโยุชื่น์จากการ
มองเห็่นปัญห่าสังคมแบับัองค์รวิม แลี่ะเห็่นว่ิาการมองปัญห่าผู่้านเลี่นส์ของห่ลัี่กนิติิธรรม



จะสามารถเป็นประโยุชื่น์ในการวิิเคราะห์่เพ่ื่�อห่าทางออกของปัญห่าสังคมไดั� ยุิ�งไปกว่ิานั�น 
TIJ ห่วัิงว่ิาบัทวิิเคราะห์่นี�จะเป็นส่วินห่นึ�งในการสร�างแรงบัันดัาลี่ใจให่�แก่ภาคส่วินต่ิางๆ ใน
การร่วิมม่อสร�างเคร่อข่ายุเพ่ื่�อผู้ลัี่กดัันแลี่ะแก�ไขปัญห่าสังคมให่�เกิดัขึ�นจริงเป็นร้ปธรรมที�
จับัติ�องไดั� เพื่ราะเราเพีื่ยุงองค์กรเดีัยุวิคงไม่สามารถขับัเคล่ี่�อนให่�เกิดัการเปลีี่�ยุนแปลี่งใน
สังคมไดั�อยุ่างมีพื่ลัี่ง

แลี่ะเพื่ราะเราเช่ื่�อว่ิา…ไม่ไดั�มีแค่เราที�อยุากเห็่นสังคมดีัขึ�น

ศาสติราจารย์ุพิื่เศษ ดัร. กิติติิพื่งษ์ กิติยุารักษ์
ผู้้�อำานวิยุการห่ลัี่กส้ติร RoLD Program แลี่ะ
ผู้้�อำานวิยุการสถาบัันเพ่ื่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทยุ (TIJ)



บทนำำ� โครงการปฏิิร้ปห่ลัี่กนิติิธรรมอยุ่างเป็นร้ปธรรม (RoLD in Action) เป็นกระบัวินการศึกษา
ประเด็ันทางสังคมผู่้านมุมมองดั�านห่ลัี่กนิติิธรรม แลี่ะจัดัทำารายุงานนำาเสนอสถานการณ์
ปัญห่าอยุ่างเป็นระบับั พื่ร�อมข�อเสนอแนะเชิื่งนโยุบัายุ โครงการนี�ดัำาเนินการโดัยุผู้้�เข�าร่วิม
ห่ลัี่กส้ติรอบัรมดั�านห่ลัี่กนิติิธรรมแลี่ะการพัื่ฒนาสำาห่รับัผู้้�บัริห่าร ห่ร่อ TIJ Executive 
Program on the Rule of Law and Development (RoLD Program) ซึี�งประกอบัดั�วิยุ
ผู้้�นำาแลี่ะผู้้�บัริห่ารจากทุกภาคส่วิน ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชื่น ภาคการศึกษา ภาคประชื่าสังคม
แลี่ะส่�อมวิลี่ชื่น ทำาให่�การศึกษาแติ่ลี่ะประเด็ันเห็่นควิามเช่ื่�อมโยุงของห่ลัี่กนิติิธรรมกับั
ประเด็ันอ่�นๆ ที�ห่ลี่ากห่ลี่ายุ รอบัดั�าน แลี่ะทันสมัยุ ไม่ว่ิาจะเป็นควิามเห่ล่ี่�อมลี่ำ�า การเงิน 
เทคโนโลี่ยีุ อาชื่ญากรรม กระบัวินการยุติุิธรรม วัิฒนธรรม แลี่ะการพัื่ฒนาที�ยุั�งยุน่

ประเด็็นแรก
การสร�างโอกาสการเข�าถึงบัริการทางการเงินอยุ่างทั�วิถึงในระบับัเศรษฐกิจอนาคติ พื่บัว่ิา
แนวิโน�มของสังคมแลี่ะเศรษฐกิจในอนาคติส่งผู้ลี่ให่�กลุ่ี่มแรงงานนอกระบับัในสังคมมี
จำานวินเพิื่�มขึ�นอยุ่างมีนัยุสำาคัญ ปัญห่าห่นึ�งในการดัำาเนินชีื่วิิติของผู้้�คนกลุ่ี่มนี� ค่อ ควิาม
สามารถในการเข�าถึงแห่ล่ี่งเงินในระบับัที�จำากัดั เน่�องจากไม่มีข�อม้ลี่เพีื่ยุงพื่อที�จะประเมิน
เครดิัติไดั� ห่ร่อห่ากประเมินไดั� ก็ไม่ไดั�เครดิัติที�ดีัสอดัคลี่�องกับัควิามเป็นจริงที�สมควิรจะไดั�
รับั สาเห่ตุิดัังกล่ี่าวิส่งผู้ลี่ให่�คนกลุ่ี่มนี�ไม่สามารถเข�าถึงแห่ล่ี่งทุนทางการเงินในระบับัไดั� แลี่ะ
ติ�องพึื่�งพื่าการก้�เงินจากกลุ่ี่มทุนนอกระบับัที�มีดัอกเบีั�ยุส้งแลี่ะมีควิามเสี�ยุงที�จะถ้กติิดัติาม
ทวิงห่นี�ที�ผิู้ดักฎห่มายุ แติ่ในอีกดั�านห่นึ�ง การมาถึงของเทคโนโลี่ยุีดิัจิทัลี่แพื่ลี่ติฟอร์ม 
(Digital platform) ที�ทำาให่�เกิดั sharing economy แลี่ะ e-commerce นอกจากจะช่ื่วิยุ
เพิื่�มโอกาสในการเข�าถึงติลี่าดังานแลี่�วิ ยุงัเป็นการเพิื่�มโอกาสให่�แรงงานแลี่ะผู้้�ประกอบัการ
นอกระบับัมี Digital footprints แลี่ะมีข�อม้ลี่เพีื่ยุงพื่อที�จะนำามาพิื่จารณาเครดิัติที�เห่มาะ
สม ทำาให่�เพิื่�มโอกาสในการเข�าถึงแห่ล่ี่งเงินทุนในระบับัไดั�มากขึ�น จากกรณีศึกษาในห่ลี่ายุ
ประเทศ พื่บัวิ่า การมีระบับัการให่�คะแนนสินเช่ื่�อแบับั Information-based credit 
scoring เป็นทางเล่ี่อกที�ประสบัควิามสำาเร็จในการดึังกลุี่่มแรงงานนอกระบับัให่�เข�าถึง
บัริการทางการเงนิไดั�อยุ่างทั�วิถึงมากขึ�นจากทั�งการลี่ดัขั�นติอนแลี่ะการเพิื่�มอัติราการไดั�รับั
อนุมัติิสินเช่ื่�อจากข�อม้ลี่ที�ใชื่�ไดั�เพิื่�มขึ�น อยุ่างไรก็ติาม ควิามท�าทายุในการผู้ลัี่กดัันเร่�องนี� ค่อ 
การพื่าแรงงานนอกระบับัเข�ามาอยุ้ใ่น Digital platform การมีกฎห่มายุแลี่ะนโยุบัายุที�เอ่�อ
ให่�มีการใชื่�ข�อม้ลี่เห่ล่ี่านี�มาทำาการประเมินเครดิัติไดั� ประกอบักับัการมีกลี่ไกที�จะให่�สถาบััน
การเงินสามารถที�จะปล่ี่อยุก้�ในวิงเงินแลี่ะอัติราดัอกเบีั�ยุที�ดีัโดัยุยุังคงรักษาควิามเสี�ยุงไวิ�ไดั� 
รวิมทั�งการที�จะช่ื่วิยุให่�คนกลุ่ี่มนี�เข�ามาอยุ้ใ่นระบับัภาษี เพื่ราะจุดัแข็งของระบับัดิัจิทัลี่ค่อ
ควิามโปร่งใส การพื่าคนกลุี่่มนี�เข�าส้่ระบับัภาษีเท่ากับัเป็นการชื่่วิยุยุ่นยุันควิามจริงของ
ข�อม้ลี่เห่ล่ี่านั�น ซึี�งจะช่ื่วิยุให่�พื่วิกเขาไดั�มีโอกาสเข�าถึงแห่ล่ี่งเงินทุนอยุ่างทั�วิถึงไดั�ในที�สุดั

ประเด็็นท่ี่�สอง
การเปลีี่�ยุนผู้่านวัิฒนธรรมเพ่ื่�อฟ้�นฟ้ผู้้�ติ�องขังกลัี่บัค่นส้่สังคม ดั�วิยุปัจจุบัันประเทศไทยุมี
จำานวินผู้้�ติ�องขังมากที�สุดัประเทศห่นึ�งในโลี่ก ซึี�งปัญห่านี�ส่วินห่นึ�งเกิดัจากที�มาติรการการ
ฟ้�นฟ้แลี่ะค่นผู้้�ติ�องขังกลัี่บัส่้สังคมไม่ไดั�คำานึงถึงควิามติ�องการแลี่ะใชื่�ผู้้�ติ�องขังเป็นศ้นย์ุกลี่าง



ในการออกแบับันโยุบัายุ ห่ากไม่มีกระบัวินการแทรกแซีงก่อนแลี่ะห่ลัี่งการปล่ี่อยุตัิวิผู้้�ติ�องขัง 
อยุ่างมีประสิทธิภาพื่ที�ทุกภาคส่วินของสังคมให่�ควิามร่วิมม่อ ยุ่อมเป็นการยุากที�อัติรา
การกระทำาควิามผิู้ดัซีำ�าในภาพื่รวิมจะลี่ดัลี่ง แลี่ะยัุงจะส่งผู้ลี่ติ่อเน่�องแลี่ะขยุายุวิงไปถึง
สภาวิะที�คนในสังคมเกิดัควิามร้�สึกไม่ปลี่อดัภัยุอันจะเป็นอุปสรรคสำาคัญในการบัรรลุี่
เป้าห่มายุการพัื่ฒนาที�ยุั�งยุน่ ดัังนั�น ผู้้�กำาห่นดันโยุบัายุแลี่ะผู้้�ปฏิิบััติิงานที�เกี�ยุวิข�อง รวิมทั�ง
ภาคส่วินอ่�นๆในสงัคมควิรติ�องยุดึัถ่อห่ลี่กันิติิธรรมแลี่ะการเคารพื่ห่ลี่กัสิทธิมนุษยุชื่นในการ
ปฏิิบััติิภารกิจของติน โดัยุเฉพื่าะอยุ่างยุิ�งการมุ่งเน�นพัื่ฒนามาติรการการฟ้�นฟ้แลี่ะระบับั
รองรับัอดีัติผู้้�ติ�องขังให่�กลัี่บัค่นส้่สังคมอยุ่างมีคุณค่าแลี่ะศักดิั�ศรี โดัยุมุ่งลี่ดัวัิฒนธรรม
การตีิติราผู้้�เคยุติ�องโทษ ติลี่อดัจนออกแบับัควิามร่วิมม่อแบับั Public-Private-Partnership 
(PPP) ที�เน�นยุำ�าควิามสำาคัญของการมีส่วินร่วิมของทุกภาคส่วินในสังคมในการแก�ไขแลี่ะให่�
โอกาสผู้้�ที�เคยุก�าวิพื่ลี่าดั โดัยุห่นึ�งในกลี่ไกที�จะส่งเสริมให่�เกิดัควิามร่วิมม่อดัังกลี่่าวิ ค่อ 
การสร�างควิามติระห่นักร้�ในสังคมผู่้านการส่�อสารที�จะนำาเสนอมุมมองเชิื่งบัวิกให่�เห็่น
ควิามสำาเร็จของอดีัติผู้้�เคยุก�าวิพื่ลี่าดั เพ่ื่�อเปลีี่�ยุนทัศนคติิแลี่ะเชิื่ญชื่วินให่�สังคมไดั�ขบัคิดัแลี่ะ
เปิดัโอกาสให่�กับัคนกลุ่ี่มนี�

ประเด็็นท่ี่�สาม
การส่งเสริมวัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่กติิกาในสังคมไทยุ พื่บัวิ่าห่ลัี่กนิติิธรรม (Rule of 
Law) ถ้กยุอมรับัทั�งในระดัับัภายุในประเทศแลี่ะสห่ประชื่าชื่าติิวิ่าเป็นปัจจัยุพ่ื่�นฐานที�จะ
ทำาให่�สังคมเกิดัควิามสงบัสุขแลี่ะเกิดัการพัื่ฒนาที�ยุั�งยุ่น อยุ่างไรก็ติาม กฎห่มายุเพีื่ยุง
อยุ่างเดีัยุวิไม่เพีื่ยุงพื่อที�จะสร�างห่ลัี่กนิติิธรรมให่�เกิดัขึ�นจริงในสังคมไดั� สิ�งที�จำาเป็นติ�อง
ถ้กส่งเสริมควิบัค่้ไปกับักฎห่มายุนั�นค่อการส่งเสริมให่� “คน” ในสังคมมีวัิฒนธรรมที�เคารพื่
กติิกา เพื่ราะคนในสังคมจะเคารพื่กฎห่มายุห่ร่อไม่มิไดั�ขึ�นอยุ้่กับัสิ�งที�ตัิวิบัทกฎห่มายุ
กำาห่นดัเท่านั�น แติ่ขึ�นอยุ้่กับัควิามยุินยุอมพื่ร�อมใจที�จะเคารพื่กฎห่มายุของคนในสังคม
ดั�วิยุ ทวิ่า ควิามยิุนยุอมพื่ร�อมใจดัังกลี่่าวิจะเกิดัขึ�นไดั�ก็ติ่อเม่�อวัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่
กติิกาไดั�ถ้กแทรกซึีมอยุ้่ในสังคมนั�น ในขณะเดีัยุวิกัน การมีห่ลัี่กนิติิธรรมที�ดีัก็ส่งเสริมให่�
เกิดัวัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่กติิกาไดั� ดัังนั�น การส่งเสริมห่ลัี่กนิติิธรรมเพ่ื่�อนำาไปส่้การ
พัื่ฒนาที�ยุั�งยุน่ ติ�องมุ่งเน�นที�ปัจจัยุทางโครงสร�างแลี่ะสาระของกฎห่มายุแลี่ะปัจจัยุมนุษย์ุ
ไปพื่ร�อมๆ กัน เพื่ราะทั�งสองสิ�งเป็นปัจจัยุที�ส่งเสริมซึี�งกันแลี่ะกัน ห่ากขาดัอยุ่างใดัอยุ่าง
ห่นึ�งไปยุ่อมกระทบัต่ิอดุัลี่ยุภาพื่ของการพัื่ฒนา ซึี�งจะเป็นอุปสรรคต่ิอการบัรรลุี่เป้าห่มายุ
การพัื่ฒนาที�ยุั�งยุ่น (SDGs) ในที�สุดั

แม�การศึกษาในห่ลัี่กส้ติร RoLD Program จะสิ�นสุดัลี่งไปแลี่�วิ แต่ิทั�ง TIJ แลี่ะเคร่อข่ายุ 
RoLD Fellow ต่ิางยัุงติิดัติามแลี่ะขับัเคล่ี่�อนให่�เกิดัการแก�ไขปัญห่าสังคมติามแนวิทางที�
ไดั�ศึกษาแลี่ะจัดัทำาข�อเสนอไวิ� เพ่ื่�อให่�สังคมไทยุเกิดัการปฏิิร้ปห่ลัี่กนิติิธรรมอยุ่างเป็น
ร้ปธรรม เกิดัวัิฒนธรรมเคารพื่กติิกา แลี่ะมีการพัื่ฒนาที�ยุั�งยุ่นส่บัไป
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01 สถานการณ์การเขั�าถึงบร์การที่างการเง์น

01-1 บร์การการเง์นท่ี่�ทัี่�วัถึงส�าห้รับเศัรษฐก์จอนาคต

ประเด็ันห่นึ�งที�สำาคัญของการสร�างควิามเท่าเทียุม ลี่ดัควิามเห่ล่ี่�อมลี่ำ�า แลี่ะทำาให่�มนุษย์ุทุก
คนมีศักดิั�ศรีในระบับัเศรษฐกิจเสรีทุนนิยุมที�มีกลี่ไกติลี่าดัเป็นปัจจัยุสำาคัญในการขับัเคล่ี่�อน 
ในกรณีประเทศไทยุที�กำาลัี่งก�าวิเข�าส่้เศรษฐกิจดิัจิทัลี่นั�น “ข�อม้ลี่” ที�อยุ้ใ่น “ระบับั” เป็นสิ�ง
สำาคัญอยุ่างยุิ�งที�จะทำาให่�เกิดัควิามสำาเร็จในการแก�ไขปัญห่าดัังกล่ี่าวิ

กลุ่ี่มเป้าห่มายุที�น่าสนใจแลี่ะอยุ้่ในการศึกษาครั�งนี� ค่อ แรงงานนอกระบับั ซึี�งจากข�อม้ลี่
ของสำานักงานสถิติิแห่่งชื่าติิปี 2560 ระบุัว่ิา แรงงานกว่ิา 55.2% เป็นแรงงานที�อยุ้่นอก
ระบับั ห่ร่อคิดัเป็นจำานวิน 20.8 ลี่�านคน โดัยุแรงงานเห่ล่ี่านั�นมีร้ปแบับัรายุรับั - รายุจ่ายุ
เป็นเงินสดั แลี่ะจากข�อม้ลี่ดัังกล่ี่าวิจะพื่บัว่ิา 55.5% ห่ร่อ 11.5 ลี่�านคน อยุ้ใ่นกลุ่ี่มผู้้�ปฏิิบััติิ
งานมีฝี่ม่อดั�านการเกษติรแลี่ะประมง อีก 33.4% ห่ร่อ 6.9 ลี่�านคน เป็นพื่นักงานบัริการ 
พื่นักงานในร�านค�าแลี่ะติลี่าดั สองกลุ่ี่มนี� จึงนับัเป็นกลุ่ี่มเป้าห่มายุที�ควิรใชื่�แนวิควิามคิดั
การทำาให่�กิจกรรมในการประกอบัอาชีื่พื่ของเขาเห่ลี่่านั�น มีข�อม้ลี่เกิดัขึ�นในระบับัอยุ่าง
เป็นร้ปธรรม สอดัคลี่�องกับัควิามเป็นเศรษฐกิจแห่่งอนาคติ เพ่ื่�อให่�การเข�าถึงบัริการ
ทางการเงิน โดัยุเฉพื่าะการไดั�มาซึี�งแห่ลี่่งเงินทุนในการประกอบัสัมมาอาชีื่พื่ที�เป็นธรรม 
ทั�วิถึง ไม่เป็นภาระจนเกินขีดัควิามสามารถในการปฏิิบััติิติามสัญญาไดั� 



ลัี่กษณะของเศรษฐกิจแห่่งอนาคติ เป็นลัี่กษณะของเศรษฐกิจที�อยุ้ใ่นสังคมดิัจิทัลี่ พัื่ฒนาการ
ของเทคโนโลี่ยีุทางดั�าน IT ส้งขึ�น หุ่่นยุนต์ิแลี่ะ AI จะเข�ามาทดัแทนแรงงานในระบับั เช่ื่น 
งานเสมียุน นักบััญชีื่ เป็นติ�น ซึี�งการเปลีี่�ยุนแปลี่งทางดั�านเทคโนโลี่ยุีเช่ื่นว่ิานี�ไดั�ก่อให่�เกิดั
ผู้ลี่กระทบัติ่อร้ปแบับัเศรษฐกิจแลี่ะเกิดัควิามเปลี่ี�ยุนแปลี่งแก่วิิถีการทำางานของคนใน
ประเทศ กล่ี่าวิค่อ เกิดัแรงงานนอกระบับัเพิื่�มมากขึ�น ไม่ว่ิาจะดั�วิยุสาเห่ตุิที�นายุจ�างอยุาก
ลี่ดัติ�นทุนการผู้ลิี่ติ ห่ร่อ เพื่ราะควิามก�าวิห่น�าทางดั�านเทคโนโลี่ยุีสารสนเทศนั�นทำาให่�คน
เล่ี่อกเป็นนายุตัิวิเองมากขึ�น ดั�วิยุการออกมาทำาธุรกิจส่วินตัิวิขนาดัเล็ี่ก ผู่้านแพื่ลี่ติฟอร์ม
บันอินเทอร์เน็ติ ซึี�งแรงงานนอกระบับัเห่ล่ี่านี�นั�น แม�จะมีควิามยุ่ดัห่ยุุน่ในการทำางาน แต่ิก็
ขาดัห่ลัี่กประกันอันเป็นปัจจัยุสำาคัญที�จะสร�างโอกาสในการเข�าถึงแห่ล่ี่งเงินทุนของ
สถาบัันการเงินในระบับั ทำาให่�ประสบัปัญห่าการก้�ยุ่มในยุามฉุกเฉิน ห่ร่อการก้�ยุ่มเงินเพ่ื่�อ
ต่ิอยุอดัทางธุรกิจ
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เศัรษฐก์จแห่้งอนาคตม่ลัี่กษณะเช่่นไร01-2

ผ่ลี่กระที่บขัองการพััฒนาต่อควัามเห้ลืี่�อมลี่��าในสังคม

การเปล่ี่�ยนแปลี่งด็�านเที่คโนโลี่ย่ (Technological Disruption) ได็�ก่อให้�เก์ด็ผ่ลี่กระที่บ
ต่อร้ปแบบเศัรษฐก์จแลี่ะการให้�เก์ด็การเปล่ี่�ยนแปลี่งในแง่ว์ัถ่การที่�างานขัองคนในประเที่ศั

ผ่ลี่การเปล่ี่�ยนแปลี่งที่�าให้�เก์ด็แรงงานนอกระบบ (Informal Employment) เพ์ั�มขึั�น
จากเห้ตุผ่ลี่สองประการ
   นายจ�างต�องการลี่ด็ต�นทุี่นการผ่ล์ี่ต แลี่ะหั้นไปใช่�ระบบหุ่้นยนต์แที่น      
   ห้รือใช่�ว์ัธ่จ�างเห้มาชั่�วัคราวัมากขึั�น
   ควัามก�าวัห้น�าที่างด็�านเที่คโนโลี่ย่สารสนเที่ศั ที่�าให้�คนเลืี่อกเปน็นายตัวัเองมากขึั�น

แม�ม่ควัามยืด็ห้ยุ่น แต่แรงงานนอกระบบขัาด็ห้ลัี่กประกัน แลี่ะขัาด็ควัามสามารถในการ
เขั�าถึงแห้ล่ี่งทุี่นขัองสถาบันการเง์นในระบบได็� ที่�าให้�ประสบปญัห้าในการก้�ยืมในยาม
ฉุุกเฉ์ุน ห้รือต่อยอด็ที่างธุรก์จ

2

3

1

ลักษณะของเศรษฐกิจแห่งอนาคต

พัฒนาสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society)

เปิดโอกาสให้แก่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่

เน้นทักษะความรู้สมัยใหม่มากขึ้น

ลดการจ้างแรงงาน และทดแทนด้วยการใช้หุ่นยนต์ AI
และระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตและบริการมากขึ้น
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ลักษณะของเศรษฐกิจแห่งอนาคต

พัฒนาสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society)

เปิดโอกาสให้แก่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่

เน้นทักษะความรู้สมัยใหม่มากขึ้น

ลดการจ้างแรงงาน และทดแทนด้วยการใช้หุ่นยนต์ AI
และระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตและบริการมากขึ้น



จะเห็่นไดั�ว่ิา แม�แต่ิกลุ่ี่มที�มีรายุไดั�ปานกลี่างก็ยุังมีระดัับัการเข�าถึงบัริการดั�านสินเช่ื่�อเพีื่ยุง 
40% เศษเท่านั�น ไม่ติ�องพ้ื่ดัถึงกลุ่ี่มคนที�มีรายุไดั�ติำ�า/รายุไดั�ติำ�าที�สุดั ปัญห่าการเข�าถึงแห่ล่ี่ง
เงินทุน จึงเป็นปัญห่าที�ทำาให่�เห็่นภาพื่ควิามเห่ล่ี่�อมลี่ำ�าที�ชัื่ดัเจน

จะพื่บัประเด็ันว่ิาผู้้�ที�สามารถก้�ไดั� 42% จะมาจากผู้้�ที�เคยุมีการก้�เงินผู่้านธนาคารของรัฐ
ห่ร่อธนาคารพื่าณิชื่ยุ์อยุ้่แลี่�วิแลี่ะมีห่ลัี่กทรัพื่ยุ์คำ�าประกัน แลี่ะผู้้�ที�ไม่สามารถก้�ไดั� 58% 
จำานวินครึ�งห่นึ�งห่ร่อเกินกว่ิานั�นจะมีปัญห่าเร่�องการขาดัห่ลัี่กประกันแลี่ะไม่มีประวัิติิ
ควิามเคล่ี่�อนไห่วิทางการเงิน (ขาดั/ไม่มีข�อม้ลี่ที�น่าเช่ื่�อถ่อที�จะนำามาวิิเคราะห์่ควิามเสี�ยุง
ไดั�เพีื่ยุงพื่อจากระบับัการจัดัการแลี่ะการจัดัเก็บัในปัจจุบััน) แลี่ะที�สำาคัญจะพื่บัว่ิาเห่ตุิผู้ลี่
ที�ทำาให่�กลุ่ี่มคนเห่ล่ี่านี�ไปก้�เงินนอกระบับัที�มีอัติราดัอกเบีั�ยุส้งมากจนอาจเกินขีดัควิาม
สามารถในการชื่ำาระห่นี�แลี่ะอาจมีการติิดัติามทวิงถามโดัยุไม่คำานึงถึงศักดิั�ศรีควิามเป็น
มนุษยุ์ เป็นเพื่ราะควิามติ�องการที�จะใชื่�เงินอยุ่างเร่งด่ัวินแลี่ะรวิดัเร็วิ โดัยุเงินเห่ล่ี่านั�นจะ
ถ้กนำามาใชื่�ในเร่�องการใชื่�จ่ายุในครัวิเร่อน การลี่งทุนในการประกอบัอาชีื่พื่ แลี่ะเป็นเร่�อง
ค่าใชื่�จ่ายุในการเล่ี่าเรียุนของบุัติรห่ลี่านในครอบัครัวิเป็นสำาคัญ
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ตัวัอย่างขัองการเขั�าถึงบร์การด็�านส์นเชื่�อแยกตามรายได็�   01-3

ทัี่ศันะด็�านควัามสามารถในการก้�เง์นในระบบ01-4

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

> รายงานผลสำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน เปรียบเทียบปี 2556 และ ปี 2559 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

25.1%

5.0%

69.8%

24.4%

69.4%

6.2%

35.0%

7.4%

57.6%

38.6%

52.4%

8.9%

40.1%

8.6%

69.8%

42.5%

69.4%

7.9%

51.9%

7.5%

69.8%

52.3%

69.4%

6.2%

63.5%

6.0%

30.5%

62.7%

34.1%

3.2%

2556 2559

100%

80%

60%

40%

20%

0%

รายได้ต่ําสุด รายได้ต่ํา รายได้สูง รายได้สูงสุดรายได้ปานกลาง
2556 2559 2556 2559 2556 2559 2556 2559

เหตุผล 
เคยกู้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคาร
พาณิชย์อยู่แล้ว และมีหลักทรัพย์ค้ํา
ประกัน

ไม่สามารถกู้ได้ ร้อยละ 57.63สามารถกู้ได้ ร้อยละ 42.37
เหตุผล       ร้อยละ

ไม่มีหลักประกัน/หลักประกันไม่พอ    53.22
ไม่มีประวัติการเคลื่อนไหวทางการเงิน/มีการเคลื่อนไหวไม่สมํ่าเสมอ  22.22
ไปติดต่อธนาคารมาแล้วแต่ไม่ผ่าน     8.19
โครงการไม่เป็นที่น่าสนใจของธนาคารพาณิชย์   4.68
ไม่รู้จะติดต่อธนาคารอย่างไร     4.09
อ่ืนๆ (ไม่ทันต่อความต้องการ)     4.09
ประวัติการชําระหนี้ไม่ดี     2.92
ดําเนินธุรกิจไม่ถึง 3 ปี     0.58
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วััตถุุประสงค์์การก้�ยืืมเงินนอกระบบ ร�อยืละ
สภาพเศรษฐกิจ
ร�อยืละ 42.65

ส่งให้�พ่ัอ แม่ ล้ี่ก ญาต์ 0.53

ซืื้�อบ�าน/ซ่ื้อมแซื้ม ต่อเต์มบ�าน 4.76

ช่�าระห้น่�เก่า 5.34

ใช้�เป็นค่์าใช้�จ่ายืในค์รัวัเรือน 32.02

ค่์าใช้�จ่ายืในการลงทุุน 
ร�อยืละ 40.37

ห้มุนเง์นเล่ี่นแช่ร์/ปล่ี่อยเง์นก้� 0.15

การลี่งทุี่นไปที่�างานต่างประเที่ศั/ลี่งทุี่นสมัครเลืี่อกตั�ง/เก่�ยวักับงาน 0.19

ซืื้�อรถมอเตอร์ไซื้ต์ ส่งค่างวัด็รถมอเตอร์ไซื้ต์ 1.76

ซืื้�อรถยนต์ ซ่ื้อมรถยนต์ ส่งค่างวัด็รถยนต์ 3.72

ลงทุุนในการประกอบอาชี้พ 34.55

เหตุฉุุกเฉิุน 
ร�อยืละ 12.93

ค่าประกันตัวั ค่าที่นาย ค่าด็�าเน์นคด่็ ค่าเส่ยห้ายเนื�องจากอุบัต์เห้ตุ 0.17

ใช่�เง์นจัด็งานประเพัณ่ในครอบครัวั 0.32

ค่ารักษาพัยาบาลี่ 2.13

ค่์าเล่าเรียืน วััสดุุการศึกษาของสมาชิ้กในค์รอบค์รัวั 10.31

พฤติกรรมฟุุ่�มเฟุ่อืยื
ร�อยืละ 3.55

ก์นเห้ลี่�า/ท่ี่องเท่ี่�ยวั/ศััลี่ยกรรม 0.23

ซืื้�อเครื�องประดั็บ 0.26

ซืื้�อโที่รศััพัท์ี่มือถือ สมาร์ที่โฟน 0.79

ใช่�ห้น่�พันัน/เล่ี่นพันัน/เล่ี่นห้วัย 1.04

ซืื้�อเครื�องใช่�ไฟฟา้ (ท่ี่ว่ั ต้�เย็น คอมพ์ัวัเตอร์) 1.23

อื�นๆ 
ร�อยืละ 0.49

ก้�มากกว่ัา 1 วััตถุประสงค์เพืั�อการศึักษาแลี่ะเพืั�อการลี่งทุี่น 0.04

ประกันช่่ว์ัต/ฝากธนาคาร 0.04

ไม่ระบุ 0.15

ห้น่�ส์นจากการค��าประกัน 0.26

รวัม 100.00

เหตุผลทุี�ล้กหนี�ตัดุสินใจก้�
เงินนอกระบบคื์อต�องการใช้�
เงินดุ่วัน/เงินเร็วั 89.8%

วััตถุประสงค์การก้�ยืมเง์นนอกระบบ
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02 ประเด็็นศัึกษา

อาจกล่ี่าวิไดั�ว่ิา กลุ่ี่มผู้้�ที�มีควิามเสี�ยุงส้ง (ในมุมมองของแห่ล่ี่งเงินทุนในระบับั) แลี่ะสาเห่ตุิที�
ธนาคารอันเป็นแห่ล่ี่งเงินทุนห่ลัี่กในระบับัไม่ปล่ี่อยุก้� ทำาให่�คนกลุ่ี่มนี�กลี่ายุเป็นล้ี่กค�าห่ลัี่กที�
ติกเป็นเห่ยุ่�อของเงินก้�นอกระบับัซึี�งขาดัควิามเป็นธรรม ควิามเมติติา แลี่ะไร�ซึี�งการปฏิิบััติิ
โดัยุชื่อบัดั�วิยุกฎห่มายุ โดัยุสรุปประเด็ันสำาคัญไดั� 3 ประการดัังนี� 

• กลีุ่่มแรงงานนอกระบับั เป็นกลีุ่่มผู้้�มีควิามเสี�ยุงส้ง มีจำานวินมากกวิ่าร�อยุลี่ะ 50 ของ
ประชื่ากรในประเทศ ไดั�แก่ กลุ่ี่มพื่นักงานจ�างชัื่�วิคราวิ (Temporary Workers) 
ผู้้�ประกอบัการรายุยุ่อยุ (Small Entrepreneurs) แลี่ะช่ื่างเทคนิค/ช่ื่างก่อสร�าง 
(Gig Workers)

• กลุี่่มแรงงานนอกระบับัเห่ลี่่านี�มักขาดัห่ลัี่กประกันดั�านรายุไดั�แลี่ะห่ลัี่กประกันติ่างๆ 
อันเป็นปัจจัยุสำาคัญในการเข�าถึงแห่ล่ี่งเงินทุนของสถาบัันการเงินในระบับั 

• ดั�วิยุเห่ติผุู้ลี่ห่ลี่กัที�กลีุ่ม่แรงงานนอกระบับัขาดัห่ลี่กัประกนัแลี่ะควิามมั�นคงทางรายุไดั� 
ทำาให่�สถาบัันการเงินขาดัข�อม้ลี่ที�สามารถใชื่�วิัดัควิามเสี�ยุงของแรงงานนอกระบับัไดั� 
จึงมีแนวิโน�มที�จะไม่ปล่ี่อยุก้�ห่ร่อปล่ี่อยุก้�ในอัติราดัอกเบีั�ยุส้งแก่แรงงานนอกระบับั
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03  แนวัที่างการด็�าเน์นโครงการ

03-1 การจัด็ประชุ่ม Focus Group 

จากการประชุื่ม Focus Group ของผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรกับักลุ่ี่มแรงงานนอกระบับัที�ไดั�รับั
ผู้ลี่กระทบัจากการเข�าไม่ถึงแห่ล่ี่งเงินทุนพื่บัว่ิา ปัญห่าร่วิม (Key Findings) ในการขอก้�
ของกลุ่ี่มแรงงานนอกระบับั มีดัังนี�

การขาดหลัักประกันในการก้�ยืืม ไม่ว่่าจะเป็นหลัักประกันอัันเป็นตััว่บุุคคลัหรือัหลััก
ประกันอัันเป็นทรัพย์ืสิิน 

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

ทัศนคติัท่�ไม่เป็นมิตัรขอังธนาคาร สิถาบัุนการเงินในระบุบุมักม่ทัศนคติัเชิิงลับุต่ัอั
กลุ่ัมผู้้�ขอัสิินเชืิ�อัท่�เป็นแรงงานนอักระบุบุ ขณะท่�กลุ่ัมแรงงานนอักระบุบุก็ไม่มั�นใจ
ในการได�รับุอันุมัติัสิินเชืิ�อัจากธนาคาร 

• Unfriendly attitude from banks and fear of rejection of the borrowers

การขาดเอักสิารหลัักฐานแสิดงตััว่ตันในการแสิดงตััว่ตัน/หลัักฐานด�านการ
ทำางาน หรือัเอักสิารการจดทะเบุ่ยืนกิจการ

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

ประสิบุกับุขั�นตัอันการขอัสิินเชืิ�อัจากสิถาบัุนการเงินในระบุบุใชิ�เว่ลัาค่อันข�างมาก
แลัะยุ่ืงยืาก 

• Complicated bank process

เคยืม่ประวั่ติัผิู้ดนัดชิำาระหน่�อัย่้ืแลั�ว่ ไม่ว่่าจะเป็นการผิู้ดนัดโดยืจงใจหรือัไม่จงใจก็ตัาม

• History of default/bad credit
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03-2 แนวัค์ด็เรื�องการเขั�าถึงบร์การที่างการเง์นขัองกลุ่ี่มผ้่�ม่ควัามเส่�ยงส้ง

การนำาเอาภาพื่เศรษฐกิจในอนาคติมาผู้นวิกเข�ากับัการแก�ไขเพ่ื่�อให่�กลุ่ี่มเป้าห่มายุ (กลุ่ี่มผู้้�มี
ควิามเสี�ยุงส้ง) สามารถเข�าถึงบัริการทางการเงินประเภทสินเช่ื่�อ ห่ร่อเงินก้�เพ่ื่�อการบัริโภค 
ห่ร่อเงินทุนเพ่ื่�อการนำาไปตัิ�งติ�นในการประกอบัธุรกิจ สามารถสะท�อนแนวิคิดัดัังกล่ี่าวิออก
มาเป็นภาพื่เศรษฐกิจแห่่งอนาคติ ที�นำาเอาข�อม้ลี่ทางเล่ี่อก ไดั�แก่ Digital Footprint เข�ามา
ประกอบัการพิื่จารณา Alternative Credit Scoring เพ่ื่�อเปิดัโอกาสให่�กลุ่ี่มผู้้�มีควิามเสี�ยุง
สามารถเข�าถึงบัริการทางการเงินติามระบับั ช่ื่วิยุลี่ดัควิามเห่ล่ี่�อม

ส่วินห่นึ�งของปัญห่าการก้�เงินนอกระบับัเป็นผู้ลี่จากการที�ระบับัสถาบัันการเงินไดั�ถ้ก
ออกแบับัไวิ�โดัยุประเทศพัื่ฒนาแลี่�วิ ซึี�งแรงงานส่วินให่ญ่เป็นแรงงานในระบับั ทำางานใน
องค์กรขนาดัให่ญ่ มีข�อม้ลี่ มีการบัันทึกทางการเงินที�แน่นอน แลี่ะสามารถติิดัติาม
พื่ฤติิกรรมทางการเงินไดั� ธนาคารจึงถ้กออกแบับัมาให่�ปล่ี่อยุสินเช่ื่�อแก่กลุ่ี่มคนที�มีลัี่กษณะ
เป็นแรงงานในระบับั (Formal Sector) ซึี�งแติกต่ิางจากโครงสร�างทางเศรษฐกิจของสังคม
ไทยุซึี�งมีแรงงานนอกระบับัมากกว่ิา 50% ของประชื่ากร (ข�อม้ลี่ปี 2560) แลี่ะมีแนวิโน�ม

$$

ALTERNATIVE CREDIT SCORING

Connect to temporary workers
and small businesses

ACCESS TO CREDIT

FINANCIAL INCLUSION
REDUCE INEQUALITY / LEAVE NO ONE BEHIND
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03-3 การใช่� Digital Footprint เพืั�อการ Credit Scoring

โลี่กแห่่งยุุคดิัจิทัลี่มีโอกาสช่ื่วิยุลี่ดัควิามเห่ล่ี่�อมลี่ำ�าในการเข�าถึงเงินทุน ห่ร่อ Financial 
Exclusion ในระบับัโครงสร�างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยุไดั� อันเน่�องมาจากการใชื่� 
Digital Footprint ที�สามารถเก็บัข�อม้ลี่ไดั�มากกว่ิาการเคล่ี่�อนไห่วิทางการเงิน (Financial 
Transaction) โดัยุข�อม้ลี่ดัังกลี่่าวิ สามารถนำามาใชื่�ในการวิิเคราะห่์ควิามเสี�ยุงของ
ผู้้�ขอสินเช่ื่�อที�เป็นแรงงานนอกระบับั ดั�วิยุการปล่ี่อยุสินเช่ื่�อที�วิางอยุ้่บันพ่ื่�นฐานของข�อม้ลี่
ของบุัคคลี่ซึี�งสถาบัันการเงินสามารถวิิเคราะห์่ควิามเสี�ยุง (Information Based) เพ่ื่�อ
ประกอบัการตัิดัสินใจปล่ี่อยุสินเช่ื่�อไดั�รัดักุมขึ�น

นอกจากนี� Digital Footprint  ยุงัสามารถใชื่�เพ่ื่�อการเก็บัรวิบัรวิมข�อม้ลี่พื่ฤติิกรรมที�บุัคคลี่
กระทำาผู่้านระบับัดิัจิทัลี่ไม่ว่ิาจะเป็นพื่ฤติิกรรมการชื่ำาระเงิน พื่ฤติิกรรมของรายุรับั – รายุจ่ายุ 
เช่ื่น รายุรับัจากการขายุของออนไลี่น์ รายุรับัจากการรับัจ�างทำางาน ห่ร่อแม�แต่ิพื่ฤติิกรรม
การใชื่�ส่�อออนไลี่น์ติ่างๆ ทั�งนี�การเก็บัข�อม้ลี่ของพื่ฤติิกรรมทางดิัจิทัลี่แลี่ะนำามาเป็นฐาน
ข�อม้ลี่สำาห่รับัการสร�าง Credit Scoring นี� จะชื่่วิยุสร�างควิามน่าเช่ื่�อถ่อทางการเงินให่�
กับักลุี่่มแรงงานนอกระบับั โดัยุไม่ติ�องอาศัยุห่ลัี่กฐานที�มาจากการทำางานในระบับั เชื่่น 
สลิี่ปเงินเด่ัอน เป็นติ�น ขณะที�สถาบัันการเงินยุงัสามารถใชื่�ข�อม้ลี่จาก Credit Scoring มาใชื่�
ประกอบัการตัิดัสินใจในการปล่ี่อยุสินเช่ื่�อ ซึี�งเป็นการเพิื่�มโอกาสของแรงงานนอกระบับัใน
การเข�าถึงแห่ล่ี่งเงินทุนของสถาบัันการเงินในระบับั

โมเดัลี่ที�ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรนำาเสนอค่อ การนำาเอาแรงงานนอกระบับัมาอยุ้ใ่นระบับัดิัจิทัลี่
ที�สามารถเก็บัข�อม้ลี่เป็น Digital Footprint ไดั� อาทิ แอปพื่ลิี่เคชัื่นจับัค่้แม่บั�านกับังาน 
จากนั�นนำาข�อม้ลี่ที�ไดั�มาทำา Credit Scoring ห่ร่อการนำาข�อม้ลี่มาเช่ื่�อมต่ิอกับัฐานข�อม้ลี่
การเสียุภาษีเพ่ื่�อเป็นเครดิัติให่�แรงงานนอกระบับันำามาเป็นห่ลัี่กฐานในการขอสินเช่ื่�อจาก
สถาบัันทางการเงิน 

จะเพิื่�มจำานวินมากขึ�น ปัจจัยุดัังกลี่่าวิส่งผู้ลี่ให่�เกิดัชื่่องวิางห่ร่อ Financial Exclusion 
เน่�องจากกลุ่ี่มแรงงานนอกระบับัส่วินให่ญ่ไม่สามารถแสดังห่ลี่ักฐานรายุรับัที�แน่นนอน
ห่ร่อบัันทึกทางการเงินที�น่าเช่ื่�อถ่อให่�แก่สถาบัันการเงินไดั� 



22

TR
AN

SP
AR

EN
C

Y

04 อุปสรรคส�าคัญแลี่ะควัามที่�าที่าย

อุปสรรคที�เกิดัขึ�นสามารถแบ่ังออกไดั�เป็น 3 ประเภทติามกลุ่ี่มผู้้�มีบัทบัาทในเร่�องเกี�ยุวิกับั
การเข�าถึงบัริการทางการเงินของแรงงานนอกระบับั

• การไร�แรงจ้งใจในการเข�าส้่ระบับัดัิจิทัลี่/การก้�ยุ่มออนไลี่น์
• ขาดัควิามร้�ควิามเข�าใจที�ถ้กติ�องเกี�ยุวิกับัการใชื่�เคร่�องม่อส่�อสารสมัยุให่ม่ แลี่ะการ

เข�าถึงข�อม้ลี่สำาคัญ
• ขาดัควิามมั�นใจในการเปิดัเผู้ยุข�อม้ลี่ส่วินติัวิให่�แก่ผู้้�ให่�ก้�
• การยุึดัติิดักับัการใชื่�บัริการทางการเงินแบับัเดัิมๆ
• Financial literacy and social norms (เชื่่น สินสอดั)

• ขาดัฐานข�อม้ลี่ขนาดัให่ญ่ (Big Data) ในการประเมินสถานะของผู้้�ขอก้�
• ขาดัควิามเช่ื่�อมโยุงฐานข�อม้ลี่ระห่วิ่างห่น่วิยุงานที�เกี�ยุวิข�อง เพื่่�อพัื่ฒนาฐานข�อม้ลี่ 

credit scoring system ทั�งประเทศ เพ่ื่�อสนับัสนุนการให่�บัริการทางการเงินที�ทั�วิถึง

• กฎห่มายุส่งเสริม SME ยุังกำาห่นดัให่�การก้�ยุ่มติ�องมีการแสดังห่ลัี่กทรัพื่ยุ์ห่ร่อบัุคคลี่
คำ�าประกัน (ม.17(2))

• balancing privacy law กฎห่มายุคุ�มครองข�อม้ลี่ส่วินบัุคคลี่ยุังไม่มีการใชื่�บัังคับั
• กฎห่มายุไทยุยุังไม่รับัรองสถานะของ Fintech แลี่ะกฎห่มายุกำากับั non-bank ยุังไม่

แลี่�วิเสร็จ

04-1 อุปสรรคอันเก์ด็จากบุคคลี่อันเปน็แรงงานนอกระบบเอง

04-2 อุปสรรคอันเก์ด็จากสถาบันการเง์น

04-3 อุปสรรคอันเก์ด็จากรัฐแลี่ะระบบกฎห้มาย 
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05 ขั�อเสนอแนะแลี่ะแนวัที่างการด็�าเน์นการต่อไป

• การติัดัลี่ดักฎห่มายุที�เป็นอุปสรรคแลี่ะสร�างภาระแก่ประชื่าชื่นแลี่ะผู้้�ประกอบัการ 
(Regulatory Guillotine) โดัยุธนาคารแห่่งประเทศไทยุ แลี่ะสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับัห่ลัี่กทรัพื่ย์ุแลี่ะติลี่าดัห่ลัี่กทรัพื่ย์ุ (ก.ลี่.ติ.).

• การยุอมรับั Fintech & non-bank operations แลี่ะออกกฎห่มายุเพื่่�อรองรับั
บัทบัาทของสถาบัันการเงินสมัยุให่ม่โดัยุธนาคารแห่่งประเทศไทยุ

• การเร่งออกกฎห่มายุคุ�มครองข�อม้ลี่ส่วินบุัคคลี่ให่�สอดัคลี่�องมาติรฐานสากลี่ โดัยุ
กระทรวิงดิัจิทัลี่เพ่ื่�อเศรษฐกิจแลี่ะสังคม

05-1

05-2

05-3

05-4

05-5

ปรับปรุงแลี่ะออกกฎห้มายเพ์ั�มเต์มเพืั�อสนับสนุนการให้�บร์การที่างการเง์น
ทัี่�วัถึงให้�ม่ประส์ที่ธ์ภาพัมากขึั�น 

พััฒนาการเชื่�อมโยงฐานขั�อม้ลี่ขันาด็ให้ญ่ระห้ว่ัางห้น่วัยงานท่ี่�เก่�ยวัขั�อง 

พััฒนาระบบ Alternative Credit Scoring System (เช่่น มาเลี่เซ่ื้ย) 

พััฒนาฐานขั�อม้ลี่ขันาด็ให้ญ่ขัองผ้่�ขัอก้� โด็ยรวับรวัมจาก 

สร�างแรงจ้งใจให้�ประช่าช่นหั้นมาใช่�บร์การการเง์นด์็จ์ทัี่ลี่มากขึั�น

• แอบัพื่ลี่ิเคชื่ันอันเกี�ยุวิกับัข�อม้ลี่การทำางานส่วินบัุคคลี่ เชื่่น grab seekster แลี่ะ 
fixzy เป็นติ�น 

• ภาษี เชื่่น โปรแกรมคำานวิณภาษี itax เพื่่�อรวิบัรวิมข�อม้ลี่รายุไดั�แลี่ะรายุจ่ายุส่วิน
บุัคคลี่/นิติิบุัคคลี่
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ร�ยช่ื่�อคำณะทำ�ง�นำกลุ่่�ม TRANSPARENCY

นางกาญจนา ภัที่รโช่ค   

อธิบัดีั 

กรมองค์การระห่ว่ิางประเทศ

นายจ์ระวััฒน์ ภ้ม์ศัร่แก�วั
ผู้้�จัดัการฝ่่ายุรัฐกิจสัมพัื่นธ์แลี่ะนโยุบัายุสาธารณะ

Google (ประเทศไทยุ)

ด็ร.ชั่ช่ช่าต์ ส์ที่ธ์พัันธ์ุ
ประธานเจ�าห่น�าที�บัริห่าร

บัริษัท ควิอลิี่ตีิ� เฮ�าส์ จำากัดั (มห่าชื่น)

นายธวััช่ชั่ย พ์ัที่ยโสภณ
ผู้้�อำานวิยุการฝ่่ายุพัื่ฒนาบัริษัท

สำานักงานคณะกรรมการกำากับัห่ลัี่กทรัพื่ยุ์แลี่ะ

ติลี่าดัห่ลัี่กทรัพื่ยุ์

นางสาวับุษบา จ์ราธ์วััฒน์
รองกรรมการผู้้�จัดัการให่ญ่ฝ่่ายุส่�อสารองค์กร

บัริษัท กลุ่ี่มเซ็ีนทรัลี่ จำากัดั

ด็ร.พัณช์่ต ก์ตต์ปญัญางาม
ผู้้�ให่�คำาปรึกษาปัญห่าธุรกิจนวัิติกรรม AccRevo

นายไพับ้ลี่ย์ นล์ี่นที่รางก้ร
ประธานเจ�าห่น�าที�บัริห่าร 

บัริษัทห่ลัี่กทรัพื่ยุ์ ทิสโก� จำากัดั

ด็ร.ก์รต์พังศ์ั แนวัมาล่ี่   

นักวิิชื่าการ 

สถาบัันวิิจัยุเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทยุ

นางสาวัเจน ฮอล์ี่ลี่อเวัย์
หั่วิห่น�ากลุ่ี่มโครงการ Crime and Development

สถาบัันเพ่ื่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทยุ

พัันเอก ณรงค์ฤที่ธ์ ปาณ์กบุตร
ผู้้�บัังคับัการกรมทห่ารราบัที� 17 กรมทห่ารราบัที� 17

ค่ายุขุนเจ่องธรรมิกราชื่

นายน์รุฒ มณ่พัันธ์
ที�ปรึกษากรรมการผู้้�จัดัการให่ญ่

ธนาคารกรุงไทยุ จำากัดั (มห่าชื่น)

นางปยิธ์ด็า เจ์มห้รรษา
อัยุการผู้้�เชีื่�ยุวิชื่าญ

สำานักงานอัยุการส้งสุดั

ด็ร.พ่ัรพััฒ โช่คสุวััฒนสกุลี่
นักเศรฐศาสติร์ คณะกรรมการปฏิิร้ปเศรษฐกิจแห่่งชื่าติิ

นายภารได็ย ธ่ระธาด็า
รองประธานเจ�าห่น�าที�บัริห่าร กลุ่ี่มกิจการองค์กร

ดีัแทค / เทเลี่เนอร์กรุ�ป

*ชื่�อแลี่ะต�าแห้น่งขัณะเขั�าร่วัมห้ลัี่กส้ตร
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ด็ร.ยุที่ธศัักด์็� สุภสร
ผู้้�ว่ิาการ 

การท่องเที�ยุวิแห่่งประเทศไทยุ

ผ้่�ช่่วัยศัาสตราจารย์ ด็ร.ว่ัรณัฐ โรจนประภา
ประธานกรรมการ 

ม้ลี่นิธิบั�านอารียุ์ (องค์กรสาธารณประโยุชื่น์)

นางสาวัสฤณ่ อาช่วัานันที่กุลี่  

นักเขียุน นักแปลี่ แลี่ะกรรมการผู้้�จัดัการ 

ดั�านการพัื่ฒนาควิามร้� บัริษัท ป่าสาลี่ะ จำากัดั

ด็ร.สุปร่ย์ ศัร่ส�าราญ    

นักวิิเคราะห์่อาวุิโส ศ้นยุ์วิิจัยุเศรษฐกิจแลี่ะธุรกิจ 

ธนาคารไทยุพื่าณิชื่ยุ์ จำากัดั (มห่าชื่น)

นางสาวัอสมา ด็�ารงมงคลี่กุลี่  

กรรมการผู้้�จัดัการ 

บัริษัท Boston Consulting Group

ด็ร.เอกน์ต์ น์ต์ทัี่ณฑ์์ประภาศั
ผู้้�อำานวิยุการ สำานักงานคณะกรรมการนโยุบัายุรัฐวิิสาห่กิจ 

กระทรวิงการคลัี่ง

นายว์ัรัตน์ เอื�อนฤม์ต
ประธานเจ�าห่น�าที�ปฏิิบััติิการกลุ่ี่มธุรกิจปิโติรเลีี่ยุมขั�นติ�น

แลี่ะก�าซีธรรมชื่าติิ บัริษัท ปติท. จำากัดั (มห่าชื่น)

ด็ร.สมประว์ัณ มันประเสร์ฐ
ผู้้�ช่ื่วิยุกรรมการผู้้�จัดัการให่ญ่ ดั�านการวิิจัยุ 

ธนาคารกรุงศรีอยุุธยุา จำากัดั (มห่าชื่น)

ด็ร.สุธ่ อนันต์สุขัสมศัร่
อาจารยุ์ ภาควิิชื่าการวิางแผู้นภาคแลี่ะเม่อง 

คณะสถาปัติยุกรรมศาสติร์ จุฬาลี่งกรณ์มห่าวิิทยุาลัี่ยุ

นายสุรพัลี่ โอภาสเสถ่ยร   

ผู้้�จัดัการให่ญ่ 

บัริษัท ข�อม้ลี่เครดิัติแห่่งชื่าติิ จำากัดั

ผ้่�ช่่วัยศัาสตราจารย์ ด็ร.อันธ์กา สวััสด์็�ศัร่ 

คณบัดีั คณะสถาปัติยุกรรมศาสติร์

สถาบัันเทคโนโลี่ยุพีื่ระจอมเกลี่�าเจ�าคุณทห่ารลี่าดักระบััง
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GROUP II   INTEGRITY
การเปล่ี่�ยนผ่่านวััฒนธรรมแลี่ะการพััฒนาระบบรองรับ
อด่็ตผ้่�ต�องขัังให้�กลัี่บส่้สังคมอย่างม่คุณค่าแลี่ะศัักด์็�ศัร่



GROUP II     INTEGRITY
การเปล่ี่�ยนผ่่านวััฒนธรรมแลี่ะการพััฒนาระบบรองรับ
อด่็ตผ้่�ต�องขัังให้�กลัี่บส่้สังคมอย่างม่คุณค่าแลี่ะศัักด์็�ศัร่



29

IN
TE

G
RI

TY

01 สถานการณ์แลี่ะปัญห้า 

สภาวิะ “ผู้้�ติ�องขังลี่�นเร่อนจำา” (Prison overcrowding) เป็นปัญห่าสำาคัญที�นานา
ประเทศกำาลัี่งเผู้ชิื่ญ โดัยุเฉพื่าะอยุ่างยุิ�งประเทศไทยุ ปัจจุบัันประเทศไทยุมีจำานวิน
ผู้้�ติ�องขังทั�งสิ�น 356,470 คน1  ทำาให่�เร่อนจำาไทยุกลี่ายุเป็นเร่อนจำาที�จองจำานักโทษจำานวิน
ส้งที�สุดัในเอเชีื่ยุอาคเนย์ุ แลี่ะมีจำานวินผู้้�ติ�องขังส้งเป็นอันดัับั 6 ของโลี่ก2  ห่ากประเมิน
แบับัผิู้วิเผิู้นอาจอนุมานไดั�วิ่า สังคมไทยุเป็นสังคมไร�อารยุธรรม ไร�ซึี�งกติิกา แลี่ะมักฝ่่าฝ่้น
กฎห่มายุห่ร่อใชื่�ควิามรุนแรงต่ิอกัน ห่ากแต่ิในควิามเป็นจริง ผู้้�ติ�องขังส่วินมากมิไดั�เป็น
ผู้้�กระทำาผิู้ดัร�ายุแรงจนเรียุกไดั�ว่ิาเป็นภัยุต่ิอสังคม ผู้้�ติ�องขังส่วินมากเป็นผู้้�มีฐานะยุากจนที�
กระทำาผิู้ดัคดีัยุาเสพื่ติิดั อาทิ เสพื่ มีไวิ�ครอบัครอง ห่ร่อมีเพ่ื่�อจำาห่น่ายุเล็ี่กน�อยุ ซึี�งคิดัเป็น
ร�อยุลี่ะ 61 ของผู้้�ติ�องขังทั�งห่มดั

เร่อนจำาทั�วิประเทศไทยุกวิ่า 143 แห่่ง สามารถรองรับัจำานวินผู้้�ติ�องขังไดั�เพีื่ยุง 112,348 
คน3  ในขณะที�ประชื่ากรผู้้�ติ�องขังกลัี่บัมีแนวิโน�มเพิื่�มส้งขึ�นอยุ่างติ่อเน่�อง ทำาให่�จำานวิน
ผู้้�ติ�องขังในปัจจุบัันเกินควิามจุของเร่อนจำาถึง 2 เท่า ทั�งนี�จากสถิติิ ประเทศไทยุมีควิาม
ห่นาแน่นของเร่อนจำาส้งเป็นอันดัับัที� 10 ในภ้มิภาคเอเชีื่ยุ4  ส่งผู้ลี่ให่�การด้ัแลี่ผู้้�ติ�องขัง
ขาดัประสิทธิภาพื่ โดัยุเฉพื่าะการแก�ไขฟ้�นฟ้ การพัื่ฒนาจิติใจ แลี่ะการสร�างทักษะอาชีื่พื่ 
ซึี�งมีไม่เพีื่ยุงพื่อแลี่ะไม่เอ่�อให่�ผู้้�ติ�องโทษมีโอกาสสร�างชีื่วิิติให่ม่ไดั�อยุ่างแท�จริง นอกจากนี� 
การจำาคุกยัุงก่อให่�เกิดัติราบัาปห่ร่อมลี่ทิน (stigma) แก่ผู้้�ถ้กคุมขัง ทำาให่�ผู้้�กระทำาควิาม
ผิู้ดัเป็นที�รังเกียุจติ่อสังคม ห่ร่อแม�กระทั�งติ่อครอบัครัวิ ญาติิมิติรซึี�งเป็นอุปสรรคอยุ่างยุิ�ง
ในการกลัี่บัตัิวิให่�เข�ากับัสังคมภายุนอกห่ลัี่งพื่�นโทษ แลี่ะอาจนำาไปส่้การกระทำาควิามผิู้ดัซีำ�า 
ดั�วิยุเห่ตุินี�ทำาให่�ผู้้�พื่�นโทษจำานวินไม่น�อยุ ที�ขาดัทักษะทางอาชีื่พื่แลี่ะการยุอมรับัจาก
ครอบัครัวิแลี่ะสังคม ห่วินกลัี่บัไปประพื่ฤติิผิู้ดัแลี่ะติ�องโทษซีำ�าอีก

1 กรมราชื่ทัณฑ์์ สถิติิผู้้�ติ�องราชื่ทัณฑ์์ทั�วิประเทศ สำารวิจ ณ วัินที� 25 พื่ฤษภาคม 2561
2 ประเทศที�มีประชื่ากรผู้้�ติ�องขังส้งสุดัในโลี่ก อันดัับัที� 1-5 ไดั�แก่ สห่รัฐอเมริกา จีน บัราซิีลี่ รัสเซีียุ แลี่ะ
อินเดีัยุ (ข�อม้ลี่จาก http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-to-
tal?field_region_taxonomy_tid=All)
3 ข�อม้ลี่จาก https://www.thairath.co.th/content/1135928 
4 ประเทศที�มีควิามห่นาแน่นของเร่อนจำาส้งสุดัในเอเชีื่ยุอันดัับั 1-9 ไดั�แก่ ฟิลิี่ปปินส์ บัังกลี่าเทศ กัมพ้ื่ชื่า 
อินโดันีเซีียุ ศรีลัี่งกา อัฟกานิสถาน เนปาลี่ อิห่ร่าน ปากีสถาน (ข�อม้ลี่จาก http://www.prisonstudies.
org/highest-to-lowest/occupancy-level?field_region_taxonomy_tid=16)
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วงจรการ
กระทําผิดซํ้า

เข้าคุก

• ถูกกีดกันออก 
  จากสังคม

ความรุนแรง 
โอกาสและการ

กล่อมเกลาในคุก

ปัจจัยสังคมหลังพ้นโทษ

• สภาพจิตใจ/ทัศนะชีวิต
• ขาดทักษะ
• สังคมปิดกั้นหรือถูก 
  ดูดกลับสู่ปญัหา
• เข้าไม่ถึงงาน

ปัจจัยรุนแรงทาง
สังคม

• ยากจน
• ด้อยโอกาส
• ยาเสพติด

กระทําผิด

โครงการ
ในการ

แทรกแซงเพ่ือ
เปล่ียนวงจร

Reintegration
หลุดออกจากวงโคจร

จากสถิติิกรมราชื่ทัณฑ์์ พื่บัวิ่าร�อยุลี่ะ 14 ของผู้้�ติ�องขังที�พื่�นโทษไปแลี่�วิในปี 2557 มี
การกระทำาผิู้ดัซีำ�าแลี่ะติ�องโทษซีำ�าภายุในระยุะเวิลี่า 1 ปี ในขณะที�ผู้้�พื่�นโทษไปออกจาก
เร่อนจำาไปแลี่�วิ 2 ปี แลี่ะ 3 ปี มีแนวิโน�มกลัี่บัมาติิดัคุกซีำ�าถึงร�อยุลี่ะ 24 แลี่ะร�อยุลี่ะ 32 
ติามลี่ำาดัับั5  ทำาให่�เกิดัข�อกังขาว่ิาบัทลี่งโทษที�ให่�ผู้้�กระทำาผิู้ดัถ้กจองจำา สามารถลี่ดัการเกิดั
อาชื่ญากรรมไดั�อยุ่างมีประสิทธิภาพื่จริงห่ร่อไม่

ปัญห่าสำาคัญที�สังคมควิรไทยุร่วิมกันห่าคำาติอบัค่อ ปัจจัยุใดัที�ทำาให่�คนจำานวินไม่น�อยุ
ตัิดัสินใจกระทำาผิู้ดัซีำ�า เป็นเพื่ราะบัทลี่งโทษที�ไม่เด็ัดัขาดั ห่ร่อเป็นเพื่ราะพื่วิกเขาขาดั
ควิามร้�แลี่ะทักษะที�จำาเป็นในการดัำารงชีื่วิิติ แลี่ะห่ากการถ้กตัิดัสินจำาคุก ห่มายุถึงการ 
“รับักรรม” ของ “คนบัาป” ที�ติ�องถ้กควิบัคุมดั�วิยุกฎห่มายุแลี่ะการลี่งโทษทางสังคม 
เราซึี�งอยุ้่ร่วิมในสังคมเดีัยุวิกันจะมีส่วินเกี�ยุวิข�องติ่อ “กรรม” นี�ดั�วิยุห่ร่อไม่

5 กรมราชื่ทัณฑ์์ สถิติิผู้้�ติ�องราชื่ทัณฑ์์ทั�วิประเทศ สำารวิจ ณ วัินที� 25 พื่ฤษภาคม 2561
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02 ประเด็็นศัึกษา

03 แนวัที่างการด็�าเน์นโครงการ

04 ประเด็็นส�าคัญท่ี่�ค�นพับ

ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรอบัรมห่ลัี่กนิติิธรรมแลี่ะการพัื่ฒนา (RoLD) ซึี�งประกอบัดั�วิยุบุัคคลี่จาก
ภาคส่วินต่ิางๆ ที�ไม่ไดั�ทำางานเกี�ยุวิกับัผู้้�ติ�องขังโดัยุติรง ทั�งนักกิจกรรมสังคม นักวิิชื่าการ 
ส่�อมวิลี่ชื่น นักธุรกิจ มาร่วิมกันศึกษาเพ่ื่�อทำาควิามเข�าใจปัญห่าแลี่ะวิิเคราะห์่ทางแก�ไขที�
เห่มาะสมเพ่ื่�อนำาไปส่้การเปลีี่�ยุนผู่้านวัิฒนธรรมแลี่ะการพัื่ฒนาระบับัรองรับัอดีัติผู้้�ติ�องขัง
ให่�กลัี่บัส่้สังคมอยุ่างมีศักดิั�ศรีแลี่ะมีคุณค่า

ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรไดั�ลี่งพ่ื่�นที�ศึกษาเร่อนจำาห่ลี่ายุแห่่ง เชื่่น ศ้นยุ์การเติรียุมควิามพื่ร�อม
ก่อนการปลี่ดัปล่ี่อยุผู้้�ติ�องขังเขากลิี่�ง จังห่วัิดัเพื่ชื่รบุัรี (เร่อนจำาชัื่�วิคราวิเขากลิี่�ง) ศ้นยุ์ฝึ่ก
แลี่ะอบัรมเด็ักแลี่ะเยุาวิชื่นชื่ายุบั�านกาญจนาภิเษก แลี่ะเร่อนจำาจังห่วัิดับุัรีรัมยุ์ เพ่ื่�อให่�
เข�าใจปัญห่าจากมุมมองแลี่ะบัริบัทของผู้้�ติ�องขังอยุ่างแท�จริง นอกจากนี� ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติร
ยุังไดั�จัดัสนทนากลุ่ี่มเชิื่งลึี่ก (focus group) โดัยุเชิื่ญอดีัติผู้้�ติ�องขัง แลี่ะกลุ่ี่มคนที�ทำางาน
ส่งเสริมอาชีื่พื่แลี่ะการเรียุนร้�ให่�กับัผู้้�ติ�องขังทั�งจากภาครัฐ เอกชื่น แลี่ะประชื่าสังคม มา
พ้ื่ดัคุยุเพ่ื่�อทำาควิามเข�าใจสาเห่ตุิปัญห่า แลี่ะร่วิมห่าแนวิทางให่ม่ๆ ร่วิมกัน

จากการศึกษาโดัยุการลี่งพ่ื่�นที�เก็บัข�อม้ลี่แลี่ะการจัดั focus group ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรพื่บั
ทั�งประเด็ันปัญห่าแลี่ะประเด็ันเชิื่งบัวิกที�สำาคัญดัังต่ิอไปนี�

ประเด็นปัญหา ประเด็นเชิงบวก

1 ปัญห้าควัามรุนแรงเช่์งโครงสร�าง 
(Structural Violence)

2 ปัญห้าควัามรุนแรงที่างวััฒนธรรม 
(Cultural Violence)

3 ปัญห้าควัามลี่�มเห้ลี่วัขัองระบบยุต์ธรรม
ต่อการจัด็การปญัห้า 

4 ปัญห้าด็�านระบบการฟื� นฟ้แลี่ะพััฒนาผ่้�ต�องขััง 
5 ปัญห้าช่่องวั่างขัองกฎห้มายแลี่ะกฎระเบ่ยบ
6 ปัญห้าการขัาด็การรับร้�ระด็ับมห้ภาคถึงวััฒนธรรม

ผ่นวักคืนส่้สังคม
7 ปัญห้าการที่�างานที่่�ขัาด็ควัามเช่ื�อมโยง

เปน็เครือข่ัายท่ี่�เขั�มแข็ัง

1 การเปิด็โอกาสจากภาคประช่าสังคม ภาคเอกช่น
แลี่ะภาครัฐบางส่วัน

2 การสร�างวััฒนธรรมผ่นวักคืนส่้สังคมอยา่งม่คุณค่า 
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1) ปัญห้าควัามรุนแรงเช่์งโครงสร�าง (Structural Violence) 
ปัญห่าผู้้�ติ�องขังลี่�นเร่อนจำาแลี่ะกระทำาผิู้ดัซีำ�าซีาก ไม่ใช่ื่เพื่ราะกฎห่มายุไม่เด็ัดัขาดั ห่ร่อ
เพื่ราะประชื่าชื่นขาดัการเคารพื่กฎห่มายุ แต่ิเป็นเพื่ราะปัญห่าควิามรุนแรงเชิื่งโครงสร�าง 
(Structural Violence) อันไดั�แก่ ควิามยุากจน ควิามเห่ล่ี่�อมลี่ำ�า ควิามอยุุติิธรรม 
การถ้กเอารัดัเอาเปรียุบัที�ไร�กลี่ไกการคุ�มครองทางเศรษฐกิจแลี่ะสังคม ประชื่ากร
ห่ลี่ายุคนไม่มีทางเล่ี่อก จึงติ�องหั่นไปห่าทางรอดัดั�วิยุการกระทำาผิู้ดั ซึี�งส่วินมาก
เป็นคดีัเล็ี่กๆ น�อยุๆ จนอาจกล่ี่าวิไดั�ว่ิา ควิามรุนแรงเชิื่งโครงสร�างไดั�ผู้ลัี่กไส (exclude) 
ให่�คนในสังคมบัางส่วินเกิดัควิามแปลี่กแยุก จนนำาไปส่้การกระทำาผิู้ดั

2) ปัญห้าควัามรุนแรงที่างวััฒนธรรม (Cultural Violence)
ผู้้�กระทำาผิู้ดัจำานวินไม่น�อยุ อยุ้ใ่นบัริบัทควิามรุนแรงทางวัิฒนธรรม (Cultural Violence) 
เชื่่น ระบับัวัิฒนธรรมผู้้�ชื่ายุเป็นให่ญ่ที�ปรากฏิผู้่านการใชื่�ควิามรุนแรงติ่อผู้้�ห่ญิงใน
ครอบัครัวิ อคติิของสังคมที�มีติ่อผู้้�มีฐานะยุากจน ผู้้�ดั�อยุการศึกษา ฯลี่ฯ ควิาม
รุนแรงทางวัิฒนธรรมเห่ล่ี่านี�ปรากฏิในขั�นเริ�มแรกที�ผู้ลัี่กไสให่�คนไม่มีทางเล่ี่อกในการ
ดัำารงชีื่พื่อยุ่างมีศักดิั�ศรี แลี่ะยุิ�งปรากฏิชัื่ดัเม่�อบุัคคลี่กลุ่ี่มนี�ถ้กจำากัดัสถานะทางสังคม
ว่ิาเป็น “คนคุก” ผู้้�เคยุติ�องโทษห่ลี่ายุคนไม่ไดั�รับัการยุอมรับัในฐานะสมาชิื่กสังคม ไม่
สามารถห่างานทำาเน่�องจากเป็น “คนบัาป” ทำาให่�ผู้้�ที�เคยุผู่้านการจองจำาอยุ้่ในสภาวิะ
เปราะบัาง จนเป็นเห่ตุิให่�ห่วินกลัี่บัไปกระทำาผิู้ดั ห่ร่อหั่นไปห่ากลุ่ี่มที�มีชื่ะติากรรมเคยุ
ติิดัคุกห่ร่อลี่ะเมิดักฎห่มายุมาดั�วิยุกัน ดัังนั�น การสร�างการเปลีี่�ยุนแปลี่งที�ยุั�งยุ่นติ�อง
เจาะลึี่กในมิติิของการเปลีี่�ยุนแปลี่งทางวัิฒนธรรม

3) ปัญห้าควัามลี่�มเห้ลี่วัขัองระบบยุต์ธรรมต่อการจัด็การปัญห้า 
เม่�อผู้้�กระทำาผิู้ดัติ�องเข�าส่้กระบัวินการราชื่ทัณฑ์์ ซึี�งติามห่ลัี่กคิดัที�ควิรจะเป็นค่อการ 
Correction อันห่มายุถึงระบับัเปลีี่�ยุนผู้่านแก�ไขให่�คนที�กระทำาผิู้ดัไดั�กลัี่บัมาทำาสิ�งที�
ถ้กติ�อง แต่ิระบับัยุุติิธรรมของไทยุยัุงคงใชื่�การลี่งโทษจำาคุกโดัยุไม่แยุกแยุะ เพีื่ยุงเพ่ื่�อ
เป็นบัทลี่งโทษดั�วิยุการปิดักั�นเสรีภาพื่แลี่ะกันบุัคคลี่กลุ่ี่มนี�ออกจากสังคม แต่ิไม่สามารถ
พัื่ฒนาให่�พื่วิกเขาเปลีี่�ยุนผู่้านกลัี่บัค่นส่้สังคมไดั� กลี่ายุเป็นปัญห่าที�เพิื่�มพ้ื่นจนเข�าขั�น
วิิกฤติ 

4) ปัญห้าด็�านระบบการฟื� นฟ้แลี่ะพััฒนาผ่้�ต�องขััง 
ระบับัการฟ้�นฟ้แลี่ะพัื่ฒนาผู้้�ติ�องขังของกรมราชื่ทัณฑ์์ รวิมถึงกรมพิื่นิจแลี่ะคุ�มครอง
เด็ักแลี่ะเยุาวิชื่น มุ่งควิบัคุมการกักขังคนติามโทษมากกว่ิามุ่งเสริมควิามเข�มแข็งให่�แก่
ผู้้�ติ�องโทษไดั�เปลีี่�ยุนผู่้านกลัี่บัค่นส่้สังคมอยุ่างมีศักดิั�ศรีแลี่ะมีคุณค่า ดั�วิยุเห่ตุินี� การฟ้�นฟ้
แลี่ะพัื่ฒนาที�เน�นเฉพื่าะการฝึ่กทักษะอาชีื่พื่ จึงไม่ประสบัผู้ลี่สำาเร็จเท่าที�ควิร เพื่ราะ
มิไดั�ออกแบับัห่ลัี่กส้ติรที�อิงติามศักยุภาพื่ห่ร่อติามควิามสนใจของผู้้�ติ�องขัง ดัังนั�น การ
ฟ้�นฟ้แลี่ะพื่ัฒนาผู้้�ติ�องขังของกรมราชื่ทัณฑ์์แลี่ะกรมพื่ินิจแลี่ะคุ�มครองเด็ักแลี่ะ

ประเด็็นปญัห้า
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เยุาวิชื่น ควิรจะติ�องเปลีี่�ยุนจากการควิบัคุมกำากับัแลี่ะฝ่ึกทักษะอาชีื่พื่แบับัเห่มารวิม 
มาเป็นกระบัวินการสร�างการเรียุนร้�เชิื่งคุณค่า ทักษะชีื่วิิติ ทักษะอาชีื่พื่ให่ม่บันควิาม
ห่ลี่ากห่ลี่ายุของศักยุภาพื่แลี่ะควิามสนใจ โดัยุมีเป้าห่มายุเพ่ื่�อสร�างพื่ลี่เม่องดีักลัี่บั
ค่นส้่สังคม

5) ปัญห้าช่่องวั่างขัองกฎห้มายแลี่ะกฎระเบ่ยบ
ระบับักฎห่มายุของภาครัฐห่ร่อแม�กระทั�งกฎระเบีัยุบัขององค์กรต่ิางๆ ในไทยุ ยุงัปิดักั�นไม่
ให่�คนที�เคยุติ�องโทษไดั�มีสิทธิเสรีในโอกาสการประกอบัอาชื่ีพื่อยุ่างเชื่่นคนทั�วิไป 
ทำาให่�ผู้้�เคยุติ�องโทษขาดัโอกาสในการทำางานแลี่ะไม่สามารถยุกระดัับัในการงาน
อาชีื่พื่ไดั� จึงควิรมีการปรับัแก�กฎห่มายุแลี่ะกฎระเบีัยุบัติ่างๆ เพ่ื่�อเปิดัโอกาสให่�ผู้้�ที�
เคยุติ�องโทษมีสิทธิ�ในการประกอบัอาชีื่พื่เท่าเทียุมกับัคนทั�วิไป

6) ปัญห้าการขัาด็การรับร้�ระด็ับมห้ภาคถึงวััฒนธรรมผ่นวักคืนส่้สังคม
ขณะที�มีตัิวิอยุ่างปรากฏิให่�เห็่นถึงควิามสำาเร็จของการเปลีี่�ยุนผู่้านส่้วัิฒนธรรมการ
ผู้นวิกส่้สังคม แต่ิยุังมีน�อยุในระดัับัจุลี่ภาคแลี่ะกระจัดักระจายุ ขาดัการรับัร้�ของคนใน
วิงกวิ�าง คนในสังคมจึงยุังมีทัศนคติิเชิื่งลี่บั ห่วิาดักลัี่วิ ไม่ไวิ�วิางใจติ่อผู้้�เคยุติ�องโทษ 
ทำาให่�การสร�างวิัฒนธรรมผู้นวิกค่นส่้สังคมที�เป็นร้ปธรรมยุังไม่สามารถยุกระดัับัห่ร่อ
ขยุายุผู้ลี่ในเชิื่งมห่ภาคไดั�

7) ปัญห้าการที่�างานที่่�ขัาด็ควัามเช่ื�อมโยงเป็นเครือขั่ายที่่�เขั�มแขั็ง
กลุี่่มองค์กรทั�งภาครัฐ ภาคประชื่าสังคม แลี่ะภาคเอกชื่น ที�ทำางานดั�านการฟ้�นฟ้
คุณค่าควิามเป็นคนแลี่ะวัิฒนธรรมการผู้นวิกส่้สังคม ยุังไม่มีการทำางานที�เช่ื่�อมโยุงกัน
เป็นเคร่อข่ายุการเรียุนร้�แลี่ะการขับัเคล่ี่�อนที�เข�มแข็ง ทำาให่�พื่ลัี่งการเปลีี่�ยุนแปลี่งอยุ้่
ในวิงจำากัดั แลี่ะยุังขาดัการประสานควิามร่วิมม่อแบับัภาคีที�จะขับัเคล่ี่�อนระบับัการ
สนับัสนุนเพ่ื่�อสร�างวัิฒนธรรมการผู้นวิกค่นส่้สังคมแบับับ้ัรณาการไดั�
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1) การเปิด็โอกาสจากภาคประช่าสังคม ภาคเอกช่น แลี่ะภาครัฐบางส่วัน
มีตัิวิอยุ่างพื่ลัี่งทางบัวิกจากภาคส่วินที�เกี�ยุวิข�องที�เปิดัโอกาสให่�บุัคคลี่กลุ่ี่มนี� เช่ื่น การ
เปิดัโอกาสให่�เข�าทำางานแลี่ะไดั�รับัค่าติอบัแทนที�เสมอภาคเช่ื่นเดีัยุวิกับัคนทั�วิไป ทำาให่�
ผู้้�เคยุติ�องโทษเปลีี่�ยุนมุมมองติ่อชีื่วิิติแลี่ะทัศนคติิมาเป็นเชิื่งบัวิก สามารถสร�างชีื่วิิติ
ให่ม่ที�มั�นคงห่ลุี่ดัพื่�นจากวิงจรของการผู้ลัี่กไสแลี่ะสามารถกลัี่บัส่้สังคมอยุ่างสง่างาม 
ห่ลี่ายุคนสามารถปฏิิบััติิงานไดั�อยุ่างมีประสิทธิภาพื่ ห่ลี่ายุคนเป็นพื่ลี่เม่องที�เข�มแข็ง
ในชุื่มชื่น หั่วิใจของควิามสำาเร็จอยุ้่ที�การเปลีี่�ยุนผู้่านวัิฒนธรรมจากการกีดักันมาส้่
วัิฒนธรรมการผู้นวิกค่นส่้สังคมอยุ่างมีคุณค่าแลี่ะมีศักดิั�ศรี โดัยุเริ�มติ�นจากการยุอมรับั
ในคุณค่าควิามเป็นคนของพื่วิกเขาแลี่ะการเสริมสร�างคุณค่าดั�านจิติใจพื่ร�อมไปกับัการ
พัื่ฒนาทักษะชีื่วิิติแลี่ะทักษะอาชีื่พื่

2) การสร�างวััฒนธรรมผ่นวักคืนส่้สังคมอย่างม่คุณค่า 
มีแนวิทางการสร�างวัิฒนธรรมผู้นวิกค่นส้่สังคมอยุ่างมีคุณค่า ที�ไม่ไดั�มุ่งแค่ทำางาน
กับัคนเคยุติ�องโทษเพีื่ยุงอยุ่างเดีัยุวิ แติ่ทำางานร่วิมกับับัริบัททางสังคมของนักโทษ
อยุ่างบ้ัรณาการ แลี่ะสามารถเช่ื่�อมโยุงกับัห่่วิงโซ่ีทางสังคมแลี่ะเศรษฐกิจของพื่วิกเขา
ไดั�ดั�วิยุไม่ว่ิาจะเป็น ครอบัครัวิ ชุื่มชื่น สถานประกอบัการ แลี่ะสังคม โดัยุการปรับัวิิธี
คิดัที�กีดักันคนเคยุติ�องโทษซึี�งนอกจากจะส่งผู้ลี่กระทบัต่ิอพื่วิกเขาแลี่�วิ ยุงัยุ�อนกลัี่บัมา
ส่งผู้ลี่กระทบัต่ิอสังคมของเราเองดั�วิยุ การสร�างควิามร้�ควิามเข�าใจแบับับ้ัรณาการให่�
สังคมเห็่นทางเล่ี่อกถึงการเปิดัโอกาสแลี่ะส่งเสริมควิามเข�มแข็งทางจิติใจ โดัยุอาศัยุ
สถาบัันทางสังคมต่ิางๆ ทั�งจากชุื่มชื่น ภาคเอกชื่น แลี่ะภาครัฐจึงถ่อเป็นการส่งเสริม
วัิฒนธรรมผู้นวิกค่นส่้สังคมอยุ่างมีคุณค่า

ประเด็็นเช์่งบวัก
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06-1 ขั�อเสนอเช์่งยุที่ธศัาสตร์

การสร�างวัิฒนธรรมให่�ผู้้�เคยุติ�องโทษกลัี่บัค่นส่้สังคมอยุ่างมีศักดิั�ศรีแลี่ะมีคุณค่า 
ควิรดัำาเนินการ 2 ระดัับั ดัังนี�

06 ขั�อเสนอแนะแลี่ะแนวัที่างการด็�าเน์นการต่อไป

การเปลีี่�ยุนควิามห่มายุทางวัิฒนธรรม ทั�งการร่�อถอนอคติิทางวัิฒนธรรม แลี่ะการปล้ี่ก
คุณค่าทางวัิฒนธรรมแห่่งการยุอมรับั ดั�วิยุการส่�อสารเพ่ื่�อการเปลีี่�ยุนแปลี่งเชิื่งคุณค่า 
พุื่่งเป้าไปที�สถาบัันทางสังคมที�เกี�ยุวิข�องกับัชีื่วิิติของผู้้�ติ�องโทษทั�งห่มดั ตัิ�งแติ่ครอบัครัวิ 
ชุื่มชื่น สถาบัันการศึกษา สถานประกอบัการทั�งภาครัฐแลี่ะเอกชื่น โดัยุสนับัสนุนให่�สังคม
เห็่นถึงควิามสำาคัญของการผู้นวิกคนที�เคยุทำาผิู้ดัส่้สังคมอยุ่างเท่าเทียุมว่ิามีประโยุชื่น์กว่ิา
การกีดักัน ซึี�งจะก่อให่�เกิดัผู้ลี่กระทบัต่ิอสังคมมากขึ�น

05 แนวัค์ด็วััฒนธรรมการผ่นวักคืนส่้สังคม (Culture of Reintegration)

เม่�อวัิฏิจักรการติ�องโทษซีำ�าซีากกลี่ายุเป็นปัญห่าทางวัิฒนธรรม ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรจึงเสนอ
แนวิคิดัการเปลีี่�ยุนจากวััฒนธรรมการผ่ลัี่กไส มาส่้ วััฒนธรรมการผ่นวักส่้สังคม

วัิฒนธรรมการผู้นวิกส้่สังคม (Culture of Reintegration) ห่มายุถึง แนวิคิดัการเปลีี่�ยุน
คุณค่า ควิามห่มายุ จากการลี่ดัคุณค่าควิามเป็นมนุษยุ์ดั�วิยุการปิดักั�น ตีิติรา เล่ี่อกปฏิิบััติิ
มาเป็นการยุอมรับัคุณค่าควิามเป็นมนุษยุ์ที�เท่าเทียุมของคนผู้่านคุก พื่ร�อมกับัการสร�าง
สภาพื่แวิดัลี่�อมที�ส่งเสริม ฟ้�นฟ้ เปิดัโอกาสให่�คนกลุี่่มนี�สามารถเรียุนร้� พัื่ฒนาตินเอง
ทั�งดั�านจิติใจ แลี่ะทักษะชีื่วิิติให่�กลัี่บัมาเป็นพื่ลี่เม่องที�มีคุณค่าติ่อตินเองแลี่ะสังคม

01 การเปล่ียนความหมายทางวัฒนธรรม

02 การสร้างระบบ กลไกเพ่ือสร้างสภาวะการเปลี่ยนผ่านอย่างครบวงจร

การสร�างระบับักลี่ไกเพ่ื่�อสร�างสภาวิะการเปลีี่�ยุนผู้่านอยุ่างครบัวิงจร เริ�มจาก

• สภาวัะก่อนต�องโที่ษ 
จากปัญห่าควิามรุนแรงเชิื่งโครงสร�าง ที�ทำาให่�บุัคคลี่กลุี่่มนี�ถ้กกีดักัน แปลี่กแยุก แลี่ะ
กระทำาผิู้ดักฎห่มายุ ปฏิิบััติิการสำาคัญค่อ การลี่ดัควิามเห่ล่ี่�อมลี่ำ�า สร�างควิามเป็นธรรม 
เสริมพื่ลัี่งทักษะชีื่วิิติให่�กับักลุี่่มผู้้�มีสภาวิะเปราะบัางห่ร่อมีฐานะยุากจน
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การสร�างระบับัสภาพื่แวิดัลี่�อมเพ่ื่�อการเปลีี่�ยุนผู่้านทางวัิฒนธรรมอยุ่างครบัวิงจร
มีข�อเสนอแนะดัังต่ิอไปนี�

06-2 ขั�อเสนอแนะเก่�ยวักับการสร�างระบบสภาพัแวัด็ลี่�อมเพืั�อการเปล่ี่�ยนผ่่านที่าง
วััฒนธรรม

• สภาวัะขัณะต�องโที่ษ 
การมุ่งสร�างกระบัวินการเรียุนร้�แลี่ะกระบัวินทางสังคมในการปรับัเปลีี่�ยุนวิิธีคิดั ทัศนคติิ 
การติระห่นักร้�ในคุณค่าควิามเป็นพื่ลี่เม่องของตินเอง แลี่ะการส่งเสริมทักษะชีื่วิิติ ทักษะ
อาชีื่พื่ แลี่ะปัจจัยุดัำารงชีื่พื่ที�เข�มแข็งในชื่่วิงเติรียุมควิามพื่ร�อมก่อนที�จะพื่�นจากเร่อนจำา 
ห่ร่อที�เรียุกวิ่า Pre-release Program

• สภาวัะห้ลี่ังพั�นโที่ษ 
การสร�างโอกาสเปิดัรับัแลี่ะการสนับัสนุนจากสถาบัันสังคม เชื่่น ครอบัครัวิ ชุื่มชื่น 
ผู้้�ประกอบัการ ฯลี่ฯ เพ่ื่�อที�จะทำาให่�คนเห่ล่ี่านี�กลัี่บัค่นส่้สังคมอยุ่างถ้กติ�องแลี่ะดีังาม

Pre-release 
Program/
Transition 

Environment

Empower 
+ Align Civil 

Society

Innovative 
Services by 

SE

Staff 
Training in 

Prison

KPI 
+ Incentive 

Setting
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Reintegration
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ยุที่ธศัาสตร์ท่ี่� 1 
การพััฒนาระบบ Pre-release Program แลี่ะการเปล่ี่�ยนผ่่านสภาพัแวัด็ลี่�อม

01 การออกแบบโปรแกรมท่ี่�ตอบสนองต่อควัามต�องการขัองผ้่�ต�องขัังรายบุคคลี่
• โปรแกรมการเติรยีุมควิามพื่ร�อมก่อนพื่�นโทษ ควิรส่งเสรมิในดั�านการสร�างควิามพื่ร�อม

ทางร่างกายุจิติใจ ทักษะการใชื่�ชีื่วิิติ แลี่ะทักษะอาชีื่พื่ให่�แก่ผู้้�ติ�องขังรายุบุัคคลี่
• เร่อนจำาควิรสนบััสนนุการมส่ีวินร่วิมของผู้้�ติ�องขงั ให่�สามารถแสดังควิามคดิัเห็่น ส่�อสาร

ควิามติ�องการ แลี่ะร่วิมออกแบับักิจกรรมที�พื่วิกเขาเล็ี่งเห็่นวิ่าจะเป็นประโยุชื่น์ติ่อ
การกลัี่บัออกไปใชื่�ชีื่วิิตินอกเร่อนจำา

• กรมราชื่ทัณฑ์์สามารถจัดัติั�งห่น่วิยุงานเฉพื่าะเพ่ื่�อทำาห่น�าที�คัดัเลี่่อกผู้้�ติ�องขังเข�าส้ ่
ร้ปแบับัการฝึ่กอาชีื่พื่ที�เห่มาะสมแลี่ะให่�ควิามช่ื่วิยุเห่ล่ี่อติามควิามติ�องการของผู้้�ติ�องขัง
เป็นรายุบุัคคลี่

• กรมราชื่ทัณฑ์์ส่งเสริมให่�ภาคธุรกิจแลี่ะเอกชื่นเข�ามามีส่วินร่วิมในกระบัวินการ
เติรียุมควิามพื่ร�อมก่อนพื่�นโทษ โดัยุเฉพื่าะการพัื่ฒนาอาชีื่พื่ การที�ภาคธุรกิจเปิดัโอกาส
ในการคัดักรองแลี่ะสัมภาษณ์ผู้้�ติ�องขังรายุบุัคคลี่ภายุในเร่อนจำา เพ่ื่�อสร�างร้ปแบับัการ
ฝึ่กอาชีื่พื่ที�ห่ลี่ากห่ลี่ายุ

02 การสร�างสภาพัแวัด็ลี่�อมท่ี่�เอื�อต่อการเปล่ี่�ยนแปลี่ง
• การคน่คณุค่าแลี่ะศกัดิั�ศรคีวิามเป็นมนษุย์ุให่�แก่ผู้้�ติ�องขงั โดัยุเน�นการสร�างควิามสมัพัื่นธ์

เชิื่งบัวิก แลี่ะลี่ดัควิามสัมพัื่นธ์เชิื่งอำานาจที�ไม่เท่าเทียุมระห่ว่ิางผู้้�คุมแลี่ะผู้้�ติ�องขัง
• ในช่ื่วิงการเติรียุมควิามพื่ร�อมก่อนพื่�นโทษ ทางเร่อนจำาควิรโอนยุ�ายุผู้้�ติ�องขงัไปยุงัสถานที�

อ่�นที�ไม่ใช่ื่เร่อนจำา ห่ร่อผู่้อนคลี่ายุควิามเข�มงวิดัดั�านกฎระเบีัยุบัในพ่ื่�นที�ภายุในเร่อนจำาที�
ให่�มีควิามคลี่�ายุคลึี่งกับัสถานศึกษาห่ร่อโรงเรียุน

• การสร�างพื่่�นที�ในการเรียุนร้ �แลี่ะการปฏิิสัมพื่ันธ์ระห่วิ่างผู้้�ใกลี่�พื่�นโทษกับัสมาชื่ิก
ครอบัครัวิแลี่ะบุัคคลี่ภายุนอก 

03 การสร�างควัามร่วัมมือระห้ว่ัางชุ่มช่นแลี่ะห้น่วัยงานภาคเอกช่น
• การสร�างควิามติระห่นักร้�ในสังคมเพื่่�อให่�ทุกภาคส่วินร่วิมแก�ไข ให่�อภัยุ แลี่ะให่�โอกาส

ผู้้�ที�เคยุก�าวิพื่ลี่าดั ให่�สามารถกลัี่บัค่นส้่สังคมที�ปลี่อดัภัยุแลี่ะปราศจากอาชื่ญากรรม 
โดัยุมุ่งมั�นสร�างสังคมที�ไม่ทอดัทิ�งใครไวิ�ข�างห่ลัี่ง ติามเป้าห่มายุการพัื่ฒนาที�ยุั�งยุ่นแห่่ง
สห่ประชื่าชื่าติิ (Sustainability Development Goals – SDGs)

• การส่งเสรมิให่�กลุ่ี่มกจิการเพ่ื่�อสงัคม (Social Enterprise – SE) มีบัทบัาทในกระบัวินการ
เติรียุมควิามพื่ร�อมก่อนพื่�นโทษ แลี่ะการให่�ควิามช่ื่วิยุเห่ล่ี่อห่ลัี่งพื่�นโทษ เพ่ื่�อสร�างควิาม
เข�มแข็งของเคร่อข่ายุภาคประชื่าสังคม รวิมถึงเพ่ื่�อสร�างควิามยุั�งยุ่นในการแก�ไขฟ้�นฟ้
ผู้้�กระทำาผิู้ดั 
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ยุที่ธศัาสตร์ท่ี่� 3 
การสร�างกระบวันการเสร์มพัลัี่งจากเครือข่ัายที่างสังคม ในระดั็บครอบครัวั ชุ่มช่น
(Empower + Align Civil Society)

01 การถอดับัทเรียุนจากครอบัครัวิ แลี่ะชืุ่มชื่น ที�เปิดัโอกาสให่�อดัีตินักโทษกลี่ับัมามีบัทบัาท
ทางสังคม 

02 การส่งเสรมิกระบัวินการเรยีุนร้� การเสรมิพื่ลัี่งให่�แก่ครอบัครวัิแลี่ะชื่มุชื่นเพื่่�อให่�มศีกัยุภาพื่
ในการสนับัสนุนอดีัตินักโทษให่�มีควิามเข�มแข็งในสังคม 

03 การพื่ัฒนากระบัวินการติ�นแบับัที�แสดังให่�เห่็นควิามสำาเร็จทั�งในเชื่ิงกระบัวินการแลี่ะ
ผู้ลี่ลัี่พื่ธ์ จนนำาไปส่้การขยุายุผู้ลี่ที�เป็นร้ปธรรม 

04 การสร�างเคร่อข่ายุชืุ่มชื่นที�สร�างควิามร้� แนวิทาง แลี่ะร่วิมกันขับัเคลี่่�อนเพื่่�อส่งเสริมซีึ�งกัน
แลี่ะกัน 

ยุที่ธศัาสตร์ท่ี่� 2 
การพััฒนาว์ัธ่ค์ด็ แลี่ะทัี่กษะในการสร�างกระบวันการเร่ยนร้�แลี่ะเสร์มพัลัี่งให้�กับเจ�าห้น�าท่ี่�เรือนจ�า
(Staff Training in Prison)

01 การพื่ัฒนาแนวิคิดัการให่�คุณค่าควิามเป็นมนุษยุ์ที�เท่าเทียุม แลี่ะการสร�างพื่ลี่เม่องดัีค่นส้่
สังคม 

02 การพื่ัฒนาทักษะ เคร่�องม่อการสร�างกระบัวินการเรียุนร้� แลี่ะกระบัวินการเสริมพื่ลี่ังอยุ่าง
มีส่วินร่วิมจากนักโทษให่�แก่เจ�าห่น�าที�เร่อนจำา

03 การสร�างโอกาสการพัื่ฒนาศักยุภาพื่เจ�าห่น�าที�เร่อนจำาในเร่�องเฉพื่าะทางติามควิาม
ติ�องการของเจ�าห่น�าที� 

04 การส่งเสริมให่�เจ�าห่น�าที�ราชื่ทัณฑ์์ไดั�นำาเสนอแนวิทาง/นวิัติกรรมการแก�ไขฟ้�นฟ้ผู้้�ติ�องขัง
อยุ่างสร�างสรรค์ สนับัสนุนดั�านงบัประมาณ แลี่ะการสร�างการมีส่วินร่วิมกับัห่น่วิยุงาน
ภายุนอก 

• การจัดัให่�มีกฎระเบัียุบัแลี่ะกลี่ไกที�เห่มาะสมในการสร�างแรงจ้งใจ (incentive) ให่�
ภาคเอกชื่นแลี่ะภาคประชื่าสังคมเข�ามามีบัทบัาทอยุ่างมีประสิทธิภาพื่ โดัยุภาครัฐ
ควิรรับัฟังข�อเสนอแนะแลี่ะควิามติ�องการของภาคเอกชื่นแลี่ะภาคประชื่าสังคมใน
การออกแบับักลี่ไกดัังกล่ี่าวิ 
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ยุที่ธศัาสตร์ท่ี่� 4 
การปรับกฎห้มาย กฎระเบ่ยบ เพืั�อเปดิ็โอกาสการที่�างาน แลี่ะการสร�างแรงจ้งใจให้�แก่อด่็ตนักโที่ษ
(KPI + Incentive Setting)

01 การปรับั KPI กรมราชื่ทัณฑ์์ แลี่ะกรมคุมประพื่ฤติิ
• KPI ในการกำาห่นดัให่�ห่น่วิยุงานที�เกี�ยุวิข�องกับัการพัื่ฒนาพื่ฤติินิสัยุควิรส่งเสริมการค่น

คนดีัส่้สังคม ห่ร่อการ reintegration โดัยุติรง เพ่ื่�อให่�ห่น่วิยุงานสามารถกำาห่นดัแผู้นงาน 
กลี่ยุุทธ์ แลี่ะการประเมินแลี่ะติิดัติามการทำางาน ที�มุ่งเน�นการค่นคนดีัส่้สังคม

• KPI ควิรประเมนิประสทิธภิาพื่ของการดัำาเนนิงานดั�านการสนบััสนนุแลี่ะส่งเสรมิผู้้�พื่�นโทษ
ห่ร่อผู้้�ถ้กคุมควิามประพื่ฤติิ โดัยุพิื่จารณาจากการที�ผู้้�พื่�นโทษกลัี่บัออกไปประกอบัอาชีื่พื่
เลีี่�ยุงตินไดั�

02 การปรับัปรุงแก�ไขกฎห่มายุเพื่่�อส่งเสรมิให่�ผู้้�ที�เคยุติ�องโทษสามารถประกอบัอาชื่พีื่ไดั� โดัยุเฉพื่าะ
กฎห่มายุที�กำาห่นดัคุณสมบััติิแลี่ะลัี่กษณะติ�องห่�ามของบุัคคลี่ที�เข�ารับัการทำางาน

03 การศึกษาควิามเป็นไปไดั�ในการพื่ิจารณาลี่บัทะเบัียุนประวิัติิอาชื่ญากร โดัยุเริ�มจากเดั็ก
แลี่ะเยุาวิชื่น แลี่ะบุัคคลี่ที�ทำาควิามผิู้ดัที�ไดั�กระทำาโดัยุประมาทห่ร่อควิามผิู้ดัที�เป็นคดีัลี่หุ่โทษ

04 Organization Arrangement – การจดััติั�งห่น่วิยุงานกลี่างเพื่่�อพื่ฒันาทกัษะแลี่ะการสร�าง
อาชีื่พื่ให่�แก่ผู้้�ถ้กคุมควิามประพื่ฤติิแลี่ะผู้้�ที�เคยุติ�องโทษ ในร้ปแบับั SDU (Special Delivery 
Unit) เพ่ื่�อให่�เป็นห่น่วิยุงานกลี่างในการส่งเสริมแลี่ะสนับัสนุนผู้้�พื่�นโทษแลี่ะผู้้�ถ้กคุมควิาม
ประพื่ฤติิให่�สามารถกลัี่บัค่นส่้สังคม (เช่ื่นโครงการติ�นแบับั Yellow Ribbon Project จาก
ประเทศสิงคโปร์) 

05 การนำาห่ลี่ัก 4S (Space, Staff, System แลี่ะ Supplies) ติามที�ระบัุใน Roadmap for 
the Development of Prison-based Rehabilitation Program, UNODC มาพิื่จารณา
แลี่ะประยุุกต์ิใชื่� 

06 การเชื่่�อมโยุงข�อมล้ี่แบับัไร�รอยุต่ิอ (seamless) ของห่น่วิยุงานที�เกี�ยุวิกบััการพื่ฒันาพื่ฤตินิสิยัุ
แลี่ะส่วินราชื่การที�เกี�ยุวิข�อง 



06-3 กลุ่ี่มเปา้ห้มายในการด็�าเน์นการ

• อดัีติผู้้�ติ�องขังควิามผู้ิดัไม่รุนแรง เชื่่น ผู้้�ติ�องขังห่ญิง ผู้้�ติ�องขังคดัีเสพื่ยุาเสพื่ติิดั 
• กรมราชื่ทัณฑ์์ กรมคุมประพื่ฤติิ สถานพิื่นิจแลี่ะคุ�มครองเดั็กแลี่ะเยุาวิชื่น เพื่่�อสร�าง

พ่ื่�นที�ติ�นแบับั 
• ชืุ่มชื่นติ�นแบับั เชื่่น ชืุ่มชื่นบัางกอกน�อยุ ชืุ่มชื่นอำานาจเจริญ ที�เปิดัรับัให่�สมาชื่ิกที�เคยุ

ผู่้านคุกกลัี่บัมาทำางานกับัชุื่มชื่นอยุ่างมีคุณค่า 
• ห่น่วิยุงานภาครัฐแลี่ะเอกชื่นที�ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรมีส่วินร่วิม เชื่่น รับัคนผู้่านคุกเข�า

ทำางาน ระดัมทุนเพ่ื่�อสนับัสนุนติ�นแบับัติ่างๆ เผู้ยุแพื่ร่แนวิคิดัคุณค่าให่ม่ส้่สาธารณะ 
ผู้ลัี่กดัันให่�ปรับักฎห่มายุ กฎระเบีัยุบัติ่างๆ 

• ส่�อ ทั�งส่�อมวิลี่ชื่นห่ลี่ัก เชื่่น ไทยุพื่ีบัีเอส แลี่ะส่�อออนไลี่น์ ให่�มีบัทบัาทส่�อสารสังคม
อยุ่างต่ิอเน่�อง 

ยุที่ธศัาสตร์ท่ี่� 6 
การพััฒนานวััตกรรมควัามร่วัมมือสนับสนุนจากภาคส่วันต่างๆ ขัองสังคม
(Innovative Services by SE)

01 ประสานภาคีให่�นำานวิัติกรรมให่ม่ทั�งเร่�องการพัื่ฒนาทักษะชื่ีวิิติ ทักษะอาชื่ีพื่ มาส่งเสริม
ผู้้�ติ�องขัง แลี่ะอดีัติผู้้�ติ�องขัง 

02 พื่ัฒนานวิัติกรรมการจัดัทำาฐานข�อม้ลี่ การระดัมทุน การสร�างเคร่อข่ายุ การส่�อสาร
ทางสังคม แลี่ะอ่�นๆ เพ่ื่�อสร�างระบับัรองรับันักโทษ โดัยุมุ่งประสิทธิภาพื่ การสร�าง
ควิามไวิ�วิางใจ การเสริมพื่ลัี่ง แลี่ะควิามร่วิมม่อ

ยุที่ธศัาสตร์ท่ี่� 5
การสื�อสารเพืั�อการเปล่ี่�ยนผ่่านที่างวััฒนธรรม (Communication + Advocacy)

การส่�อสารเพ่ื่�อการเปลีี่�ยุนผู้่านทางวัิฒนธรรมทำาไดั�ผู้่านส่�อแลี่ะกิจกรรม events ติ่างๆ โดัยุ
เน�นเป้าห่มายุดัังนี� 

01 ส่�อสารให่�สังคมติระห่นักถึงผู้ลี่กระทบัของการกีดักันทางสังคมที�มีติ่ออดัีตินักโทษ 
02 ส่�อสารให่�สังคมเห่็นควิามสำาคัญของการยุอมรับัควิามเป็นมนุษยุ์ที�เท่าเทียุมแลี่ะเปิดั

โอกาสให่�พื่วิกเขาผู้นวิกค่นส่้สังคมอยุ่างมีศักดิั�ศรีแลี่ะมีคุณค่า
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06-4 แผ่นปฏ์ิบัต์การ 

ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรเล่ี่อกที�จะดัำาเนินการในยุุทธศาสติร์ที� 1 เร่�อง Pre-release Program 
แลี่ะยุุทธศาสติร์ที� 5 เร่�องการส่�อสารเพ่ื่�อการเปลีี่�ยุนผู่้านทางวัิฒนธรรม เน่�องจากสามารถ
เริ�มติ�นดัำาเนินการไดั�เลี่ยุ ทั�งนี� โดัยุนำายุุทธศาสติร์ที� 6 เร่�องการพัื่ฒนานวัิติกรรมควิาม
ร่วิมม่อสนับัสนุนจากภาคส่วินต่ิางๆ ของสังคม มาใชื่�เป็นกลี่ไกการออกแบับัการทำางาน 
ส่วินยุุทธศาสติร์อ่�นๆ ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรจะนำาเสนอ ชัื่กชื่วินภาคีต่ิางๆ ให่�มาร่วิมดัำาเนิน
การพัื่ฒนาต่ิอไป

ในการขับัเคล่ี่�อนยุุทธศาสติร์ดัังกล่ี่าวิ ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรไดั�ออกแบับัโมเดัลี่ควิามร่วิมม่อ
ภาครัฐแลี่ะภาคเอกชื่น (Public-Private-Partnership) โดัยุมุ่งเน�นการสนับัสนุนให่�ภาค
เอกชื่นไดั�เข�ามามีส่วินร่วิมกับัภาครัฐในการออกแบับั ปรับัปรุง แลี่ะพัื่ฒนาโปรแกรม 
กิจกรรม แลี่ะควิามช่ื่วิยุเห่ล่ี่อ ในดั�านการแก�ไขฟ้�นฟ้ผู้้�ติ�องขังแลี่ะการส่งค่นผู้้�พื่�นโทษกลัี่บั
ส่้สังคม โดัยุโมเดัลี่ดัังกล่ี่าวิประกอบัดั�วิยุประเด็ันควิามร่วิมม่อ 5 ดั�าน ไดั�แก่

1. การประเมินแลี่ะจัดัทำาฐานข�อม้ลี่เกี�ยุวิกับัภ้มิห่ลี่ังแลี่ะควิามติ�องการของผู้้�ติ�องขัง 
2. การพื่ัฒนาจิติใจแลี่ะทักษะชื่ีวิิติผู้้�ติ�องขัง 
3. การเพื่ิ�มพื่้นควิามร้�แลี่ะทักษะในการประกอบัอาชื่ีพื่ 
4. การให่�ควิามชื่่วิยุเห่ลี่่อดั�านจิติใจแลี่ะทางสังคมห่ลี่ังพื่�นโทษ 
5. การให่�ควิามชื่่วิยุเห่ลี่่อในการเริ�มติ�นชื่ีวิิตินอกเร่อนจำา

ทั�งนี� ในการสร�างควิามร่วิมม่อภาครัฐแลี่ะภาคเอกชื่นดัังกลี่่าวิ ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรจะใชื่�
การบัริห่ารองค์ควิามร้�แลี่ะการส่�อสารเป็นเคร่�องม่อในการออกแบับัแลี่ะทำาควิามเข�าใจ
กับัคนในสังคม เพ่ื่�อสร�างการยุอมรับัแลี่ะสร�างพ่ื่�นที�ในการส่งอดีัติผู้้�เคยุติ�องโทษกลัี่บัค่นส่้
สังคมอยุ่างมีประสิทธิภาพื่

Public
Private

Partnership

Knowledge
management

and
communication

outreach

Life and social skills training02 

Occupational training corresponding to needs 
of market, inmates and the community03 

Ongoing social and psychological follow-up 
and support04 

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

05 

Comprehensive inmate needs assessment and 
baseline data collection 01 
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ภ�คำผนำวก
01 สรุปการประชุ่มกลุ่ี่มย่อยครั�งท่ี่� 1 วัันท่ี่� 3 พัฤษภาคม 2561 
ณ สถาบันเพืั�อการยุต์ธรรมประเที่ศัไที่ย 

ประเด็็นค�าถาม 
แม�ว่ิาห่น่วิยุงานต่ิางๆ โดัยุเฉพื่าะ กรมราชื่ทัณฑ์์แลี่ะกรมพิื่นิจแลี่ะคุ�มครองเด็ักแลี่ะเยุาวิชื่นไดั�มีควิาม
พื่ยุายุามที�จะฝึ่กวิิชื่าชีื่พื่แลี่ะทักษะให่�กับัผู้้�ติ�องขัง อยุ่างไรก็ติามจากการศึกษาเบ่ั�องติ�นไดั�พื่บัว่ิา ผู้้�ติ�องขัง
ที�ถ้กปลี่่อยุออกจากเร่อนจำาจำานวินมากมักกลัี่บัเข�าส้่วิงจรเดิัม แลี่ะกลัี่บัไปกระทำาควิามผิู้ดัซีำ�าอีก 
ดัังนั�น เราควิรทำาอยุ่างไรเพ่ื่�อให่�ระบับัฟ้�นฟ้ (Rehabilitation) แลี่ะการส่งผู้้�ติ�องขังกลัี่บัค่นส้่
สังคม (Reintegration) มีประสิทธิภาพื่มากยุิ�งขึ�น เพ่ื่�อให่�ผู้้�ติ�องขังที�พื่�นโทษสามารถค่นส้่สังคม
ไดั�อยุ่างมีคุณค่าแลี่ะมีศักดิั�ศรี ซึี�งจะก่อให่�เกิดัควิามปลี่อดัภัยุในสังคมมากยุิ�งขึ�น

ว์ัธ่การเก็บขั�อม้ลี่ 
สนทนากลุ่ี่มยุ่อยุ ร่วิมกับักลุ่ี่มตัิวิอยุ่าง 5 คน (ผู้้�มีประสบัการณ์พื่�นโทษจากเร่อนจำาห่ญิงแลี่ะสถานพิื่นิจฯ) 
ไดั�ให่�ข�อม้ลี่ประสบัการณ์ก่อน-ระห่วิ่าง-ห่ลัี่งเร่อนจำา

สภาพัช่่ว์ัตแลี่ะปจัจัยท่ี่�นาไปส่้การกระที่�าผ์่ด็/ควัามเส่�ยงน�าไปส่้การกระที่�าผ์่ด็ซื้��า
• ปัญห่าภายุในครอบัครัวิ เชื่่น ควิามยุากจน ภาระที�ติ�องดั้แลี่สมาชื่ิกจำานวินมาก ครอบัครัวิไม่สมบั้รณ์ 

(สามีมีแฟนให่ม่) ครอบัครัวิอยุ้่ในวิงจรค�ายุาเสพื่ติิดั 
• แสวิงห่าควิามรักแลี่ะควิามอ่อนแอของจิติใจ 
• การขาดัควิามร้�ทางกฎห่มายุทำาให่�กระทำาผู้ิดัอาญาโดัยุร้�เท่าไม่ถึงการณ์ 
• สังคมเพื่่�อนวิัยุรุ่น ในยุุคสมัยุให่ม่ที�ชื่วินกันก่อเห่ติุควิามรุนแรง

ช่่ว์ัตในเรือนจ�า 
• กฎระเบัียุบัที�เข�มงวิดั สร�างภาวิะควิามกดัดัันในทุกอิริยุาบัถ ปิดักั�นควิามคิดั 
• สถานที�นอนคับัแคบั ติ�องนอนติะแคง 
• การใชื่�อำานาจแลี่ะควิามรุนแรงในคุกจากเจ�าห่น�าที�แลี่ะผู้้�ติ�องขังดั�วิยุกันเน่�องจากการแบั่งแยุก

เป็นกลุ่ี่ม 
• รป้แบับัการฝึ่กสอนทกัษะแลี่ะวิชิื่าชื่พีื่ไม่มคีณุภาพื่ (ไม่สอดัคลี่�องกบััสภาพื่ควิามเป็นจรงิของชื่วีิติิ เช่ื่น 

พัื่บัถุง เสริมสวิยุ) รวิมถึงระยุะเวิลี่าของแนวิทางการเติรียุมควิามพื่ร�อมก่อนปล่ี่อยุที�ยุงัไม่เพีื่ยุงพื่อ 
• ข�อจำากัดัในการเข�าถึงการฝ่ึกแลี่ะเรียุนร้� ดั�วิยุผู้้�ติ�องขังมีคุณสมบััติิไม่เพื่ียุงพื่อเพื่ราะโทษส้ง ติ�องรอให่�

มีโทษจำาคุกเห่ล่ี่อเพีื่ยุง 1-2 ปี จึงมีโอกาสในการฝ่ึก ห่ร่อเห่ตุิผู้ลี่อ่�นๆ ที�ขึ�นอยุ้่กับัการตัิดัสินใจของ
เจ�าห่น�าที�โดัยุทั�งสิ�น 
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• ผู้้�ติ�องขงัมโีอกาสในการไดั�รบััเงนิปันผู้ลี่จากการทำางานในกองงานบัางประเภทเป็นอยุ่างดั ีเช่ื่น เบัเกอรี� 
(10,000 บัาทต่ิอเด่ัอน) แลี่ะใชื่�เงินภายุในเร่อนจำาติามที�ญาติิฝ่ากไวิ�ในบััญชีื่ไม่เกิน 9,000 บัาทต่ิอทุก
ช่ื่วิงเวิลี่า 

• การฝ่ึกทักษะนวิดั ทำาไดั�ดัีในเร่อนจำาเพื่ราะมีสภาพื่แวิดัลี่�อมแลี่ะผู้้�คุมที�สร�างวิินัยุ แลี่ะสามารถทำางาน
ห่าเงินภายุในเร่อนจำาไดั�แม�ช่ื่วิงเวิลี่าขึ�นเร่อนนอน เช่ื่น ชัื่�วิโมงลี่ะ 30 บัาท

• ผู้้�ติ�องขังไดั�ฝ่ึกควิามอดัทนของตินเองในระห่วิ่างติ�องโทษ

ช่่ว์ัตห้ลัี่งถ้กปล่ี่อยจากเรือนจ�า 
• ชื่ีวิิติมีควิามกลี่ัวิวิ่าไม่ร้�จะทำาอะไร
• ชื่ีวิิติจะไปรอดัไม่รอดั ส่วินห่นึ�งดั้ไดั�จากวิันปลี่่อยุติัวิวิ่ามีใครมารับั 
• ไม่มีระบับัที�พื่ร�อมจะรองรับัผู้้�ติ�องขังที�ถ้กปลี่่อยุจากเร่อนจำา โดัยุเฉพื่าะ ทุนแลี่ะทรัพื่ยุากร ที�อยุ้่อาศัยุ

ติลี่าดัแรงงานแลี่ะอาชีื่พื่ที�มั�นคง 
• บัางทีมี “ติะขอ” ห่ร่อ เง่�อนไขเก่าในชืุ่มชื่นที�เกี�ยุวิผู้้�ติ�องขังที�พื่�นโทษไวิ�ให่�กลัี่บัไปส้่วิงจรเดิัมๆ แลี่ะ

กลัี่บัไปกระทำาควิามผิู้ดัซีำ�าไดั�อยุ่างง่ายุดัายุ 
• ผู้้�ติ�องขงัที�พื่�นโทษส่วินให่ญ่ยุงัไดั�รบััการติตีิราจากสงัคม ซีึ�งเป็นเห่มอ่นแรงถบีัส่งที�เป็นอปุสรรคที�ทำาให่�

ไม่สามารถกลัี่บัเข�าส่้สังคมไดั�เห่ม่อนคนปกติิ

ขั�อเสนอแนะ : 
ปจัจัยท่ี่�สามารถที่�าให้�ระบบฟื� นฟ้ (Rehabilitation) แลี่ะการส่งผ้่�ต�องขัังกลัี่บคืนส่้สังคม 
(Reintegration) ม่ประส์ที่ธ์ภาพัมากย์�งขึั�น
• การด้ัแลี่ที�อ่อนโยุนของเจ�าห่น�าที� เข�าใจถึงข�อเทจ็จรงิมนษุย์ุแต่ิลี่ะคนมคีวิามติ�องการแติกต่ิางกนั ดังันั�น 

เจ�าห่น�าที�ควิรมีควิามเข�าใจมากยุิ�งขึ�น รวิมถึงการปรับักระบัวินการการปฏิิบััติิให่�เข�ากับัผู้้�ติ�องขังคนนั�นๆ 
ติามอายุุ เพื่ศ เช่ื่�อชื่าติิ แลี่ะศาสนา 

• การเปิดัโอกาสให่�ชืุ่มชื่นแลี่ะครอบัครัวิเข�ามามีส่วินร่วิมในการค่นผู้้�ติ�องขังกลัี่บัค่นส้่สังคม ซีึ�งจะชื่่วิยุ
สร�างควิามเช่ื่�อใจในชุื่มชื่นนั�นๆ แลี่ะทำาให่�ชุื่มชื่นไดั�เห็่นถึงคุณค่าของคนเห่ล่ี่านี�มากยุิ�งขึ�น 

• ผู้้�ติ�องขังควิรไดั�รับัทุนแลี่ะทักษะที�เพื่ียุงพื่อในการ “ออกแบับั” ชื่ีวิิติห่ลี่ังถ้กปลี่่อยุออกจากเร่อนจำา 
แลี่ะมีตัิวิชื่่วิยุในการปรับัตัิวิแลี่ะสภาพื่จิติใจติ่อชีื่วิิติภายุในแลี่ะภายุนอกเร่อนจำา 

• ผู้้�ติ�องขังควิรไดั�รับัคำาแนะนำาห่ร่อผู้่านกระบัวินการที�ทำาให่�เห่็นคุณค่าในตัิวิเอง มองเห่็นโอกาสแลี่ะ
ควิามห่วัิงในการดัำารงชีื่วิิติเม่�อพื่�นโทษ อาทิ ควิรมีการให่�ผู้้�ติ�องขังที�เป็น “ผู้้�รอดั” มีโอกาสกลัี่บัไป
ยุ่นยุันแลี่ะให่�ควิามห่วัิงกับัผู้้�ที�ใชื่�ชีื่วิิติในเร่อนจำา การนำาผู้้�ติ�องขังไปให่�บัริการนวิดักับับุัคคลี่ภายุนอก
จนเป็นที�ยุอมรับัในฝ่ีม่อ 

• ประเดั็นการเปิดัเผู้ยุแลี่ะเก็บัประวิัติิการจำาคุก บันฐานข�อม้ลี่ภาครัฐ เพื่่�อลี่ดัการสร�างติราบัาปแลี่ะ
ซีำ�าเติิมชีื่วิิติห่ลัี่งการปล่ี่อยุตัิวิ
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02 สรุปประชุ่มรับฟงัควัามเห็้นแนวัที่างฟื� นฟ้แลี่ะมาตรการด้็แลี่ผ้่�พั�นโที่ษ:
มุมมองผ้่�ปฏ์ิบัต์งานในเรือนจ�า

ว์ัธ่การเก็บขั�อม้ลี่ 
วัินที� 28 พื่ฤษภาคม 2561 ณ ห่�องประชุื่ม ชัื่�น 16 สถาบัันเพ่ื่�อการยุติุิธรรมแห่่งประเทศไทยุ
ผ้่�เขั�าร่วัม: 
• ผู้้�แทนจากทณัฑ์สถานห่ญงินครราชื่สมีา 
• ผู้้�แทนจากทณัฑ์สถานห่ญงิธนบัรุี 
• ผู้้�แทนจากเรอ่นจำาจงัห่วิดััจนัทบัรุ ี(เรอ่นจำาขนาดัเลี่ก็ มผีู้้�ติ�องขงัห่ญงิ 270 คน) 
• ผู้้�แทนจากสถาบันัเพื่่�อการยุุติธิรรมแห่่งประเทศไทยุ แลี่ะผู้้�เข�าร่วิมห่ลี่กัสต้ิร RoLD

ขั�อม้ลี่เบื�องต�น
• ทณัฑ์สถานห่ญงินครราชื่สมีาเป็นเร่อนจำาขนาดัให่ญ่ มผีู้้�ติ�องขงัห่ญงิประมาณ 3,900 คน (เร่อนจำาห่ญงิ

ขนาดัให่ญ่ที�สุดัของไทยุ) 
• ทณัฑ์สถานห่ญงิธนบัรุเีป็นเร่อนจำาขนาดักลี่าง มผีู้้�ติ�องขงัห่ญงิประมาณ 1,200 คน 
• เรอ่นจำาจงัห่วิดััจนัทบัรุเีป็นเรอ่นจำาขนาดัเลี่ก็ มผีู้้�ติ�องขงัห่ญงิ 270 คน (เป็นแดันห่ญงิที�อยุ้ใ่นเรอ่นจำาชื่ายุ) 
โดัยุทั�ง 3 เร่อนจำาเป็นเร่อนจำาติ�นแบับัติามข�อกำาห่นดักรุงเทพื่ฯ

สถานการณ์ปจัจุบัน
• ภม้หิ่ลัี่งของผู้้�กระทำาควิามผู้ดิัส่วินให่ญ่ก่อนเข�าเรอ่นจำา คอ่ ขาดัครอบัครัวิ ขาดัการอบัรมดั�านศีลี่ธรรม 

แลี่ะการถ้กครอบังำาโดัยุอิทธิพื่ลี่จากสิ�งแวิดัลี่�อม 

ในปัจจุบััน ลัี่กษณะการจ�างงานผู้้�ติ�องขังมี 2 ร้ปแบับั ค่อ 
1) การจ�างงานในเร่อนจำา โดัยุการส่งชื่ิ�นงานมาให่�ทำาภายุในเรอ่นจำา แลี่ะสร�างระบับั QC ขึ�นภายุใน

เร่อนจำา
- ขั�อด็ ่ผู้้�ประกอบัการบัางแห่่งยุนิดัรีบััผู้้�ติ�องขงัที�ทำางานดัไีปทำางานต่ิอห่ลี่งัพื่�นโทษ
- ขั�อเส่ย ไม่ยุั�งยุน่ 

2) การจ�างแรงงานออกไปทำางานนอกสถานที� 
- ขั�อเส่ย กระทบัติ่ออัติรากำาลี่ังพื่ลี่แลี่ะควิามเสี�ยุงของเจ�าห่น�าที� ที�ติ�องติิดัติามออกไปควิบัคุม

การทำางานในภายุนอกดั�วิยุ 

• การจ�างงานส่วินให่ญ่เป็นลัี่กษณะการรับัชิื่�นงานจากผู้้�ประกอบัการภายุนอกมาทำา ซีึ�งเป็นงานที�ไม่
มุ่งเน�นการพัื่ฒนาฝ่ีม่อ เชื่่น การรับัจัดัของเข�าแพ็ื่ก การเย็ุบัผู้�า เป็นติ�น ซึี�งแม�วิ่าผู้้�ติ�องขังจะไดั�ฝ่ึก
วิินัยุ สมาธิ แลี่ะศีลี่ธรรม แติ่ก็อาจทำาให่�พื่วิกเขาไม่ไดั�พัื่ฒนาทักษะอาชีื่พื่ที�จำาเป็นติ่อการทำางานใน
ติลี่าดัแรงงานอยุ่างแท�จริง 
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• ในปัจจุบัันมีการฝ่ึกอาชื่ีพื่แลี่ะสร�างอาชื่ีพื่บัางประเภทภายุในเร่อนจำา เชื่่น ฝ่ึกทำาอาห่าร กาแฟ 
เบัเกอรี� โดัยุเป็นการทำาขายุกันในห่ม้่ผู้้�ติ�องขังกันเอง ห่ร่อนำาส่งขายุในงานประชุื่มติ่างๆ ภายุนอก
เร่อนจำา อาทิเช่ื่น

• • ทณัฑ์สถานห่ญงินครราชื่สมีา ใชื่�แผู้น Sentence Plan (การบัรหิ่ารโทษ) โดัยุมหี่ลี่กัการคอ่ 
ผู้้�ติ�องโทษจำาคุกระยุะยุาวิ เน�นการฝึ่กวิินัยุแลี่ะฝึ่กอาชีื่พื่เพ่ื่�อเล่ี่�อนชัื่�น เม่�อเห่ล่ี่อโทษจำาคุกระยุะ
สั�น 1-2 ปี ก่อนพื่�นโทษจะเข�าส่้การเติรียุมควิามพื่ร�อมก่อนพื่�นโทษ (เช่ื่น การพื่าผู้้�ติ�องขังที�ใกลี่�
พื่�นโทษกลุ่ี่มนี�มาเข�าห่ลัี่กส้ติร “วิิวัิฒน์พื่ลี่เม่อง” โดัยุให่�ใชื่�ชีื่วิิติอยุ้ร่่วิมกันในพ่ื่�นที�ที�เติรียุมไวิ�ให่�
เฉพื่าะ แลี่ะเข�าห่ลัี่กส้ติรการเรียุนรวิมถึงการทำากิจกรรมติามติารางที�กำาห่นดัไวิ�เสม่อนการเข�า
โรงเรียุน)

• • ทัณฑ์สถานห่ญิงธนบัุรี เติรียุมควิามพื่ร�อมก่อนพื่�นโทษดั�วิยุการวิางแผู้นแลี่ะเป้าห่มายุชีื่วิิติ
ให่�แก่ผู้้�ติ�องขังแติ่ลี่ะคน ผู้่านการอบัรมติ่างๆ เชื่่น SMEs เปลีี่�ยุนชีื่วิิติ ควิามเข�าใจตัิวิเอง 
เกม The Choice การฝ่ึกอาชีื่พื่ ศิลี่ปะบัำาบััดั เป็นติ�น 

• มีการกำาห่นดั KPI ของผู้้�ติ�องขัง โดัยุการประเมินจะส่งผู้ลี่ติ่อการเลี่่�อนชัื่�น เชื่่น ห่ากผู้้�ติ�องขังผู้่าน
การประเมินที� 80% จะไดั�เล่ี่�อนจากผู้้�ติ�องโทษชัื่�นกลี่างเป็นชัื่�นดีั ทั�งนี�ผู้้�ติ�องขังติ�องเข�าร่วิมกิจกรรม
ครบั 3 ดั�าน ไดั�แก่ การอบัรมดั�านศาสนา (1 เด่ัอน) การอบัรมฝ่ึกอาชีื่พื่ระยุะสั�น (5-15 วัิน) แลี่ะ
การทำางานกองงาน โดัยุเจ�าห่น�าที�จะประเมินควิามประพื่ฤติิทั�งติ่อตินเอง ติ่อสาธารณประโยุชื่น ์
แลี่ะการทำางานร่วิมกับัผู้้�อ่�น 

ขั�อจ�ากัด็เรื�องกฎระเบ่ยบ
• ควิามเคร่งครัดัของกฎเร่�องการกำาห่นดัจำานวินผู้้�คุม เชื่่น การพื่าผู้้�ติ�องขังออกไปทำางานนอกเร่อนจำา 

ไปขึ�นศาลี่ ไปโรงพื่ยุาบัาลี่ จะมีการกำาห่นดัจำานวินผู้้�คุมขั�นติำ�าไวิ�อยุ่างชัื่ดัเจน (กฎห่มายุกำาห่นดัให่�
นักโทษ 1 คน ต่ิอ ผู้้�คุม 2 คน แต่ิในควิามเป็นจริง นักโทษ 5 คน ต่ิอ ผู้้�คุม 1 คน) ซึี�งเม่�ออัติรากำาลัี่ง
เจ�าห่น�าที�ไม่เพีื่ยุงพื่อ ที�จะปฏิิบััติิติามข�อกำาห่นดั จึงเป็นอุปสรรคต่ิอการพื่าผู้้�ติ�องขังออกไปทำาภารกิจ
นอกสถานที� ในห่ลี่ายุครั�งจึงติ�องส่งผู้้�คุมไปน�อยุกว่ิาจำานวินที�กฎห่มายุกำาห่นดั ทำาให่�ผู้้�คุมติ�องแบักรับั
ควิามเสี�ยุงทางวิินัยุ แลี่ะทำาให่�ร้ปแบับัจ�างงานผู้้�ติ�องขัง มุ่งเน�นทางดั�านการรับังานมาทำาในเร่อนจำา
มากกกว่ิาการจ�างงานผู้้�ติ�องขังไปทำางานภายุนอก

• กฎกระทรวิง พื่.ศ. 2479 ของกรมราชื่ทัณฑ์์ กำาห่นดัให่�ผู้้�ติ�องขังไดั�รับัรายุไดั� 50% 
• ข�อจำากัดัของกฎระเบัียุบัดั�านเวิลี่าเข�า-ออกเร่อนจำา ทำาให่�ผู้้�ติ�องขังที�ไดั�รับังานจ�างไปปฏิิบััติิห่น�าที�นอก

เร่อนจำา ทำางานไดั�ไม่เต็ิมเวิลี่า ซึี�งเป็นอุปสรรคต่ิอการจ�างงานของเอกชื่น 
• กฎระเบัียุบัเร่�อง การห่�ามเอกชื่นติั�งโรงงาน เพื่ราะติิดัข�อจำากัดัเร่�องที�ดัินราชื่พื่ัสดัุ ทำาให่�ติ�องห่ลี่ีกเลี่ี�ยุง

กฎระเบีัยุบัโดัยุการสร�างเป็นอาคารอเนกประสงค์แลี่ะบัริจาคให่�กับัเร่อนจำา แลี่ะติ�องทำาเร่�องขออนุญาติ 
ผู้้�บััญชื่าการเร่อนจำาใชื่�สถานที�ห่ร่อติ�องเสียุค่าเช่ื่า ส่งผู้ลี่ให่�เอกชื่นไม่กลี่�าลี่งทุน
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ขั�อจ�ากัด็ ด็�านการต์ด็ตามห้ลัี่งพั�นโที่ษ
• ควิามคาดัห่วัิงของสงัคมสง้ แต่ิราชื่ทณัฑ์์ไม่มอีำานาจห่น�าที�โดัยุติรง (แต่ิปัจจบัุันมรีะเบัยีุบักรมราชื่ทณัฑ์์ 

ให่�อำานาจเจ�าห่น�าที�ราชื่ทัณฑ์์ไปเยุี�ยุมบั�านผู้้�พื่�นโทษ) 
• ปัญห่าในทางปฏิิบััติิ เชื่่น ผู้้�ติ�องขังแจ�งที�อยุ้่ภายุห่ลี่ังพื่�นโทษไม่ติรงกับัที�อยุ้่จริง เม่�อเจ�าห่น�าที�ลี่งพื่่�นที�

ติิดัติาม จึงไม่พื่บัตัิวิ ห่ร่อปัญห่าควิามร่วิมม่อแลี่ะการบ้ัรณาการระห่ว่ิางห่น่วิยุงาน 
• ปัญห่าดั�านวิิธีการจัดัเก็บัอัติราการกระทำาผิู้ดัซีำ�าที�ยุังไม่เป็นระบับัแลี่ะไม่สามารถสะท�อนตัิวิเลี่ข

ที�แท�จริงไดั� 
• ปัญห่าดั�านการส่งติ่อข�อม้ลี่ผู้้�ติ�องโทษระห่วิ่างห่น่วิยุงานติั�งแติ่ห่น่วิยุงานในกระบัวินการยุุติิธรรม 

ห่น่วิยุงานปกครอง ห่น่วิยุงานสาธารณสุข แลี่ะครอบัครัวิ ทั�งเร่�องประวัิติิการกระทำาควิามผิู้ดัแลี่ะโรค
ติิดัต่ิอร�ายุแรง 

• ผู้้�พื่�นโทษไม่ไดั�รับัประโยุชื่น์จากการให่�ข�อม้ลี่ห่ลี่ังพื่�นโทษ จึงไม่ให่�ควิามร่วิมม่อกับัเจ�าห่น�าที� 

ขั�อจ�ากัด็ด็�านการจ�างงานห้ลัี่งพั�นโที่ษ 
• ควิามร่วิมม่อระห่วิ่างห่น่วิยุงานที�เกี�ยุวิข�อง โดัยุเฉพื่าะห่น่วิยุงานนอกกระบัวินการยุุติิธรรมที�มีห่น�า

งานห่ลี่ายุดั�าน ทำาให่�ไม่ให่�ควิามสำาคัญกับักลุี่่มผู้้�พื่�นโทษเท่าที�ควิร (เชื่่น กระทรวิงการพัื่ฒนาสังคม
แลี่ะควิามมั�นคงของมนุษย์ุ กระทรวิงแรงงาน) จึงมีข�อจำากัดั ทั�งดั�านบุัคลี่ากรแลี่ะงบัประมาณ

• ภายุห่ลี่ังพื่�นโทษกระทรวิงแรงงานแจ�งติำาแห่น่งงานที�วิ่างให่�ทราบั แติ่ยุังเกิดัปัญห่าเอกชื่นไม่จ�างงาน
ผู้้�พื่�นโทษแลี่ะปัญห่าผู้้�พื่�นโทษไม่ยุอมไปทำางาน 

• ภายุห่ลี่ังออกจากเร่อนจำา แม�ห่างานให่� มีสวิัสดัิการที�พื่ัก แติ่อดัีติผู้้�ติ�องขัง (โดัยุเฉพื่าะคดัียุาเสพื่ติิดั) 
ส่วินให่ญ่ มักเลิี่กทำางาน เน่�องจากเคยุไดั�รับัผู้ลี่ประโยุชื่น์จากการทำาผิู้ดัมากแลี่ะเป็นธรรมชื่าติิของ
มนุษยุ์ที�ไม่อยุากอยุ้ใ่ติ�ผู้้�อ่�น 

• อาชื่ีพื่ส่วินให่ญ่ที�ติลี่าดัแรงงานติ�องการค่อ อาชื่ีพื่ที�อยุ้่ในสังคมเม่อง ซีึ�งผู้้�พื่�นโทษบัางท่านไม่สนใจงาน
ดั�านนี�

ตัวัอย่าง/แนวัปฏ์ิบัต์ท่ี่�ด่็
• การประกอบัอาชีื่พื่ในเร่อนจำาที�สร�างรายุไดั�สง้ เช่ื่น ทณัฑ์สถานห่ญงินครราชื่สมีาเคยุให่�ผู้้�ติ�องขงัทำางาน

บัริการสายุดั่วิน cell center ทำาให่�ผู้้�ติ�องขังมีรายุไดั�เฉลีี่�ยุเด่ัอนลี่ะ 10,000 บัาท ทางทัณฑ์สถานจึง
กำาห่นดัให่�ผู้้�ติ�องขังที�มีรายุไดั�ฝ่ากเงินเข�าบััญชีื่เพ่ื่�อให่�มีเงินเก็บัภายุห่ลัี่งพื่�นโทษ 

• การให่�ผู้้�ติ�องขังทำางานร่วิมกับัชืุ่มชื่น เชื่่น ทัณฑ์สถานห่ญิงธนบัุรีเปิดัโอกาสให่�ผู้้�ติ�องขังห่ญิงทำางานที�
ติลี่าดันำ�าเป็นเวิลี่า 3 เด่ัอนระห่ว่ิางคุมขัง เช่ื่น สาธิติวิิธีการทำาขนมให่�แก่คนในติลี่าดันำ�า การเปิดัร�าน
ขายุขนม ทำาให่�ผู้้�ติ�องขังแลี่ะชุื่มชื่นไดั�ปรับัตัิวิเข�าห่ากัน 
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• การสร�างโอกาสงานในสังคม เชื่่น ร�านกาแฟ “เออบีั�” ซีึ�งติั�งอยุ้่ในมห่าวิิทยุาลี่ัยุธรรมศาสติร์ เป็น
กิจการเพ่ื่�อสังคมที�ยุินดีัรับัอดีัติผู้้�ติ�องโทษมาเป็นพื่นักงาน โดัยุผู้้�พื่�นโทษจะไดั�รับัการอบัรมควิามร้�ที�
จำาเป็นเป็นเวิลี่า 4 วัิน (เชื่่น การบัริการ ภาษาอังกฤษ การชื่งกาแฟ) ห่ลัี่งจากนั�นสามารถเริ�มงานไดั�
ทันที

• การปรบััทศันคติิให่�คนภายุนอกมีทศันคติดิั�านบัวิกต่ิอผู้้�ติ�องขงั โดัยุการจดััประกวิดั “The Chan Star” 
ประกอบัการร�องเพื่ลี่ง โดัยุในรอบัชิื่งชื่นะเลิี่ศจะมีผู้้�แทนภาคเอกชื่นแลี่ะบุัคคลี่ภายุนอกมาร่วิมงาน ซึี�ง
การประกวิดันี�ไดั�รับัการสนับัสนุนจากห่น่วิยุงานภายุนอก ทั�งเงินรางวัิลี่ เคร่�องดันติรี ฯลี่ฯ เป็นกิจกรรม
ที�มุ่งเน�นเช่ื่�อมคนในเร่อนจำากับัคนนอกเร่อนจำา

• โครงการ “เร่อนจำาแลี่นดั์” มีเป้าห่มายุให่�เป็นสถานที�ท่องเที�ยุวิแห่่งให่ม่ของจังห่วิัดัจันทบัุรี โดัยุเป็น
พ่ื่�นที�ที�ให่�ผู้้�ติ�องขังให่�บัริการดั�านต่ิางๆ เช่ื่น อาห่าร คาเฟ่ นวิดั ลี่�างรถ ฯลี่ฯ (อยุ้่ระห่ว่ิางดัำาเนินการ) 
แลี่ะนำารายุไดั� ที�ไดั�รับัมาพัื่ฒนาปรับัปรุงแลี่ะฟ้�นฟ้ผู้้�ติ�องขังในเร่อนจำา โดัยุไม่ติ�องพึื่�งพื่างบัประมาณ
จากกรมราชื่ทัณฑ์์เพีื่ยุงช่ื่องทางเดีัยุวิ

ขั�อจ�ากัด็ขัองเจ�าห้น�าท่ี่�ท่ี่�ปฏ์ิบัต์งานในเรือนจ�า
• ดั�านระยุะเวิลี่าการทำางาน (บัางครั�งติ�องเข�าเวิรติิดัติ่อกัน) 
• ดั�านการศึกษาติ่อ เน่�องจากติ�องเข�าเวิรนอกเวิลี่าราชื่การดั�วิยุ ห่ากจะศึกษาติ่อภาคคำ�า ติ�องแลี่กเวิร 

แลี่ะติ�องใชื่�เงินส่วินตัิวิเป็นค่าแลี่กเวิร 
• ดั�านห่ลี่ักส้ติรอบัรม ไม่เพื่ียุงพื่อติ่อเจ�าห่น�าที� ส่งผู้ลี่ติ่อการประเมินแลี่ะเลี่่�อนขั�น 
• ดั�านการอำานวิยุควิามสะดัวิกจากห่น่วิยุงานภายุนอก เชื่่น ผู้้�ติ�องขังเข�าโรงพื่ยุาบัาลี่ ไม่มีสถานที�ให่�

เจ�าห่น�าที�นั�งรอ จึงติ�องนั�งเผู้�าดั�านนอกข�ามค่น 
• ดั�านเงินเดั่อนแลี่ะค่าติอบัแทน 

ขั�อเสนอแนะ 
• ออกแบับัห่ลี่ักส้ติรระยุะยุาวิ แลี่ะสร�างแดันที�เป็นเสม่อนโรงเรียุน เพื่่�อให่�เร่อนจำาเป็นสถานที�เติรียุม

ควิามพื่ร�อมก่อนพื่�นโทษ โดัยุติ�องผู่้อนปรนระเบีัยุบักฎเกณฑ์์ของเร่อนจำาบัางประการสำาห่รับัผู้้�ติ�องขังที�
ใกลี่�พื่�นโทษ เช่ื่น รายุไดั�ขั�นติำ�าของผู้้�ติ�องขัง จำานวินผู้้�คุม ระยุะเวิลี่าเข�าออกเร่อนจำาเพ่ื่�อไปทำางาน/ฝึ่กงาน 
โดัยุห่ลัี่กส้ติรลัี่กษณะนี�ติ�องเกิดัขึ�นกับัทุกเร่อนจำาให่�เป็นมาติรฐานเดีัยุวิกัน

• สร�างระบับัการบั้รณาการทำางานระห่วิ่างห่น่วิยุงาน เชื่่น เม่�อใกลี่�พื่�นโทษ กรมราชื่ทัณฑ์์ทำาการส่ง
ประวัิติิไปยุงักรมคุมประพื่ฤติิ แลี่ะมีการลี่งพ่ื่�นที�ติิดัติามผู้้�พื่�นโทษพื่ร�อมกัน โดัยุให่�ผู้้�นำาชุื่มชื่นมีบัทบัาท
นำาในกระบัวินการนี� (ส่วินยุติุิธรรมจังห่วัิดัส่วินให่ญ่มาจากส่วินกลี่าง จึงมักมีข�อจำากัดัดั�านการเข�าถึง
ชุื่มชื่น) 

• เสนอให่�เชื่ิญผู้้�พื่�นโทษที�ไดั�กลี่ับัออกไปประกอบัอาชื่ีพื่แลี่ะใชื่�ชื่ีวิิติในสังคมไดั� มาเป็นวิิทยุากรถ่ายุทอดั
ประสบัการณ์ดั�านต่ิางๆ ให่�แก่ผู้้�ติ�องขัง
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ร�ยช่ื่�อคำณะทำ�ง�นำกลุ่่�ม INTEGRITY
*ชื่�อแลี่ะต�าแห้น่งขัณะเขั�าร่วัมห้ลัี่กส้ตร

นางสาวักรช่นก รักษาเสร่
ผู้้�ช่ื่วิยุบัรรณาธิการ 

ห่นังส่อพิื่มพ์ื่บัางกอกโพื่สต์ิ

นายเกร่ยงไกร เธ่ยรนุกุลี่   

รองประธาน สภาอุติสาห่กรรมแห่่งประเทศไทยุ

นางจ์รภา ส์นธุนาวัา  
ผู้้�อำานวิยุการ 

สำานักกิจการในพื่ระดัำาริพื่ระเจ�าห่ลี่านเธอฯ

นางสาวัช่วัลี่รรค ศ์ัวัยาธร   

Partner, Capital Market and M&A 

บัริษัท ที�ปรึกษากฎห่มายุธนาธิป แอนด์ั พื่าร์ทเนอร์ จากัดั 

ด็ร.ด็าวัน�อย สุที่ธ์น์ภาพัันธ์
ผู้้�อำานวิยุการยุาส้บั โรงงานยุาส้บั 

กระทรวิงการคลัี่ง

นางสาวันพัเก�า สุจร์ตกุลี่  

ผู้้�ช่ื่วิยุผู้้�จัดัการหั่วิห่น�ากลุ่ี่มงานพัื่ฒนาเพ่ื่�อสังคมแลี่ะ

ส่�อสารองค์กร ติลี่าดัห่ลัี่กทรัพื่ยุ์แห่่งประเทศไทยุ

พัันเอก ปร์ทัี่ศัน์ บุนนาค  

ประจำาสำานักงานผู้้�บัังคับับััญชื่า 

กองบััญชื่าการกองทัพื่บัก

นางพ์ัมพัรรณ ด์็ศักุลี่ ณ อยุธยา 
ที�ปรึกษาโครงการพิื่เศษ 

ม้ลี่นิธิแม่ฟ้าห่ลี่วิงในพื่ระบัรมราช้ื่ปถัมภ์

ด็ร.กฤษฎา บุญชั่ย   

นักวิิจัยุ สถาบัันวิิจัยุสังคม จุฬาลี่งกรณ์มห่าวิิทยุาลัี่ยุ

รองเลี่ขาธิการ สถาบัันชุื่มชื่นท�องถิ�นพัื่ฒนา

นางสาวัเข็ัมอัปสร ส์ร์สุขัะ   

วิิชื่าชีื่พื่อิสระแลี่ะนักรณรงค์สิ�งแวิดัลี่�อม ลิี่ติเติิ�ลี่ ฟอเรสต์ิ

นางสาวัช่ลี่ธ์ช่ ชื่�นอุระ   

หั่วิห่น�ากลุ่ี่มโครงการ IBR 

สถาบัันเพ่ื่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทยุ

ด็ร.ณัฏิฐา โกมลี่วัาท์ี่น 

บัรรณาธิการ / ผู้้�ประกาศข่าวิ 

สถานีโทรทัศน์ไทยุพีื่บีัเอส 

พัันต�ารวัจเอก ที่รงศัักด์็� รักศัักด์็�สกุลี่ 

รองอธิบัดีั กรมสอบัสวินคดีัพิื่เศษ 

กระทรวิงยุุติิธรรม

นายนฤตม์ เที่อด็สถ่รศัักด์็�  

รองเลี่ขาธิการ 

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลี่งทุน

นางสาวัพััช่ร์นที่ร์ ล์ี่นพ์ัศัาลี่  

ผู้้�จัดัการแผู้นกรัฐกิจสัมพัื่นธ์ 

บัริษัท ฮอนดั�า ออโติโมบิัลี่ (ประเทศไทยุ) จำากัดั

นางสาวัพ์ัมพัรรณ อ์สรานุวััฒน์ชั่ย 
ประธานฝ่่ายุปฏิิบััติิการ 

บัริษัท P & W Service, Ltd.
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นางสาวัรื�นวัด่็ สุวัรรณมงคลี่   
อธิบัดีั กรมบัังคับัคดีั 

กระทรวิงยุุติิธรรม

ด็ร.วัรวังศ์ั อัจฉุราวังศ์ัชั่ย   

ผู้้�พิื่พื่ากษา ศาลี่ทรัพื่ยุ์สินทางปัญญาแลี่ะ

การค�าระห่ว่ิางประเทศกลี่าง

นายสมประสงค์ สห้วััฒน์  

กรรมการบัริห่าร 

บัริษัท วินชัื่ยุ กรุ�ป จำากัดั (มห่าชื่น)

นางสาวัอล์ี่สา นภาท์ี่วัาอ�านวัย  

ผู้้�ร่วิมก่อตัิ�ง แลี่ะ ประธานเจ�าห่น�าที�ฝ่่ายุปฏิิบััติิการ

Socialgiver

นายอ์สด็อร์ เรโอด์็   

ผู้้�ช่ื่วิยุประธานแลี่ะผู้้�ประสานงาน

โครงการพัื่ฒนาชื่นบัท ม้ลี่นิธิมีชัื่ยุ วีิระไวิทยุะ

สมาคมพัื่ฒนาประชื่ากรแลี่ะชุื่มชื่น

นายวันัส แต�ไพัส์ฐพังษ์  

ประธานเจ�าห่น�าที�บัริห่าร 

บัริษัท เบัทาโกร จำากัดั (มห่าชื่น)

รองศัาสตราจารย์ ด็ร.ว์ัช์่ตา รักธรรม 

รองคณบัดีั งานบัริการวิิชื่าการ

วิิทยุาลัี่ยุการจัดัการ มห่าวิิทยุาลัี่ยุมหิ่ดัลี่

นายอรรถพัลี่ ฤกษ์พ์ับ้ลี่ย์  

ประธานเจ�าห่น�าที�ปฏิิบััติิการกลุ่ี่มปิโติรเลีี่ยุมขั�นปลี่ายุ 

บัริษัท ปติท. จำากัดั (มห่าชื่น)

ด็ร.อายุตม์ ส์นธพัพัันธ์ุ  

รองอธิบัดีั กรมราชื่ทัณฑ์์

กระทรวิงยุุติิธรรม

นายเอกรัฐ วังศ์ัศุัภช่าต์กุลี่  

ผู้้�ช่ื่วิยุกรรมการผู้้�จัดัการ 

บัริษัท โกลี่เดั�นเธร็ดั จำากัดั
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GROUP III   JUSTICE
การสร�างวััฒนธรรมแห่้งการเคารพักต์กาเพืั�อเสร์มห้ลัี่ก
น์ต์ธรรมแลี่ะการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน



GROUP III JUSTICE
การสร�างวััฒนธรรมแห่้งการเคารพักต์กา
เพืั�อเสร์มห้ลัี่กน์ต์ธรรมแลี่ะการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน
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เม่�อปี 2558 องค์การสห่ประชื่าชื่าติิไดั�มีมติิรับัรองการยุกระดัับัแลี่ะเปลีี่�ยุนผู่้านเป้าห่มายุ
การพัื่ฒนาแห่่งสหั่สวิรรษ (MDG: Millennium Development Goals) ไปส่้การบัรรลุี่
เป้าห่มายุแห่่งการพัื่ฒนาอยุ่างยุั�งยุ่น (SDGs: Sustainable Development Goals) 
ภายุใน 15 ปี ใน ปี 2573 ประกอบัดั�วิยุ 17 เป้าห่มายุซึี�งเน�นให่�ควิามสำาคัญ การบ้ัรณาการ 
แลี่ะควิามสมดุัลี่ของทั�ง 3 มิติิห่ลัี่กของการพัื่ฒนาอยุ่างยุั�งยุ่น อันไดั�แก่ มิติิเศรษฐกิจ 
สิ�งแวิดัลี่�อม แลี่ะสังคม  โดัยุมีเป้าห่มายุที� 16 มุ่งให่�เกิดัสังคมที� “สงบัสุข ยุุติิธรรม แลี่ะ
สถาบัันที�เข�มแข็ง มีประสิทธิผู้ลี่ รับัผิู้ดัรับัชื่อบั แลี่ะโปร่งใส” (Peace, Justice and 
Strong Institutions) อันมีเป้าห่มายุเฉพื่าะที� 16.3 ส่งเสริมห่ลัี่กนิติิธรรม ทั�งในระดัับัชื่าติิ
แลี่ะนานาชื่าติิ รวิมทั�งการทำาให่�แน่ใจว่ิามีการเข�าถึงควิามยุุติิธรรมอยุ่างเท่าเทียุมสำาห่รับั
ทุกคน 

ต่ิอมาที�ประชุื่มสมัชื่ชื่าสห่ประชื่าชื่าติิไดั�กำาห่นดัรับัรองให่�การประชุื่มสห่ประชื่าชื่าติิว่ิา
ดั�วิยุการป้องกันอาชื่ญากรรมแลี่ะกระบัวินการยุุติิธรรมทางอาญา ครั�งที� 14 (The 14th 

United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) ซึี�งจะมีขึ�น
ในปี 2563 ภายุใติ�หั่วิข�อ “ควิามก�าวิห่น�าของการป้องกันอาชื่ญากรรม กระบัวินการ
ยุุติิธรรมทางอาญา แลี่ะห่ลัี่กนิติิธรรม: ส่้การบัรรลุี่เป้าห่มายุแห่่งการพัื่ฒนาในปี 2573” 
นั�นครอบัคลุี่มถึง ให่�รัฐบัาลี่มีการใชื่�แนวิทางห่ลี่ากห่ลี่ายุมิติิ (Multidimensional 
approaches) ในการส่งเสริมห่ลัี่กนิติิธรรม ซึี�งรวิมถึง การจัดัให่�มีการเข�าถึงควิามยุุติิธรรม
สำาห่รับัทุกคน (providing access to justice for all) การสร�างสถาบัันที�มีประสิทธิผู้ลี่ 
รับัผิู้ดัรับัชื่อบั เป็นกลี่าง แลี่ะไม่แบ่ังแยุก (building effective, accountable, impartial 
and inclusive institutions) แลี่ะ การนำากลี่ไกทางสังคม การศึกษา แลี่ะอ่�นๆ รวิมถึง
วัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่กติิกา ที�เคารพื่ติ่ออัติลัี่กษณ์ทางวัิฒนธรรม ซึี�งสอดัคลี่�องกับั
ปฏิิญญาโดัฮา (considering social, educational and other relevant measures, 
including fostering a culture of lawfulness while respecting cultural 
identities, in line with the Doha Declaration) 

01 บที่น�า



อยุ่างไรก็ติาม เม่�อพิื่จารณาบัริบัทของประเทศไทยุ พื่บัวิ่าประเทศไทยุอยุ้่อันดัับัที� 71 
จาก 113 ประเทศทั�วิโลี่ก แลี่ะห่มวิดัที�ประเทศไทยุไดั�คะแนนติำ�าที�สุดั ค่อ ห่มวิดัวิ่าดั�วิยุ
เร่�องกระบัวินการยุุติิธรรมทางอาญา 
 
ดั�วิยุเห่ตุินี� ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรจึงเห็่นพื่�องที�จะศึกษาปัจจัยุสำาคัญวิ่าอุปสรรคใดัที�ทำาให่�
ประเทศไทยุไม่สามารถบัรรลุี่เป้าห่มายุการเป็นสังคมนิติิธรรมไดั� อยุ่างไรก็ติาม วัิฒนธรรม
แลี่ะกฎห่มายุมีส่วินสัมพัื่นธ์เช่ื่�อมโยุงกันอยุ่างใกลี่�ชิื่ดัแลี่ะชัื่ดัเจน การที�กฎห่มายุของประเทศ
ห่นึ�งประเทศใดัจะศักดิั�สิทธิ�ห่ร่อไม่นั�น วัิฒนธรรมมีส่วินสำาคัญเป็นอยุ่างมาก ดัังนั�นห่าก
สังคมไทยุยัุงขาดัวัิฒนธรรมในการรักษากฎแลี่ะการเคารพื่ต่ิอกติิกา (Culture of Lawfulness) 
ควิบัค่้ไปกับัห่ลัี่กนิติิธรรม (Rule of Law) แลี่�วินั�น ไม่ว่ิาจะมีระบับักฎห่มายุแลี่ะกฎห่มายุ
ที�ดีัเพีื่ยุงใดั ก็เป็นการยุากที�จะสามารถบัรรลุี่ถึงควิามสงบัสุขแลี่ะยุติุิธรรมภายุใติ�เป้าห่มายุ
ที� 16 แห่่งการพัื่ฒนาอยุ่างยุั�งยุ่นไดั�อยุ่างแท�จริง 

จากการจัดัอันดัับัของโครงการยุุติิธรรมโลี่ก (World Justice Project: WJP) เร่�องห่ลัี่ก
นิติิธรรมของประเทศต่ิางๆ ทั�วิโลี่ก มีการพิื่จารณา 8 ปัจจัยุห่ลัี่ก ไดั�แก่

การจ�ากัด็การใช่�อ�านาจรัฐ
Constraints on Government Powers

การปราศัจากการทุี่จร์ต
Absence of Corruption

ควัามโปร่งใสขัองรัฐ
Open Government

การเคารพัส์ที่ธ์ขัั�นพืั�นฐาน
Fundamental Rights

ควัามสงบเร่ยบร�อยแลี่ะควัามปลี่อด็ภัยในช่่ว์ัตแลี่ะที่รัพัย์ส์น
Order and Security

การบังคับใช่�กฎห้มาย
Regulatory Enforcement

กระบวันการยุต์ธรรมที่างแพ่ัง
Civil Justice

กระบวันการยุต์ธรรมที่างอาญา
Criminal Justice
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02 สังคมไที่ยกับ “วััฒนธรรมแห่้งการไม่เคารพักต์กา”

ผู้้�ชื่่วิยุศาสติราจารยุ์ ดัร.ธานี ชัื่ยุวัิฒน์ ไดั�แสดังทรรศนะไวิ�วิ่า “วัิฒนธรรม” (Culture) 
เป็นฐานรากของสังคม (Society) ที�เกิดัจากควิามสัมพัื่นธ์แลี่ะพื่ฤติิกรรมของคนใน
สังคม (Group of Individuals) ที�อยุ้่ร่วิมกัน ซึี�งโดัยุทั�วิไปแลี่�วิ คนในสังคมเดีัยุวิกันจะมี
ห่ร่อให่�คุณค่า (Value) ของสังคมร่วิมกัน ห่ากคนในสังคมไม่ให่�ค่าห่ร่อคุณค่าของสังคม
แบับัเดีัยุวิกันแลี่�วิ สังคมนั�นจะเกิดัควิามขัดัแยุ�ง ยุิ�งห่ากมีควิามแติกต่ิางของคุณค่าของ
สังคมกันมากอาจนำาไปส่้ควิามแติกแยุก ซึี�งคุณค่าของสังคมนี�อาจเป็นประเด็ันเล็ี่กๆ เช่ื่น 
การต่ิอแถวิเข�าห่�องนำ�า ห่ร่อประเด็ันให่ญ่ขึ�นมา เช่ื่น การเคารพื่กฎจราจรห่ร่อกฎห่มายุ 
ก็ไดั�

โดัยุปกติิแลี่�วิ เม่�อสังคมมีการให่�คุณค่าของสังคมประการใดัประการห่นึ�งแลี่�วิ สังคมนั�นจะ
ยุึดัถ่อการกระทำาที�เป็นการเคารพื่แลี่ะรักษาคุณค่าของสังคมนั�นไวิ� ห่ากมีการกระทำาของ
บุัคคลี่ใดัที�แติกติ่างจากคุณค่าที�ยุอมรับัของสังคม การกระทำานั�นจะเป็นติ�นทุนของสังคม
ที�ติ�องถ้กจัดัการโดัยุจะมีกระบัวินการตัิดัสินการกระทำาที�เป็นการลี่ะเมิดัต่ิอคุณค่านั�นไวิ� 
เช่ื่น ภาพื่การรอเข�าห่�องนำ�าซึี�งเปรียุบัเทียุบัให่�เห็่นสังคมที�ให่�คุณค่าต่ิอการต่ิอแถวิติามลี่ำาดัับั
ก่อนห่ลัี่ง กับัสังคมที�ไม่ไดั�ให่�ควิามสำาคัญห่ร่อให่�คุณค่าต่ิอการต่ิอแถวิ  ซึี�งในทางเศรษฐศาสติร์
ดัังที� John Nash เจ�าของรางวัิลี่โนเบัลี่ทางดั�านเศรษฐศาสติร์ ไดั�อธิบัายุไวิ�ใน“Nash 
equilibrium” วิ่า ควิามคาดัห่วัิงในการกระทำาของคนห่นึ�งจะเป็นตัิวิบั่งชีื่�แลี่ะตัิดัสินใจ
กระทำาของคนถัดัไป  กลี่่าวิค่อ ห่ากเราคาดัวิ่าคนอ่�นจะติ่อแถวิเข�าห่�องนำ�าติามลี่ำาดัับั
ก่อนห่ลัี่ง เราจะต่ิอแถวิ แต่ิห่ากเราคาดัว่ิาจะไม่มีใครต่ิอแถวิ เราก็จะไม่ต่ิอแถวิ ซึี�งจะส่งผู้ลี่
สุดัท�ายุเพีื่ยุงอยุ่างใดัอยุ่างห่นึ�งว่ิาทุกคนทั�งห่มดัต่ิอแถวิ ห่ร่อไม่มีใครต่ิอแถวิเลี่ยุสักคนเดีัยุวิ 
แลี่ะกลี่ายุเป็นวัิฒนธรรมของคนในสังคมห่น�าห่�องนำ�านั�น
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วััฒนธรรมภายใต�สายสัมพัันธ์แบบญาต์พ่ั�น�องห้รือพัวักพั�อง 
(Kinship-based Culture)

วััฒนธรรมภายใต�กฎกต์กา
(Rule-based Culture) 

วััฒนธรรมภายใต�สายสัมพัันธ์ แลี่ะ ภายใต�กฎกต์กา

วัิฒนธรรมจึงเป็นระบับัการบัริห่ารจัดัการห่น�าที�ของควิามสัมพัื่นธ์ (Relationship) ของ
คนในสังคม ซึี�งในกลี่ไกของวัิฒนธรรมนั�น มี 2 ร้ปแบับัห่ลัี่ก ไดั�แก่ วัิฒนธรรมภายุใติ�สายุ
สัมพัื่นธ์แบับัญาติิพีื่�น�องห่ร่อพื่วิกพื่�อง (Kinship-based Culture)  กับั วัิฒนธรรมภายุใติ�
กฎกติิกา (Rule-based Culture)

วัิฒนธรรมภายุใติ�สายุสัมพัื่นธ์แบับัญาติิพีื่�น�องไม่ไดั�จำากัดัเพีื่ยุงแค่ควิามสัมพัื่นธ์ใน
ครอบัครัวิห่ร่อเคร่อญาติิเท่านั�นแต่ิขยุายุไปถึงควิามสัมพัื่นธ์กับัพื่วิกพื่�อง พื่รรคพื่วิกเพ่ื่�อน
ฝ้่ง ห่ร่อคนในองค์กรเดีัยุวิกัน ซึี�งวัิฒนธรรมแบับันี�จะมีกระบัวินการจัดัการ “คุณค่า” ห่ร่อ
“ควิามดีั” ของสังคมดั�วิยุการซึีมซัีบัผู้่านคำาสอนแลี่ะการกระทำาเป็นแบับัอยุ่างของคนใน
สังคมนั�น เช่ื่น ในสังคมที�ให่�คุณค่าสำาห่รับั “ควิามกตัิญญู้” มากกว่ิา “กฎห่มายุ” เม่�อพ่ื่อ
แม่ทำาผิู้ดั ล้ี่กมีห่น�าที�ติ�องช่ื่วิยุพ่ื่อแม่ให่�พื่�นจากการถ้กลี่งโทษติามกฎห่มายุเสียุก่อน ระบับั
ควิามยุุติิธรรมติามกฎห่มายุจะถ้กกระทบัห่ร่อพัื่งไม่เป็นไร เพื่ราะควิามกตัิญญู้สำาคัญกว่ิา 
เป็นติ�น

ในขณะที�วัิฒนธรรมภายุใติ�กฎกติิกา จะถ้กส่งผู้่านดั�วิยุกระบัวินการจัดัการควิามจริงของ
สังคม ซึี�งในที�นี�ติามมุมมองของเศรษฐศาสติร์ “ควิามจริง” ค่อ “ระบับักระบัวินการคิดั
แลี่ะสร�างข�อติกลี่งร่วิมกัน” ของสังคม ซึี�ง “ควิามจริง” ห่ร่อ “ข�อติกลี่ง” อาจไม่ไดั�มีส่วิน
เกี�ยุวิข�องสัมพัื่นธ์กับัควิามดีัห่ร่อคุณค่าที�คนในสังคมนั�นยุึดัถ่อร่วิมกันเลี่ยุก็ไดั� แต่ิติ�องมีข�อ
ติกลี่งห่ร่อกฎกติิกาแลี่ะมีกระบัวินการจัดัการกับักฎกติิกาให่�ชัื่ดัเจน โดัยุวัิฒนธรรมร้ป
แบับันี�จะถ้กส่งผู่้านการศึกษากฎกติิกาแลี่ะควิามร้�ควิามเข�าใจต่ิอผู้ลี่ร�ายุที�จะเกิดัขึ�นจาก
การลี่ะเมิดัต่ิอกฎกติิกานั�นๆ 

เม่�อพิื่จารณาปฏิิสัมพัื่นธ์ระห่ว่ิางวัิฒนธรรมภายุใติ�สายุสัมพัื่นธ์กับัวัิฒนธรรมภายุใติ�กฎ
กติิกาในสังคมไทยุแลี่�วิ พื่บัวิ่า สังคมไทยุเปิดัโอกาสให่�มีการใชื่�ทั�งวัิฒนธรรมภายุใติ�สายุ
สัมพัื่นธ์แลี่ะวัิฒนธรรมภายุใติ�กฎกติิกา คนในสังคมจึงสามารถ “เล่ี่อก” ใชื่�ร้ปแบับัวัิฒนธรรม
เป็นเคร่�องม่อในการจัดัการกับัพื่ฤติิกรรมแลี่ะการกระทำาผู้สมปะปนกันไปติามควิามพื่อใจ
ของติน ณ เวิลี่านั�นๆ ยุกตัิวิอยุ่างเช่ื่น 
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• แม่ค�าในติลี่าดัติิดัราคาขายุผู้ลี่ไม�ไวิ�กิโลี่กรัมลี่ะ X บัาท ห่ากลี่้กค�าติ่อรองแลี่ะแม่ค�าเห่็น
เป็นล้ี่กเป็นห่ลี่าน ห่ร่อเป็นญาติิพีื่�น�อง แม่ค�าอาจลี่ดัราคาลี่งให่� ห่ากล้ี่กค�าไปแสดังท่าที
กร่างห่ร่อทำาให่�แม่ค�าไม่พื่อใจ แม่ค�าอาจไม่ขายุให่�เลี่ยุก็ไดั� แสดังว่ิา แม่ค�าใชื่�ระบับัสายุ
สัมพัื่นธ์แทนที�จะใชื่�ระบับักฎกติิกาที�ตัิ�งไวิ� 

• ขณะที�ในห่�างสรรพื่สินค�าใชื่�ระบับักฎกติิกา จึงไม่ลี่ดัราคาห่ร่อปฏิิเสธไม่ขายุสินค�าดั�วิยุ
เห่ตุิของสถานะแลี่ะควิามสัมพัื่นธ์ของล้ี่กค�ารายุบุัคคลี่แสดังวิ่ายึุดัระบับักฎกติิกา
มากกว่ิาสายุสัมพัื่นธ์  

• ห่ร่อกรณีที�เจ�าห่น�าที�ติำารวิจจราจรปลี่่อยุผู้้�ที�ทำาผู้ิดักฎจราจรเพื่ราะผู้้�นั�นเป็นผู้้�มีอิทธิพื่ลี่
ห่ร่อมีติำาแห่น่งให่ญ่โติ ซึี�งเป็นการปล่ี่อยุให่�มีการใชื่�อภิสิทธิ�ของตัิวิบุัคคลี่เห่น่อกฎห่มายุ 
แต่ิห่ากเป็นประชื่าชื่นทั�วิไปที�ไม่ไดั�มีสถานะห่ร่อร้�จักกันพิื่เศษกับัเจ�าห่น�าที�ติำารวิจ ก็จะ
ติ�องรับัใบัสั�งจราจรแลี่ะถ้กเปรียุบัเทียุบัปรับัติามกฎห่มายุ ก็ถ่อการยุอมให่�มีการใชื่�
วัิฒนธรรมภายุใติ�สายุสัมพัื่นธ์เห่น่อวัิฒนธรรมภายุใติ�กฎกติิกานั�นเอง

การที�สังคมไทยุไดั�ให่�แลี่ะยุอมให่�คนในสังคม “เล่ี่อกไดั�” ที�จะใชื่�วัิฒนธรรมภายุใติ�สายุ
สัมพัื่นธ์ปะปนกับัวัิฒนธรรมภายุใติ�กฎกติิกาเป็นเคร่�องม่อในการจัดัการการกระทำาแลี่ะ
พื่ฤติิกรรมของสังคมนี� สอดัคลี่�องกับั “ระบับัอุปถัมภ์” ดัั�งเดิัมของสังคมไทยุ รวิมทั�งค่า
นิยุมวิ่าการใชื่�อภิสิทธิ�ที�ทำาให่�รอดัพื่�นห่ร่อไดั�รับัสิทธิพิื่เศษกวิ่าที�กฎกติิกาทั�วิไปแสดังถึง
อำานาจแลี่ะสถานภาพื่ทางสังคมนี�เอง ที�ทำาให่�เกิดัการยุอมให่�มีการปกป้อง คุ�มครอง 
ติ่อรองแลี่ะเอ่�อประโยุชื่น์ซึี�งกันแลี่ะกันในเก่อบัทุกเร่�อง แลี่ะเป็นผู้ลี่ให่�เกิดัควิามขัดัแยุ�ง 
สับัสน แลี่ะนำาไปส่้ “วัิฒนธรรมแห่่งการไม่เคารพื่กติิกา” ในที�สุดั

วััฒนธรรมภายใต�กฎกต์กา ต�องอย่้บนพืั�นฐานขัองควัามจร์ง

ในทางที�ควิรจะเป็น เร่�องใดัที�มีการวิางกฎกติิกาไวิ�ชัื่ดัเจนก็จะติ�องถ้กจัดัการดั�วิยุวัิฒนธรรม
ภายุใติ�กฎกติิกา แลี่ะเร่�องใดัที�เป็นเร่�องระห่ว่ิางควิามสัมพัื่นธ์ก็ติ�องถ้กจัดัการดั�วิยุวัิฒนธรรม
ภายุใติ�สายุสัมพัื่นธ์ ติ�องไม่นำามาปะปนกัน แต่ิที�สำาคัญไม่น�อยุไปกว่ิากัน ค่อ ในการใชื่�
วัิฒนธรรมภายุใติ�กฎกติิกา ก็ติ�องอยุ้่บันพ่ื่�นฐานของควิามจริง กล่ี่าวิค่อ ติ�องให่�มีควิาม
ชัื่ดัเจนว่ิา “ควิามจริง” ห่ร่อ “ข�อติกลี่งร่วิมกัน” แลี่ะ “ผู้ลี่” ของการลี่ะเมิดัข�อติกลี่งของ
เร่�องนั�นค่ออะไร เพ่ื่�อไม่เปิดัโอกาสให่�วัิฒนธรรมภายุใติ�สายุสัมพัื่นธ์เข�ามาทำางานไดั� ไม่เช่ื่น
นั�นแลี่�วิ สุดัท�ายุสายุสัมพัื่นธ์ก็จะถ้กใชื่�เห่น่อกฎกติิกาเสมอ 
 
แม�ว่ิาการเปลีี่�ยุนวัิฒนธรรมของสังคมไทยุที�ให่�เล่ี่อกไดั�ระห่ว่ิาง “สายุสัมพัื่นธ์” กับั “ควิาม
จริง” จะไม่ใช่ื่เร่�องง่ายุ แต่ิปัจจุบัันพื่บัว่ิา ส่�อสังคมออนไลี่น์ ห่ร่อ Social Media เป็นปัจจัยุที�
ทำาให่�ควิามจริงปรากฏิไดั�ง่ายุ ชัื่ดัเจน แลี่ะกวิ�างขวิางยุิ�งขึ�น ซึี�งเป็นการเปิดัโอกาสให่�การ
เปลีี่�ยุนแปลี่งทางวัิฒนธรรมเกิดัขึ�นไดั�ง่ายุขึ�น เน่�องจากในอดีัติการจะใชื่� “สายุสัมพัื่นธ์” 
เห่น่อ “กฎกติิกา” นั�นทำาไดั�ง่ายุกว่ิาเพื่ราะสังคมรับัร้�ไดั�ยุาก แต่ิดั�วิยุเทคโนโลี่ยุขีองส่�อสังคม
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ประเทศญี�ปุ่นเป็นห่นึ�งในประเทศที�แสดังให่�เห็่นถึง “วัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่กติิกา” 
ของคนในสังคม ซึี�งเป็นผู้ลี่จากทั�งปัจจัยุภายุนอก แลี่ะปัจจัยุภายุในของคนญี�ปุ่นที�มีการ
ปล้ี่กฝั่งแลี่ะส่บัทอดัผู่้านสถาบัันครอบัครัวิ การศึกษา แลี่ะระบับัของสังคม

สำาห่รับัปัจจัยุภายุนอกที�สำาคัญ ไดั�แก่ ภัยุพิื่บััติิติามธรรมชื่าติิที�ประเทศแลี่ะคนญี�ปุ่นจะ
ติ�องเผู้ชิื่ญอยุ้เ่ป็นระยุะอยุ้่บ่ัอยุครั�งแลี่ะห่ลี่ายุร้ปแบับั เช่ื่น ภ้เขาไฟระเบิัดั แผู่้นดิันไห่วิ 
ห่ร่อสึนามิ เป็นติ�น ซึี�งลี่�วินแต่ินำามาซึี�งการส้ญเสียุต่ิอชีื่วิิติ อนามัยุ แลี่ะทรัพื่ยุ์สิน จึงทำาให่�
คนญี�ปุ่นเห็่นควิามจำาเป็นแลี่ะมีแนวิโน�มที�จะปฏิิบััติิติามกฎเกณฑ์์ ขั�นติอน กระบัวินการ 
แลี่ะข�อแนะนำาต่ิางๆ ในการรับัม่อกับัภัยุพิื่บััติิ ดั�วิยุเห็่นผู้ลี่กระทบัแลี่ะควิามส้ญเสียุที�อาจ
จะติ�องไดั�รับัห่ากไม่มีการเติรียุมการแลี่ะกระทำาการรับัม่อไวิ�ล่ี่วิงห่น�า

ส่วินปัจจัยุภายุในที�ทำาให่�คนญี�ปุ่นมีวิินัยุ เคารพื่ แลี่ะปฏิิบััติิติามติ่อกฎกติิกาของสังคม 
เกิดัจากควิามเช่ื่�อถ่อ ยุึดัมั�น แลี่ะให่�ควิามเคารพื่ต่ิอควิามรับัผิู้ดัชื่อบัต่ิอห่น�าที� เกียุรติิ แลี่ะ
ศักดิั�ศรีของตัิวิเอง ซึี�งเป็นอิทธิพื่ลี่ทั�งจากลัี่ทธิขงจ่�อ ประกอบักับัการที�คนญี�ปุ่นไม่ค่อยุยุ�ายุ
ถิ�นฐาน ผู้้กพัื่นต่ิอครอบัครัวิ ช่ื่�อเสียุงวิงศ์ติระก้ลี่ แลี่ะร้�สึกลี่ะอายุต่ิอชุื่มชื่นห่ากจะลี่ะเมิดั
ต่ิอกติิกา นอกจากนี� ภายุห่ลัี่งจากสงครามโลี่กครั�งที�สอง ประเทศญี�ปุ่นติ�องมีการปฏิิวัิติิ
สังคม ยุกเลิี่กระบับัศักดิันา แลี่ะปล้ี่กฝั่งให่�คนญี�ปุ่นเห็่นว่ิาทุกคนเท่าเทียุมกันแลี่ะช่ื่วิยุกัน
สร�างสังคม

ในการปล้ี่กฝั่งห่ร่อถ่ายุทอดัควิามคิดัห่ร่อแบับัแผู้นจากรุ่นห่นึ�งส่้รุ่นห่นึ�งของประเทศญี�ปุ่น 
โดัยุเฉพื่าะเร่�องวิินัยุ การเคารพื่กฎ เป็นการส่งต่ิอตัิ�งแต่ิยุังเล็ี่ก เริ�มจากสถาบัันครอบัครัวิ
ไปส่้โรงเรียุน โดัยุสถาบัันครอบัครัวินี�เองเป็นปัจจัยุสำาคัญที�ห่ล่ี่อห่ลี่อมสร�างประชื่ากรที�มี
คุณภาพื่แลี่ะส่งต่ิอคุณค่าจากรุ่นส่้รุ่น แลี่ะถ้กติอกยุำ�าอีกครั�งโดัยุโรงเรียุนแลี่ะสถานศึกษา 
ซึี�งนอกจากการสอนเร่�องวิิชื่าการแลี่�วิ ยุังเน�นแลี่ะปล้ี่กฝ่ังเร่�องการทักษะชีื่วิิติ การคิดั 
ทัศนคติิ

นอกจากนี� การสอนห่ร่อปล้ี่กฝ่ังวิินัยุให่�แก่เด็ักเน�นไปที�การทำาให่�ด้ัเป็นแบับัอยุ่าง ไม่ใชื่่
การบัอกห่ร่อสอนให่�ท่องจำา ดัังนั�นในประเทศญี�ปุ่นเราจึงจะเห็่นภาพื่เด็ักๆ มีวิินัยุ เดิันต่ิอแถวิ 

03 กรณ่ศึักษาวััฒนธรรมแห่้งการเคารพักต์กาในบร์บที่สังคมต่างประเที่ศั 

03-1 ประเที่ศัญ่�ปุ�น 

ออนไลี่น์ที�ทำาให่�การรับัร้�ของสังคมขยุายุตัิวิขึ�นแลี่ะรวิดัเร็วิขึ�น เม่�อสังคมรับัร้�ควิามจริงไดั�ง่ายุขึ�น 
การใชื่�สายุสัมพัื่นธ์เห่น่อกฎกติิกาจึงทำาไดั�ยุากขึ�นดั�วิยุ ดัังนั�น เราจึงควิรใชื่�ส่�อสังคม
ออนไลี่น์เป็นเคร่�องม่อในการสร�างการศึกษา รับัร้� คิดั เพ่ื่�อให่�เกิดั “ข�อติกลี่งร่วิมกัน” ให่�มาก
ขึ�น แลี่ะเม่�อมีข�อติกลี่งร่วิมกันที�มากขึ�น เข�มแข็งขึ�นแลี่�วิ ก็จะนำาไปส่้การใชื่�วัิฒนธรรมภายุใติ�
กฎกติิกาไดั�อยุ่างมีประสิทธิภาพื่ยุิ�งขึ�น 
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แต่ิงตัิวิติามกฎกติิกาที�กำาห่นดัไวิ�ร่วิมกัน เพื่ราะเด็ักๆ เห่ล่ี่านี�ก็จะเห็่นพ่ื่อแม่ ผู้้�ให่ญ่ในสังคม
ปฏิิบััติิเช่ื่นเดีัยุวิกัน เด็ักๆ จะเลีี่ยุนแบับัติามพื่ฤติิกรรมผู้้�ให่ญ่ที�เด็ักเห็่นมากกว่ิาสิ�งที�ผู้้�ให่ญ่
บัอกสอน ดัังนั�น ห่ากผู้้�ให่ญ่บัอกห่�ามไม่ให่�เด็ักทิ�งขยุะแต่ิตินเองกลัี่บัทิ�ง เด็ักก็จะไม่เช่ื่�อ
แลี่ะไม่ทำาติามที�ผู้้�ให่ญ่พ้ื่ดั แต่ิจะทิ�งขยุะติามพื่ฤติิกรรมของผู้้�ให่ญ่ที�เด็ักเห็่น ห่ร่อบัางกรณี
ผู้้�ให่ญ่อาจไม่ไดั�บัอกอะไรเลี่ยุ แต่ิทำาให่�เห็่นว่ิาติ�องช่ื่วิยุกันเก็บัแลี่ะจัดัการขยุะห่ลัี่งการชื่มกีฬา 
เด็ักก็จะทำาติามที�ผู้้�ให่ญ่ทำาให่�เห็่นเป็นตัิวิอยุ่างโดัยุไม่ติ�องบัอก ดัังนั�น แม�แติ่ในชื่่วิงที�มี
วิิกฤติิห่ร่อเกิดัภัยุพิื่บััติิ  คนญี�ปุ่นก็ยุังยุึดัมั�นในคุณค่าของการติ่อแถวิติามลี่ำาดัับัก่อนห่ลัี่ง
เพ่ื่�อรับัควิามช่ื่วิยุเห่ล่ี่อ

ดั�วิยุเห่ตุินี�นี�เองที� สังคมญี�ปุ่นจึงเป็นตัิวิอยุ่างของสังคมที�มีการส่งผู่้านวัิฒนธรรม ควิามเช่ื่�อ 
แลี่ะวิินัยุจากรุ่นส่้รุ่นไดั�อยุ่างไม่ขาดัสายุแลี่ะเข�มแข็งมากขึ�นโดัยุไม่ติ�องอาศัยุกฎห่มายุมา
เป็นเคร่�องม่อ 
 
นอกจากนี� อีกปัจจัยุที�ทำาให่�การส่งติ่อแบับัแผู้นที�ดีังามจากรุ่นส้่รุ่นมีประสิทธิภาพื่ ค่อ 
ระบับัที�ดีั กล่ี่าวิค่อ เป็นระบับัที�สร�าง “ควิามจริง” ให่�เห็่นประจักษ์ในสังคม เช่ื่น ในสังคม
ญี�ปุ่นติ�องการส่งเสริมให่�มีการทิ�งขยุะ ตัิวิถังขยุะค่อระบับัที�ให่�คนนำาขยุะไปทิ�ง ต่ิอมาเม่�อ
ติ�องการส่งเสริมให่�มีการแยุกขยุะ ตัิวิถังขยุะแยุกประเภทขยุะก็ค่อระบับัที�ทำาให่�คนแยุก
ขยุะ เป็นติ�น เห่ลี่่านี�แสดังให่�เห็่นถึง การจัดัระบับัที�เอ่�อให่�คนปฏิิบััติิแลี่ะเคารพื่ติ่อกฎ
กติิกา แลี่ะเม่�อบั่มเพื่าะจนกลี่ายุเป็นนิสัยุแลี่�วิ ก็จะถ้กปล้ี่กฝ่ังเข�าไปอยุ้่ในจิติสำานึกแลี่ะ
เป็นสิ�งที�จะส่งต่ิอไปยัุงรุ่นต่ิอไปโดัยุไม่ติ�องมีกฎระเบีัยุบัมาบัังคับั 
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03-2 ประเที่ศัส์งคโปร์แลี่ะสาธารณรัฐเกาห้ล่ี่ (เกาห้ล่ี่ใต�) 

ประเทศสิงคโปร์แลี่ะสาธารณรัฐเกาห่ลีี่เป็นอีกสองประเทศที�ประสบัควิามสำาเร็จในการ
สร�างแลี่ะห่ล่ี่อห่ลี่อมวัิฒนธรรมให่ม่ให่�คนในประเทศเคารพื่แลี่ะปฏิิบััติิติามกฎห่มายุ  แลี่ะ
ประสบัควิามสำาเร็จในการสร�างควิามเจริญแลี่ะพัื่ฒนาประเทศไดั�อยุ่างรวิดัเร็วิ ทั�งๆ ที�เม่�อ
ประมาณ 50 กว่ิาปีก่อนห่น�านี�เอง สภาพื่ควิามเจริญของทั�งสองประเทศไม่ไดั�มีอะไรต่ิาง
จากห่ร่ออาจจะน�อยุกว่ิาประเทศไทยุ แต่ิดั�วิยุพ่ื่�นฐานแนวิคิดัแลี่ะเป้าห่มายุในการนำาพื่า
ประเทศให่�ห่ลุี่ดัพื่�นจากควิามยุากจน จากการเป็นเม่องขึ�น แลี่ะจากภัยุสงคราม ประกอบั
การมีผู้้�นำาที�เข�มแข็งจึงทำาให่�ทุกคนมีควิามห่วัิงว่ิา ห่ากกฎห่มายุสร�างควิามเป็นธรรมแลี่ะ
บัังคับัใชื่�อยุ่างเข�มแข็งเท่าเทียุม มองประโยุชื่น์ส่วินรวิมเป็นห่ลัี่กแลี่�วิ จะสามารถนำาพื่า
ประเทศไปส่้จุดัที�ดีักว่ิาเดิัม แลี่ะห่ากประชื่าชื่นพัื่ฒนาตัิวิเอง ไม่จมอยุ้่กับัโชื่คชื่ะติา ทำา
ห่น�าที�ของตินเอง ทำางานห่นัก เคารพื่แลี่ะปฏิิบััติิติามกฎห่มายุแลี่�วิก็จะสามารถก�าวิห่น�า 
รำ�ารวิยุ แลี่ะรุ่งเร่องต่ิอไปไดั� 

ในการสร�างวัิฒนธรรมให่ม่เพ่ื่�อที�จะพื่าประเทศออกไปส่้ควิามเจริญนั�น ทั�งสองประเทศมี
ร้ปแบับัการจัดัการคลี่�ายุกัน ค่อ การออกกฎห่มายุที�สร�างควิามเป็นธรรมในสังคม โดัยุ
เฉพื่าะในเร่�องการทุจริติคอรัปชัื่�น รวิมทั�งบัังคับัใชื่�กฎห่มายุอยุ่างเข�มแข็ง รวิมทั�งการ
ส่งเสริมกระตุิ�นให่�เกิดัเป้าห่มายุร่วิมกันเพ่ื่�อนำาพื่าประเทศไปส่้ควิามเจริญ โดัยุมีประชื่าชื่น
เป็นกำาลัี่งห่ลัี่ก ดั�วิยุการมองประโยุชื่น์แลี่ะภาพื่ส่วินรวิมก่อนส่วินติน แลี่ะการเคารพื่ต่ิอ
กฎห่มายุแลี่ะกติิกาทั�งห่ลี่ายุ ดัังนั�น ดั�วิยุเห่ตุิที�ถ่อว่ิาทุกคนอยุ้ภ่ายุใติ�กฎห่มายุเดีัยุวิกัน จึง
ไม่ยุอมให่�เกิดัการใชื่�สิทธิพิื่เศษ เชื่่น การดัำาเนินคดีัทางกฎห่มายุแลี่ะทางสังคมติ่ออดีัติ
ประธานาธิบัดีัที�มีม้ลี่วิ่ากระทำาทุจริติคอรัปชัื่�น เป็นติ�น แลี่ะแนวิคิดัเร่�องการเคารพื่ติ่อ
กฎห่มายุนี�ฝั่งรากลี่งไปถึงการเคารพื่กติิกาอ่�นๆ อันเป็นข�อติกลี่งร่วิมกันของสังคมที�เล็ี่กลี่ง
ดั�วิยุ

ตัิวิอยุ่างของสองประเทศนี�ทำาให่�เราเห็่นวิ่า วัิฒนธรรมสร�างไดั�แลี่ะวัิฒนธรรมสามารถ
สร�างแลี่ะเปลีี่�ยุนพื่ฤติิกรรมห่ร่อแบับัแผู้นของสังคมไดั�ภายุในรุ่นเดีัยุวิ (one generation) 
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04 ควัามสัมพัันธ์ระห้ว่ัาง “ห้ลัี่กน์ต์ธรรม” กับ “วััฒนธรรมขัองการเคารพักต์กา”

04-1 กฎห้มายแลี่ะวััฒนธรรม: แบบแผ่นท่ี่�ให้�คนในสังคมปฏ์ิบัต์ตาม

เม่�อพิื่จารณาควิามห่มายุนัยุกวิ�างของคำาว่ิา “กฎห่มายุ” แลี่ะ “วัิฒนธรรม” แลี่�วิจะเห็่นว่ิา
ทั�งสองคำานี�มีลัี่กษณะใกลี่�เคียุงกันในส่วินที� “เป็นแบับัแผู้นที�คนในสังคมปฏิิบััติิติาม” โดัยุ
ควิามแติกติ่างของกฎห่มายุกับัวัิฒนธรรม อยุ้่ที�ผู้้�วิางแบับัแผู้นแลี่ะร้ปแบับัการส่บัติ่อกัน
ของแบับัแผู้นดัังกลี่่าวิ กลี่่าวิค่อ “กฎห่มายุ” เป็นแบับัแผู้นที� “รัฐ” กำาห่นดัขึ�นแลี่ะ
ส่บัทอดัต่ิอเน่�องผู่้านการบัังคับัใชื่�จนกว่ิาจะมีการยุกเลิี่กกฎห่มายุนั�นๆ ส่วิน “วัิฒนธรรม” 
เป็นแบับัแผู้นที�ยุึดัถ่อแลี่ะปฏิิบััติิโดัยุ “คนในสังคม” แลี่ะส่บัทอดัติ่อกันมาจากรุ่นส้่รุ่น 
อยุ่างไรก็ติาม ไม่ว่ิาจะเป็น “กฎห่มายุ” ห่ร่อ “วัิฒนธรรม” ก็ติาม โดัยุนัยุแลี่ะบัริบัทที�เป็น
“แบับัแผู้น” ให่�สังคมปฏิิบััติิติามนี�เป็นสิ�งที�สังคมติ�องยุดึัถ่อแลี่ะจัดัการการกระทำาที�ลี่ะเมิดั
ห่ร่อฝ่่าฝ้่นต่ิอแบับัแผู้นดัังกล่ี่าวิภายุใติ�ร้ปแบับัของฐานกฎกติิกา (Rule-based) มิใช่ื่โดัยุใชื่�
ฐานควิามสัมพัื่นธ์ (Kinship-based)

วัฒนธรรมสร้างกฎหมาย vsกฎหมายสร้างวัฒนธรรม

กฎห้มายสร�างวััฒนธรรม 
ในอดีัติประมาณช่ื่วิงปี 2480-2488 ไดั�มีการออกกฎห่มายุห่ลี่ายุฉบัับัแลี่ะใชื่�กฎห่มายุเป็น
เคร่�องม่อบัังคับัให่�ประชื่าชื่นปรับัเปลีี่�ยุนพื่ฤติิกรรมแลี่ะสร�าง “วัิฒนธรรมให่ม่” โดัยุ
ตัิ�งแต่ิเร่�องการแต่ิงกายุ การกินอยุ้่ ควิามสัมพัื่นธ์ระห่ว่ิางสามีภรรยุา ไปจนกระทั�งถึงการ
จัดังานพิื่ธีแลี่ะประเพื่ณีต่ิางๆ ซึี�งกิจกรรม ประเพื่ณี แลี่ะพื่ฤติิกรรมห่ลี่ายุอยุ่างที�กลี่ายุเป็น
“วัิฒนธรรม” ที�ยุังคงส่บัทอดัอยุ้ม่าจนถึงปัจจุบััน โดัยุที�สังคมไม่ไดั�ติระห่นักว่ิา วัิฒนธรรม
เห่ลี่่านั�นถ้กสร�างขึ�นแลี่ะบัังคับัให่�ปฏิิบััติิติามที�กฎห่มายุกำาห่นดัไวิ� เชื่่น การเคารพื่ธงชื่าติิ
เวิลี่า 08.00 น. แลี่ะ 18.00 น. ห่ร่อการนุ่งกระโปรงแทนการนุ่งซิี�น เป็นติ�น แติ่ในขณะ
เดีัยุวิกัน วัิฒนธรรมบัางส่วินไดั�ห่ายุไปเพื่ราะไม่สอดัคลี่�องกับัสภาพื่ภ้มิสังคมไทยุแลี่ะไม่มี
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รณรงค์การไม่สูบบุหรี่

สังคมยอมรับ

กฎหมายควบคุม จํากัดการสูบบุหรี่

สังคมปลอดบุหร่ี

การสูบบุหรี่เป็นวัฒนธรรมของสังคม

วััฒนธรรมสร�างกฎห้มาย 
ไม่เพีื่ยุงแติ่กฎห่มายุจะสามารถสร�างวัิฒนธรรมไดั� ใน
บัางกรณีวัิฒนธรรมของสังคมก็เป็นส่วินกระตุิ�นทำาให่�เกิดั
กฎห่มายุไดั� ตัิวิอยุ่างที�เห็่นไดั�ชัื่ดัเจนค่อ การส้บับุัห่รี� ใน
อดีัติไม่กี�ปีที�ผู่้านมา สังคมไทยุเป็นสังคมที�การส้บับุัห่รี�เป็น
วัิฒนธรรมของสังคม แติ่ดั�วิยุการรณรงค์การไม่ส้บับุัห่รี�
ของภาคสังคม จนสามารถสร�างให่�ติระห่นัก ยุอมรับัแลี่ะ
กลี่ายุเป็นสังคมปลี่อดับุัห่รี� รวิมทั�งผู้ลัี่กดัันให่�ประเทศไทยุ
มีกฎห่มายุที�ก�าวิห่น�ามากที�สุดัแห่่งห่นึ�งในการควิบัคุมแลี่ะ
จำากัดัการส้บับุัห่รี�ภายุใติ�นโยุบัายุคุ�มครองผู้้�ไม่ส้บับุัห่รี� 
ดัังนั�น จึงอาจกล่ี่าวิไดั�ว่ิา วัิฒนธรรมสามารถสร�างกฎห่มายุ
ไดั�เช่ื่นกัน

การบัังคับัใชื่�กฎห่มายุกับัผู้้�ไม่ปฏิิบััติิติามกฎห่มายุดัังกล่ี่าวิห่ร่อล่ี่มไปแลี่�วิว่ิามีกฎห่มายุที�
ยุังมีผู้ลี่ใชื่�บัังคับัอยุ้่กำาห่นดัให่�ทำา เชื่่น การสวิมห่มวิก เป็นติ�น อยุ่างไรก็ติาม แม�วิ่าจะมี
วัิฒนธรรมบัางส่วินที�เล่ี่อนห่ายุไปแลี่�วิบั�าง แต่ิก็แสดังให่�เห็่นว่ิา ในบัางเร่�องกฎห่มายุก็เป็น
เคร่�องม่อในการสร�างวัิฒนธรรมไดั� แติ่จะส่บัทอดัติ่อไปห่ร่อไม่ขึ�นกับัคุณค่าที�สังคมนั�นๆ 
จะให่�การยุอมรับั
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04-2 ห้ลัี่กน์ต์ธรรมต�องม่วััฒนธรรมขัองสังคมเปน็รากฐาน 

แม�ประเทศไทยุจะมีกฎห่มายุจำานวินมาก บััญญัติิสาระที�ทันสมัยุ มีบัทลี่งโทษที�รุนแรง แต่ิ
จากการสำารวิจแลี่ะจัดัอันดัับัห่ลัี่กนิติิธรรมของ World Justice Project เม่�อปี 2561 
ประเทศไทยุไดั�รับัการจัดัอยุ้่ในอันดัับัที� 71 จาก 113 ประเทศทั�วิโลี่ก โดัยุห่นึ�งในตัิวิชีื่�วัิดัที�
ไดั�รับัคะแนนน�อยุ ค่อ ประสิทธิภาพื่ในการบัังคับัใชื่�กฎห่มายุ ซึี�งกลุี่่มศึกษาพื่บัวิ่า 
ลี่ายุลัี่กษณ์อักษรของกฎห่มายุกับักฎห่มายุที�ใชื่�ในควิามเป็นจริงไม่สอดัคลี่�องกัน 
กล่ี่าวิค่อ กฎห่มายุที�ออกมาไม่สอดัคลี่�องกับัวิิถีชีื่วิิติแลี่ะวัิฒนธรรมของสังคมส่งผู้ลี่โดัยุติรง
ต่ิอประสิทธิภาพื่ในการบัังคับัใชื่�กฎห่มายุ แลี่ะกฎห่มายุที�ขาดัการบัังคับัใชื่�ที�มีประสิทธิภาพื่
ส่งผู้ลี่โดัยุติรงต่ิอวัิฒนธรรมการเคารพื่กฎห่มายุของคนในสังคม ทั�งสองเห่ตุิปัจจัยุนี�ผู้้กกัน
เป็นวิงจร ส่งผู้ลี่ต่ิอกันแลี่ะกัน แลี่ะกระทบัโดัยุติรงต่ิอควิามเป็นสังคมนิติิธรรม ดัังแสดังไดั�
ดัังภาพื่

ในประเด็ันนี� ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรพื่บัวิ่า กฎห่มายุกับัวัิฒนธรรมมีควิามสัมพัื่นธ์กันอยุ่าง
แท�จริง แลี่ะ ห่ลัี่กนิติิธรรม (Rule of Law) ซึี�งประกอบัดั�วิยุ ตัิวิกฎห่มายุ แลี่ะระบับัการ
บัังคับัใชื่�กฎห่มายุ นั�น จะติ�องถ้กคำ�าดั�วิยุวัิฒนธรรมของสังคม โดัยุเฉพื่าะวัิฒนธรรมในการ
เคารพื่กติิกา ดัังนั�น แม�สังคมนั�นจะอยุ้่ไดั�ดั�วิยุห่ลัี่กนิติิธรรมโดัยุปราศจากการยุอมรับัห่ร่อ
วัิฒนธรรมของการเคารพื่กฎกติิกาก็ติาม แต่ิสังคม กระบัวินการการยุุติิธรรม แลี่ะห่ลัี่ก
นิติิธรรมของสังคมนั�นจะไม่สามารถคงอยุ้ไ่ดั�อยุ่างแข็งแรง

สามมุมประกอบส�าคัญขัองห้ลัี่กน์ต์ธรรม

วัฒนธรรมของสังคม
การเคารพกฎหมายของสังคม

กฎหมาย ระบบการบังคับใช้กฎหมาย
RoL

Rule of Law (RoL)
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สามมุมประกอบส�าคัญขัองวััฒนธรรมแห่้งการเคารพักต์กา

มุมท่ี่�ห้นึ�ง: การสร�างคุณค่าขัองสังคมร่วัมกัน

มุมท่ี่�สอง: การสร�างการกระที่�าขัองสังคมร่วัมกัน 

มุมท่ี่�สาม: การสร�างระบบควับคุมขัองสังคม

จากการศึกษาพื่บัว่ิา วัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่กติิกา ประกอบัดั�วิยุ ปัจจัยุสำาคัญ 3 ประการ
เป็นสามมุมประกอบัของสามเห่ลีี่�ยุมวัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่กติิกา ไดั�แก่  
(1) คุณค่าร่วิมกันของสังคม (Shared Common Value)
(2) การกระทำาร่วิมกันของสังคม (Collective Behavior) แลี่ะ 
(3) ระบับัการควิบัคุมทางสังคมที�เข�มแข็ง (Social Control System)

ปัจจัยุแรก “การสร�างแลี่ะยุอมรับัคุณค่าของสังคมร่วิมกัน” เป็นปัจจัยุสำาคัญที�สุดัที�จะ
ทำาให่�วัิฒนธรรมมีขึ�นเป็นแบับัแผู้นแลี่ะส่บัทอดัต่ิอไปไดั� โดัยุติ�องร้�ว่ิาสิ�งนั�นมีคุณค่าอยุ่างไร 
เห่ตุิใดัจึงติ�องปฏิิบััติิติามกติิกา แลี่ะห่ากไม่ปฏิิบััติิแลี่�วิจะเกิดัผู้ลี่กระทบัอยุ่างไรต่ิอสังคมนั�น
อยุ่างไร กลี่่าวิค่อ  คนในสังคมติ�องติระห่นักในคุณค่าของสิ�งใดัสิ�งห่นึ�งร่วิมกันแลี่ะมุ่งไป
ส่้เป้าห่มายุอยุ่างเดีัยุวิกัน

เม่�อคนในสังคมติระห่นักถึงคุณค่าของสิ�งใดัสิ�งห่นึ�งร่วิมกันแลี่�วิ คนในสังคมติ�องมี “การกระทำาแลี่ะ
พื่ฤติิกรรมร่วิมกัน” บัางอยุ่างที�จะรักษาคุณค่าของสิ�งนั�นๆ ไวิ� ทั�งนี� การกระทำาของคนใดัคนห่นึ�ง
ไม่สามารถทำาให่�เกิดัวัิฒนธรรมไดั� จะติ�องเป็นการกระทำาร่วิมกัน (Collective behavior) 
ของคนในสังคมนั�น 

เม่�อคนในสังคมมีการกระทำาร่วิมกันเพ่ื่�อรักษาคุณค่าของสังคมไวิ�แลี่�วิ จะติ�องมีระบับัการ
จัดัการห่ร่อระบับัควิบัคุมของสังคม (Social Control System) สำาห่รับัการกระทำาที�ฝ่่าฝ้่น
ห่ร่อลี่ะเมิดัไปจากคุณค่าแลี่ะการกระทำาของคนอ่�นๆ ในสังคม ซึี�งสอดัคลี่�องกับัสิ�งที�

CoL คุณค่าร่วมกันของสังคม
Shared Common VALUE

การกระทําในสังคม
Collective BEHAVIORS

ระบบควบคุมของสังคม
Social-Control SYSTEM

Culture of Lawfulness (CoL)
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“ห้ลัี่กน์ต์ธรรม” ค��าจุนด็�วัย “วััฒนธรรมแห่้งการเคารพักต์กา”

ผู้้�ช่ื่วิยุศาสติราจารย์ุ ดัร.ธานี ชัื่ยุวัิฒน์ ไดั�ให่�แนวิทางไวิ�ว่ิา ในเร่�องวัิฒนธรรมที�เกิดัขึ�น
โดัยุกติิกา (Rule-based) ติ�องมีระบับัการจัดัการแบับักติิกา (Rule-based) แลี่ะไม่ยุอม
ให่�เกิดัการใชื่�สายุสัมพัื่นธ์ อภิสิทธิ�ห่ร่อสิทธิพิื่เศษใดัๆ แทนการเคารพื่กติิกา เพ่ื่�อให่�เกิดั
ควิามคาดัห่วัิงว่ิาทุกคนในสังคมจะปฏิิบััติิติามแบับัแผู้นเดีัยุวิกันติามห่ลัี่กการ Nash Equilibrium 
ที�นำาเสนอไปข�างติ�น 

สำาห่รับัสังคมไทยุมุมที�สามเป็นเร่�องสำาคัญที�สุดั ซึี�งติ�องไม่อะลุี่�มอล่ี่วิยุ ห่ร่อเปิดัโอกาสให่�มี
การใชื่�อภิสิทธิ� เพื่ราะห่ากเม่�อใดัก็ติามที�ให่�มีการใชื่�สิทธิพิื่เศษไดั� จะมีคนอีกจำานวินห่นึ�งที�
พื่ยุายุามแสวิงห่าแลี่ะใชื่�สิทธิพิื่เศษเช่ื่นว่ิานั�น ส่วินคนจำานวินห่นึ�งที�ไม่มีก็จะร้�สึกกดัทับั เกิดั
เป็นควิามเห่ล่ี่�อมลี่ำ�า แลี่ะอาจกลี่ายุเป็นควิามแติกแยุกแลี่ะปฏิิเสธคุณค่าของการเคารพื่ต่ิอ
กติิกาในที�สุดั 

ดัังที�ไดั�นำาเสนอมาแลี่�วิว่ิา “สามเห่ลีี่�ยุมห่ลัี่กนิติิธรรม” ซึี�งประกอบัดั�วิยุ กฎห่มายุแลี่ะการ
บัังคับัใชื่�กฎห่มายุ จะเข�มแข็งไดั�ติ�องมีวัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่กติิกาเป็นรากฐาน ซึี�ง
รากฐานวัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่กติิกาประกอบัดั�วิยุ “สามเห่ลีี่�ยุมองค์ประกอบัวัิฒนธรรม
แห่่งการเคารพื่กติิกา” ไดั�แก่ คุณค่าร่วิมกันของสังคม การกระทำาร่วิมกันของสังคม แลี่ะ
ระบับัการจัดัการทางสังคม ดัังปรากฏิติามภาพื่

CoL

การกระทําในสังคม
Collective BEHAVIORS

ระบบควบคุมของสังคม
Social-Control SYSTEM

คุณค่าร่วมกันของสังคม
Shared Common VALUE

วัฒนธรรมของสังคม
การเคารพกฎหมายของสังคม

กฎหมาย ระบบการบังคับใช้กฎหมาย

RoL

Rule of Law (RoL) & Culture of Lawfulness (CoL)

Politics

Norms

Participation of
Synergized Active 
Citizens
- Involvement
- Empowerment

- Education
- Mass Media
- Social Media
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จากการศึกษา ผู้้�เข�าร่วิมห่ลัี่กส้ติรพื่บัว่ิา มีควิามสัมพัื่นธ์โดัยุติรงระห่ว่ิาง “สามเห่ลีี่�ยุมห่ลัี่ก
นิติิธรรม” แลี่ะ “สามเห่ลีี่�ยุมวัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่กติิกา” โดัยุห่ากเรานำาสามเห่ลีี่�ยุม
ทั�งสองพัื่บัประกบักันขึ�น เราจะเห็่นควิามสอดัคลี่�องของ “ห่ลัี่กนิติิธรรม” แลี่ะ “วัิฒนธรรม
แห่่งการเคารพื่กติิกา”  กล่ี่าวิค่อ 

ดั�านล่ี่างสุดัอันเป็นรากฐานนั�น ไดั�แก่ วัิฒนธรรมของสังคมจะติ�องสอดัคลี่�องกับัคุณค่าที�
สังคมมีร่วิมกัน 

มุมห่นึ�งสำาห่รับัการสร�างวัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่กติิกา ไดั�แก่ การกระทำาร่วิมกันของ
สังคมเพ่ื่�อรักษาไวิ�ซึี�งคุณค่า เม่�อพัื่บัขึ�นไปประกบักับัห่ลัี่กนิติิธรรมในส่วินของกฎห่มายุ ซึี�ง
ก็ค่อการวิางแบับัแผู้นการกระทำาของคนในสังคมนั�นเอง 

ส่วินมุมสุดัท�ายุสำาห่รับัการห่ล่ี่อห่ลี่อมวัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่กติิกา ไดั�แก่ ระบับัควิบัคุม
ของสังคม ซึี�งเม่�อพัื่บัขึ�นไปจะประกบักับัส่วินของระบับัการบัังคับัใชื่�กฎห่มายุของสามเห่ลีี่�ยุม
ห่ลัี่กนิติิธรรมพื่อดีั 

จึงทำาให่�เห็่นว่ิา สามเห่ลีี่�ยุมทั�งสองนี�สัมพัื่นธ์แลี่ะสอดัคลี่�องกันอยุ่างแยุกไม่ออก

04-3 ปจัจัยในการส่งเสร์มการสร�างวััฒนธรรมแห่้งการเคารพักต์กา

การม่ส่วันร่วัม 
ปัจจัยุห่ลัี่กที�พื่บัว่ิาเป็นเร่�องสำาคัญที�สุดัของการที�จะสร�างวัิฒนธรรมไดั�ค่อ “การมีส่วินร่วิม” 
การมีส่วินร่วิมในที�นี�มีผู้ลี่โดัยุติรงต่ิอการสร�าง “การกระทำาร่วิมกัน” แลี่ะ “ระบับัควิบัคุม
ที�ดีั” ของสังคม กล่ี่าวิค่อ โดัยุปกติินั�นห่ากเป็นเร่�องของกฎห่มายุ รัฐจะเป็นผู้้�มีอำานาจ
ห่น�าที�ในการออกกฎห่มายุแลี่ะบัังคับัใชื่�กฎห่มายุซึี�งอาจไม่ไดั�รับัการยุอมรับัจากสังคม ใน
ขณะที�การสร�างวัิฒนธรรมห่ร่อแบับัแผู้นของสังคมนั�น จะติ�องเกิดัจากคนในสังคมเป็น
ห่ลัี่ก จะมีเฉพื่าะจากรัฐส่้ประชื่าชื่น (Top to bottom) ไม่ไดั� แต่ิจะติ�องดึังให่�คนเข�ามามี
ส่วินร่วิมแลี่ะเป็นแรงพื่ลัี่งในการทำางานให่�มากที�สุดั (Bottom to top) โดัยุมีการศึกษา 
การทำาให่�ด้ัเป็นแบับัอยุ่าง แลี่ะการใชื่�ส่�อสังคมออนไลี่น์ เป็นเคร่�องม่อ 

การใช่�สื�อสังคม (Social Media) 
ส่�อสังคม (Social Media) โดัยุเฉพื่าะระบับัส่�อสังคมออนไลี่น์ในปัจจุบัันไม่วิ่าจะอยุ้่ใน
ร้ปแบับัใดั เป็นเคร่�องม่อที�ทรงพื่ลัี่งในการกระตุิ�นให่�เกิดัการเปลีี่�ยุนแปลี่งของสังคมแลี่ะ
วัิฒนธรรมไดั�ง่ายุขึ�น ซึี�งควิรนำามาใชื่�เป็นปัจจัยุเสริมให่�เห่มาะ 
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05 บที่สรุป

นิติิธรรมกับัวัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่กติิกานั�น ไม่ใช่ื่เพีื่ยุงส่งเสริมซึี�งกันแลี่ะกัน แต่ิสองสิ�ง
นี�สอดัคลี่�องกันแลี่ะแยุกจากกันไม่ไดั� สำาห่รับัวัิฒนธรรมแห่่งการเคารพื่กติิกาสามารถสร�าง
ไดั�โดัยุสังคมติ�องยุดึัห่ลัี่กปฏิิบััติิดัังต่ิอไปนี� 
 

 > ยุึดัมั�นในคุณค่าการปฏิิบััติิติามกฎห่มายุ (Uphold to lawful value) วิ่าดั�วิยุการ
เคารพื่กติิกาแลี่ะระวัิงผู้ลี่กระทบัต่ิอผู้้�อ่�นแลี่ะส่วินรวิม
 > ไม่กระทำาการใดัที�ไม่ถก้กฎห่มายุแลี่ะปฏิเิสธที�จะใชื่�สทิธพิื่เิศษ (Say no to unlawful 
behaviors and privileges) ดั�วิยุการไม่กระทำาการใดัที�ลี่ะเมิดัติ่อกติิกาแม�เพีื่ยุง
เล็ี่กน�อยุ แลี่ะจะไม่ใชื่�สายุสัมพัื่นธ์ในการทำาให่�รอดัพื่�นจากการถ้กลี่งโทษโดัยุกฎห่มายุ
ห่ร่อทางสังคม 
 > ไม่ทนติ่อการลี่ะเมิดัติ่อกฎห่มายุ (Zero tolerance to unlawful behaviors and 
privileges) ดั�วิยุการไม่ยุอมมีการลี่ะเมิดัต่ิอกติิกาห่ร่อยุอมให่�มีการใชื่�สิทธิพิื่เศษใดัๆ 
โดัยุทำาให่�ระบับัควิบัคุมทางสังคมที�เข�มแข็ง 

วัฒนธรรมแห่งการเคารพกฎหมายและกติกาเกิดได้โดย

Uphold to Lawful Value ยึดมั่นการเคารพกติกาและระวัง
ผลกระทบต่อผู้อื่นและส่วนรวม

Say No to Unlawful 
Behaviors and Privileges

ไม่ทําส่ิงท่ีละเมิดกติกาแม้เพียงเล็กน้อย 
และไม่ใช้อภิสิทธ์ิ เพ่ือให้ตัวเอง
หรือพรรคพวกรอด

Not Tolerant to Unlawful 
Behaviors and Privileges

ไม่ยอมทนให้มีการละเมิดกฎ-กติกา 
และสร้างระบบควบคุมกดดันทาง
สังคม
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ภ�คำผนำวก
01 การบรรยายหั้วัขั�อ “The root of Thailand’s culture of Lawfulness” 
วัินที� 17 พื่ฤษภาคม 2561

ว์ัที่ยากร
ผู้ศ.ดัร.ธานี ชัื่ยุวัิฒน์ 
อาจารยุ์ประจำาแลี่ะผู้้�อำานวิยุการ ศ้นยุ์เศรษฐศาสติร์พื่ฤติิกรรมแลี่ะการทดัลี่อง 
คณะเศรษฐศาสติร์ จุฬาลี่งกรณ์มห่าวิิทยุาลัี่ยุ 

02 การเสวันาหั้วัขั�อ “Culture of Lawfulness in the Context of Thailand”  
วัินที� 17 พื่ฤษภาคม 2561
ผ้่�ร่วัมเสวันา 

1 คุณสุรเสกข์ ยุุทธิวิัฒน์  ผู้้�ก่อติั�งรายุการ “Toolmorrow”
2 คุณสุทธิพื่งษ์ สุริยุะ   ผู้้�ก่อติั�งชืุ่มชื่นมีชื่ีวิิติ จังห่วิัดับัึงกาฬ 
3 ผู้ศ.ดัร.ดัวิงใจ ห่ล่ี่อธนวิณิชื่ยุ์  คณะพื่าณชิื่ยุศาสติร์แลี่ะการบัญัชื่ ีมห่าวิทิยุาลี่ยัุธรรมศาสติร์
4 พื่ลี่.ติ.ติ.ธัชื่ชื่ัยุ ปิติะนีลี่ะบัุติร   รองผู้้�บััญชื่าการติำารวิจภ้ธรภาค ๒ 

ด็�าเน์นรายการโด็ย 
ผู้ศ.ดัร.ปารีณา ศรีวินิชื่ยุ์       คณะนิติิศาสติร์ จุฬาลี่งกรณ์มห่าวิิทยุาลัี่ยุ 

03 การประชุ่มเจาะลึี่กหั้วัขั�อ “ถอด็บที่เร่ยนการสร�างวััฒนธรรมแห่้งการเคารพักต์กาในบร์บที่ต่างๆ” 
วัินที� 3 กรกฎาคม 2561

ผ้่�น�าประชุ่ม 
นายุพุื่ทธิพื่งษ์ ปุณณกันต์ิ   ตัิวิแทนกลุ่ี่ม JUSTICE-RoLD รุ่น 2
ผู้ศ.ดัร.ปารีณา ศรีวินิชื่ยุ์   ตัิวิแทนกลุ่ี่ม JUSTICE-RoLD รุ่น 2
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ผ้่�ร่วัมประชุ่ม  
1 คุณจินดัารันติ์ มณีเติิม   นายุกสมาคมศิษยุ์เก่าโรงเรียุนมีชื่ัยุพื่ัฒนา
2 คุณอนัติติา ไชื่ยุโคติร   ศิษยุ์เก่าโรงเรียุนมีชื่ัยุพื่ัฒนา
3 คุณพื่ัชื่รินทร์ ซีำาศิริพื่งษ์   สมาชื่ิกโครงการเยุาวิชื่นภิวิัฒน์รุ่น 1
4 คุณจักรวิี วิิสุทธิผู้ลี่   สมาชื่ิกโครงการเยุาวิชื่นภิวิัฒน์รุ่น 4
5 คุณณัฐคณา ชืุ่มพื่ลี่   คุณคร้จากโรงเรียุนปิยุชื่าติิพื่ัฒนาในพื่ระราชื่้ปถัมภ์ฯ
6 คุณกวิินนา มั�นห่มายุ   คุณคร้จากโรงเรียุนปิยุชื่าติิพื่ัฒนาในพื่ระราชื่้ปถัมภ์ฯ
7 ดัร.จุฬากรณ์ มาเสถียุรวิงศ์   ผู้้�อำานวิยุการสถาบัันรามจิติติิ
8 ผู้ศ.ดัร.วิิโรจน์ วิาทินพื่งศ์พื่ันธุ์  คณะนิติิศาสติร์ จุฬาลี่งกรณ์มห่าวิิทยุาลี่ัยุ
9 คุณแวิวิ สวิ่างแจ�ง   ติัวิแทนจากชืุ่มชื่นท่องเที�ยุวิยุั�งยุ่น
10 คุณสำาราญ คงจินดัา   ติัวิแทนจากชืุ่มชื่นท่องเที�ยุวิยุั�งยุ่น
11 ผู้้�ขับัจักรยุานยุนติ์รับัจ�าง (ไม่ประสงค์ออกนาม)

การด็�าเน์นการ
• วั์ธ่การเก็บขั�อม้ลี่ จัดัการประชืุ่มกลุี่่มยุ่อยุกับัตัิวิแทนกลีุ่่มติ่างๆ จำานวิน 6 กลีุ่่ม ไดั�แก่ กลีุ่่มคร้

แลี่ะนักเรียุนสถานศึกษาระดัับัชัื่�นมัธยุมศึกษา กลุี่่มนักศึกษาระดัับัปริญญาติรี กลุี่่มคร้ผู้้�บัริห่าร 
กลุี่่มนักวิิชื่าการ กลุี่่มผู้้�นำาชุื่มชื่น แลี่ะกลุี่่มอาชีื่พื่รับัจ�างอิสระ

• ประเด็็นค�าถาม 
ปัญห่า สาเห่ตุิ ปัจจัยุที�ทำาให่�คนไทยุไม่เคารพื่กติิกา
ปัจจัยุที�ทำาให่�คนไทยุเคารพื่กติิกา
แนวิทางในการผู้ลัี่กดัันให่�เกิดัสังคมแห่่งการเคารพื่กติิกา
กลุ่ี่มคำาถามที� 1: เจาะลึี่กการเคารพื่กติิกาในสังคมของแต่ิลี่ะท่าน
กลุ่ี่มคำาถามที� 2: สังคมไทยุเป็นสังคมแห่่งการเคารพื่กติิกาห่ร่อไม่ 
กลุ่ี่มคำาถามที� 3: แนวิทางที�ทำาให่�ชุื่มชื่นของแต่ิลี่ะท่านเป็นสังคมแห่่งการเคารพื่กติิกา
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ร�ยช่ื่�อคำณะทำ�ง�นำกลุ่่�ม JUSTICE
*ชื่�อแลี่ะต�าแห้น่งขัณะเขั�าร่วัมห้ลัี่กส้ตร

ด็ร.กลี่ย์วััฒน์ สาขัากร   

นักวิิชื่าการสิ�งแวิดัลี่�อมชื่ำานาญการพิื่เศษ 

สำานักงานนโยุบัายุแลี่ะแผู้นทรัพื่ยุากรธรรมชื่าติิแลี่ะสิ�งแวิดัลี่�อม

กระทรวิงทรัพื่ยุากรธรรมชื่าติิแลี่ะสิ�งแวิดัลี่�อม

ด็ร.จุฑ์าท์ี่พัย์ มณ่พังษ์  

ผู้้�จัดัการแผู้นงาน 

สถาบัันสิ�งแวิดัลี่�อมไทยุ

ด็ร.ที่วัารัฐ ส้ตะบุตร    

ผู้้�อำานวิยุการ สำานักงานนโยุบัายุแลี่ะแผู้นพื่ลัี่งงาน 

กระทรวิงพื่ลัี่งงาน

นายธเนศั วัรศัรัณย์   

กรรมการผู้้�จัดัการ 

บัริษัท ไทยุเจมส์มาร์ท ดีัเวิลี่�อปเมนท์ จำากัดั

นายบัณฑ์์ต ที่องด่็    

นายุกสมาคมผู้้�กำากับัภาพื่ยุนติร์ไทยุ 

สมาคมผู้้�กำากับัภาพื่ยุนติร์ไทยุ

นายพัร�อม ส์ร์สันต์   

ผู้้�อำานวิยุการอาวุิโส ฝ่่ายุพัื่ฒนาธุรกิจแลี่ะกลี่ยุุทธ์

บัริษัท เอเซีียุ พื่ลัี่ส กรุ�ป โฮลี่ดิั�งส์ จำากัดั (มห่าชื่น)

นายพุัที่ธ์พังษ์ ปณุณกันต์  

กรรมการผู้้�จัดัการ 

บัริษัท อธีนา เอเชีื่ยุ จำากัดั

นายก่รต์ แก่นแก�วั   

อัยุการจังห่วัิดัประจำาสำานักงานอัยุการส้งสุดั 

สำานักงานอัยุการจังห่วัิดัพัื่ทยุา

นายเกร่ยงชั่ย บุญโพัธ์�อภ์ช่าต์  

Chief financial officer 

บัริษัท ซีีพีื่ ออลี่ล์ี่ จำากัดั (มห่าชื่น)

นางสาวัธณ์กานต์ พัรพังษาโรจน์ 

ผู้้�อำานวิยุการฝ่่ายุออกแบับัแลี่ะพัื่ฒนาผู้ลิี่ติภัณฑ์์ 

บัริษัท ลัี่คกี�พื่ลัี่ส จำากัดั

พัลี่ต�ารวัจตร่ ด็ร.ธัช่ชั่ย ปิตะน่ลี่ะบุตร  

รองผู้้�บััญชื่าการติำารวิจภ้ธรภาค 2

กองบััญชื่าการติำารวิจภ้ธรภาค 2

ผ้่�ช่่วัยศัาตราจารย์ ด็ร.ปาร่ณา ศัร่วัน์ช่ย์ 

คณบัดีั คณะนิติิศาสติร์ 

จุฬาลี่งกรณ์มห่าวิิทยุาลัี่ยุ

นางสาวัพ่ัรานันท์ี่ ปัญญาวัรานันท์ี่  

ผู้้�จัดัการโครงการควิามรับัผิู้ดัชื่อบัต่ิอสังคม

สถาบัันคีนันเอชัื่ยุ

นางสาวัวัรัญญา ศัร่เสวัก 

บัรรณาธิการร่วิมดั�านควิามยุั�งยุ่น 

สำานักข่าวิออนไลี่น์ไทยุพัื่บัลิี่ก�า
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นายว์ัที่นาถ วัรรธนะกุลี่  

กรรมการบัริห่าร รอยุัลี่ คลิี่ฟ โฮเต็ิลี่ส์ กรุ�ป

นายสราวุัธ เบญจกุลี่ 

เลี่ขาธิการ 

สำานักงานศาลี่ยุุติิธรรม

นายสันต์ สาท์ี่พัย์พังษ์  

ประธานคณะทำางานดั�านกฎห่มายุ 

ม้ลี่นิธิอาสา เพ่ื่�อนพึื่�ง (ภาฯ) ยุามยุาก

นางสาวัโสมนัส เจือศัร่กุลี่  

ผู้้�อำานวิยุการสำานักอำานวิยุการพิื่เศษ  

สถาบัันเพ่ื่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทยุ

นาวัาโที่ เอกส์ที่ธ์� เอ่�ยมย์�ม  

ประจำากรมข่าวิทห่ารเร่อ กองทัพื่เร่อ

ผ้่�ช่่วัยศัาสตราจารย์ แพัที่ย์ห้ญ์งศุัภรา เช่าว์ัปร่ช่า
หั่วิห่น�าคณะทำางานรัฐมนติรีช่ื่วิยุว่ิาการกระทรวิงศึกษาธิการ

ว่ัาท่ี่� ร�อยตร่ ด็ร.สฤษด์็� ธัญก์จจานุก์จ 
ผู้้�อำานวิยุการกองการกฎห่มายุ 

ผู้้�อำานวิยุการศ้นยุ์การศึกษานอกที�ตัิ�ง ติรัง 

มห่าวิิทยุาลัี่ยุสวินดุัสิติ

ด็ร.สุธาท์ี่พัย์ ทัี่ศันชั่ยกุลี่  

ผู้้�พิื่พื่ากษาชัื่�นติ�นประจำาสำานักประธานศาลี่ฎีกา 

สำานักงานศาลี่ยุุติิธรรม

นางสาวัอล์ี่สา พัันธุศัักด์็� 
กรรมการผู้้�จัดัการ 

บัริษัท ทิฟฟานีโชื่ว์ิ พัื่ทยุา จำากัดั

นางสาวัเอด็�า จ์รไพัศัาลี่กุลี่  

กรรมการผู้้�จัดัการ เทใจดัอทคอม | ชุื่มชื่นการให่�เพ่ื่�อคนไทยุ
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