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ตอน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจ าภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ 
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ในปัจจุบันเรือนจ าหลายประเทศได้น า แนวคิดความร่วมมือการด าเนินงานเรือนจ าระหว่าง
ประเทศในระดับภูมิภาคภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม 
มาใช้ในการด าเนินงานเรือนจ าให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการยอมรับและเพ่ือความไว้วางใจของประชาชนในหลาย
ประเทศ เช่น เรือนจ าในสหภาพยุโรป เมื่อ  พฤศจิกายน 2013 เรือนจ าในสหภาพยุโรปหลายประเทศ   เช่น 
เบลเยี่ยม เยอรมัน อิตาลี เป็นต้น ได้จัดให้มี การประชุมข้ึนในหัวข้อเรื่อง แนวโน้ม การออกแบบและ         
การด าเนินงานเรือนจ าฯ ภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม     
ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม  เรือนจ าในโรมาเนียและบัลแกเรีย เมื่อ  กันยายน 2014  ส านักงาน
คณะกรรมการแห่งชาติเรือนจ าโรมาเนีย และ กรมราชทัณฑ์ บัลแกเรียภายใต้การสนับสนุนขององค์การ
สหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม ไดจ้ัดให้มีพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานเรือนจ าของทั้งสองประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ ดิมายแอท วานา บัลแกเรีย เป็นต้น ส าหรับ
เนื้อหา สาระ ของบทความ เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจ าภายใต้การสนับสนุนขององค์การ
สหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC)  
ที่น าเสนอในบทความนี้ ได้แก่ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเรือนจ าอเมริกากลางและสาธารณรัฐโดมิกัน 
โดยจะเป็นการกล่าวถึงความเป็นมา และการด าเนินงาน โดยสังเขป ดังนี้ 

 
 

 
 

สภากรรมการเรือนจ าอเมริกากลางและสาธารณรัฐโดมิกันเข้าร่วมประชุม                                  
ณ เมืองกัวเตมาลา ปี 2014 
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                        สภาเรือนจ ายุโรประชุม                                              
ณ กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียม ปี 2013 

 

 

    สภาเรือนจ าโรมาเนียและบัลแกเรียลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานเรือนจ า              
ณ ประเทศบัลแกเรีย ปี 2014   

 ความเป็นมา 
 

                     ความเป็นมาของการแก้ไขปญัหายาเสพตดิในเรือนจ าอเมริกากลางและสาธารณรัฐโดมิกัน 
ภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.prisonsystems.eu 
/index.php/news พบว่า  แนวคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเรือนจ าอเมริกากลางและสาธารณรัฐ     
โดมิกันเกิดข้ึนจากผลการสัมมนาระหว่างประเทศเพ่ือการวางแนวทางนโยบายเรือนจ า ณ เมือง กัวเตมาลา  
เมื่อวันที่  5 - 6 ธันวาคม 2013 จัดประชุมโดยกรมราชทัณฑ์กัวเตมาลา มีผู้แทนและ ผู้ประสานงานระดับ
ภูมิภาคจากองค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)  ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์
สาธารณรัฐโดมินิกัน คอสตาริกา เม็กซิโก และสหราชอาณาจักร ฯลฯ ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทน 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3Dips%2540prisonsystems.eu%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.co.th&sl=en&u=http://www.unodc.org/&usg=ALkJrhhlioC9YSd58rTkAPDTOFlDJzr2-A
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ภาคความยุติธรรมในกัวเตมาลา ผู้ แทนขององค์กรสิทธิมนุษยชน ผู้แทนของมหาวิทยาลัย และผู้ แทน        
ของสมาคมวิชาชีพราชทัณฑ์ และอ่ืนๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน เข้าร่วมประชุม  

 

 
 

การสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อการวางนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเรือนจ า                         
ณ เมืองกัวเตมาลา 2013 

 

การสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อการวางนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเรือนจ า                        
ณ เมืองกัวเตมาลา 2013 

 การด าเนินงาน 
 

                      การด าเนินงานด้านการแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสภาเรือนจ าอเมริกากลาง และ สาธารณรัฐ  
โดมิกัน (CODESIP) ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.prisonsystems.eu/ พบว่า สภา เรือนจ าอเมริกากลาง
และสาธารณรัฐโดมิกัน ได้ก่อตั้งขึ้นท่ีสาธารณรัฐกัวเตมาลา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2014 เป็นผล             
การด าเนินงานต่อยอดจากการสัมมนาระหว่างประเทศเพ่ือวางนโยบาย และ แนวทางการด าเนินงานเรือนจ า        
ณ เมืองกัวเตมาลา เมื่อวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2013 ภายใต้กรอบแนวคิดความร่วมมือและนโยบายการพัฒนา 
เรือนจ าในกัวเตมาลา โดย การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม ( UNODC) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ปฏิรูปการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรมและ       

http://www.prisonsystems.eu/
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การปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างเรือนจ าของประเทศท่ีเข้าร่วมในสภากรรมการบริหารเรือนจ าฯ โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 
CODESIP จากประเทศอเมริกากลางและสาธารณรัฐโดมิกัน ได้แก่ ปานามา กัวเตมาลา สาธารณรัฐโดมินิกัน 
และเอลซัลวาดอร์    ส่วนประเทศ ฮอนดูรัส คอสตาริกา ประเทศเบลีส นิคารากัว ซึ่งทางประเทศผู้ก่อตั้งคาด
ว่าจะเข้าร่วมโครงการในเร็วๆนี้ 
 

 บริบทว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเรือนจ าไทยภายใต้การสนับสนุนขององค์การ
สหประชาชาติ 

                     ในปจัจบุนักรมราชทัณฑ์ของไทย ไดมี้การด าเนินงานภายใตแ้นวคิดความร่วมมือกับ       
กรมราชทัณฑ์ของประเทศต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาราชทัณฑ์อาเซียน การ ร่วมประชุมประจ าปีของสมาคม
การราชทัณฑ์และเรือนจ าระหว่างประเทศ – ICPA แต่ยังไม่มีการก่อตั้ง สภากรรมการบริหารเรือนจ าภายใต้
แนวคิดความร่วมมือกับประเทศต่างๆในระดับภูมิภาคที่สนับสนุนโดยองค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและ
อาชญากรรม (UNODC)  
 

                     แตใ่นทางปฏิบัติในขณะนี้ไดมี้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สถาบัน             
เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย TIJ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศไดป้ระสานความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ
ด้านการป้องกันยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรม  ในการพัฒนาปรับปรุงเรือนจ า การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ต้องขัง และผลักดันให้มีการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าตามมาตรฐานสากลตามข้อก าหนด
กรุงเทพ และเม่ือวันที่ 22 กันยายน 2557 TIJ ได้รับการประสานงานจาก UNODC ให้ท าการต้อนรับ      
คณะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม และ กระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลเนปาล รวมถึงผู้แทนองค์การอนามัยโลก
ประจ าสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบงานราชทัณฑ์
และการบริหารงานด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคเอดส์ของไทย ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง 
   

 
 

TIJ ภายใต้การประสานงานจาก UNODC ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเนปาล เข้าศึกษาดูงานราชทัณฑ์         
ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง  
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TIJ ต้อนรับคณะผู้แทนเนปาล  
 

 โดยสรุป 
 

                      การแก้ไขปญัหายาเสพตดิในเรือนจ า ภายใตก้ารสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ      
ของสภาเรือนจ าอเมริกากลางและสาธารณรัฐโดมิกัน ที่ได้ด าเนินการภายใต้ แนวคิดในการสร้างความร่วมมือ
การด าเนินงานเรือนจ าระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ
ด้านยาเสพติดและอาชญากรรม ( UNODC) นับเป็นนวัตกรรมใหม่ ในปี 2014 ที่กรมราชทัณฑ์         
หลายประเทศ เช่น เบลเยี่ยม โรมาเนีย บัลแกเรีย ปานามา กัวเตมาลา สาธารณรัฐโดมินิกัน และเอลซัลวาดอร์ 
ได้น ามาใช้ในการด าเนินงานเรือนจ าให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือการยอมรับ และ เพื่อความไว้วางใจของประชาชน  
ส าหรับเรือนจ าของประเทศไทยยังไม่พบข้อมูลว่ามีการด าเนินการภายใต้แนวคิดในการสร้างความร่วมมือ     
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเรือนจ าระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนขององค์การ
สหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม ( UNODC) โดยตรง คงมีแต่เพียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
ในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย TIJ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีภารกิจ
หลักด้านการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งใน และ ต่างประเทศ          
ที่ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) 
โดยได้มีการประสานงานในบางเรื่องผ่านมาทางเรือนจ า ดังนั้น การน าบทความเรื่องการแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติดในเรือนจ าภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติของสภากรรมการบริหารเรือนจ า
อเมริกากลางและสาธารณรัฐโดมิกันมาน าเสนอในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงบริบท               
/ทิศทางความเคลื่อนไหวของนวัตกรรมเรือนจ าใหม่ล่าสุดในปี 2014 ของเรือนจ า หรือ กรมราชทัณฑ์          
หลายประเทศในระดับภูมิภาคที่ได้ด าเนินงานภายใตค้วามร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ             
ด้านการป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม  

..................................  



 
 

 


