
1

(รางแปล)

การทํากฎหมายใหเกิดประโยชนตอทุกคน
Making the law Work for Everyone

ชุดที่ 1 
รายงานของคณะกรรมาธิการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจน

Volume I
Report of the Commission on Legal Empowerment of the Poor

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2551
โดยคณะกรรมาธิการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจน
และโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
1 ยูเอ็นพลาซา  นิวยอรค  นิวยอรค  10017

ขอคิดเห็นที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้เปนขอคิดเห็นสวนตัวของผูเขียนและไมจําเปนตองเปนขอคิดเห็นของ
สหประชาชาติหรือโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ



2

คํานํา

ในนิวยอรคเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา นายบันคีมุน เลขาธิการสหประชาชาติและผมไดกลาวถึงความจําเปน
ในการสนับสนุนประชาคมระหวางประเทศใหเรงสรางความกาวหนาเพื่อการบรรลุเปาหมายเพื่อการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ โดยขอเรียกรองในการดําเนินการมุงเนนไปที่การระดมความรวมมือทั้งจากภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน องคกรเอกชน และชุมชน เพื่อสรางความสําเร็จใหแกเปาหมายเพื่อการพัฒนาแหงสหัสวรรษมาก
ยิ่งขึ้น รัฐบาลแหงสหราชอาณาจักรจะชวยผลักดันเพื่อใหเกิดการเรงรัดการดําเนินการในทุกวิถีทางโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในป 2551  รวมถึงการแสดงบทบาทในกลุม G8 และสหภาพยุโรปดวย

การทําใหกฎหมายเกิดประโยชนตอทุกคน ใชวิธีการสํารวจประเด็นปญหาที่มีอิทธิพลอยางลึกซึ้งตอศักยภาพ
ของมนุษยและความกาวหนาของเปาหมายเพื่อการพัฒนาแหงสหัสวรรษ สามปกอนกลุมนักวิชาการที่มี
ชื่อเสียง อดีตผูนําประเทศ  ผูกําหนดนโยบายอาวุโส และนักคิด ไดมารวมตัวกันเพื่อสํารวจประเด็นปญหาใน
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจน

ผมขอแสดงความชื่นชมในผลงานสุดทายของเพื่อนเกาของผม ผมเห็นดวยกับสิ่งที่คนพบในภาพรวมที่วา
หากมีการขยายผลการใหความคุมครองทางกฎหมาย คนจนยอมมีโอกาสดีขึ้นที่จะหลุดพนจากความยากจน

รายงานไดใหความสําคัญกับการกีดกันทางกฎหมายวาสาเหตุหลายประการและมีลักษณะเฉพาะในแตละประเทศ 
อยางไรก็ตาม มีความเกี่ยวโยงรวมกันสี่ประการที่ปรากฏใหเห็น ประการแรกไดแกการเสริมสรางศักยภาพ
ทางกฎหมายจะไมมีความเปนไปไดหากคนจนถูกกีดกันไมใหเขาถึงระบบความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
ประการที่สองคือคนจนสวนใหญในโลกไมมีสิทธิทางทรัพยสินที่มีประสิทธิผลและศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ยังไมถูกดึงออกมาใช ประการที่สามไดแกคนจนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงและเด็กตองทนทุกขทรมานกับ
สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัยเพราะนายจางมักจะประกอบกิจการอยูนอกระบบกฎหมาย และประการที่สี่
คือคนจนถูกปฏิเสธโอกาสทางเศรษฐกิจเนื่องจากทรัพยสินและธุรกิจของเขาไมไดรับการยอมรับตามกฎหมาย 
และเปนเหตุใหไมสามารถเขาถึงสินเชื่อ การลงทุน หรือตลาดในระดับโลกและในระดับทองถิ่น

รัฐบาลแหงสหราชอาณาจักรใหคํามั่นสัญญาวาจะมุงทํางานเพื่อการขจัดความยากจนและความออนแอของ
คนจนดวยการใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนาและเอาชนะปญหา เชน การบรรเทาปญหาหนี้สิน 
เรากําลังรวมมือกับหุนสวนในการใหคําแนะนําแกรัฐบาลและองคกรใหความชวยเหลือในดานนโยบายเพื่อ
ชวยใหเกิดการมีสวนรวมของคนจนในความเติบโตทางเศรษฐกิจและเพื่อการลดความยากจน รายงานฉบับนี้
เปนผลงานการวิจัย วิเคราะห และปรึกษาหารือโดยผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศและเจาหนาที่ในประเทศ
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กําลังพัฒนากวา 20 ประเทศ ซึ่งจะกระตุนใหเกิดการอภิปรายและการหาเหตุผลที่ทําใหเกิดความกาวหนาใน
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ

โดยรูปธรรมเราไดเดินทางมากวาครึ่งทางแลวนับจากป 2000 ถึงป 2015  อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงเรา
ยังคงอยูหางไกลจากความสําเร็จอีกนับลานไมล ตนปที่ผานมานี้ นายบันคีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ
กําหนดใหป 2008 เปนป “สวนลางของพันลาน” ซึ่งเปนปสําคัญในการปฏิบัติการตามเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ การทําใหกฎหมายเกิดประโยชนตอทุกคนทําใหเกิดสิทธิและเสียงที่จําเปนและมีคุณคาตอ
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางที่จะชวยใหคนจนมีเครื่องมือที่มีคุณคาที่จะใชดึงตัวเองออกจากความยากจน

กอรดอน บราวน
นายกรัฐมนตรีแหงสหราชอาณาจักร
อดีตคณะกรรมาธิการ
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อารัมภบท

ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ผูแทนคณะกรรมาธิการเสริมสรางศักยภาพใหคนจนไดไปเยี่ยมตลาดทอยซึ่งเปน
ตลาดเปดโลงในยานที่ยากจนในเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา เพื่อใหเห็นภาพของตลาดขอใหลองนึกถึงแหลง
ขายของที่ไมมีกําแพง ไมมีหลังคา และไมมีพื้นโดยรานคาตองวางของขายบนโตะหรือผาหมบนพื้น และ
บริเวณโดยรอบก็เต็มไปดวยความสกปรก มลภาวะ และอาชญากรรม มีน้ําทวมบอย และมีประชาชนจํานวน
หนึ่งในหาที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส นอกจากนี้ ที่อยูอาศัยไมไดรับการจดทะเบียนและอยูในสภาพใกลจะพัง
เต็มที รวมถึงสถานที่ขายของขนาดเล็กที่ใชอาศัยเพื่อประทังชีวิต ผูชายและผูหญิงที่ออนแอเหลานี้เปนผู
เสียเปรียบในทุกทาง ยกเวนเรื่องเดียวคือเขาถูกกําหนดไมใหตกเปนเหยื่อ

ประมาณหนึ่งทศวรรษที่ผานมา พอคาในตลาดไดจัดทําแผนการออมเงินของชุมชนโดยแตละคนตองออม
เงินวันละสิบหาเซนต เงินจํานวนนี้ถูกใชเพื่อการกูยืมสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและเพื่อการพัฒนาชุมชน เชน ที่
อาบน้ําสาธารณะ เงินเพียงสิบหาเซนตตอวันดูเหมือนจะเปนจํานวนที่เล็กนอยมาก แตสําหรับผูที่อยูใน
สถานที่เชนนั้นเงินจํานวนนี้สามารถซื้อเสื้อผาใหมใหลูก ซื้ออาหารใหครอบครัว หรือซื้อจักรยานมือสอง
สําหรับการเดินทาง สิ่งนี้สะทอนใหเห็นความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริงเพราะปจเจกชนยอมสละ
ผลประโยชนสวนตนเพื่อทําใหชุมชนในภาพรวมหลุดพนจากความยากจน ขอเสนอหรือโครงการกูยืมเงิน
ไดรับการอนุมัติดวยการตัดสินใจรวมกันและโดยเปดเผย และมีการแสดงออกโดยการใหสัญญาณนิ้วหรือ
การปรบมือ เมื่อเวลาผานไปกองทุนเติบโตขึ้นที่ละเล็กละนอยจนมีเงินมากกวา 200,000 ดอลลารสหรัฐ

แมวาเงินจํานวนนี้จะไมมากนักสําหรับตลาดที่มีแผงลอยอยูรวมกันถึง 5,000 แผงลอย ที่ขายทุกอยางตั้งแต
ตุกตาและกะหล่ําปลีไปจนถึงปลั๊กไฟและรองเทาแตะ อยางไรก็ตาม แผนการออมเงินทําใหเกิดความหวัง
และเปนความภาคภูมิใจของคนซึ่งฝากชะตาชีวิตไวกับความรวมมือในรูปสหกรณ มองเห็นถึงความสําคัญ
ของการปฏิบัติตามกฎเกณฑของการลงทุน และทําทุกอยางที่เปนไปไดเพื่อชวยเหลือตนเอง ความกลาหาญ
ของพวกเขาเหลานี้ทําใหเรามั่นใจวาผูที่มองวาความยากจนเปนเพียงสวนหนึ่งของสภาพความเปนมนุษยคือผู
ที่ไมรูจริง เพราะวาคนจนไมไดยอมรับในเรื่องนี้และเมื่อไดรับโอกาสก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา 
ดังนั้น สิ่งที่คณะกรรมาธิการไดเห็นและผูคนที่ไดพบจึงทําใหคณะกรรมาธิการใหการสนับสนุนไนโรบี

ตอมาในเดือนธันวาคม 2550 เคนยามีการเลือกตั้งประธานาธิบดี แตมีการโกงการเลือกตั้งจึงทําใหเกิดการ
ตอสูและเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตหลายรอยคน และตลาดที่เราไดไปเยี่ยมมาถูกทําลายอยางสิ้นเชิงโดยไมมี
อะไรหลงเหลืออยูเลย
หลังจากที่ไดมีจดหมายแสดงความเสียใจและความหวงใย คณะกรรมาธิการไดรับจดหมายตอบกลับฉบับ
หนึ่งจากโจเซฟ มูตูรี ซึ่งเปนหนึ่งในผูนําตลาด เขาเขียนมาวาสายใยทางสังคมที่ใชเวลาสรางมากวาสิบปถูก
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ฉีกขาดไปแลว และประชาชนถูกขับไลใหกลับประเทศตนดวยเหตุผลงายๆทางดานเชื้อชาติ  เขาเขียนวา “เรา
ตองยอนเวลากลับไป”  และ “เราจะตองใชเวลาอีกหลายปเพื่อกลับมายังจุดที่เราเปนอยูทั้งในทางสังคมและ
เศรษฐกิจ”  เขาตั้งขอสังเกตวาชาวเคนยาสรางประเทศเคนยา แตเวลานี้ชาวเคนยาทําลายประเทศเคนยา 
อยางไรก็ตาม เขามั่นใจวาตลาดจะไดรับการฟนฟูขึ้นใหมถึงแมวาจะตองเสียเวลาและทรัพยากรที่ไมอาจจะ
ไดรับกลับคืนเหมือนเดิม

บทเรียนนี้มีความชัดเจนกลาวคือเมื่อมีการละเลยกฎเกณฑประชาธิปไตยโดยไมมีกฎหมายที่สามารถใหความ
คุมครองได ประชาชนที่จะไดรับความลําบากที่สุดคือผูที่มีความสามารถในการหาไดนอยที่สุด การสราง
โครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย สิทธิ การบังคับใช และการตัดสินคดีความไมใชโครงการทางวิชาการที่อยู
ในความสนใจชองนักวิทยาศาสตรการเมืองและวิศวกรทางสังคม  แตการจัดตั้งสถาบันดังกลาวทําใหเห็น
ความแตกตางระหวางความออนแอกับความมั่นคง ความสิ้นหวังและความมีเกียรติ ของเพื่อนมนุษยชาติ
จํานวนหลายรอยลานคน

ในจดหมายที่ที่สงมาจากตลาดทอย โจเซฟ มูตูรี กลาววา “’งานใหญที่ผมจะทําคือการรวบรวมประชาชนเพื่อ
ชวยกันกอบกูจิตสํานึกของชุมชน”  การสรางจิตสํานึกของชุมชนและความรับผิดชอบรวมกันเปนปจจัยหลัก
ในการตอสูกับความยากจนและปญหาที่ทาทายพวกเราทุกคน  หวังวารายงานและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ฉบับนี้จะชวยชี้แนวทางในการบรรลุเปาหมายและชวยทําใหเกิดความเปนธรรมแกพวกเราทุกคนมากยิ่งขึ้น 

ขอแสดงความนับถือ

                                              เมเดอลีน เค อัลไบรท                          เฮอรนันโด เดอ ซาโต

                                                                                   ประธานรวม
                                                คณะกรรมาธิการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจน
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คํานิยม

งานที่มีความสําคัญและสลับซับซอนเชนนี้สามารถทําใหสําเร็จลุลวงไดดวยความรวมมือของประชาชนที่ไม
อาจประเมินคาไดและความรูความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาเทานั้น รายงานฉบับนี้เปนผลลัพธจาก
ความมุงมั่นของคณะกรรมาธิการ ในขณะที่พวกเขามีความคิดเห็นที่แตกตางกันและบางคนยืนกรานในความ
คิดเห็นของตน แตเราก็มีความยินดีที่ความคิดเห็นตางๆ ไดหลอมรวมในการประชุมครั้งสุดทายจนทําใหเกิด
ความเห็นชอบรวมกันดังที่เรานําเสนออยูในขณะนี้

รายงานไดรับประโยชนอยางยิ่งจากผูใหคําแนะนําและการสนับสนุนทางวิชาการที่จัดใหโดยคณะที่ปรึกษา
ของคณะกรรมาธิการ และเรารูสึกซาบซึ้งในความชวยเหลือดังกลาว เราขอขอบคุณประธาน ผูรายงาน และ
คณะทํางานที่ใหความรูและการวิเคราะห โดยงานของพวกเขาที่จัดทําเปนรายงานของคณะทํางานจํานวนหา
ฉบับปรากฏอยูในรายงานชุดที่ 2 ของคณะกรรมาธิการ 

เราขอขอบคุณหนวยงานระดับประเทศและทองถิ่นตางๆ ที่มีมากเกินกวาจะกลาวถึง ที่มีสวนตอความสําเร็จ
ในการจัดทําการปรึกษาหารือแหงชาติใน 22 ประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้เราขอขอบคุณประเทศที่ใหความชวยเหลือซึ่งมีสวนชวยในการทํางานของคณะกรรมาธิการ ไดแก 
แคนาดา เดนมารก ฟนแลนด ไอซแลนด นอรเวย สวีเดน สวิทเซอรแลนด ไอรแลนด สเปน 
สหราชอาณาจักร ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงแอฟริกา และคณะกรรมาธิการยุโรป

เราขอขอบคุณหนวยงานที่เปนเจาภาพคือโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โอลาฟ ชอรเฟน ที่มีความเปนผูนํา เชนเดียวกับ มาเอค เดอ ลาเกน และ ฮิวจ โรเบิรตที่ใหความชวยเหลือ
อยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อยในการจัดทํารางรายงาน นอกจากนี้ เราขอขอบคุณสํานักงานของ UNDP ในทุก
ประเทศที่ใหการสนับสนุนกระบวนการปรึกษาหารือแหงชาติ

โมนา บราเธอร ในนามของรัฐบาลนอรเวย ไดมีบทบาทอยางสําคัญในการประสานงานกับประเทศผูให
ความชวยเหลือและมีสวนอยางสําคัญในการชวยทํางานใหเรา  โจเซฟ ตูมูรี สมควรไดรับการกลาวถึงใน
ผลงานของเขาที่เปนแรงบันดาลใจใหคณะกรรมาธิการ เราขอขอบคุณกรรมาธิการอัลเลน ลารสัน ที่ใหความ
ชวยเหลือในการจัดทํารางรายงานฉบับแรกๆ และฟลิป เลกเรน  ทิม มาโฮนีย และฟรังซิส ชีเนวัล ในความ
ชวยเหลือจัดทํารางรายงานหลายขั้นตอน
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เราขอขอบคุณทีมงานสนับสนุนของคณะกรรมาธิการซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ของสํานักเลขาธิการทั้งใน
อดีตและปจจุบัน ไดแก เคท อัมบรอส   มารธา บารเรียนทอส   โอฟ เจอรยารด  ทิโมธี  โดแลน   จิล 
แฮนนอน   ซิด เคน   ชารา คาแพลน   พอลินา คูเบียก   มาลา มาเธอร   พาราสทู เมสรี   เอเดรียนา รุยซ-เรส
เทรโป   โชมวา ชามาแพนด   ฮารช ซิงห   เวโรนิค เวอรบรุกเกน  และนู นู วิน  เชนเดียวกับเจาหนาที่ของ
ประธานรวมไดแก คริสติน คุลลิสัน และเกเบรียล ดาลี ที่ใหการสนับสนุนดวยความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการในหลายแงมุม รวมถึงการจัดทํารางและการตรวจแกไขรายงาน

มีรายชื่อของผูฝกงานและอาสาสมัครที่ใหการสนับสนุนคณะกรรมาธิการเปนจํานวนมาก ไดแก ซาบิฮา อาหเมด  
ไชลี บารเนส   คามิโล อลีจันโดร บารบารา   วานนิ่ง ชู   ฟรานเซสโก ดิ สเตฟาโน   ฟาบิโอ กอนซาเลส ฟลอเรซ   
พาทริคเซีย เดอ ฮาน   มาริโอ เดเนียล โกเมซ   รูธ เกวารา   อลีนา เฮอรคลอทซ   ไบรอัน โฮเนอรแมน   เอมิลี คีย   
ราชู มัลลา-ดากัล   ดีเอโก เฟลิเป โอเตโร   ฟารซานา แรมซาน   อเลค ชิเรนเบค   เอริกา ซาเลอรโน   อัสรัท 
เตสฟาเยซุส   เซบาสเตียน ตอรเรส หลุยส วิลลานูวา  และทารา แซปป

สุดทายนี้เราขอขอบคุณ ชอง-ลุค ฟเวท  ที่ใหความชวยเหลือในเรื่องรูปภาพที่นํามาใสไวในรายงานเปน
จํานวนมาก และซินเทีย สเพนซ สําหรับการออกแบบและจัดรูปเลมรายงานฉบับนี้

เมเดลีน เค อัลไบรท นาเรช ซี ซิงห เฮอรนานโด เดอ โซโต
                  ประธานรวม                         ผูอํานวยการบริหาร                    ประธานรวม
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คณะกรรมาธิการ

ประธานรวม
เมเดลีน เค อัลไบรท อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา และผูแทนถาวรประจํา
สหประชาชาติ และเปนผูบริหารสูงสุดของ Albright Group LLC และดํารงตําแหนงประธานและผูบริหาร
สูงสุดของ Albright Capital management LLC  ซึ่งเปนบริษัทใหคําปรึกษาดานการลงทุนที่เนนตลาดใหม

เฮอรนานโด เดอ โซโต  ประธานสถาบันเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย และเปนผูเขียนหนังสือชื่อ The 
mystery of Capital  และ The Other Path

ผูอํานวยการบริหาร
นาเรช ซี ซิงห  ผูอํานวยการใหญดานการบริหารจัดการและการพัฒนาสังคม ของ Canadian International 
Development Agency และอดีตที่ปรึกษาผูบริหารสูงสุดดานความยากจนและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ของ UNDP

คณะกรรมาธิการ
ฟาเซิล ฮาซัน อาเบด  ผูกอตั้งและประธาน BRAC ซึ่งเปนองคกรเพื่อการพัฒนาที่ใหญที่สุดในโลกที่อยูใน
บังกลาเทศ

ลอยด ออกซเวิรทธ ี  ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวินนิเพก และเปนอดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแคนาดา (2539-2543) และดํารงตําแหนงกรรมการในมูลนิธิแมคอา
เธอร   Human Right Watch  สภาแปซิฟก อื่นๆ

เอล ฮัสซัน บิน ทาลาล  เปนผูทํางานเพื่อการสรางสังคมที่ประชาชนสามารถอยูอาศัยและทํางานไดอยาง
อิสระและมีศักดิ์ศรี เขาเปนประธาน Arab Thought Forum และปจจุบันสรางกฎบัตรประชาชนและกฎบัตร
สังคมเพื่อทําใหเกิดประมวลจริยธรรมและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันตกและ
แอฟริกาเหนือ

เฟอรนานโด เฮนริค คารโดโซ  อดีตประธานาธิบดีบราซิล (2538-2545) และอดีตประธานชมราแมดริด 
(2546-2549)

ชิริน อีบาด ี นักกฎหมายชาวอิหรานและนักเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนที่ไดรับรางวัลโนเบลในป 2546
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อัชราฟ กานี  ประธานสถาบันเพื่อประสิทธิผลของรัฐ และเปนอดีตรับมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ประเทศอัฟกานิสถาน

เมดฮัด ฮัสซานีน  อาจารยดานการเงินและการธนาคารในคณะการจัดการ สํานักธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการ
สื่อสารที่มหาวิทยาลัยอเมริกันในไคโร และเปนอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประเทศอียิปต

ฮิลด ฟราฟรอด จอหนสัน  อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาระหวางประเทศ ประเทศนอรเวย และสมาชิก
รัฐสภา ทํางานมากวาสองสมัย โดยสมัยแรกดํารงตําแหนงรัฐมนตรีดานสิทธิมนุษยชนดวย เนื่องจากมี
ความสามารถหลายดานจึงดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการบริหาร UNICEF

แอนโทนี แมคลอยด เคเนดี้  ผูพิพาษาสมทบในศาลฎีกา ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาสอนกฎหมายมาตลอด
ชีวิตการเปนนักกฎหมาย โดยไดสอนวิชาสิทธิขั้นพื้นฐานในยุโรปเปนเวลาหลายป

อัลเลน ลารสัน  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและอดีตสมาชิกรัฐสภาสวีเดน และดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการใหญคณะกรรมการตลาดแรงงานแหงสวีเดน และผูอํานวยการใหญคณะกรรมาธิการยุโรป 
ปจจุบันประธานมหาวิทยาลัยลุนดและที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการยุโรปดานพลังงานและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โคลดทิลด อนุยวี เมเดกัน นอโบ  ประธานศาลสูงแหงเบนิน เธอเปนอดีตผูอํานวยการคณะรัฐมนตรีของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมและนิติบัญญัติ ประเทศเบนิน และเปนสมาชิกกอตั้งของ Association of 
Law Practitioning Womwn (AFJB) ซึ่งเปนองคกรไมแสวงหากําไร

เบนจามิน มคาปา  อดีตประธานาธิบดีแทนซาเนีย ปจจุบันดํารงตําแหนงประธาน South Centre และประธาน
รวม the Investment Climate Facility for Africa  และมีบทบาทสูงในการเจรจาสันติภาพในแถบ Great Lakes 
Region ทวีปแอฟริกา

ไมค มัวร  อดีตประธานาธิบดีนิวซีแลนด และอดีตผูอํานวยการองคการการคาโลก (2542-2545)  และเปน
คณะกรรมการพาณิชยและมหาวิทยาลัยหลายแหง รวมทั้งเปนคณะกรรมาธิการสหประชาชาติดานการอพยพ
ระหวางประเทศ
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มิลินดา โมราโกดา  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการปฏิรูปเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแผนงานและการนําไปปฏิบัติในประเทศศรีลังกา ปจจุบันดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเที่ยว

เอส ตันวีร เอช นาควี  ขาราชการเกษียณเมื่อเดือนธันวาคม 2548 ในตําแหนงพลโทของกองทัพปากีสถาน 
และเปนประธานสํานักฟนฟูบูรณะแหงชาติที่เขากอตั้งขึ้น และเปนประธานสามป (2542-2545) ในการปรับ
โครงสรางสถาบันบริหารจัดการของปากีสถานเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการในศตวรรษที่ 21

แมรี่ โรบินสัน  อดีตประธานาธิบดีไอรแลนด และอดีต UN High Commissioner ดานสิทธิมนุษยชน เธอเปน
ประธานดานการสรางความตระหนักในสิทธิ หรือความคิดริเริ่มโลกาภิวัตนดานจริยธรรม (EIG)

อารจัน เซนกุปตา  อดีตอาจารยภาควิชาการศึกษาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยเยาวาฮารลาล เนหรูห และ
เปนศาสตราจารยพิเศษภาควิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฮาเวิรด ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานศูนยเพื่อการ
พัฒนาและสิทธิมนุษยชนในนิวเดลี และประธานคณะทํางานระหวางรัฐบาลดานสิทธิในการพัฒนาแหง
สหประชาชาติในเจนีวา และเปนสมาชิกรัฐสภา ประเทศอินเดีย

ลินดิว ซิซูลู  ปจจุบันดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะ และสมาชิกรัฐสภาแหงสาธารณรัฐแอฟริกาใต

ลอเรนซ เอช ซัมเมอรส  อดีตอธิการมหาวิทยาลัยฮาเวิรดและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการบริหารของ D.E. Shaw ซึ่งเปนบริษัทการลงทุนทางเลือก

เออรนา วิโทลาร  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาภูมิภาค และสมาชิกรัฐสภา
อินโดนีเซีย เธอเคยดํารงตําแหนงทูตพิเศษแหงสหประชาชาติเพื่อเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษใน
เอเชียแปซิฟกจนถึงป 2550 และเปนกรรมการ CSOs ที่ทํางานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและการปฏิรูปการ
บริหารจัดการ

เออรเนสโต ซีดิลโล  อดีตประธานาธิบดีเม็กซิโก ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยศึกษาโลกาภิวัฒน 
และเปนอาจารยสอนเศรษฐศาสตรและการเมืองระหวางประเทศ และศาสตราจารยพิเศษดานการศึกษาปา
และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเยล
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คณะที่ปรึกษา

โรเบิรต แอนนิเบล  ผูอํานวยการ Microfinance, Citigroup

มาเรก เบลคา  เลขานุการผูบริหาร คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ (UNCEC)

ดีเอโก ฮิดาลโก  ผูกอตั้งสมาคมแมดริด

โดนัล คาเบรูคา  ประธานกลุมธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงแอฟริกา

ชอง เลแมร  ประธานธนาคารแหงยุโรปเพื่อการฟนฟูและการพัฒนา

หลุยส มิเชล  กรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและการใหความชวยเหลือดานสิทธิมนุษยชน คณะกรรมาธิการยุโรป

หลุยส อัลเบอรโต โมเรโน  ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางอเมริกัน

คูมิ ไนดู  เลขาธิการและ CEO, CIVICUS

ชีลา พาเทล  ผูอํานวยการกอตั้งสังคมเพื่อการสนับสนุนทรัพยากรพื้นที่ (SPARC)

แจน ปเตอรสัน ผูกอตั้งและประธานคณะกรรมาธิการฮุยรู

ฮวน โซมาเวีย  ผูอํานวยการใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ

แอนนา ทิไบจูกา  ผูอํานวยการบริหารศูนยเพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษยแหงสหประชาชาติ (UN HABITAT)

วิคทอเรีย ทอล-ิคอรปุซ  ประธานที่ประชุมถาวรดานปญหาชนพื้นเมือง

จอหน วัตสัน  อดีตประธาน CARE ประเทศแคนาดา

ฟรังซิสโก การซา แซมบราโน  ประธาน Cemex แหงทวีปอเมริกาเหนือ

โรเบิรท โซลลิค  ประธานธนาคารโลก
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สารบัญ
อารัมภบท   
คํานิยม             
บทสรุปผูบริหาร   
บทที่ 1 :  การทํากฎหมายใหเกิดประโยชนตอทุกคน
ความสําคัญของกฎหมาย
ความเจริญกาวหนาและความสิ้นหวัง
การชูประเด็นปญหาคนจนสี่พันลานคนถูกกีดกัน
การสรางความตระหนักในสิทธิดวยการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายคือหนทางแหงความเจริญกาวหนา
การทําใหความยากจนกลายเปนอดีต
บทที่ 2 :  แนวทางหลักสี่ประการในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
แนวความคิดในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน
แนวทางหลักสี่ประการในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายและระดับของปญหา
บทที่ 3 :  การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเปนวิธีการทางการเมืองที่ชาญฉลาด
และหลักเศรษฐศาสตรที่กอประโยชน
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเปนวิธีการทางการเมืองที่ชาญฉลาด
ความทาทายทางการเมืองและผลตอบแทน
บทบาทที่สําคัญของประชาธิปไตย
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายคือหลักเศรษฐศาสตรที่กอประโยชน
บทที่ 4 :  แผนการเปลี่ยนแปลง
แผนสําหรับการเขาถึงความยุติธรรม
แผนสําหรับสิทธิในทรัพยสิน
แผนสําหรับสิทธิของแรงงาน
แผนสําหรับสิทธิทางธุรกิจ
บทที่ 5 :  การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ
การเริ่มตนดวยความถูกตอง
การบริหารจัดการผูมีสวนไดเสียและการสรางแนวรวม
การดําเนินการในระดับสากล
ดัชนีทายรายงาน
บรรณานุกรม
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บทสรุปผูบริหาร
รายงานโดย  คณะกรรมาธิการ

ภาพของความยากจนและความทุกขทรมานที่เกิดจากความหวาดกลัวและความโหยหาเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
มายาวนานจนกระท่ังความยากจนถูกมองวาเปนเรื่องธรรมชาติและไมอาจหลีกเลี่ยงไดในสภาพของความเปน
มนุษย ในสมัยกอนการตอสูดิ้นรนเพียงเพื่อความอยูรอดเปนเรื่องสําคัญยิ่งของคนสวนใหญ ขอสรุปนี้ดู
เหมือนจะมีเหตุมีผลหรือเปนสิ่งที่เลี่ยงไมได อยางไรก็ตาม ในสมัยของเรา มีความเปนไปไดในทุกทางที่จะ
สรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหเปดกวาง ในชวงหกทศวรรษที่ผานมามีการสรางความเจริญมั่งคั่งมากกวายุค
สมัยทั้งหมดในประวัติศาสตรกอนหนานี้ จึงไมอาจโตแยงไดอีกตอไปวาความยากจนเปนเรื่องธรรมชาติและ
ไมอาจหลีกเลี่ยงได

ถึงแมจะมีหลายคนที่ไดรับสวนแบงจากความเจริญรุงเรืองนี้ก็ตาม แตประชากรโลกเปนจํานวนมากกลับถูก
ลืมทิ้งไว ปลอยใหดํารงชีวิตอยางถูกกีดกัน ความสามารถพิเศษที่ไมไดถูกนํามาใชก็สูญหายไป ประเทศใน
แถบแอฟริการกึ่งสะฮารา (Sub-Saharan Africa) เปนกลุมหนึ่งที่ไมไดอยูในเสนทางที่จะประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ความยากจนคนแคนอยางที่สุดยังคงมีอยูทั่วทั้งทวีป สถิติตัวเลข
แสดงใหเห็นวาประชาชนจํานวนมากยังชีพดวยความยากจนอยางที่สุดในของแงรายไดไมวาพวกเขาจะ
ทํางานหนักอยางไรก็ตาม และการไมมีรายไดก็เปนอีกหนึ่งสาเหตุของความยากจน

คณะกรรมาธิการใหเหตุผลวาประชากรโลกราวสี่พันลานคนถูกปลนโอกาสในการสรางความเปนอยูที่ดีขึ้น
และโอกาสในการปนปายออกจากความยากจนเพราะถูกกีดกันออกจากหลักนิติรัฐ ไมวาการดํารงชีพจะอยูต่ํา
กวาหรือสูงกวาแนวเสนความยากจน ผูชาย ผูหญิงและเด็กๆ เหลานี้ตางไมไดรับสิทธิและการคุมครองตาม
กฎหมาย พวกเขาอาจจะเปนพลเมืองของประเทศที่อาศัยอยู แตทรัพยากรของพวกเขา (ในระดับปานกลาง
นาจะเปนไปไดมากที่สุด) กลับไมไดรับการคุมครองหรือนําไปใชอยางเหมาะสม ดวยเหตุนี้ จึงไมใชเรื่องการ
ไมมีทรัพยสินหรือการวางงานที่ทําใหพวกเขาลาหลัง แตเปนเรื่องขอเท็จจริงที่ทรัพยสินและงานไมมีความ
มั่นคง ไมไดรับการคุมครอง และมีผลิตภาพต่ํากวาที่ควรจะเปนมาก ยิ่งไปกวานั้นยังมีจุดเปราะบางอื่นๆ ดวย 
ชุมชนทองถิ่นอาจถูกกีดกันสิทธิทางการเมืองและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากการถูกกีดกันบน
พื้นฐานของความยากจนและการแบงแยกทางเพศของพวกเขาแลว ผูหญิงที่ยากจนยังอาจถูกปฏิเสธสิทธิ
ไมใหรับทรัพยสินทางมรดกอีกดวย ดังนั้น ในยุคของเรา จะตองเขาใจวาความยากจนเปนสิ่งที่สังคมนั้นเอง
สรางขึ้น

ในหลายประเทศ กฎหมาย โครงสรางสถาบัน และนโยบายที่กําหนดการดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ไมไดเปดโอกาสแกคนสวนใหญของสังคมเขามามีสวนรวมอยางเทาเทียม ระเบียบกฎเกณฑ
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ของการแขงขันไมมีความเปนธรรม สิ่งเหลานี้ไมเพียงแตเปนเรื่องที่ยอมรับไมไดในทางศีลธรรม  แตยังทํา
ใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจหยุดชะงักและพรอมที่จะบอนทําลายเสถียรภาพและความมั่นคง ผลลัพธของการ
บริหารการปกครอง (ที่เปนผลสะสมมาจากนโยบายและสถาบันที่มีตอความเปนอยูของประชาชน) จะ
เปลี่ยนแปลงไดตอเมื่อกระบวนการบริหารจัดการไดรับการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐานเทานั้น

คณะกรรมาธิการ...
คณะกรรมาธิการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจนไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อชูประเด็นอันทาทายนี้ 
คณะกรรมาธิการประกอบดวยกรรมาธิการ 21 คน ไดแก อดีตผูนํารัฐและรัฐบาล รัฐมนตรี นักกฎหมาย 
นักวิจัยดานเศรษฐกิจ และผูกําหนดนโยบายอาวุโสจากโลกเหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก ซึ่งมีมุมมองที่
หลากหลายตอขอดีและขอดอยของโลกาภิวัฒน แตก็มีความเห็นตรงกันวาเปนเรื่องจําเปนเรงดวนที่ตอง
แสวงหาหนทางตอสูกับความยากจนและการกีดกัน ในระยะสามปที่ผานมา ไดมีจัดทํากระบวนการ
ปรึกษาหารือในระดับประเทศถึง 22 ครั้งโดยมีผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา 
ประชาสังคม และขบวนการในระดับรากหญาเขารวม เราไดจัดตั้งคณะทํางานทางวิชาการขึ้นมา 5 คณะ เพื่อ
จัดทํารายงานที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ. เราไดอาศัยประสบการณจริง ไดสํารวจงานเขียนที่เกี่ยวของ ได
พูดคุยกับประชาชนจากทุกสาขาอาชีพ และไดอภิปรายรวมกับผูกําหนดนโยบายระดับชาติและนานาชาติและ
ในระหวางพวกเราเอง เราไดพบไดยินเรื่องราวของความสําเร็จตางๆ มากมาย และเชื่อวามีหลักฐานที่แสดง
วาเมื่อคนจนไดรับความคุมครองโดยหลักนิติรัฐ พวกเขาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได

...และการประเมินคาของคณะกรรมาธิการ: สี่พันลานชีวิตที่ถูกกีดกัน
คณะกรรมาธิการเชื่อวาความยากจนเปนเรื่องที่มนุษยสรางขึ้นโดยการกระทําหรืองดเวนการกระทําและเปน
ความลมเหลวของนโยบายสาธารณะและระบบตลาด คณะกรรมาธิการเห็นวาประชาชนของประเทศร่ํารวยมี
โอกาสดีกวาในการเขาถึงความยุติธรรมและสิทธิอื่นๆ ในฐานะ ลูกจาง นักธุรกิจ และเจาของทรัพยสิน ความ
มั่งคั่งอยางขนานใหญในยุคนี้ เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการคุมครองทางกฎหมาย มาตรฐานทางสังคม และ
เครื่องมือในการบริหารจัดการ เชน องคกรทางธุรกิจ บริษัท สินทรัพยที่คาขายได สัญญาจางแรงงาน สมาคม
แรงงาน การลงทุนทางธุรกิจ  การประกันภัย และทรัพยสินทางปญญา ในขณะที่การคุมครองและเครื่องมือ
ในลักษณะเดียวกันมีอยูในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ คนสวนใหญกลับไมมีหนทางเขาถึงสิ่ง
เหลานั้น แมขอเท็จจริงจะยืนยันใหเห็นเชนนี้ ระบบกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการ การจางงาน และ
ปฏิสัมพันธทางการตลาด กลับยังคงดําเนินไปตามแนวทางการพัฒนาแบบดั้งเดิมและทฤษฎีเศรษฐศาสตร
มาตรฐานทั่วไป ระบบสัญญาและสิทธิในทรัพยสินเปนสิ่งที่คาดหมายวาเพียงพอแลวและสิ่งที่ปรากฏใน
ระบบเศรษฐกิจอยางไมเปนทางการแทบจะไมไดรับการนําเขามาพิจารณา ทืที่จริงแลว ความริเริ่มในการ
พัฒนาสวนใหญมีแนวโนมมุงเนนระบบเศรษฐกิจอยางเปนทางการ ระบบกฎหมายอยางเปนทางการ และ
ขนบประเพณีในระดับชาติมากกวาในระดับทองถิ่น.
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อยางไรก็ตาม คนจนสวนใหญไมไดดํารงชีพภายใตรมเงาของกฎหมาย หากแตอยูหางไกลจากโอกาสและ
ความคุมครองที่กฎหมายมีให ระเบียบกฎเกณฑและขนบประเพณีทองถิ่นที่ไมเปนทางการจึงเปนหลัก
ควบคุมรูปแบบการดําเนินชีวิตและการยังชีพ และถาพวกเขาไมถูกกีดกันออกจากระบบกฎหมาย ก็มักจะถูก
กดขี่โดยระบบกฎหมาย เนื่องจากคนจนขาดสิทธิที่ไดรับการยอมรับ พวกเขาจึงเปราะบางตอการถูกเอา
เปรียบจากหนวยงานที่เลือกปฏิบัติ แสวงหาสินบน หรือเลือกเขาขางผลประโยชนของผูมีอิทธิพลตองการกีด
กันคนจนออกจากการแขงขันทางเศรษฐกิจหรือตองการขับไลคนจนออกจากที่ดิน การเลือกปฏิบัติเชนนี้
สงผลตอเนื่องอยางใหญหลวง คณะกรรมาธิการพบวาประชากรอยางนอยสี่พันลานคนถูกกีดกันจากระบบ
นิติรัฐ มีประชากรโลกเพียงสวนนอยเทานั้นที่ไดประโยชนจากธรรมเนียมปฏิบัติและกฎเกณฑทางกฎหมาย 
คนสวนใหญจึงอยูในฐานะผูที่มองจากขางนอกเขามาขางใน ไมสามารถเชื่อถือความคุมครองทางกฎหมาย 
และไมสามารถเขาสูระบบตลาดในระดับชาติไดโดยมิพักไมตองกลาวถึงระดับโลกเลย

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจนในฐานะที่เปนยุทธศาสตรการพัฒนา
ถาจะใหกฎหมายเปนสิ่งที่ใชการไดกับทุกคน กฎหมายตองระบุชัดและมีสภาพบังคับในเรื่องสิทธิและหนาที่
ของคนทั้งปวง สภาวะเชนนี้จะทําใหคนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นภายใตสภาพแวดลอมที่มีความแนนอนและ
คาดหมายได ดังนั้น หลักนิติรัฐจึงไมใชเพียงเครื่องประดับประดาของการพัฒนา แตเปนแหลงที่มาสําคัญ
ของความเจริญกาวหนา หลักนิติรัฐกอใหเกิดสภาพแวดลอมซึ่งความสามารถในการสรางสรรคของมนุษย
สามารถเจริญงอกงามและรุงเรืองได คณะกรรมาธิการเห็นวาการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบเพื่อใหคนจนและผูถูกกีดกันสามารถใชประโยชนจากกฎหมาย 
ระบบการดําเนินการทางกฎหมาย และการใหบริการทางกฎหมาย เพื่อการคุมครองและพัฒนาสิทธิและ
ผลประโยชนของพวกเขาในฐานะพลเมืองและตัวแสดงทางเศรษฐกิจ

กฎหมายเปนรากฐานของสถาบันตางๆ ในสังคม. ไมมีเศรษฐกิจระบบตลาดสมัยใหมใดสามารถดําเนินไปได
โดยปราศจากกฎหมาย และความชอบธรรมอํานาจเองก็ตองเปนไปตามกฎหมาย ระบบตลาดที่กวางขวาง
ครอบคลุมและเจริญรุงเรืองจะชวยเพิ่มรายไดที่ทําใหรัฐบาลของประเทศตางๆสามารถเติมเต็มหนาที่ความ
รับผิดชอบของตนใหดียิ่งขึ้น ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐ และระบบตลาดเปนสิ่งที่เอื้อประโยชนซึ่งกัน
และกัน ตัวอยางเชน ระบบตลาดไมเพียงแตสะทอนเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เชน เสรีภาพในการรวมกันเปน
สมาคมและขบวนการ แตยังกอใหเกิดทรัพยากรที่เอื้อตอการจัดหา สนับสนุน และใชบังคับเรื่องสิทธิ
มนุษยชนอยางเต็มที่ กระบวนการเชนนี้เองที่ทําใหคนจนตระหนักในสิทธิของตนเองและไดรับประโยชน
จากโอกาสใหมๆ ซึ่งจะชวยทําใหสิทธิความเปนพลเมืองบังเกิดผล กลาวโดยสรุป กระบวนการนี้ก็คือการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
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หากกฎหมายกลายเปนอุปสรรคสําหรับคนจนที่ตองการสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น และหากกฎหมายถูกมอง
วาเปนอุปสรรคตอเกียรติภูมิและความมั่นคงแลว เชนนี้ในไมชาแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายในฐานะที่เปน
สถาบันอันชอบธรรมยอมจะถูกปฏิเสธ แตหากกฎหมายไดรับการยอมรับและเขาใจในฐานะที่ใหความ
คุมครองและใหโอกาสที่เทาเทียม และประกันการเขาถึงกระบวนการอยางเปนธรรมและเปนกลางแลว 
กฎหมายก็จะไดรับการยอมรับนับถือในฐานะที่เปนรากฐานของความยุติธรรม

ไมมีสูตรสําเร็จทางวิชาการสําหรับการพัฒนา. รัฐที่ตองการประกันสิทธิที่จะไดรับการคุมครองของพลเมือง 
สามารถและจําเปนตองเปลี่ยนแปลงระบบตางๆ และตองเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ การเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมายจึงเปนกําลังหลักในกระบวนการปฏิรูปเชนวานั้น กระบวนการปฏิรูปเกี่ยวของกับการ
ทําหนาที่ของรัฐในการเคารพ คุมครองและเติมเต็มสิทธิมนุษยชน และการทําใหคนจนตระหนักในสิทธิ
ตางๆ ของตนมากยิ่งๆ ขึ้นไป รวมทั้งการเก็บเกี่ยวประโยชนจากสิทธิเหลานั้นตองกระทําโดยผานความ
พยายามของตน ผานผูใหการสนับสนุนชวยเหลือ เครือขายที่กวางขวาง และรัฐบาล องคประกอบของการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายมีปรากฏเปนหลักฐานอยูในเจตนารมณและตัวอักษรของกฎหมายระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในขอบทที่ 1 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
ประกาศวา “มนุษยทุกคนเกิดมาพรอมกับเสรีภาพและความเทาเทียมในศักดิ์ศรีและสิทธิ”

ระบอบประชาธิปไตย: วิธีการที่จําเปน เปาหมายที่เหมาะสม
ถอยคําอันงดงามของแถลงการณที่เขียนไวเมื่อ 60 ปกอนนั้น แมจะไดรับการยอมรับเปนสากล ทวามีการ
นําไปปฏิบัติจริงนอยครั้ง หากตองการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจน พวกเขาตองมีสิทธิไดรับ
การคุมครองในเชิงกฎหมายอยางมีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นอยางเสรี และสิทธิในการดําเนินคดีอยางเปนธรรม สิทธิเหลานี้เปนความมุงหมายหลักของสังคม
ประชาธิปไตยที่จะทําใหเกิดสิทธิเหลานี้และเปนความทาทายตอเนื่องในการทําเชนนั้นอยางทั่วถึงและเปน
ธรรม องคการระหวางประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสามารถชวยสนับสนุนการสรางสถาบัน
ประชาธิปไตยไดหลากหลายวิธี

ในขณะที่หลักนิติรัฐยังไมสมบูรณบางคนไดตักเตือนใหระวังกระบวนการทําใหเปนประชาธิปไตย ซึ่ง
คณะกรรมาธิการไมเห็นดวย ระบอบประชาธิปไตยและการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเจตนารมณที่
เกี่ยวเนื่องกันและควรเกิดขึ้นในขณะเดียวกันมากกวาเกิดขึ้นตามลําดับ หากไมมีการเสริมสรางศักยภาพทาง
กฎหมาย สังคมจะพลาดประโยชนอันเกิดจากการหลั่งไหลโดยเสรีของขอมูลขาวสาร การอภิปรายอยาง
เปดเผย และความคิดเห็นใหมๆ นอกจากนั้น รัฐบาลยังอาจไมไดรับการตรวจสอบนโยบายที่ผิดพลาด มี
เหตุผลหลายประการสนับสนุนวาไมมีประเทศประชาธิปไตยใดประสบกับภาวะอดอยาก และมีแนวโนมใน
รอบหลายสิบปที่ผานมาชี้ใหเห็นวาระบอบประชาธิปไตยมีแนวโนมนอยกวาที่จะนําไปสูปญหาความขัดแยง 
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แนนอนวาไมไดมีรูปแบบประชาธิปไตยเพียงรูปแบบเดียว แตบอยครั้ง ความตองการของคนจนสามารถ
แสดงออกไดดีกวาเมื่อมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจลงสูระดับทองถิ่น หลักการสําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยในทุกรูปแบบคืออํานาจอันชอบธรรมที่ไดมาจากเจตนารมณที่แสดงออกอยางเสรีของ
ประชาชน การสรางประชาธิปไตยใหเขมแข็งเปนสิ่งจําเปนตอการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย

ถึงนักปฏิรูป: ความอดทนและรางวัลตอบแทน
การปรับเปลี่ยนสังคมโดยคํานึงถึงคนจนจําเปนตองดําเนินการใหครอบคลุมทั้งดานกฎหมาย การเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจ กลาวโดยยอไดวาแมการปฎิรูปอาจไมใชทางเลือกที่บรรลุไดโดยงาย แตหากมีการริเริ่มยอมมี
ผลตามมาในแงใดแงหนึ่ง เมื่อคนจนไดรับโอกาสและความคุมครองตามกฎหมาย ผลประโยชนที่เปน
รูปธรรมก็จะปรากฏใหเห็น ในขณะที่เศรษฐกิจนอกระบบไดรับการยอมรับ ฐานภาษีก็จะกวางขึ้นทําให
รายไดในการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น ผลประโยชนทางเศรษฐกิจชวยขยายตลาดทองถิ่นและเพิ่มธุรกรรมทาง
การเงินในทุกระดับ เมื่อหลักนิติรัฐขยายวงกวางออกไป เครือขายของผูที่คอยเอาเปรียบผูที่ออนแอกวาใน
เศรษฐกิจนอกระบบก็จะเริ่มหมดไป และประชาชนจะเขาไปมีสวนในการลดปญหาอาชญากรรมและการ
รักษาความสงบเรียบรอยของสังคมไดมากขึ้น ในชวงเปลี่ยนผานนี้ การปฏิรูปจะไดรับแรงผลักดันและ
รัฐบาลที่ไดนําแนวคิดของนักปฏิรูปมาใชไดรับความเชื่อถือเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในหมูผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไม
เคยมีการรับฟงสิทธิและเสียงของพวกเขามากอนเลย ดังนั้น การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจึงเปนบท
สนับสนุนการสรางความเจริญกาวหนาใหแกสังคมอยางมาก

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไมไดเปนการริเริ่มที่เขามาแทนที่วาระการพัฒนาที่สําคัญอื่นๆ เชน การ
เพิ่มการลงทุนดานการศึกษา การบริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาการมีสวนรวมในการคา 
การบรรเทาและปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในทางตรงกันขาม การ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจะเปนการเสริมใหความคิดริเริ่มดังกลาวสมบูรณยิ่งขึ้น ชวยเพิ่มผลกระทบ
โดยการสรางสภาวะที่เอื้อตอความสําเร็จ ประชาชนที่ดํารงชีพอยูดวยความยากจนตองการความชวยเหลือ
โดยเร็วและเขามาอยางตรงจุด การจัดใหมีการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะแกเด็กผูหญิงเปนเรื่องเรงดวนที่สุด 
คณะกรรมธิการเชื่อวาประชากรโลกที่ถูกกีดกันจํานวนสี่พันลานคนเปนผูที่มีขีดความสามารถ หากรัฐและ
กฎหมายไดรับการปรับเปลี่ยนใหยอมรับคนจนอยางเหมาะสม และหากกฎหมายสามารถใหประโยชนไดกับ
ทุกคน ผูที่ถูกกีดกันเหลานั้นจะสามารถหลุดพนจากปญหาในปจจุบันของตน และจะมีสวนชวยแกไขปญหา
เศรษฐกิจและสังคมที่เรื้อรังมานาน.

แนวทางหลัก 4 ประการ ในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจน
ในระหวางที่การพิจารณาอยางรอบดานและตั้งอยูบนพื้นฐานผลงานของคณะทํางานในแตละเรื่อง 
คณะกรรมาธิการไดพัฒนาวาระดําเนินการสําหรับการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายโดยมุงเปาไปที่
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แนวทางสําคัญสี่ประการที่จะเปนศูนยกลางดําเนินการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อใหโอกาสและ
ความคุมครองแกคนจน การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจะเกิดขึ้นจริงได ก็แตโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลง
อยางเปนระบบ ในการปลดปลอยศักยภาพทางเศรษฐกิจและความเปนมนุษยของคนจน วาระดําเนินการของ
คณะกรรมาธิการประกอบดวย การเขาถึงความยุติธรรมและหลักนิติรัฐ สิทธิในทรัพยสิน สิทธิของแรงงาน 
และสิทธิทางธุรกิจ แนวทางทั้งสี่ประการเกี่ยวโยงและสงเสริมซึ่งกันและกัน และชวยใหการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมายประสบความสําเร็จ

แนวทางที่หนึ่ง: การเขาถึงความยุติธรรมและหลักนิติรัฐ

สิทธที่สําคัญในลําดับแรก คือสิทธิที่เปนหลักประกันสิทธิอื่นทั้งปวงนั่นคือการเขาถึงความยุติธรรมและหลัก
นิติรัฐ การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจะเปนไปไมได หากคนจนไดรับการปฏิเสธไมใหเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพไมวาจะโดยนิตินัยหรือพฤตินัย เมื่อกฎหมายไดกําหนดและใชบังคับ
ในเรื่องสิทธิและหนาที่ในสังคม ผลประโยชนที่เกิดแกคนทั้งปวงโดยเฉพาะแกคนจนจะมีมากมายมหาศาล 
การสรางความเทาเทียมในการเขาถึงความยุติธรรมแมจะเปนเรื่องพื้นฐาน แตก็เปนเรื่องที่กระทําใหสําเร็จได
ยาก  แมวาระบบกฎหมายในทางวิชาการจะทั่วถึงและเปนธรรม แตการเขาถึงความยุติธรรมจะเปนจริงได ก
แตโดยอาศัยความมุงมั่นของรัฐและหนวยงานภาครัฐ มาตรการที่ตองดําเนินการในการเสริมสรางศักยภาพ
ทางกฎหมายในสวนนี้ไดแก

 ประกันวาทุกคนมีสิทธิพื้นฐานในการเปนบุคคลตามกฎหมายและไดรับการจดทะเบียนตั้งแต
แรกเกิด

 ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีอคติตอสิทธิ ผลประโยชน และการดํารงชีพ
ของคนจน

 อํานวยความสะดวกการจัดตั้งองคกรรัฐ องคกรประชาชน และเครือขาย รวมทั้งผูที่ทํางานทาง
กฎหมายใหแกผูที่ถูกกีดกัน

 สรางความชอบธรรมใหกับวิธีการบังคับใชกฎหมายฝายเดียวของรัฐ เชน ระบบตํารวจที่มี
ประสิทธิภาพและไมฝกใฝฝายใด

 สรางกระบวนการยุติธรรม ระบบบริหารที่ดิน และระเบียบกฎเกณฑของรัฐอื่นๆ ที่มีความ
เปนทางการ ใหกลายเปนสิ่งที่เขาถึงไดดวยการยอมรับและผนวกเอาขนบประเพณีและ
ขั้นตอนตามกฎหมายอยางไมเปนทางการที่คนจนมีความคุนเคยอยูแลวมาใช

 สนับสนุนใหศาลมีการพิจารณาประโยชนของคนจนดวยความเปนธรรม
 สนับสนุนกลไกทางเลือกในการระงับขอพิพาท
 สงเสริมและสรางความเปนสถาบันสําหรับการเขาถึงการบริการทางกฎหมายเพื่อใหคนจนมี

ความรูและสามารถใชประโยชนจากกฎหมาย
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 สนับสนุนมาตรการรูปธรรมสําหรับการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายแกผูหญิง ชนกลุม
นอย ผูอพยพ และผูไรที่อยูอาศัยและคนพื้นเมืองในประเทศ

แนวทางที่สอง: สิทธิในทรัพยสิน
ความเปนเจาของทรัพยสินไมวาจะพิจารณาโดยเอกเทสหรือเชื่อมโยงกับสิทธิดานอื่นๆ ถือเปนสิทธิ
มนุษยชนโดยแท กระบวนการทางทรัพยสินที่ดําเนินอยูอยางเต็มรูปแบบมีองคประกอบ 4 สวน ไดแก ระบบ
กฎเกณฑที่นิยามสิทธิและหนาที่ระหวางคนและสินทรัพยที่สะทอนใหเห็นความสลับซับซอนและความ
หลากหลายของระบบทรัพยสินทั่วโลก, ระบบบริหารจัดการ, ระบบตลาดที่กําลังดําเนินอยูเพื่อการ
แลกเปลี่ยนทรัพยสิน, และเครื่องมือของนโยบายสาธารณะ องคประกอบในแตละสวนอาจไมทําหนาที่ตาม
ความเหมาะสม โดยมีลักษณะการดําเนินการที่ไมเอื้อกับคนจน เมื่อระบบไดทําหนาที่อยางเต็มรูปแบบ 
ระบบจะกลายเปนพาหนะที่นําพาคนจนเขาสูระบบเศรษฐกิจปกติและเปนเครื่องมือสําหรับการเลื่อนสถานะ
ทางสังคมของพวกเขา แตถาระบบทั้งหมดหรือองคประกอบสวนใดสวนหนึ่งทําหนาที่ผิดปกติ คนจนจะถูก
เลือกปฏิบัติหรือถูกลิดรอนโอกาส

เนื่องจากการปฏิรูปดานสิทธิในทรัพยสินเปนเรื่องที่สุมเสี่ยง จึงควรทุมเทความสนใจทั้งหมดใหกับเรื่องการ
ประกันสิทธิของคนจนมากกวา ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเปนผูหญิงแตมีเพียงรอยละ 10 เทานั้นที่เปน
เจาของทรัพยสิน คนพื้นเมืองและคนในลักษณะที่คลายคลึงกันตางมีประสบการณของการถูกเลือกปฏิบัติ 
การมุงประกันสิทธิของกลุมชนตองอาศัยวิธีคิดทางกฎหมายที่กวางไกล การทําใหผูที่ยากจนจริงไดรับสิทธิ
และสามารถเขาถึงทรัพยสินไดยอมหมายถึงการเขาไปใหความชวยเหลือทางสังคมโดยตรง

เพื่อใหเกิดผลิตภาพที่สมบูรณจําเปนตองมีการทําใหทรัพยสินเขามาอยูในระบบอยางเปนทางการอันหมายถึง
สิทธิในทรัพยสินของปจเจกบุคคลและกรรมสิทธิ์รวม รวมถึงตองมีการยอมรับในสิทธิทางขนบประเพณี 
โดยรวมเอาองคประกอบเหลานี้ไวในกฎหมาย เมื่อมีการจัดทํา บันทึก สิทธิครอบครอง และสัญญา ซึ่งจะ
เปนการชวยคุมครองครอบครัวและธุรกิจ การขับไลควรเลือกกระทําเฉพาะในสถานการณที่มีการคุกคามตอ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือในกรณีที่มีการละเมิดขอตกลงตามสัญญา หรือในกรณีกระทํา
ภายใตขั้นตอนที่ชัดเจนเปนธรรมเทานั้น การขับไลตองกระทําภายใตกระบวนการทางกฎหมายที่เปนธรรม มี
ความเทาเทียม โตแยงได และเปนอิสระ รวมทั้งมีการจายคาชดเชยใหเต็มจํานวน สิทธิในทรัพยสินจึงรวมถึง
หลักประกันสิทธิครอบครองที่ดิน ซึ่งไมควรไดรับเพียงความคุมครองตามกฎหมายเทานั้น แตควรมีการ
เชื่อมโยงทรัพยสินของคนจนกับประโยชนทางสังคมอยางกวางขวาง (ดวยการเพิ่มระยะเวลาของ
หลักประกันสิทธิครอบครองที่ดิน) โอกาสยอมเปดกวางสําหรับคนจนที่จะใชทรัพยสินเปนหลักทรัพย
ประกันความนาเชื่อถือในการกูยืมเงินเพื่อธุรกิจหรือการจํานอง การดําเนินการจะไดรับความยินยอมและมี
สนับสนุนดวยการผูกโยงเจาของกับทรัพยสิน ทรัพยสินกับที่อยูอาศัย และที่อยูอาศัยกับการบังคับใช อัน
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หมายถึงการทําใหประชาชนเปนผูถูกตรวจสอบได ดังนั้น การปฏิรูปทางทรัพยสินจึงชวยเพิ่มศักยภาพการ
เขาถึงหลักฐานทางกฎหมายและความเปนธรรม บันทึกขอมูลทางทรัพยสินเปนการรวมรวมสิ่งที่กระจัด
กระจายใหเขามาอยูภายใตระบบกฎหมายที่สอดคลองกัน ซึ่งชวยบูรณาการสวนยอยของตลาดทองถิ่นและทํา
ใหธุรกิจไดพบโอกาสใหมๆ  ที่อยูนอกไปจากตําบลใกลเคียงและทําใหพวกเขาไดเขามาอยูในบริบทของ
กฎหมายที่จะชวยใหไดรับความคุมครองดวยกระบวนการที่เปนธรรม มาตรการที่ตองดําเนินการในการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายในสวนนี้ไดแก

 สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยสินของปจเจกบุคคลและกรรมสิทธิ์รวมอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อผนวกเศรษฐกิจนอกกฎหมายใหเขามาอยูในระบบอยางเปนทางการและเปนการสราง
ความมั่นใจวาประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงระบบทรัพยสินไดโดยงาย

 สรางความมั่นใจวาทรัพยสินทุกอยางในแตละประเทศมีการบังคับใชตามกฎหมายและเจาของ
ทุกคนมีสิทธิและมาตรฐานเหมือนกัน

 สรางตลาดแลกเปลี่ยนทรัพยสินที่สามารถเขาถึงได โปรงใส และตรวจสอบได
 ขยายสิทธิในทรัพยสินรวมถึงหลักประกันสิทธิครอบครองที่ดินดวยการใชนโยบายทางสังคม

และอื่นๆ เชน การเขาถึงที่อยูอาศัย ดอกเบี้ยเงินกูต่ํา และการแจกจายที่ดินสาธารณะ
 สงเสริมระบบสิทธิในทรัพยสินอยางกวางขวางซึ่งจะทําใหเกิดการยอมรับวาอสังหาริมทรัพย

ที่ซื้อโดยฝายชายเปนกรรมสิทธิ์รวมของภรรยาโดยอัตโนมัติหรือเปนหุนสวนตามกฎหมาย
จารีตประเพณี

แนวทางที่สาม: สิทธิของแรงงาน
คนจนอาจใชเวลาสวนใหญในสถานที่ทํางานเพียงเพื่อความอยูรอดจากสิ่งที่หาได แตแรงงานไมใชสินคา 
เมื่อทรัพยสินของคนจนเปนที่ยอมรับแลว สินทรัพยที่สําคัญที่สุดของคนจนคือแรงงานและมนุษยในฐานะ
ตนทุนก็ควรไดรับการยอมรับดวย การที่เศรษฐกิจจะมีความชอบธรรมหรืออยางนอยเปนที่ยอมรับไดนั้น 
ขึ้นอยูกับสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน เชนเดียวกับการที่ความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนขึ้นอยูกับการพัฒนา
ตนทุนมนุษย แตในทางกลับกันการพัฒนาอยางตอเนื่องของแรงงานและสิทธิทางสังคม ก็ขึ้นอยูกับ
ความสําเร็จในการทําหนาที่ของเศรษฐกิจระบบตลาดดวยเชนกัน แบบแผนการผลิตที่เห็นไดชัดวา กอใหเกิด
ผลิตภาพต่ํา รายไดต่ํา และความเสี่ยงสูงจะตองถูกแทนที่ดวยการดําเนินการตามหลักที่ระบุไวใน 
Fundamental Principle and Rights at Work และ Decent Work Agenda (สิทธิและหลักการพื้นฐานในที่
ทํางานและวาระงานที่เหมาะสม และดําเนินยุทธศาสตรในการใหโอกาสและความคุมครองแกลูกจางใน
เศรษฐกิจนอกระบบ ซึ่งกลุมสหภาพอธิบายวาเปนสัญญาประชาคมโลกแบบหนึ่ง ตอไปนี้คือวิธีดําเนินการ

 เคารพ สงเสริม และตระหนักในเสรีภาพของการรวมกันเปนสมาคมเพื่อชวยใหตัวตน การ
แสดงความคิดเห็น และการมีผูแทนของคนจนเกิดความเขมแข็งในการเสวนาทางการเมือง
และสังคมเกี่ยวกับการปฏิรูปและรายละเอียดการดําเนินการ
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 ปรับปรุงคุณภาพกฎเกณฑดานแรงงานและการทําหนาที่ของกฎเกณฑตลาดแรงงาน ซึ่งจะทํา
ใหการคุมครองสิทธิและผลิตภาพของคนจนสงเสริมซึ่งกันและกัน

 สรางความมั่นใจในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับสิทธิดานแรงงานของ
ลูกจางและผูประกอบการในเศรษฐกิจนอกระบบที่อยูนอกเหนือแถลงการณเรื่องสิทธิและ
หลักการพื้นฐานในสถานประกอบการ

 เพิ่มชองทางการเขาถึงโอกาสในการจางงานในเศรษฐกิจระบบตลาดใหกวางขวางครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น

 ขยายการคุมครองทางสังคมใหแกลูกจางที่ยากจนในภาวะวิกฤตและการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจ

 สงเสริมมาตรการประกันการเขาถึงการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ และเงินยังชีพ
 สรางความมั่นใจวาการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจะนําไปสูความเทาเทียมทางเพศ และ

ชวยใหบรรลุพันธสัญญาภายใตมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศที่สนับสนุน
การยกเลิกการเลือกปฏิบัติ และสรางโอกาสที่เทาเทียมใหและปฏิบัติตอผูหญิงที่อยูในฐานะ
กําลังหลักในการลดความยากจนในชุมชนที่ยากจน

แนวทางที่สี่: สิทธิทางธุรกิจ
คณะกรรมาธิการถือวาเปนเรื่องที่ไมตองพิสูจนวาคนจนเปนผูสมควรไดรับสิทธิไมเฉพาะเมื่อตองทํางาน
ใหกับผูอื่น แตรวมถึงการประกอบธุรกิจของตนเองดวย การเขาถึงการบริการพื้นฐานทางการเงินเปน
สิ่งจําเปนสําหรับผูประกอบการที่มีศักยภาพและที่กําลังเริ่มตน และสิ่งที่สําคัญเชนกันก็คือการไดรับโอกาส
และความคุมครอง เชน ความสามารถในการเขาทําสัญญา การทําความตกลงซื้อขาย การเพิ่มทุนดวยการซื้อ
หุนและพันธบัตรหรือดวยวิธีการอื่น การจํากัดความเสี่ยงสวนบุคคลดวยการประกันทรัพยสินและจํากัด
ความรับผิด และการสืบทอดความเปนเจาของจากรุนสูรุน สิทธิเหลานี้อาจจะไมสัมพันธอยางเทาเทียมกัน
สําหรับผูประกอบการทุกราย แตก็เปนเครื่องมือในการขจัดความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจ ในประเทศ
กําลังพัฒนา วิสาหกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีการจางแรงเปนจํานวนมากจะตองเขาถึงสิทธิเหลานี้ได 
และหลายแหงก็มีคนทํางานที่เปนผูหญิง ความสําเร็จหรือความลมเหลวในทางเศรษฐกิจมักจะทําใหเห็นถึง
ความแตกตางระหวางความกาวหนากับภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ การจางแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นกับการ
ขยายตัวของการวางงาน และการสรางหุนสวนทางสังคมที่กวางขวางมากขึ้นกับความไมเทาเทียมที่เพิ่มสูงขึ้น 
อันนําไปสูความออนแอของสัญญาประชาคม มาตรการที่ตองดําเนินการในการเสริมสรางศักยภาพทาง
กฎหมาย ในสวนนี้ไดแก

 การประกันสิทธิทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิทธิการซื้อขาย การมีสถานประกอบการ การ
เขาถึงสาธารณูปโภคที่จําเปนและไดรับการบริการ (ที่อยูอาศัย ไฟฟา น้ํา สุขอนามัย)



22

 เสริมสรางการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเอื้อตอการกอตั้งและดําเนิน
ธุรกิจ การเขาสูตลาด และการเลิกประกอบธุรกิจหากมีความจําเปน

 ขยายนิยามของ “นิติบุคคล” ใหครอบคลุมถึงเรื่องความรับผิดตามกฎหมายที่ชวยใหเจาของ
กิจการสามารถแยกทรัพยสินทางธุรกิจออกจากทรัพยสินสวนตัวได ทําใหสามารถเลือกความ
เสี่ยงไดอยางรอบคอบ

 สนับสนุนการใหบริการทางการเงินอยางกวางขวางดวยการใหผูประกอบการในประเทศกําลัง
พัฒนาไดรับสิทธิประโยชนเชนเดียวกับผูประกอบการที่อื่น ทั้งในเรื่องการฝากเงิน สินเชื่อ 
การประกันภัย เงินยังชีพ และเครื่องมืออื่นๆ ในการบริหารความเสี่ยง

 ขยายโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ผานโครงการพิเศษเพื่อสรางใหผูประกอบการมีความคุนเคยกับ
ตลาดใหมๆ และชวยใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑและขอกําหนดซึ่งเปนตัวเชื่อมระหวาง
ธุรกิจขนาดใหญกับขนาดเล็ก

แรงผลักดันของระเบียบกฎเกณฑและการแปลงไปสูการปฏิบัติ
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจะสําเร็จไดจําเปนตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบรวมถึงการ
ปฏิรูปในเชิงสถาบัน การดําเนินงานตองเปนวาระที่กวางขวางและครอบคลุม ไมใชวิธีการคิดแบบแยกสวน
ซึ่งจะทําให แนวความคิดหลักทั้งสี่ประการในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายตางสงเสริมสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน กฎหมายและสถาบันที่ใชกันอยูซึ่งไดใหความสําคัญกับสิทธิและหนาที่ จะมีสวนชวยใหปจเจก
บุคคลเกิดความมั่นใจในการรวมงานกับผูอื่น และจะชวยสรางความมั่งคั่งไดอยางตอเนื่อง ผลิตภาพที่เพิ่อ
มขึ้นจากการปฏิรูปในพื้นที่หนึ่งจะสงผลตออีกพื้นที่หนึ่งเสมอ กลไกในการคุมครองสังคมและสิทธิของ
แรงงานมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาสภาพแวดลอมของการแขงขันและผลิตภาพของธุรกิจ การเสริมสราง
ศักยภาพทางกฏหมาย จะชวยทําใหสิ่งดีๆ กาวเดินไปไดพรอมๆ กัน

ภาวะผูนําทางการเมืองเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง วาระการดําเนินการที่กวางขวางครอบคลุมจะกระทํา
ไดดีที่สุดนั้นมิใชหนาที่โดยลําพังกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งในการแสวงหาการสนับสนุนและความสนใจ 
แตนายกรัฐมนตรีตองดําเนินการโดยอาศัยความรวมมือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กระทรวง
ยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอํานาจทางการเมืองของตน ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี
สามารถผลักดันวาระดําเนินงานในระดับการเมืองได อยางไรก็ตาม ไมจําเปนที่หนวยงานระดับสูงจะมี
ภาวการณนําที่มีประสิทธิภาพเสมอไป ประชาชนและองคกรระดับรากหญาสามารถสรางแรงผลักดันที่มี
คุณคาตอการเปลี่ยนแปลงดวยการใหการศึกษาแกสาธารณะชนและจัดการประชุมตามเนื้อหาของการ
เสริมสรางโอกาสทางกฎหมาย  การปรับปรุงพัฒนาวิถีชีวิตของคนจนหลายเรื่อง กระทําผานนวัตกรรมใหมๆ 
และการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายตองกระทําจากระดับลางสูบน
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วิธีการที่คณะกรรมาธิการไดเสนอแนะในการสรางศักยภาพทางกฎหมาย มีความแตกตางจากวิธีการแบบ
ดั้งเดิมในการปฏิรูปเชิงสถาบันและกฎหมาย และไมใชการกําหนดแมแบบตายตัวในการปฏิบัติ. บริบทระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติมีความแตกตางกันและกอใหเกิดโอกาสและอุปสรรคในการปฏิรูปที่หลากหลายที่
จะตองนํามาประกอบการพิจารณา อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดวาความสําเร็จจะมีลักษณะรวมกัน รัฐบาล
ผสมที่ประกอบดวยผูนําทางสังคมที่หลากหลายและมีความมุงมั่นทางนโยบายจะชวยใหการดําเนินการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเปนไปดวยความเรียบรอยและจะชวยเอาชนะแรงตอตาน การเบี่ยงเบนออก
นอกเสนทาง และความลาชาได ความรูเกี่ยวกับ (และที่ไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับ) การปฏิรูปและ
บริบททางการเมืองที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเขาใจอยางลึกซึ้งและมีการแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่อง
สภาพแวดลอมของทองถิ่นทั้งทางดานระบบเศรษฐกิจในระบบและนอกระบบเปนสิ่งที่จําเปน แนวทางทั้งสี่
ประการจําเปนตองใหความสนใจในเรื่องเพศสภาวะอยางจริงจังดวย เชนเดียวกับสิทฺธิของคนพื้นเมืองและ
กฎหมายจารีตประเพณี คนจนไมใชวัตถุในการสรางศักยภาพทางกฎหมาย แตเปนผูรวมออกแบบและผู
อํานวยความสะดวกในการสราง พวกเขาตองมีสวนรวมและใหขอมูลยอนกลับในทุกขั้นตอนของการปฏิรูป 
รวมตลอดถึงการติดตามผลอยางใกลชิด การปฏิรูปตองเกิดขึ้นมาจากสภาพความเปนจริงและความตองการ
ของคนจน คณะกรรมาธิการเชื่อวาความสําเร็จจะมีความเปนไปไดมากที่สุดเมื่อเจตนารมณความตองการ
ไดมาซึ่งประชาธิปไตยอยูในระดับสูงสุด

การดําเนินการในแบบพหุภาคี
ในขณะที่รัฐบาลคือผูรับผิดชอบหลักในกระบวนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย หรือ “ผูแบกรับ
ภาระหนาที่” ในความหมายทางสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติและระบบพหุภาคีสามารถใหความชวยเหลือ
ไดโดยการใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ และประชาคมระหวางประเทศที่ไมใชภาครัฐก็สามารถทําไดใน
ลักษณะเดียวกัน ดังนี้

 แผนงานในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย ตองผนวกองคการพหุภาคีหลักที่เกี่ยวของ 
เชน ธนาคารโลก UNDP องคการแรงงานระหวางประเทศ FAO และ UN-HABITAT  ดวย
วิธีการทํางานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หนวยงานเหลานี้ไดมีอิทธิพลตอการกําหนดกฎเกณฑ
นโยบายและการแปลงไปสูการปฏิบัติของรัฐบาลโดยเฉพาะในดานการสรางโอกาสและให
ความคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคม อยางไรก็ตาม ยุทธศาสตรและวิธีการปฏิบัติของ
หนวยงานเหลานี้ตองปรับเปลี่ยนเพื่อใหตนสามารถใหการสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพ
ทางกฎหมายไดอยางเขมแข็ง ยั่งยืน และประสานสอดคลอง  UNDP ควรเปนหนวยนําและ
ทํางานรวมกับองคการอื่นของสหประชาชาติเพื่อพัฒนาแผนงานพหุภาคีที่สอดคลองกันใน
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย

 การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจะตองเปนภารกิจหลักขององคการทางการเมืองใน
ภูมิภาค ธนาคารในภูมิภาค และหนวยงานของสหประชาชาติในภูมิภาค องคการเหลานี้
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สามารถทํางานอยางใกลชิดกับบรรดาผูนําประเทศเพื่อชวยใหรัฐบาลเขารวมในการปฏิรูป
และใชการอธิบายจูงใจรัฐบาลที่ยังไมพรอมจะเขารวมในการปฏิรูป

 ประชาสังคมและองคการเพื่อชุมชนสามารถใหความชวยเหลือดวยการเชื่อมโยงคนจนกับ
สถาบันทางการเมืองในทุกระดับ สนับสนุนการแสดงออกที่ดีขึ้นของคนจน จัดใหมีการ
สนับสนุนแผนการปฏิรูป และทําหนาที่เปนผูตรวจสอบระบการเมืองอยางอิสระ

 ประชาคมธุรกิจสามารถทําใหการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเปนไปดวยความเรียบรอย
โดยการใช UN Global Compact และดวยการสนับสนุนและเขามีสวนรวมในความพยายาม
ปฏิรูปในระดับทองถิ่นและระดับชาติ

 ประชาคมทางศาสนาและขนบประเพณีอันเปนจิตวิญญาณของชุมชนสามารถแสดงบทบาท
อยางสําคัญและเปนเอกลักษณในการแปลงกฎเกณฑทางศีลธรรมในการเสริมสรางศักยภาพ
ทางกฎหมายใหเปนการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม

 สมาคมวิชาชีพทั้งหลาย เชน นักกฎหมาย ทนายความ เจาพนักงานที่ดิน นักสํารวจ และนักผัง
เมือง สามารถแสดงบทบาทในการรวบรวมและเผยแพรขอมูลในเครือขายและชุมชนของตน 
พวกเขาสามารถใหการสนันสนุนทางการเมืองในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย  และ
เขารวมในการปฏิรูปการเขาถึงความยุติธรรม เชนเดียวกับการเพิ่มการสนับสนุนทางการเงิน
สําหรับความชวยเหลือทางกฎหมายและการบริการดานอื่นๆ

ในขณะเดียวกันความคิดริเริ่มเหลานี้ควรมี:
 การสนับสนุนความพยายามสรางการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายที่สอดคลองกันในแต

ละประเทศ
 สงเสริมใหมีความเห็นทางการเมืองรวมกันโดยเอกฉันทในการสรางการเสริมสรางศักยภาพ

ทางกฎหมาย ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
 สรางเครื่องมือใหมสําหรับการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย อาทิเชน

1. “ขอตกลงสากลเพื่อการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย” ในฐานะที่เปนกาวแรกของ
การรวมรวมสิทธิที่สําคัญตางๆ และเขียนเปนกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู

2. กลไกติดตามความคืบหนาในทุกระดับ
3. ศูนยสําหรับบันทึก จัดเก็บและเผยแพรประสบการณและการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
4. การเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและเอกชน
5. ความคิดสรางสรรคที่เปนสากลในการสงเสริมการคิดคนและความรูระดับรากหญา
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โดยสรุป ประชากรโลกสวนใหญใชชีวิตอยูนอกระบบกฎหมาย สิ่งนี้เปนสูตรสําเร็จของภาวะชะงักงันของ
ประเทศและของโลก ประเทศที่มองไมเห็นสถานะของตนยอมกาวเดินไปสูความลมเหลว เมื่อคนจํานวนมาก
ถูกกีดกันออกจากหลักนิติรัฐ คนในสังคมยอมไมสามารถแสดงออกซึ่งศักยภาพของตน ทุกองคประกอบของ
ระบบเศรษฐกิจไมวาจะเปนผลิตภาพและการออม การลงทุนและตลาด การวางแผนและความคิดสรางสรรค 
ลวนมีที่มาจากพลังงานและทรัพยสิน การกีดกันเชนนี้สรางความยากลําบากใหรัฐบาลในการสนองตอบตอ
ความตองการของคนในประเทศและกอใหเกิดสภาพที่นําไปสูความวุนวายและความแตกแยกทางสังคม

หนทางในการเยียวยาการกีดกันคือรวมคนจนในวาระการพัฒนาดวยการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย สิ่ง
นี้มีความสําคัญในเชิงเศรษฐศาสตร การเมือง สังคม และศีลธรรม ประเทศที่กฎหมาย และสถาบันที่ไมปดกั้น
คนจนยอมไดประโยชนจากการมีสวนรวมของประชากรทั่วทั้งประเทศและจากความเปนระเบียบเรียบรอย
ทางกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งทุกภาคสวนของสังคมมีสิทธิมีเสียงและมีสวนรวม ประเทศเหลานั้น
ยอมสามารถสรางความกลมเกลียวในชาติไดดีกวาและมีแนวโนมที่จะคนพบชองทางที่เปนประโยชนในการ
แขงขันในตลาดโลก โลกทั้งหมดจะไดรับประโยชนจากการที่ประเทศตางๆ ดําเนินการปฏิรูปซึ่งเปน
สิ่งจําเปนตอการการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย  ความคิดริเริ่มดังกลาวจะชวยลดแรงกดดันที่เกิดจากผู
อพยพ การดอยพัฒนา ความอดอยาก การละเลยสิ่งแวดลอม ปญหาสุขอนามัยฉุกเฉิน และปญหาความขัดแยง 
ในโลกของการพึ่งพาเราจะทําสิ่งตางๆไดดีขึ้นเมื่อเพื่อนบานของเรามีความเชื่อมั่นในการคุมครองทาง
กฎหมายและไดรับการคาดหมายวาจะมีความรับผิดชอบภายใตกฎหมาย

อยางไรก็ตาม ยุคของเราเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงไมเพียงแตในเรื่องความเปนระเบียบทางเศรษฐกิจแต
รวมถึงการสรางเขตแดนสาธารณะของโลก ปฏิสัมพันธจํานวนมากที่ไมอยูในการควบคุมหลั่งไหลไปมา
ระหวางประเทศตั้งแตจากสิ่งที่ห็นไดชัดเจนจนไปยังสิ่งที่แทบมองไมเห็น จากความรายกาจไปยังการเกื้อกูล 
บางอยางตองเหนี่ยวรั้ง บางอยางตองควบคุม บางอยางควรปลอยตามสบายและควรใหการสนับสนุน 
อยางไรก็ตาม กฎเกณฑสากลยังมองไมเห็นสภาพความเปนจริงในระดับประเทศ ยังอยูกับอดีตมากกวา
ปจจุบัน และเปนอุปสรรคตอความพยายามตอสูกับปญหาใหมที่เราเผชิญอยู  ใครสามารถปฏิเสธไดบางวาเรา
ลวนมีสวนรับผิดชอบในการคุมครองสิ่งที่อยูหางไกลจากตัวของเรา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ  การคาขาย การอพยพ หรือความมั่นคง โลกก็ยังคาดหวังจะเห็นกฎเกณฑที่เปนธรรมในศตวรรษที่ 21
โดยเปนกฎเกณฑที่ใหความคุมครองและใหโอกาสแกทุกคนโดยสอดคลองกับพันธะหนาที่ดานสิทธิ
มนุษยชน

เวลาของแผนใหมเพื่อขจัดความยากจน
ถึงเวลาของการปรับวาระการพัฒนาที่มุงขจัดความยากจนอีกครั้งโดยในครั้งนี้ตองมุงใหเกิดการผนวก
ประชากรโลกสวนใหญเขามาในระบบสิทธิและหนาที่ ซึ่งเปนระบบที่ไดสรางการสรางความเจริญในโลก
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มากวา 60 ป มันเปนความรับผิดชอบของบรรดาผูนําประเทศและของโลก และรวมถึงเราทุกคนที่จะขยาย
วงจรโอกาสและการเขาถึงความคุมครองที่ไมใชลอกเลียนประเทศที่ร่ํารวย แตเปนการคนหาวิธีการที่ทําให
แตละประเทศสามารถกําหนดเสนทางเดินของตนได ถึงแมวาวิธีการจะมีหลากหลายแตมีเปาหมายเดียวกัน
คือการสรางศักยภาพใหคนจนประสบความสําเร็จทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและในฐานะที่มีสวนกอใหเกิด
ความอยูดีกินดีในทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ความลาชาและการไมนําไปปฏิบัติจะทําให
ความสามารถพิเศษของมนุษยที่ไมไดใชสูญหายไปและบอนทําลายผูที่ยังมีชีวิตอยู

การทําใหความยากจนกลายเปนอดีตไมสามารถทําไดดวยการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเทานั้น แต
หากปราศจากการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายก็เปนเรื่องยากหากจะทําใหสําเร็จได ในการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมายไดมีการตระหนักในความสลับซับซอนทางสังคมและศักยภาพอันเต็มเปยมของคนจน 
ดวยการปลดปลอยพลังและความคิดริเริ่มสรางสรรคจะทําใหเรามีกําลังกาวไปสูโลกที่ดีกวา โลกที่
เจริญรุงเรือง เทาเทียม และมีมนุษยธรรม ถึงเวลาของการรวมเปนหนึ่งเดียวเพื่อสนับสนุนภารกิจการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้แลว
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บทที่ 1
การทํากฎหมายใหเกิดประโยชนตอทุกคน

กอนเกิดเหตุการณความรุนแรง  มาการเรต อาทีโน โอโคธ ขายกะหล่ําปลี 6 วันตอสัปดาหที่แผงลอยเล็กๆ 
ในตลาดทอย ไนโรบี รานคาแถบนั้นขายทุกอยางตั้งแตรองเทามือสองไปจนถึงชิ้นสวนจักรยาน เนื่องจากเธอ
มีรายไดนอยจึงสงลูกเขาเรียนไดเพียง 3 จาก 12 คน ในขณะที่จอหนสามีของเธอไดงานเปนลูกจางในที่
ทํางานที่อยูไมไกลจากบานในระยะเดินถึง แตไมวามาการเรตจะทํางานหนักเพียงใดก็ตามครอบครัวของเธอ
ก็ยังตองอาศัยอยูในหองเล็กๆ ที่ไมมีไฟฟา น้ํา และเครื่องสุขภัณฑ พวกเขาตองทนอาศัยอยูในสลัมคิเบระที่
ชาวเคนยานับลานคนตองดิ้นรนตอสูเพื่อความอยูรอดและความยากจนไดถูกสงทอดจากรุนสูรุน

ในการตั้งรกรากถิ่นฐาน คนจนเชนมาการเรตไมมีหลักฐานทางกฎหมาย ไมมีใบสูติบัตร ไมมีที่อยูตาม
กฎหมาย ไมมีสิทธิในตลาดแผงลอย และเมื่อไมมีเอกสารหลักฐานทางทรัพยสินตามกฎหมายจึงเปนขอจํากัด
ในการประกอบอาชีพและตองคอยหวาดกลัวการขับไลโดยเจาหนาที่รัฐหรือเจาของที่ดิน นอกจากนี้ยังตก
เปนเหยื่อของอาชญากรและการขูดรีดของเจาหนาที่  การเกิดเหตุการณรุนแรงเมื่อไมนามมานี้สะทอนใหเห็น
วาคนจนไมมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หลังจากความรุนแรงปะทุขึ้นไมนานโจเซฟ มูทูรี
เจาของรานขายเสื้อผาเล็กๆ ในตลาดทอยเลาใหเพื่อนๆ ฟงวา “ผมรูดีวารานคาของผมอาจจะถูกรื้อถอนไดใน
เวลาไมกี่ชั่วโมง” เขากังวลใจอยางมากกับคําขูวาจะรื้อถอนตลาดเพื่อใชประกอบธุรกิจที่ใหผลประโยชน
มากกวา  เหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นเปนเรื่องการเมืองที่เริ่มมากจากปญหาการเลือกตั้งและเปนบท
พิสูจนคําพูดของโจเซฟเพราะทุกสิ่งทุกอยางถูกรื้อถอนออกไปจนหมด  ในวิกฤตการณเชนนี้กลับไมพบวามี
การใหความคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแตอยางใด

ปญหาดังกลาวแมอาจจะแกไขไดยากแตก็มีความเปนไปไดสําหรับการเปลี่ยนแปลง ขอใหลองติดตามกรณี
ตลาดเซวานาการ ในกรุงนิวเดลี

“ผมจะไมมีวันลืมเลยวาเคยผานความยากลําบากในชีวิตมาอยางไร” เมหบูบ คนขายภาชนะพลาสติกในตลาด 
เซวานาการกลาว  “เราตอสูเพื่อความอยูรอดดวยความซื่อสัตยและมีมานะอดทน แตตองพบกับอุปสรรค
มากมาย ตํารวจและเจาหนาที่ทองถิ่นเรียกรับสินบนโดยขมขูวาจะขับไลหรือยึดสินคา และแมไดจายเงิน
สินบนใหแลวก็ยังตามมารังควานอีก ที่ผานมาผมถูกยึดสินคาและถูกขับไลจนนับครั้งไมถวน จนผมไมเชื่อวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณเชนนี้ได”
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ผูที่ไปตลาดเซวานาการนอยคนที่จะจําเหตุการณครั้งนั้นไดเพราะขณะนี้ตลาดเต็มไปดวยแผงลอยที่สะอาด
มั่นคงแข็งแรงและดึงดูดความสนใจของลูกคาได เชน มาดานซัลขายผลไมแหง ซานโตสขายกําไลและ
เครื่องสําอาง สวนราชูขายอุปกรณโกนหนวดเครา โดยที่ทุกคนไมมีความหวาดกลัวหลงเหลืออีกตอไป

ความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้แมดูเหมือนงายแตก็มีความลึกซึ้ง กอนหนานี้ซานโตสและพอคาอื่นๆคาขาย
โดยไมมีกฎหมายรองรับ แตปจจุบันพวกเขาไดรับในอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย ในทางเอกสารดูเหมือนไม
มีความเปลี่ยนแปลงอะไร แตในขอเท็จจริงเอกสารตามกฎหมายเหลานี้ชวยใหพอคาไดรับประโยชนจาก
การคาอยางเต็มที่ การจายคาเชารายเดือนทําใหพอคามีสิทธิในแผงลอยที่ตนคาขาย  เมหบูบกลาววา “เราไม
จําเปนตองจายสินบนอีกตอไปและรูสึกดีที่หาเงินมาไดโดยสุจริตและเสียภาษี”

พอคาแผงลอยในอินเดียสวนใหญไมไดโชคดีอยางนั้น เพราะเทศบัญญัติหามไมใหมีคาขายโดยไมไดรับ
ใบอนุญาต อยางไรก็ตาม ในเทศบาลเดลีที่มีประชากรกวา 15 ลานคน แตมีการออกใบอนุญาตใหพอคาเพียง
เกือบ 4,000 คน โดยที่รอยละ 99 ของพอคาแผงลอยจํานวนกวา 10 ลานคนทั่วประเทศถูกบีบบังคับใหตอง
ทํางานโดยผิดกฎหมาย ถูกกีดกัน และไมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย

สวนหนึ่งของปญหาคือการที่คนจนไมมีสิทธิไมมีเสียง ความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงที่ตลาดเซวานาการ
เกิดขึ้นไดเพราะกลุมเคลื่อนไหวในเดลีที่มีชื่อวามานูชิเปนแกนนํารณรงคในระดับรากหญาเพื่อโนมนาวชัก
จูงใหเจาหนาที่ของรัฐเขารวมในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในที่สุดก็สําเร็จและไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกรัฐสภา และประชาชน

มาธู กิชวาร หนึ่งในสมาชิกกลุมมานูชิกลาววา “เมื่อไมนานมานี้เราตองพบกับเหตุการณรุนแรงและการขมขู
อยางมาก แตก็มีขาวดีคือการตอสูของเราไดรับการสนับสนุนอยางดียิ่ง”

“สํานักนายกรัฐมนตรีไดใหคําแนะนําวาโครงการนี้ไมควรหยุดชะงัก ในขณะที่ผูวาราชการจังหวัดและผู
บัญชาการตํารวจก็ใหการสนับสนุน จนกระทั่งโครงการนี้กลายเปนเขตปลอดสินบนและทําใหตํารวจชั้น
ผูนอยโกงกินไมได ตํารวจเหลานี้ถูกกดดันจากนักการเมืองที่สูญเสียผลประโยชนเพราะไมสามารถควบคุม
พอคาแผงลอยไดอีกตอไป ทั้งในเรื่องของการทํารายไดใหอยางมหาศาล การบังคับใหสนับสนุนตนในการ
เลือกตั้ง รวมถึงการระดมพลเพื่อแสดงพลัง”

มาธูเห็นวาการตอสูคือการเริ่มตนเทานั้น และกลาววา “โครงการนํารองนี้เปนสวนหนึ่งของการรณรงคครั้ง
ใหญเพื่อปลดปลอยเสรีภาพในการประกอบอาชีพใหปลอดจากการควบคุมของทางราชการและการรีดไถ
ของกลุมผูมีอิทธิพล”  เธอยังกลาวอีกวา “เปนที่ยอมรับวาการคาขายของคนจนมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ
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ประเทศ คนจนจึงสมควรมีสิทธิที่จะเปนอิสระจากการรบกวนสิทธิ การรีดไถ การทําราย และการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน”

ความเปลี่ยนแปลงของตลาดเซวานาการชวยทําใหเห็นถึงความเปนจริงที่ถูกมองขาม นั่นคือการกีดกันอันเกิด
จากกฎหมายและความยากจนซึ่งเปนของคูกันและเปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมได อยางไรก็ตาม เมื่อการเปลี่ยนแปลงที่
ตลาดเซวานาการเกิดขึ้นได ก็ยอมเกิดขึ้นที่ตลาดคิเบราไดเชนเดียวกัน

ความสําคัญของกฎหมาย
สิทธิทางกฎหมายเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน การกีดกันคนจนออกจากกฎหมายนอกจากจะกอใหเกิดความ
ไมเปนธรรมแลวยังปดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงผลใหการพัฒนาในประเทศกําลังพัฒนา
หยุดชะงัก

กวาครึ่งหนึ่งของคนทั่วโลกในเขตเมืองอาศัยอยูโดยไมมีสิทธิตามกฎหมาย และมีคนจนอีกเปนจํานวนมาก
อาศัยอยูในชนบทที่หางไกลโดยไมมีหลักประกันการเปนเจาของที่ดินและทรัพยากรอื่นๆ คนจนตอง
ดํารงชีวิตอยางคนนอกกฎหมาย เชน การเปนลูกจางตามสัญญาจางนอกระบบ การประกอบธุรกิจโดยไมได
จดทะเบียน การครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย เปนตน ในฟลิปปนสมีบานและบริษัทถึงรอยละ 65 ที่ไมได
รับการจดทะเบียน ในแทนซาเนียมีถึงรอยละ 90 และอีกหลายประเทศที่เกินกวารอยละ 80   ในขณะที่
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของเศรษฐกิจนอกระบบสูงกวาสามเทาของตัวเลขทางเศรษฐกิจในประเทศ
กําลังพัฒนา

เมื่อผูประกอบการตองการจดทะเบียนบริษัทของตนใหถูกตองตามกฎหมายมักตองประสบกับความลาชา
ของระบบราชการและเสียคาใชจายสูง จากผลการศึกษาของธนาคารอินเตอรอเมริกันเพื่อการพัฒนาใน
ประเทศลาตินอเมริกา 12 ประเทศ พบวามีบริษัทเพียงรอยละ 8 เทานั้นที่จะทะเบียนตามกฎหมาย โดยมี
บริษัทกวา 23 ลานแหงเปดทําการเองโดยไมไดจดทะเบียนและไมสามารถกูเงินธนาคารหรือบังคับตาม
สัญญาหรือขยายเครือขายลูกคาและผูรวมทุนได  พอประมาณการไดวามีคนประมาณสองพันลานคนที่เขาไม
ถึงบริการทางการเงิน ดวยเหตุนี้ คนจนจึงไมมีทางเลือกนอกจากยอมรับวาความไมมั่นคงและการไมมี
เสถียรภาพเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต

การกีดกันคนจนออกจากกฎหมายเปนแมเปนประเด็นปญหาที่สําคัญ แตก็ไมไดรับการแกไขปญหาอยาง
จริงจังจนกระทั่งบัดนี้



30

รายงานของคณะกรรมาธิการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจนฉบับนี้นับเปนครั้งแรกที่ใหความสําคัญ
กับวิธีการทําใหคนจนเขาถึงความเปนธรรมและสนับสนุนใหมีสิทธิในทรัพยสิน แรงงาน และธุรกิจ หรือ
เปนสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายที่คนสวนใหญตองการเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตใหดีขึ้น

คณะกรรมาธิการไดใชเวลา 3 ปในการรวบรวมและจัดทําขอมูล โดยการใชผูมีชื่อเสียงที่มีภูมิหลังที่
หลากหลาย ใชแรงจูงใจทางการเมืองที่แตกตาง ใชความรูหลากหลายสาขาวิชา ใชการเฝาสังเกตสภาพชีวิต
ของคนจน และสอบถามความคิดเห็นจากคนทั่วโลก เชน ผูกําหนดนโยบายและประชาชน คนรวยและคนจน 
นักธุรกิจ ภาคประชาสังคมและองคกรในทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาระหวางประเทศ ตัวแทนคนในสลัม 
ทําใหรายงานฉบับนี้สะทอนใหเห็นถึงสิทธิและเสียงของกลุมตางๆ ซึ่งกลุมที่สําคัญที่สุดคือคนจน การ
คนพบที่สําคัญอยางยิ่งคือการที่โลกไมไดใหความสําคัญกับการทําใหกฎหมายเกิดประโยชนตอทุกคน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหโอกาสและความคุมครอง ดังคําของรุสโซที่วา “มนุษยเกิดมาพรอมกับเสรีภาพ แต
ไมใชทุกที่ที่มีเสรีภาพ”

คณะกรรมาธิการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจนเกิดขึ้นจากแนวคิดริเริ่มที่มุงสรางความเชื่อมโยง
ระหวางการกีดกัน ความยากจน และกฎหมาย  และเริ่มการกอตั้งจากกลุมคนจากประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศที่พัฒนาแลว ประกอบดวย แคนาดา เดนมารก อียิปต ฟนแลนด กัวเตมาลา นอรเวย สวีเดน 
แอฟริกาใต แทนซาเนีย และสหราชอาณาจักร โดยมีโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติในนิวยอรคเปน
เจาภาพ มีประธานรวมคือ เมเดลีน อัลไบรท อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา 
และเฮอรนานโด เดอ โซโต นักเศรษฐศาสตรชาวเปรู และมีการเชิญผูกําหนดนโยบายและผูปฏิบัติที่มีชื่อเสียง
จากทั่วโลก รายชื่อของสมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมาธิการอยูในตอนตนของรายงานฉบับนี้ 
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไมใชความชวยเหลือ แตเปนเรื่องของการชวยใหคนจนสามารถชวยให
ตนเองหลุดพนจากความยากจนโดยใหการสนับสนุนนโยบายและการปฏิรูปสถาบันที่เปนการเปดโอกาสและ
ใหความคุมครองทางกฎหมาย

ความเจริญกาวหนาและความสิ้นหวัง
เศรษฐกิจโลกกลายเปนเรื่องของสองสิ่งที่แตกตางมากขึ้นทุกวัน หลายทศวรรษที่ผานมาเศรษฐกิจมีความ
เจริญเติบโตและมีการพัฒนาอยางมากมาย  หลายแหงในโลกมีมาตรฐานการดํารงชีวิตดีขึ้น มีชีวิตยืนยาวขึ้น 
มีอัตราการอยูรอดของทารกสูง มีน้ําสะอาดดื่มใช อัตราการเขาเรียนสูงและมีการปฏิบัติที่ดีตอผูหญิง ในชวง
เวลา 25 ปที่ผานมามีประชากรกวา 500 ลานคนหลุดพนจากความยากจนขั้นรุนแรง

ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นพรอมกับแนวคิดและการแปลงไปสูการปฏิบัติของนโยบายการ
พัฒนาที่ทําใหเราไดเรียนรูสิ่งที่เปนประโยชนและไมประโยชนตอการพัฒนา สิ่งที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 1950 
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คือแนวคิดที่เพียงตองการกระตุนภาคเศรษฐกิจดวยการลงทุนในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งขณะนี้ได
ปรับเปลี่ยนใหครอบคลุมถึงการพัฒนาทางสังคมและการตอบสนองความตองการของคนจน รวมถึงการ
ปฏิรูประดับมหภาคและการใชภาคเอกชนนําพาการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการใชปจจัยตางๆ เชน การลงทุน 
หนี้สิน สิ่งแวดลอม และเรื่องเพศ เขามาประกอบในการวิเคราะห และในชวงตนทศวรรษ 1990 มีการเสนอ
ใหใชวิธีบริหารจัดการแบบประชาธิปไตยโดยมีภาคประชาสังคมเปนตัวกระตุน

ชวงของการเขาสูศตวรรษที่ 21 ที่ประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษของสหประชาชาติไดยอมรับแถลงการณ
แหงสหัสวรรษและไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ซึ่งกอใหเกิดพันธสัญญาของประชาคม
โลกในการขจัดความยากจนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน การปรับปรุงสุขอนามัยและการสรางความ
มั่นคงทางอาหาร การเขาถึงระบบการศึกษา การไมเลือกปฏิบัติ และสรางสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

ถึงแมความยากจนขั้นรุนแรงลดลง แตเปาหมายการขจัดความยากจนของโลกก็ยังไมสามารถบรรลุได แอฟริกา
กึ่งสะฮารา ไมสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษแมแตเปาหมายเดียว ในขณะเดียวกัน ความ
ไมเทาเทียมยังคงมีอยูทั่วโลกและแนวทางการใชระบบตลาดและเศรษฐศาสตรมหภาคยังไมเปนผล 
นอกจากนี้ แมจะมีความพยายามสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนและใชการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตยแตก็ยัง
ไมกอใหเกิดสิ่งที่ทุกคนคาดหวังได

ขอบกพรองของระบบระหวางประเทศเปนการบอนทําลายความพยายามในการพัฒนา ในสภาวะที่กฎหมาย
ระหวางประเทศไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยอมสงผลใหความมั่นคงและความยุติธรรมระหวาง
ประเทศเปนเรื่องเพอฝน และแมวาการคาระหวางประเทศจะเปนเรื่องสําคัญแตขอตกลงเจรจาโดฮากลับ
ไมไดรับการนําไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ประเทศผูใหก็ไมสามารถทําตามพันธสัญญาระหวางประเทศในการให
ความชวยเหลือเปนเงินรอยละ 0.7 ของรายไดมวลรวมประชาชาติ และความชวยเหลือจากตางประเทศไมได
ถูกใชเพื่อการขจัดความยากจนแตกลับถูกใชอยางไมมีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดประโยชน

ผลกระทบแหงความลมเหลวของกฎหมายกลายเปนประเด็นที่ ชารล ดิกเคนส วิพากษวิจารณมายาวนานใน
งานเขียนของเขาเกือบทั้งหมด ในบรรดานักเศรษฐศาสตร ดักลาส นอรธ เปนคนแรกๆ ที่ตั้งขอสังเกตวาการ
กําหนดนโยบายโดยอาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตรดั้งเดิมไมสามารถชี้ใหเห็นความแตกตางและความสลับซับซอน
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบ นอรธและนักเศรษฐศาสตรในยุคตอมา เชน นิโคลาส สเทิรน ไดเบน
ความสนใจจากทฤษฎีที่เนนการศึกษาการทํางานของระบบตลาดไปสูการใหความสําคัญกับสถาบันในระบบ
ตลาด เชน ระบบทรัพยสิน สิ่งแวดลอมทางธุรกิจ และแรงงาน โดยใหเหตุผลวาสถาบันเหลานี้ชวยทําใหเกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนทั่วไปและมักจะตอตานการเปลี่ยนแปลงเมื่อตองเสียผลประโยชน
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ความรูความเขาใจในแนวความคิดดังกลาวควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจทําใหเกิดการพัฒนาการบริหาร
จัดการสถาบันในระบบตลาด  โดยไดใหความสําคัญกับบรรยากาศการลงทุนและสถาบันที่มีผลตอทรัพยสิน
และแรงงาน สเทิรนและคณะสนับสนุนใหสรางกลไกที่ชวยใหคนจนสามารถเขามีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต และเรียกรองใหมีการลงทุนมากขึ้นในดานการศึกษา การ
พัฒนาระบบการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันของรัฐที่สําคัญ

สิ่งที่สเทิรนใหความสําคัญเกี่ยวกับการปลดปลอยศักยภาพของทรัพยสินและขีดความสามารถของคนจน
รวมท้ังสถาบัน ไดสะทอนใหเห็นแนวคิดของ อมาตยา เซน ที่เนนย้ําเรื่องเสรีภาพของคนจนในการกําหนด
ชีวิตของตนเอง เซนชี้ใหเห็นวาการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพของสถาบันที่เกี่ยวของ
เปนแกนแทและเครื่องมือสําคัญในการพัฒนามนุษยชาติ ซึ่งจะตองมุงไปที่การเขาถึงและคุณภาพของ
การศึกษา การสาธารณสุข และการมีสวนรวมในระบบตลาดและการเมือง แนวคิดของเซนที่วาการพัฒนาคือ
เสรีภาพ มีความสอดคลองกับการเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใหประชาชนบน
พื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ดังนั้น การพัฒนาจึงเปนความจําเปนทางศีลธรรมและเปนหนทางไปสูความ
เจริญรุงเรืองและการขจัดความยากจน

จากประสบการณที่ผานมา 50 ป คณะกรรมการความรวมมือเพื่อการพัฒนาของ OECD ไดกําหนดแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใหความชวยเหลือและความรวมมือเพื่อการพัฒนาไวอยางกวางขวางครอบคลุม 
เชน การสรางความรูสึกเปนเจาของและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 
การใชหลักการบริหารจัดการที่ดี เชน ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และหลักนิติรัฐ  รวมถึงการปรับเปลี่ยน
โครงการพัฒนาแบบดั้งเดิมมาใชแนวทางที่เนนเรื่องนโยบายและใหการสนับสนุนทางการเงินโดยตรง  และ
การกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม

ถึงแมวาแนวทางการพัฒนาจะมีความกวางขวางครอบคลุมแลวก็ตาม แตปญหาคือยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะในเรื่องของหลักนิติรัฐที่ในรอบ 50 ปที่ผานมามีทั้งความสําเร็จและความลมเหลว โดยงานเขียน
สวนใหญเห็นวาหลักนิติรัฐยังอยูในระยะเริ่มตนเทานั้นและสมควรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของ
กฎหมายกับการพัฒนา

คนจนคือคนสวนใหญที่มีรายไดนอยและตองตอสูกับความหิวโหย สุขภาพที่ย่ําแย และที่อยูอาศัยที่ไม
เพียงพอ พวกเขาอาศัยอยูในหมูบานที่หางไกลและในสลัมในเมือง ตองทํางานบาน เปนชาวนา เปนลูกจาง
ชั่วคราว ขายของขางถนน และเปนคนเก็บขยะ ซึ่งหลายคนมาจากชนกลุมนอยที่อพยพมาจากทั้งในและ
ตางประเทศโดยไมมีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน หลายคนกลายเปนผูพลัดถิ่นเพราะสงครามและความไม
สงบเรียบรอย และหลายคนเปนชาวพื้นเมืองที่ถูกกีดกันจากสังคมสวนใหญ 
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การพัฒนาสวนใหญมักมุงเนนไปที่เศรษฐกิจในระบบ ระบบกฎหมาย และสถาบันอยางเปนทางการอื่นๆ 
รวมทั้งการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติจะเนนระดับประเทศมากกวาระดับทองถิ่น ตัวอยางเชน โครงการ
สงเสริมการเขาถึงความเปนธรรมและหลักนิติรัฐมักจะใหความสําคัญกับสถาบันที่เปนทางการ เชน รัฐสภา 
ระบบการเลือกตั้ง ระบบตุลาการ และหนวยงานของรัฐ เปนตน  ในขณะที่การใหความชวยเหลือทาง
เศรษฐกิจมักจะเนนไปที่การสรางบรรยากาศการลงทุนใหแกบริษัทที่จดทะเบียนหรือบรรษัทขามชาติ

อยางไรก็ตาม ประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะคนจนแทบจะไมมีปฏิสัมพันธกับสถาบันตางๆ 
ของประเทศและระบบกฎหมายอยางเปนทางการเลย ชีวิตสวนใหญของพวกเขาขึ้นอยูกับธรรมเนียมปฏิบัติ
และสถาบันในทองถิ่น เชน สภาพแวดลอมในสลัมที่อาศัยอยู หรือการคอรรัปชั่นของเจาหนาที่ทองถิ่น 
ดังนั้น การปฏิรูปในระดับชาติจึงไมไดใหความสําคัญกับคนจนแตประการใด

การชูประเด็นปญหาคนจนสี่พันลานคนถูกกีดกัน
ในหนังสือชื่อ The Bottom Billion พอล คอลลีเออร ใหความเห็นวาประชาคมระหวางประเทศควรเนนการ
ใหความชวยเหลือประเทศยากจนทั้งหลายที่มีประชากรรวมกันนับพันลานคนอันเปนผลที่เกิดจากปญหา
ความขัดแยง ความชวยเหลือเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดและมีศักยภาพในการสรางสรรคสิ่งที่ดีสําหรับประเทศ
ยากจน แตความชวยเหลือจะเปนประโยชนนอยลงหากถูกใชเพื่อการพัฒนาและลดความยากจน เพราะ
ประเทศกําลังพัฒนาสามารถใชวิถีทางอื่นชวยไดอยูแลว เชน การคา การลงทุนจากตางประเทศ และระบบ
ภาษี

ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศที่ยากจนและที่ตองการ
ฟนจากปญหาความขัดแยง  ประเทศผูใหควรจัดทําลําดับความสําคัญเรงดวนของประเทศยากจนและตั้งเปา
การชวยเหลือไปที่การขจัดความยากจนและการฟนฟูเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิผล แตการทุมเงินใหแกคนจน
คือความลมเหลวและไรประสิทธิภาพในการแกไขปญหาความยากจน คอลลีเออรใหเหตุผลวาเราควร 
“กําหนดเปาหมายใหแคบลงและใชเครื่องมือที่หลากหลาย”  รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของเครื่องมือที่
หลากหลายนั้น แตไมควรกําหนดเปาหมายใหแคบ

“การขจัดความยากจนขั้นรุนแรงเปนเรื่องสําคัญไมใชเพียงเพราะดวยความเมตตาสงสารเทานั้น แต
เศรษฐกิจโลกจะไดประโยชนอยางมหาศาลจากผูที่สามารถเปลี่ยนสภาพของตนจากการพึ่งพิงไปสูการมีสวน
รวมอยางเต็มความสามารถ.... แนวทางของคณะกรรมาธิการเปนความกลาหาญที่สําคัญเพราะการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมายที่จะเปนอาวุธชวยในการตอสูเพื่อรักษาและทําใหชีวิตมนุษยดีขึ้น”
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คณะกรรมธิการไดทราบตัวเลขที่นาหดหูวามีคนที่ดํารงชีวิตอยูดวยรายไดต่ํากวาหนึ่งดอลลารตอวัน (ความ
ยากจนขั้นรุนแรง) และต่ํากวาสองดอลลารตอวัน (ความยากจนขั้นปานกลาง)  ยิ่งกวานั้น คณะกรรมาธิการยัง
ตั้งขอสังเกตวามีประชากรกวาสี่พันลานคนซึ่งเปนคนสวนใหญของโลกถูกกีดกันออกจากหลักนิติรัฐ พวก
เขามีชีวิตอยางธรรมดามากและไมไดรับการคุมครองทรัพยสิน ซึ่งก็ไมไดสงผลอะไรตอระบบตลาดเพราะ
พวกเขาถูกกีดกันมาเปนเวลานาน ดังนั้น แผนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจึงมุงตอสูเพื่อประชากรทั้ง
สี่พันลานคนที่ถูกกีดกัน เพราะแมวาเขาจะมีรายไดไมเทากับผูอื่นแตก็ควรมีสิทธิไดรับในโอกาสและความ
คุมครองโดยเทาเทียมกัน

ประชากรจํานวนสี่พันลานคนไมไดรับความคุมครองจากกฎหมายและสถาบันเทาที่ควรและไมสามารถใช
ประโยชนจากกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แตประชากรเหลานั้นมีหลายกลุม 
กลุมที่มีความยากจนขั้นรุนแรงคือคนที่ไมมีทรัพยสินและไมสามารถขจัดความยากจนไดดวยการปฏิรูปทาง
กฎหมายเพียงอยางเดียว แตจะตองใชหลายมาตรการตั้งแตการใหความคุมครองในการดําเนินชีวิตจนถึงการ
ใหบริการและทรัพยากรเพิ่มขึ้น รวมทั้งการปฏิรูปอยางเปนระบบเพื่อชวยใหสถาบันเปนสิ่งที่เขาถึงไดและมี
ความเปนธรรม สําหรับกลุมที่มีความยากจนขั้นปานกลางคือคนที่พอมีทรัพยสินและรายไดอยูบางซึ่งจะชวย
ใหเขาไดประโยชนหากมีการปรับเปลี่ยนในเชิงสถาบัน

สําหรับคนจนเหลานี้การคุมครองทรัพยสินเปนสิ่งจําเปนแตก็ยังไมเพียงพอ เนื่องจากพวกเขายากจนและมี
ทรัพยสินนอย พวกเขาควรไดรับโอกาสในการทําธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นไมวาธุรกิจจะเล็กเพียงใด
ก็ตาม และควรมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม ดวยเหตุนี้ การปฏิรูปสถาบันที่เกี่ยวของจึงเปนเรื่อง
จําเปนตอการเพิ่มศักยภาพใหคนจน และการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบเทานั้นที่จะทําใหคนจนไดรับ
ประโยชนจากโอกาสใหมๆ และสามารถเขาสูระบบศรษฐกิจได

อยางไรก็ดี เราตองตระหนักดวยวาผูที่ไมไดอยูในสภาพความยากจนขั้นรุนแรงและปานกลางก็อาจจะไมได
รับประโยชนจากกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะตกอยูในสภาพความยากจนได แผนการเสริมสรางศักยภาพ
ทางกฎหมายจะชวยแกไขปญหานี้ดวยการสนับสนุนขีดความสามารถและทรัพยากร การเสริมสรางศักยภาพ
ใหคนจนกอใหเกิดการพัฒนาในเชิงบวกดวยเหตุผลทั้งดานเศรษฐกิจและการเมือง ในดานเศรษฐกิจการ
เสริมสรางศักยภาพใหคนจนชวยกระตุนการปฏิสัมพันธในระบบตลาดและในหลายประเทศเปนการสรางวงจร
มูลคาเพิ่มในกลุมคนจนและชนชั้นกลางระดับลางและชั้นที่สูงขึ้นไป  ในดานการเมืองการเสริมสราง
ศักยภาพจะชวยใหคนจนมีสิทธิมีเสียงและมีขีดความสามารถมากขึ้นในการจัดการตัวเองและศักยภาพของตน  
ดังนั้น การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจนจึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการขจัดความยากจน
และการพัฒนาดานเศรษฐกิจสังคมอยางมีประสิทธิผล 
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การสรางความตระหนักในสิทธิดวยการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายยึดหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน (และอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ออกตามมา) โดยในขอบทที่ 1 
ระบุวา “มนุษยทุกคนเกิดมาพรอมกับเสรีภาพและมีความเทาเทียมในสิทธิและศักศรีความเปนมนุษย” ซึ่งเปน
ที่มาของแผนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายที่เปนการปฏิรูปในระดับพื้นฐาน โดยหลักแลวประชาชน
ทุกคนควรไดรับความคุมครองอยางมีประสิทธิภาพตามกฎหมายในสิทธิ ทรัพยสิน และการดํารงชีวิต  
นอกจากนี้ ยังควรไดรับการคุมครองจากความอยุติธรรมไมวาจากประชาชนดวยกันหรือจากเจาหนาที่รัฐ
เพราะทุกคนตองอยูภายใตกฎหมาย ในขณะเดียวกันประชาคมระหวางประเทศมีหนาที่ใหการสนับสนุนการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายในฐานะที่เปนทั้งหลักการและยุทธศาสตรเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับประชาธิปไตยและกระบวนการจากลางสู
บนซึ่งเปนวิธีการที่จําเปนและแสดงออกถึงสิทธิมนุษยชน และเปนเครื่องมือที่ใหผลเสียนอยที่สุดในการ
บริหารจัดการเรื่องตางๆ  การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเปนรากฐานความสําเร็จของกระบวนการสราง
ประชาธิปไตยซึ่งทั้งสองสิ่งจะตองกระทําพรอมๆ กัน  ในที่ซึ่งประชาธิปไตยเจริญงอกงามยอมทําใหการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายสามารถกระทําไดดวยดีเชนกัน แนวคิดเรื่องการเสริมสรางศักยภาพทาง
กฎหมายมีขอไดเปรียบทั้งในทางหลักการและทางปฏิบัติเนื่องจากมีขอกําหนดและเงื่อนไขของการพัฒนา
นอยกวาแนวคิดอื่นๆ คงมีเพียงการเพิ่มขีดความสามารถของคนจนโดยทําใหการพัฒนาเปนเรื่องการ
ตัดสินใจของพวกเขาเองโดยไมไดทําตามตําราหรือรายงานวิจัย

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายคือหนทางแหงความเจริญกาวหนา
คณะกรรมธิการเชื่อวาการขจัดความยากจนสามารถทําไดดวยการเปลี่ยนแปลงอยางลึกซึ้งในแนวคิดและวิธีการ
ของรัฐบาลและสถาบันระหวางประเทศ บางคนใหเหตุผลวาการขจัดความยากจนขึ้นอยูกับการปลดปลอย
พลังทางการตลาด ในขณะที่อีกหลายคนเชื่อในการนําของรัฐบาล แตแนวคิดดั้งเดิมทั้งสองไดละเลยประเด็น
สําคัญ นั่นคือการพัฒนาไมไดขึ้นอยูกับนโยบายทางเศรษฐกิจและการตลาดเทานั้น แตขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธระหวางประชาชนกับกฎหมายและสถาบันดวย ซึ่งเปนสิ่งที่จะสะทอนใหเห็นวามีการจัดสรร
อํานาจในสังคมอยางไร  ปญหาในกรณีตลาดเซวานาการไมใชเรื่องการไมมีผูประกอบการหรือไมมีกฎเกณฑ
ของรัฐ แตเปนปญหาในเรื่องการขาดหลักกฎหมายที่ไดรับการยอมรับและสนับสนุน

“ขาราชการมักคิดวาการใหความชวยเหลือคนจนคือการใหความสงเคราะห พวกเขามีความรูสึกหางไกลจาก
คนจนและไมอยากของเกี่ยวดวย”                                                                

        กระบวนการปรึกษาหารือแหงประเทศอูกานดา
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เราเชื่อวาขณะนี้หมดเวลาของการตอสูแบบเดิมๆ ระหวางฝายซายกับฝายขวา รัฐกับระบบตลาด และทองถิ่น
กับโลกภายนอกแลว แนวทางการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไมใชทฤษฎีที่จับตองไมไดหรือเปนเรื่อง
เพอฝน แตไดสะทอนใหเห็นขอเท็จจริงของความยากจนและการถูกกีดกัน แนวทางนี้มุงขจัดอุปสรรคและนํา
คนจนกลับเขามาในระบบ โดยการสรางกรอบทางกฎหมายและสถาบันที่ใหโอกาสและความคุมครอง
สําหรับทุกคนอยางแทจริง 

คณะกรรมาธิการเชื่อวาความยากจนเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นและเปนผลจากการกระทําและงดเวนการกระทํา
ของมนุษย  สิ่งที่พบคือระบบตลาด กฎหมาย สถาบัน และการเมือง สะทอนใหเห็นความลมเหลวของการ
ใหบริการที่ดีแกทุกคนอยางเทาเทียมเพราะมีการกีดกันและเลือกปฏิบัติตอคนจน ในขณะเดียวกันปญหาที่
เกิดกับความเปนประชาธิปไตยคือหลักนิติรัฐถูกใชเปนเครื่องมือในการการควบคุมดวยกฎหมาย เชน มีการ
กระทําตามอําเภอใจดวยความไมเทาเทียม ในหลายประเทศที่ยากจนประชาชนมีสิทธิแตเพียงตามตัวอักษร
ในกฎหมายเทานั้น แตในความเปนจริงสิ่งที่อยูกับพวกเขาตลอดเวลาคือธรรมเนียมปฏิบัติและกฎเกณฑอยาง
ไมเปนทางการ

ในทางตรงกันขาม ในประเทศร่ํารวยประชากรสวนใหญมีและใชสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนลูกจาง นักธุรกิจ ผูเชาหรือเจาของทรัพยสิน  เชน ถาถูกละเมิดสิทธิเขาจะตอสูดวย
กฎหมาย หรือหากไมปฏิบัติตามกฎหมายก็จะถูกลงโทษ ซึ่งความรูเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่นี้เองที่เปน
แนวทางในการดํารงชีวิตประจําวันและชวยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและโอกาสอื่นๆ  ดังนั้น ความเจริญรุงเรือง
ของประเทศร่ํารวยจึงเกิดจากกฎเกณฑและเครื่องมือที่สลับซับซอน เชน บริษัทจํากัด  หางหุนสวนและ
สหกรณ ทรัพยสินที่ซื้อขายได สัญญาจางแรงงาน การลงทุน การประกันภัยและทรัพยสินทางปญญา ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ตองอาศัยกรอบทางกฎหมายและสถาบันที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ในประเทศที่แมจะเจริญ
อยางที่สุดก็ยังไมสามารถขจัดเรื่องการเลือกปฏิบัติและการไมมีศักยภาพทางกฎหมายใหหมดไปได ซึ่งอาจ
เปนเพราะการขาดผูแทน การขาดกรอบทางกฎหมาย หรือเกิดความเฉื่อยชาตอสังคมภายนอกที่เขาไมถึง ดวย
เหตุนี้การสงเสริมศักยภาพทางกฎหมายใหคนจนจึงเปนเรื่องสําคัญที่ทุกประเทศในโลกไมอาจนิ่งดูดาย

การเสริมสรางใหคนจนตระหนักในศักยภาพของตนจะทําใหพวกเขาบรรลุเปาหมายในฐานะของพลเมือง
และผูบุกเบิกการพัฒนา ในทางกลับกัน ก็จะกลายเปนเครื่องมือที่ดีของประเทศในการเผชิญกับความทาทาย
ของโลกาภิวัตน เชน การแขงขันทางการคา การจางงานอยางเต็มที่ สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และการเขาถึง
เทคโนโลยี การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจึงเปนแนวทางการแกไขปญหาความยากจนที่เรื้อรังมานาน 
และเปนองคประกอบสําคัญในการชูประเด็นทาทายใหมๆ
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การทําใหความยากจนกลายเปนอดีต
การขจัดความยากจนเปนเรื่องยาก เพราะตองใชพลังมวลชน ใชการนําทางการเมืองในทุกระดับ ใชเวลา และ
ใชความพยายามอยางใหญหลวงจากคนจนเองดวย คนจนจะหลุดพนจากความยากจนไดเมื่อเขามีศักยภาพใน
การชวยเหลือตนเองเทานั้น

โลกที่เล็กลงทุกวันและแบงออกเปนสองสวนคือรวยและจน ไมเพียงแตทําใหเปนโลกที่สิ้นหวังและไมมี
ความยุติธรรมแตยังเสี่ยงตอการไรเสถียรภาพอีกดวย ชีวิตของมนุษยมีความเกี่ยวพันกับผูอื่นอยางหลีกเลี่ยง
ไมไดและในบางครั้งเราทําใหผูอื่นเสียหายหรือบางครั้งเราก็ชวยเหลือผูอื่น โลกาภิวัฒนก็เชนเดียวกันที่ไม
เพียงทําใหเกิดประเด็นทาทายแตไดสรางทางเลือกใหดวย ดังนั้น เราตองชวยกันสรางโลกใหดีขึ้นสําหรับทุก
คนตั้งแตบัดนี้เพราะหากเพิกเฉยเราคงตองจมอยูกับความเสี่ยงตอไป

นี้คือเหตุผลวาทําไมเราตองเปลี่ยนโอกาสและความมั่นคงของอภิสิทธิ์ชนสวนนอยใหเปนของประชาชนทุก
คน ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความยุติธรรมและการพัฒนา โดยมีวิธีการคือการทํากฎหมายใหเกิดประโยชน
แกทุกคนดวยการใหโอกาสและความคุมครอง รายงานฉบับนี้ใหรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมาย ขอไดเปรียบในทางเศรษฐกิจและการเมือง แผนการปฏิรูป มาตรการเชิงนโยบาย การ
จัดลําดับและวิธีการ รวมทั้งการดําเนินการระหวางประเทศ
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บทที่ 2
แนวทางหลักสี่ประการในการสงเสริมศักยภาพทางกฎหมาย

เชนเดียวกับมารกาเรตและจอหนที่อยูในตลาดคิเบระ คนจนสวนใหญของโลกมีชีวิตอยูนอกขอบอํานาจของ
กฎหมายและความยากจนนี้เองที่เปนทั้งสาเหตุและผลพวงของการใหสิทธิทางกฎหมายที่ไมมีประสิทธิผล 
คนจนมีชีวิตเพียงเพื่อความอยูรอดทามกลางความหวาดกลัวและความไมมั่นคงเทานั้น และตองพบกับปญหา
อุปสรรคอยูตลอดเวลา  และเนื่องจากระบบตางๆ เปนอุปสรรคตอคนจน พวกเขาจึงจําเปนตองดิ้นรนเพื่อ
ความอยูรอด

คนจนจําเปนตองหาวิธีการในการแกไขปญหาดวยตนเอง ซึ่งก็คือวิธีการ “นอกระบบ” ที่ชวยใหธรรมเนียม
ปฏิบัติของคนจนกลมกลืนกับกฎเกณฑสมัยใหมของคนรวย วิธีการนอกระบบเหลานี้แมอาจมีความ
สลับซับซอนบางแตก็ชวยในการดํารงชีวิต การทํางาน การประกอบธุรกิจ และการไดมาซึ่งบริการที่จําเปน
แกคนจน เชน การศึกษา น้ําและพลังงาน และการไดรับความคุมครอง ตัวอยางของวิธีการ “นอกระบบ” 
ไดแก การที่คนจนไดคิดวิธีการอยางไมเปนทางการในการวินิจฉัยขอพิพาททางทรัพยสิน การจัดทําเอกสาร
ทางการเงิน การประกันและการไดเครดิตในการประกอบธุรกิจ การแบงปนแรงงาน และการตรวจสอบ
บุคคล

คนจนจําเปนตองใชวิธีการนอกระบบเพราะถูกกีดกันจากเศรษฐกิจในระบบ แตบางครั้งการใชวิธีการนอก
ระบบก็มีจากการที่สถาบันในระบบทําหนาที่อยางผิดปกติหรือมีการโกงกิน การอยูในระบบหรือนอกระบบ
มีความคาบเกี่ยวและมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน เชน ผูประกอบการหรือลูกจางจะชั่งใจวาระหวางประโยชน
ของการใชกับผลเสียของการไมใชบริการจากสถาบันของรัฐ ที่จริงแลวความแตกตางของเศรษฐกิจในระบบ
กับนอกระบบไมมีความชัดเจนเพราะตางก็มีองคประกอบคาบเกี่ยวที่แตกตางหลากหลายในหลายระดับ

การดํารงชีวิตของคนในเมืองตางไดรับบริการไมทางตรงก็ทางออมจากลูกจางนอกระบบจํานวน
มากที่ตองทํางานเปนเวลาหลายชั่วโมงภายใตสภาพการทํางานที่เลวรายเพื่อเงินที่แทบไมพอ
ประทังชีวิต และตองถูกขมขูขับไลเพราะไมมีเอกสารสิทธิในที่ทํากิน
                                                                                                                                 ชีลา พาเทล

อยางไรก็ตาม สถาบันนอกระบบทําใหคนจนมีความออนแอตอการถูกโกงกิน เอารัดเอาเปรียบ ถูกแทรกแซง
โดยราชการ และตกอยูภายใตเงื้อมมือของกฎหมายและอาชญากร ในขณะเดียวกันก็มีการปฏิบัติดวยความ
โหดรายและเลือกปฏิบัติไมเวนแมแตผูหญิง โดยดูไดจากความยุติธรรมที่เกิดขึ้นเปนอุทาหรณ (ประเทศ
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พัฒนาแลวสามารถเรียนรูจากระบบยุติธรรมเชิงสมานฉันทไดเปนอยางดี)  ธุรกรรมทางเศรษฐกิจก็มีความไม
แนนอน ไมมั่นคงและถูกจํากัด และเมื่อโอกาสในการเขาถึงของเครือขายทองถิ่นถูกจํากัด จึงทําใหโอกาสใน
การไดประโยชนจากระบบตลาดระดับชาติและระดับโลกแทบจะเปนไปไมไดเลย ดังนั้น การอยูนอกระบบ
จึงไมใชเครื่องมือในการพัฒนาเพราะกอใหเกิดโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงเล็กนอยและสราง
รายไดที่ไมเพียงพอตอการลงทุนในบริการสาธารณะที่จําเปนและเปนประโยชนตอคนจน เชน การสาธารณสุข 
การศึกษา สาธารณูปโภค และการยุติธรรม เปนตน

อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคของการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายมิใชเพื่อ “การแกไข” เศรษฐกิจนอก
ระบบ ซึ่งเปนเพียงการรักษาอาการแตไมไดแกไขปญหาที่ตนเหตุ และเปนมาตรการในเชิงบังคับมากกวาเชิง
สนับสนุน โดยสาเหตุหลักของการขยายตัวของการอยูนอกระบบเกิดจากความลมเหลวของระบบกฎหมาย 
สถาบันและการบริหารจัดการในระบบ ดวยเหตุนี้คนจนจํานวนมากจึงไมไดใชบริการของรัฐและสถาบัน
ของรัฐแตหันไปใชบริการเศรษฐกิจนอกระบบแบบดั้งเดิมเพื่อชวยในการดํารงชีวิตของตน อยางไรก็ดี หาก
ตัวอยางนอกระบบของการปฏิบัติที่ดีที่สุดชวยทําใหชวยทําใหเกิดเศรษฐกิจในระบบที่ดึงดูดและกฎเกณฑที่
ทั่วถึงและเปนธรรม ก็ยอมไดรับแรงสนับสนุนจากคนจนเปนจํานวนมาก แผนการหลักของการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมายจึงไมเพียงตองการทําใหคนจนเขามาสูระบบกฎหมายอยางเปนทางการ แตยังตองการ
ปฏิรูปสถาบันในระบบที่เปนอยูเพื่อใหคนเขาถึงและสรางความเปนธรรม

แนวความคิดในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายคือกระบวนการที่คนจนไดรับการคุมครองและสามารถใชกฎหมายให
เกิดประโยชนตอสิทธิและผลประโยชนของเขาเองภายใตระบบตลาด แนวความคิดนี้เกี่ยวของกับการทําให
คนจนตระหนักในสิทธิและไดรับโอกาสของตนอยางเต็มที่ภายใตการสนับสนุนของรัฐและดวยความพยายาม
ของพวกเขาเอง เชนเดียวกับการสนับสนุนของเครือขายที่กวางขวาง การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
มุงเนนการดําเนินการในบริบทของประเทศ ซึ่งจะตองกระทําทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น

วิธีดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามแนวความคิดในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายแสดงใหเห็น
ตามแผนภาพ โดยมีเงื่อนไขหลักสองประการในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายคือหลักฐานและการ
แสดงความคิดเห็น คนจนจําเปนตองมีหลักฐานที่เปนที่ยอมรับเพื่อแสดงถึงฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
เชน สิทธิในฐานะพลเมือง การเปนเจาของทรัพยสิน การเปนลูกจางและนักธุรกิจ เปนตน ในขณะเดียวกัน 
หากปราศจากการแสดงความคิดเห็นของคนจน การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายยอมเกิดขึ้นไมได ใน
ดานหนึ่งการแสดงความคิดเห็นจําเปนตองอยูบนพื้นฐานของขอมูลขาวสารและการศึกษา ขณะที่ในอีกดาน
หนึ่งจําเปนตองมีระบบการจัดการและระบบผูแทน
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กรอบความคิดการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย

เงื่อนไขการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
แนวทางการ

เสริมสรางศักยภาพ
ทางกฎหมาย

เปาหมายการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมาย

หลักฐานและ
สถานะทางกฎหมาย
ในฐานะประชาชน

หลักฐานและ
สถานะทางกฎหมาย
ในฐานะผูถือครอง
ทรัพยสิน

หลักฐาน

หลักฐานและ
สถานะทางกฎหมาย
ในฐานะลูกจางและ
นักธุรกิจ ชาย/หญิง

ขอมูล
ขาวสาร
และ
การศึกษา

การมีสิทธิ
มีเสียง

การจัดการ
และผูแทน

หลักนิติรัฐและ
การเขาถึงความ
ยุติธรรม

สิทธิในทรัพยสิน

สิทธิ

สิทธิของแรงงาน

สิทธิทางธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ

การเขาถึง
ความยุติธรรม

การเขาถึง
ทรัพยสิน

การเขาถึง

การเขาถึง
งานที่เหมาะสม

การเขาถึงตลาด

การให
ความคุมครอง

โอกาส

สิ่งสําคัญ 3 ประการ ในการเสริมสรางศักยภาพสําหรับการดํารงชีวิตของคนจน ไดแก สิทธิในทรัพยสิน สิทธิ
ของแรงงาน และสิทธิในการประกอบธุรกิจ โดยกรอบความคิดพื้นฐานที่จะชวยใหเกิดความตระหนักใน
สิทธิเหลานี้คือการเขาถึงความยุติธรรมและหลักนิติรัฐ สิทธิหลักเหลานี้จะไมเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่หาก
ไมมีการบังคับใชอยางจริงจัง ดังนั้น การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจึงเปนกรอบความคิดที่ครอบคลุมสี่
แนวทางหลัก ไดแก การเขาถึงความยุติธรรมและหลักนิติรัฐ สิทธิในทรัพยสิน สิทธิทางดานแรงงาน และ
สิทธิในการประกอบธุรกิจ

ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูป การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจะตองดําเนินการอยาง
สอดคลองและควบคูกันไปกับการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ โดยคนจนที่ไดรับการเสริมสรางศักยภาพ
ทางกฎหมายจะมีสิทธิในหลักฐานแสดงสิทธิและการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และจะมีอิทธิพลตอสถาบัน 
นโยบายทางสังคมและการปฏิรูปทางกฎหมายมากขึ้น ในทางกลับกันจะชวยเสริมใหคนจนตระหนักในสิทธิ
ตางๆ เชน ฐานะพลเมือง การถือครองทรัพยสิน การเปนลูกจางและนักธุรกิจ และหากคนจนไดรับการ
เสริมสรางศักยภาพอยางแทจริงยอมชวยใหความสัมพันธระหวางรัฐและประชาชนมีการพัฒนาในระดับพื้นฐาน 
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นอกจากนี้ การมีหลักฐานแสดงสิทธิหลายรูปแบบ มีการแสดงความคิดเห็นตอกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
และมีการปรับปรุงสิทธิ 3 ประการในการเสริมสรางศักยภาพ จะชวยใหคนจนเขาถึงความยุติธรรม หลักนิติ
รัฐ ทรัพยสิน งานที่เหมาะสม และเขาถึงระบบตลาดไดดียิ่งขึ้น

ปญหาสําคัญที่สุดที่รัฐตองเผชิญในการขจัดความยากจนคือเจาหนาที่ตํารวจมีพฤติกรรมละเมิด
สิทธิขั้นพื้นฐานของคนจน   
                                                                               กระบวนการปรึกษาหารือแหงประเทศบราซิล

ผูหญิง คนพื้นเมือง และกลุมผูดอยโอกาส จะตองถูกดึงเขาสูขั้นตอนของการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
ดวยความเปนธรรม สําหรับพวกเขาเหลานี้การสราง “ความเทาเทียม” ในการเขาถึงอาจไมเพียงพอ โดยอาจ
จําเปนตองใหการสนับสนุนและชวยใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีความหมายเพื่อเปนหลักประกันความเปน
ธรรมและการมีสวนรวมอยางเต็มที่ในกระบวนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย

เปาหมายสุดทายของการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายครอบคลุมการใหโอกาสและคุมครองแกทุกคน 
ไดแก การปกปองคนจนจากความอยุติธรรม (เชน การขับไล การเวนคืน การรีดไถ และการแสวงประโยชน
โดยผิดกฎหมาย) และการใหโอกาสอยางเทาเทียมในการเขาถึงระบบตลาดท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ 
และระดับโลก

“ทุกคนมีสิทธิไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย” เปนประโยคที่สําคัญที่สุดในทางสิทธิมนุษยชน ดังนั้น รัฐจึง
มีหนาที่ใหความคุมครองสิทธิตามกฎหมายของมนุษย การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจําเปนตองมีการ
ไดมาซึ่งเอกสารหลักฐานเพื่อใหผูถือครองใชสําหรับการพิสูจน หากไมมีหลักฐานการพิสูจนดังกลาวแลว 
คนจนมักจะถูกกีดกันจากการใหความคุมครองทางกฎหมาย รวมถึงสิทธิประโยชนในสินคาและบริการจากรัฐ

คนตองการขอมูลเกี่ยวกับสิทธิของตนเพื่อทราบวาสิทธิเหลานั้นจะชวยประกอบการตัดสินใจอยางไร และ
เชนเดียวกันที่คนจนจําเปนตองมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อชวยในการการบริหารจัดการเศรษฐกิจและสังคม 
การแสดงความคิดเห็นดังกลาวมักจะแตกตางกันระหวางคนจนและคนรวย คนจนควรมีระบบผูแทนที่พวก
เขาเลือกกันเองและมีความเขมแข็ง ใหความคุมครอง สามารถเรียกรองและตอรองไดมากขึ้น คนจนเกือบทุก
คนมีกลุมหรือสมาคมของตน เชน สหกรณชาวนาขนาดเล็ก สหภาพทางการคา สมาคมผูประกอบการขนาด
เล็ก องคกรในชุมชน สมาคมสตรี หรือกลุมศรัทธา ซึ่งกลุมเหลานี้คือรากฐานแหงการไดมาซึ่งสิทธินั่นเอง
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สิทธิมนุษยชน
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเปนขอกําหนดมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนที่ทั่วโลกเห็นชอบรวมกัน
และควรมีการดําเนินการใหไดตามมาตรฐานหรือมากกวานั้น นอกจากนี้ สิทธิมนุษยชนควรเปนเรื่องหลักใน
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิรูปกฎหมาย สถาบัน และนโยบายทาง
สังคมที่มุงในการปรับเปลี่ยนความสัมพันธระหวางรัฐและประชาชนทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ

สิทธิในทรัพยสินคือสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กําหนดวา “มนุษยทุกคนมีสิทธิเปนเจาของทรัพยสินแตเพียงผูเดียวหรือ
รวมกับผูอื่น” และ “ไมมีผูใดสามารถลิดรอนสิทธิในทรัพยสินของเขาโดยอําเภอใจได”   และในอนุสัญญาวา
ดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแหงภาคพื้นยุโรป ไดระบุวา “คนและนิติบุคคลมีสิทธิ
ใชประโยชนจากทรัพยสินของตนดวยความสันติ ไมมีผูใดสามารถลิดรอนสิทธิในทรัพยสินของเขาได เวน
แตกรณีที่เปนผลประโยชนสาธารณะหรือเปนขอกําหนดของกฎหมายหรือหลักการของกฎหมายระหวางประเทศ  
นอกจากนี้ อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอเมริกา ถือวา “ทุกคนมีสิทธิใชประโยชนในทรัพยสิน
ของตน แตกฎหมายอาจตัดสิทธิการใชประโยชนดังกลาวเพื่อประโยชนของสวนรวม” และยังระบุดวยวา 
“ไมมีผูใดสามารถลิดรอนสิทธิในทรัพยสินของเขาได เวนแตกรณีเปนคาใชจายเพื่อชดเชยความเปนธรรม
เพื่อประโยชนแหงสาธารณะหรือสังคม และในกรณีที่กฎหมายกําหนดไว”

ขอถกเถียงเรื่องสิทธิมนุษยชนไดรับความสนใจอยางรวดเร็วจากกรณีที่เกิดในดารเฟอรหรือคองโกลีสที่มีการ
นําเด็กมารบพุงตอสูหรือการซื้อขายผูหญิงและเด็กอพยพไปเปนทาสบริการทางเพศ...  แตในขณะที่วิกฤตการณ
เหลานี้ดึงดูดโลกใหสนใจในตัวอยางของความอยุติธรรมที่รุนแรงและมองเห็นไดอยางชัดเจน ก็มีคนอีกหลาย
ลานคนที่ยังขาดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยตองทนอยูกับความยากจนภายใตโครงสรางทางสังคมที่แบง
ออกเปนคนรวยกับคนจนและคนมีอํานาจกับคนไรอํานาจ โดยแทจริงแลว มีประชากรโลกกวาครึ่งที่ใชชีวิต
โดยไมไดอยูภายใตการบังคับของกฎหมายและปราศจากวิธีการทางกฎหมายที่มีประสิทธิผลในการคุมครอง
ครอบครัว บาน และทรัพยสินอื่นๆ
                                                                                                                           แมรี่ โรบินสัน
                        แปลเปนภาษาอังกฤษจากบทบรรณาธิการใน Madrid’s El Pais  วันที่ 1 มิถุนายน 2550

วัตถุประสงคของกฎหมายในลักษณะเดียวกันมีปรากฏใน กฎบัตรวาดวยสิทธิมนุษยชนและประชาชนใน
ภูมิภาคแอฟริกา (บันจูล) ซึ่งถือวา “สิทธิในทรัพยสินไดรับการประกัน และจะถูกละเมิดไดเฉพาะในกรณี
เพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อประโยชนของชุมชนและตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย”  ใน
บริบทของการสรางสันติภาพและการจัดการกับความสลับซับซอนของปญหาผูอพยพและคนพลัดถิ่น สิ่งที่
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ควรไดรับการพิจารณาเปนสําคัญในแงสิทธิมนุษยชนและคือเรื่องการคืนทรัพยสิน และตามเนื้อหาที่ผูแทน
ในประชาคมระหวางประเทศนําเสนอนั้นไดระบุวาสันติธรรมไมอาจเกิดขึ้นไดโดยปราศจากสถาบันที่ทําหนาท่ี
ดูแลทรัพยสินสวนบุคคลและการคืนทรัพยสินในกรณีที่มีการเวนคืนโดยอําเภอใจหรือการชดเชยใหกรณีมี
การยึดจับสินคา ตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ไดระบุในขอบทที่ 16 วา 
“รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยางในการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับการสมรส
และครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งจะประกันความเทาเทียมกันของชายและหญิง ซึ่งระบุในขอบทยอย (h) วา
คูสมรสมีสิทธิที่เทาเทียมกันในความเปนเจาของ การไดมา การจัดการ การบริหาร การไดรับประโยชน และ
พินัยกรรมทางทรัพยสิน”

สิทธิของแรงงานคือสิทธิมนุษยชน
องคประกอบสําคัญของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศคือสิทธิของแรงงานขั้นพื้นฐาน เชน เสรีภาพ
ของสมาคมและการคุมครองสิทธิในการกอตั้งหรือรวมสหภาพการคา การขจัดการใชกําลังหรือการบังคับ
แรงงานในทุกรูปแบบ สภาพการทํางานและการฝกอบรม คาตอบแทนที่เทาเทียมกันระหวางหญิงชาย และ
การเลิกใชแรงานเด็กดวยการจํากัดอายุขั้นต่ําในการจางงาน

สิทธิในการประกอบธุรกิจเปนสิทธิมนุษยชนรูปแบบใหมหรือไม
สิทธิในการประกอบธุรกิจไมอาจกลาวไดวาเปนเรื่องใหมในทางกฎหมาย แตที่จริงแลวเปนองคประกอบของ
สิทธิที่มีอยูแลวของปจเจกบุคคลและกลุมคนในการเขารวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกรรมทางการตลาด 
คณะกรรมาธิการไดรวบรวมสิทธิเหลานี้บนพื้นฐานของการเปนเครื่องมือที่สําคัญในการดํารงชีวิตและเปน
ความหวังทางเศรษฐกิจของคนจน สิทธิในการประกอบธุรกิจครอบคลุมถึงสิทธิในการประกอบธุรกิจโดย
ถูกตองตามกฎหมาย ปราศจากการกําหนดกฎเกณฑ ธรรมเนียมปฏิบัติ และขั้นตอนตามอําเภอใจหรือมีการ
เลือกปฏิบัติ  โดยมุงลดอุปสรรคที่ไมจําเปนและที่จํากัดโอกาสทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการใหความคุมครองการ
ลงทุนไมวาธุรกิจนั้นจะเล็กเพียงใดก็ตาม สิทธิในการประกอบธุรกิจเกิดขึ้นจากสิทธิพลเมือง การเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ตัวอยางเชน สิทธิในการกอตั้งและเสรีภาพของการรวมตัวชวยใหเกิดสหกรณการคา 
บริษัท และการรวมตัวของนายจางและลูกจาง กิจกรรมทางธุรกิจเปนการแสดงออกทางเสรีภาพทุกรูปแบบ 
ไดแก เสรีภาพในการรวมตัว เสรีภาพในการเคลื่อนไหว เสรีภาพในการพัฒนาความสามารถ และเสรีภาพใน
การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการดวยความเปนธรรม

เหตุผลของการสนับสนุนสิทธิในการประกอบธุรกิจคือความเชื่อมโยงที่มีตอเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปจเจก
บุคคล โดยเฉพาะความสําคัญยิ่งของสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่ชวยในการเอาชนะความ
ยากจนเพราะมีคนจนจํานวนมากทํางานในธุรกิจนั้น และเมื่อสถานประกอบการเติบโตก็จะทําใหเกิดการ
ขยายตัวของแรงงานและมีรายไดเพิ่มขึ้น และถึงแมวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นเพียงระดับปานกลางแตก็ชวยใหเกิด
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ความแตกตางอยางมากในความมั่นคงและคุณภาพชีวิต ดังนั้น ยิ่งระบบตลาดมีความครอบคลุมมากเทาใดก็
ยิ่งจะเปนการสรางโอกาสที่ดีขึ้นในการขยายสิทธิของแรงงานมากเทานั้น ซึ่งในทางกลับกันจะเปนการสราง
ตนทุนมนุษย

แผนงานดานสิทธิมนุษยชน
เราเสนอแผนงานในการเปลี่ยนแปลงและยุทธศาสตรที่มีประสิทธิผลสําหรับการแปลงไปสูการปฏิบัติ ซึ่ง
จําเปนตองมีการเจรจาและไดรับความเห็นชอบทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ  ในขณะเดียวกันเรา
เรียกรองใหประชาคมระหวางประเทศบรรจุแนวทางการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไวในกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ เราเห็นวาการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายสมควรไดรับการสนับสนุนใหเปน
ความตกลงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และพัฒนาเปนสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนในที่สุด

กรอบความคิดดังกลาวชวยสงเสริมการปฏิรูปในระดับประเทศ แตการปฏิรูปที่จะเปนประโยชนตอคนจน
จะตองสรางจากกระบวนการลาง-สู-บน ไมใชบน-ลง-ลางหรือนอก-เขา-ใน เพราะการมีสวนรวมและการ
สรางความรูสึกเปนเจาของเปนปจจัยหลักที่นําไปสูความสําเร็จ การรณรงคที่นําโดยผูสูงอายุเรื่อง มนุษยทุก
คนมีสิทธิ เปนตัวอยางที่ดีของแผนงานดานสิทธิมนุษยชนที่สามารถฝงรากลึกในวัฒนธรรมและภาคประชา
สังคมซึ่งเปนความกาวหนาของการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย โดยทั่วไปการปฏิรูปไมวาจะใชความ
พยายามสักเทาใดก็ไมอาจหยั่งรากลึกลงในสังคมได การปฏิรูปทางกฎหมายที่จะไดรับการยอมรับวามี
ประโยชนและเปนธรรมจะตองใหความสนใจกับคานิยม ธรรมเนียมปฏิบัติ และโครงสรางที่เปนอยู และตอง
สอดคลองกับขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศดวย การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายก็
เชนเดียวกันที่เปนเรื่องของการใหสิทธิแกคนจน การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายมีขอไดเปรียบในทาง
หลักการและทางปฏิบัติที่มีลักษณะสูตรสําเร็จนอยกวาแนวทางการพัฒนาอื่นๆ โดยมีเปาหมายในการเพิ่มขีด
ความสามารถของคนจนซึ่งจะทําใหกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกิดดวยตัวของพวกเขา
เอง มากกวาที่จะเปนการดําเนินการตามผลการวิจัยหรือรายงานฉบับนี้

แนวทางหลักสี่ประการในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายและระดับของปญหา
การเขาถึงความยุติธรรมและหลักนิติรัฐในฐานะที่เปนกรอบความคิดพื้นฐานคือแนวทางประการแรกของการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย แนวทางที่เหลืออีกสามประการเปนสวนของการเสริมสรางศักยภาพที่ไดมา
จากการดํารงชีวิตของคนจน เชน สิทธิในทรัพยสิน สิทธิของแรงงาน และสิทธิในการประกอบธุรกิจ ในแต
ละแนวทางคณะกรรมาธิการไดสํารวจระดับของปญหาและจะไดเสนอทางออกในบทตอๆ ไป
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แนวทางประการที่หนึ่ง: การเขาถึงความยุติธรรมและหลักนิติรัฐ
การเขาถึงความยุติธรรมและหลักนิติรัฐเปนเรื่องหลักในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย การปฏิรูป
กฎหมายดวยลายลักษณอักษรไมเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คนจนตองประสบอยูทุกวัน แมแตกฎหมาย
ที่ดีที่สุดก็อาจเปนเสือกระดาษถาคนจนไมสามารถใชประโยชนจากระบบกฎหมายไดอยางมีประสิทธิผล 
และแมแตกฎเกณฑที่ดีที่สุดก็ไมอาจชวยเหลือคนจนไดถาการบังคับใชของสถาบันไมมีประสิทธิผล มีการ
โกงกินและฉกฉวยประโยชนโดยชนชั้นนํา ดังนั้น จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปฏิรูปสถาบัน
ของรัฐและขจัดอุปสรรคทางกฎหมายและการบริหารที่ทําใหคนจนไมไดรับการประกันสิทธิและผลประโยชน

หลักฐานทางกฎหมายเปนสิ่งสําคัญสําหรับการเขาถึงความยุติธรรม แมจะมีขอกําหนดอยางชัดเจนใน
ปฏิญญาสากลดานสิทธิมนุษยชน แตคนหลายสิบลานคนก็ยังไมมีหลักฐานที่ถูกตองตามกฎหมาย มีการ
ประมาณการวาเด็ก 7 ใน 10 คน ในประเทศกําลังพัฒนาไมมีสูติบัตรหรือหลักฐานทางทะเบียนอื่น ซึ่งทําให
เด็กจํานวนมากไมสามารถเขาถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขไดและงายตอการถูกเอารัดเอาเปรียบ เชน 
แรงงานเด็กและการคามนุษย การไมมีหลักฐานในการพิสูจนทราบตัวบุคคลยังทําใหพอแมของเด็กยากที่จะ
เขามีปฏิสัมพันธทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมกับโลกนอกชุมชนทองถิ่นของตน นอกจากนี้ การขาด
หลักฐานทางกฎหมายยังอาจเปนอุปสรรคตอการไดรับประโยชนจากโครงการขจัดความยากจนที่มี
กลุมเปาหมายเปนพวกเขาเองดวย

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาคนจนจะมีหลักฐานทางกฎหมายแตก็ยังประสบปญหาการเขาไมถึงความยุติธรรม  
เนื่องจากสถาบันของรัฐมีแนวโนมที่จะใหบริการเครือขายทางการเมืองและเศรษฐกิจของชนชั้นนํามากกวา
คนจน สถิติเปรียบเทียบการเขาถึงความยุติธรรมของโลกสะทอนความไมนาเชื่อถือ เพราะไมมีความเที่ยงตรง
ในการวัดผล เชน ในประเทศที่เต็มไปดวยนักกฎหมายอาจจะไมจําเปนตองมีระบบกฎหมายที่ดีกวาและเปน
ธรรมกวาประเทศอื่น แตก็ยังมีการใชตัวเลขสถิติเพื่ออธิบายระดับของปญหา ตัวอยางเชน ในอินเดียมีผู
พิพากษาเพียง 11 คนตอประชากรหนึ่งลานคน มีคดีคางการพิจารณาถึง 20 ลานคดี และคดีแพงบางคดีใชเวลา
กวา 20 ปในการขึ้นสูศาล  สวนที่เคนยามีคดีคั่งคางประมาณ 1 ลานคดี และมีกวา 300,000 คดีที่รอการ
พิจารณาโดยศาลสูงในไนโรบี   ในขณะที่ฟลิปปนสมีคดีคางการพิจารณา 1,479 คดี

ระบบยุติธรรมแสดงใหเห็นถึงความลาชาในกระบวนการทางกฎหมาย การไรขีดความสามารถของสถาบัน
และไรประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย และคดีที่คั่งคาง  ปญหาเหลานี้สวนใหญมีสาเหตุมาจาก
บุคลากรไมไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอ และการขาดเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนทั้งใน
ระดับประเทศและระดับภาค
                                                                                   กระบวนการปรึกษาหารือแหงประเทศเอธิโอเปย
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กฎหมายที่มีความสําคัญตอคนจนมักจะมีความไมชัดเจน เปนปฏิปกษ ลาสมัย หรือเลือกปฏิบัติ ตัวอยางเชน 
ในฟลิปปนสผูที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานตองพิสูจนวาตนไดอาศัยอยูในที่ดินกอนป 2535 ซึ่งผูที่มาจับจองที่ดิน
โดยไมมีเอกสารสิทธิจํานวนนอยมากที่สามารถพิสูจนเชนนั้นได และทําใหผูตั้งรกรากถิ่นฐานตั้งแตป 2535 
จํานวนมากถูกกีดกันโดยกฎหมาย

การมีเครื่องมือเพื่อชวยทําหนาที่เกี่ยวกับกระบวนการใชสิทธิอยางมีประสิทธิผลเปนสิ่งสําคัญ การศึกษาใน
หาประเทศแถบอเมริกากลางเมื่อไมนานมานี้แสดงใหเห็นวากฎหมายที่ออกแบบไมดีหรือมีขั้นตอนที่บกพรอง
คือสาเหตุสําคัญของการขาดประสิทธิผลของกฎหมาย ซึ่งชวยอธิบายวาเพราะเหตุใดสิทธิตามรัฐธรรมนูญจึง
มีอยูในกระดาษเทานั้น ไมมีการเก็บภาษี และมีการลงทุนในการบริการทางสังคมต่ํา

สาเหตุที่คนจนเขาไมถึงระบบยุติธรรมสวนหนึ่งเปนเพราะการขาดความรูความเขาใจ ซึ่งอาจเปนเพราะการ
ไมรูหนังสือทําใหเปนอุปสรรคตอการเขาถึงระบบยุติธรรม ในหลายประเทศมีการรางและใชกฎหมายดวยภาษา
ประจําชาติที่คนจนไมสามารถอานและเขียนได ตัวอยางเชน เกือบทุกประเทศในแอฟริกา มีระบบกฎหมายที่
ใชเฉพาะภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือโปรตุเกสเทานั้นซึ่งเปนการกีดกันประชากรสวนใหญที่ใชภาษาทองถิ่น 
นอกจากนี้ ศาลก็อยูในพื้นที่หางไกล ไมมีเงินสนันสนุน และใชเวลาหลายปในการพิจารณาคดี ดังนั้น การนํา
คดีขึ้นสูศาลดวยความรวดเร็วจึงอาจเปนชองทางของการรับสินบน นอกจากนี้ คนจนที่ไมสามารถเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอาจเปนเพราะวาเขาไมสามารถวาจางทนายซึ่งมีคาใชจายสูงในการตอสูคดี ยิ่งไปกวา
นั้น ขอจํากัดเรื่องตัวบุคคลที่สามารถดําเนินการทางคดีหรือใหคําแนะนําทางกฎหมายยังเปนอุปสรรคปดกั้น
การใหบริการทางกฎหมายในรูปแบบอื่น เชน คลินิกกฎหมาย เปนตน

ความยากลําบากในการเขาถึงความยุติธรรมเปนการตอกย้ําสภาพความยากจนและการเลือกปฏิบัติ ในขณะที่
การสํารวจความตองการทางกฎหมายพบวาคนจนตองการการคุมครองทางกฎหมายที่ดีขึ้น แตในความเปน
จริงความมั่นคงของคนจนกลับถูกคุกคามอยูเสมอและตองอยูดวยความหวาดกลัววาจะถูกขับไลและเวนคืน
ที่ดิน  ผลการสํารวจพบวาความตองการทางกฎหมายของคนจนที่สําคัญที่สุดคือการบริหารจัดการทรัพยสิน 
เชน เมื่อมีการเสียชีวิตของหัวหนาครอบครัวที่เปนเจาของและอาศัยอยูในบานซึ่งไมมีเอกสารหลักฐานทาง 
ยอมเกิดคําถามวาใครจะเปนผูรับมรดกและมีสิทธิอยูอาศัยในบานหลังดังกลาว นอกจากนี้ ที่ดินสําหรับการ
เพาะปลูกมักไมมีเอกสารสิทธิที่ถูกตองตามกฎหมาย จึงทําใหคนจนงายตอการถูกขับไลเมื่อเจาของที่ดิน
เปลี่ยนมือ และแทบเปนไปไมไดที่จะไดรับการชดเชยที่เปนธรรมและเต็มจํานวนจากรัฐ เชนเดียวกับกรณี
ของผูหญิงที่ไมมีสิทธิตามกฎหมายซึ่งแมจะชวยสามีประกอบธุรกิจแตเมื่อมีการหยารางกลับไมมีสิทธิใน
ทรัพยสินใดๆ เลย  ยิ่งกวานั้นในกรณีที่ชุมชนไดเปนเจาของรวมกันในบริเวณทุงหญา แหลงน้ํา และแหลง
ประมง เมื่อมีผูยายออกไปจากชุมชนเขากลับไมสามารถอางสิทธิจากการเปนเจาของรวมใดๆไดเลยอันเปน
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การจํากัดเสรีภาพในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  ในขณะเดียวกันผูเขามาอยูใหมก็อาจถูกกีดกันไมใหใชประโยชน
จากทรัพยากรรวมเหลานั้น

การพึ่งพิงทําใหคนจนมีความเสี่ยงสูง โดยปกติหุนสวนจะผูกพันกันดวยการลงทุนและเมื่อมีการถอนความ
เปนหุนสวน อีกฝายหนึ่งก็จะมีความเสี่ยงตอการขาดทุน ความสัมพันธเชนนี้ทําใหคนจนอยูในภาวะความ
เสี่ยงตอการขาดทุนมากที่สุดเพราะอยูในฐานะผูเชาหรือผูรับจางซึ่งมักจะมีการลงทุนมากกวาเจาของที่ดิน
หรือเจาของธุรกิจ และเชนเดียวกันผูหญิงมักจะอุทิศเวลาและความพยายามใหครอบครัวและการทํางาน
มากกวาสามีทําใหยากตอหยาขาดจากการแตงงานที่ไมมีความสุขและมักตกเปนเหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบ

ทั้งที่คนจนตองการกฎหมายแตโดยทั่วไปเขาก็ไมอยากเขาไปของเกี่ยวกับกฎหมายและสถาบันของรัฐ เพราะ
มีความเชื่อวาสถาบันเหลานี้ไมไดชวยแกปญหาของพวกเขา และถึงแมวาระบบสามารถจะใหการชดเชยได
อยางเพียงพอ แตก็เสียเวลามากเกินไป สิ้นเปลืองคาใชจายมากเกิน และขาดความรูที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินการ

หลักความเทาเทียมของกฎหมายเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญ แตก็เปนเรื่องที่ยากยิ่งที่จะทําใหสําเร็จแมใช
ความเปนประชาธิปไตยอยางเต็มที่และมีสถาบันที่ทําหนาที่ไดเปนอยางดี ในประเทศที่ประชาธิปไตย
ออนแอ สถาบันตางๆ มักถูกครอบงําโดยกลุมชนชั้นนํา  และบอยครั้งที่กฎหมายตกเปนเครื่องมือของรัฐและ
ชนชั้นนําตามอําเภอใจ หรือเปนเพียงความตองการของคนสวนนอยที่ไมสามารถนํามาใชกับทุกคนอยางเทาเทียม

แนวทางประการที่สอง: สิทธิในทรัพยสิน
ความสําคัญของสิทธิในทรัพยสินมีมากกวาบทบาทของมันในฐานะทรัพยสินในเชิงเศรษฐกิจ สิทธิใน
ทรัพยสินที่มั่นคงและเขาถึงไดชวยใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ ความมีศักดิ์ศรี และใชเปนเอกสารหลักฐาน
ได นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดความเชื่อมั่นและทําใหมีการยอมรับในสิทธิและหนาที่ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน กลาวสําหรับคนจนหรือชุมชนที่ยากจนแลว ที่ดินมิใชเพียงเรื่องของการถือครองและการใชประโยชน 
แตยังแสดงใหเห็นถึงวิถีการดํารงชีวิตซึ่งเขามีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยตัวของเขาเอง

การจัดการเรื่องสิทธิในทรัพยสินไดพัฒนามาเปนเรื่องของสิทธิในที่ดิน ทรัพยสินที่เปนรูปธรรม และทรัพย
เปนนามธรรม เชน สวนแบงทางมลภาวะ สินคาทางการเงิน การประดิษฐคิดคน และทรัพยสินทางปญญา 
หลักฐานที่ปรากฏใหเห็นทั่วโลกแสดงใหเห็นวาสิทธิในทรัพยสินที่ใชการไดจริงมีความสัมพันธกับสัญญา
ประชาคมและความเจริญเติบโตอยางมั่งคง แตหากสิทธิดังกลาวมีความบกพรองใชการไมไดจริงจะทําให
สังคมมีแตความยากจน ความไมเทาเทียม และความไมมั่นคง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อประชาชนเขาไมถึงสิทธิ
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ในทรัพยสินหรืออาจถูกอางสิทธิทับซอน ยอมทําใหเกิดความไมมั่นคงในทางทรัพยสินและถือวาเปน
ขอจํากัดศักยภาพทางเศรษฐกิจอยางมาก

อยางไรก็ตาม คนจนของโลกสวนใหญไมมีสิทธิในทรัพยสินอยางมีประสิทธิผล เพราะสิทธิในการครอง
ครองที่ดินไมมีความมั่นคง ไมไดตระหนักในสิทธิ หรือไมมีโอกาสชสิทธิทางกฎหมายของตน ซึ่งไมใชกรณี
ที่เกิดในประเทศที่ยากจนอยางที่สุดเทานั้น แตยังเกิดในประเทศที่ร่ํารวยกวา เชน บราซิล จีน และรัสเซีย  เรา
จะเห็นไดวาพลังทางเศรษฐกิจของคนจนยังไมถูกดึงออกมาใชอยางแทจริง ตัวอยางเชน คนจนไมสามารถหา
หลักทรัพยประกันการกูยืมเงินเพื่อใชในการทําธุรกิจ เปนตน นอกจากนี้ ความไมมั่นคงยังเปนเรื่องที่เลวราย
อยางยิ่งสําหรับคนจนเพราะพวกเขาอาจจะถูกขับไลหรือบังคับใหออกจากที่ดินตามอําเภอใจโดยไมมีการจาย
คาชดเชยให และยังไมมีความสามารถในการตอสูเมื่อมีขอพิพาทกับผูมีอิทธิพล การดํารงชีพพวกเขาตองตก
อยูภายใตการคุกคามและแทบไมมีการสนับสนุนการลงทุนในที่ดินหรือธุรกิจของของเขาเลย เราจะพบไดวา
ในหลายประเทศสถาบันของรัฐไมไดใหความคุมครองคนจนและสิทธิอันพึงมีพึงไดของเขา

การวิเคราะหผลการดําเนินงานของประเทศและการประเมินสถาบันของธนาคารโลก ไดชี้ใหเห็นสาระสําคัญ
ของปญหา กลาวคือจากการสํารวจในป 2548 และมีการจัดลําดับคะแนนตั้งแต 1  คะแนน (ต่ําสุด) จนถึง 6 
คะแนน (สูงสุด) มีเพียง 5 จาก 76 ประเทศ ที่ใหความสําคัญกับสิทธิในทรัพยสินและการบริหารจัดการ
ภายใตกฎหมายในระดับ 4 คะแนนหรือสูงกวานั้น โดยที่ทั้งหาประเทศเปนเกาะเล็กๆ สิ่งนี้ไดแสดงใหเห็นวา
สิทธิในทรัพยสินของประชาชนในประเทศกําลังพัฒนายังไมไดรับการคุมครอง และสัญญาที่ทําไมมีการ
บังคับใช  ตลอดจนระบบทางทะเบียนและสถาบันอื่นๆทําหนาที่บกพรองหรือไมไดทําหนาที่ในการคุมครอง
สิทธิในทรัพยสินเลย

ผูหญิงมีจํานวนครึ่งหนึ่งของประชากรโลก โดยเปนผูผลิตอาหารรอยละ 60  ถึง 80 แกประเทศกําลังพัฒา 
และมีความรับผิดชอบตอครอบครัวมากยิ่งขึ้น  แตกลับเปนเจาของทรัพยสินเพียงรอยละ 10 ของทรัพยสิน
ในโลก ที่เปนเชนนี้เพราะกฎเกณฑและธรรมเนียมปฏิบัติในประเทศกําลังพัฒนาไมใหอํานาจแกผูหญิง  
ผูหญิงมักจะพบกับปญหาการเปนเจาของ การใช การโอน และการรับมรดกทางทรัพยสิน และการถูกขับไล
ออกจากบานและที่ดิน (ที่ไดมาโดยธรรมเนียมประเพณีหรือทางสิทธิอื่น) โดยสมาชิกในครอบครัว ผูมีอํานาจ
ตามประเพณี และหรือเพื่อนบาน
                             ที่มา: สหประชาชาติ 2523; องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 2542 สิทธิของสตรีในที่ดิน
                                                และทรัพยกรธรรมชาต:ิ นัยบางประการสําหรับแนวคิดทางดานสิทธิมนุษยชน

ทรัพยสินของคนบางครั้งไดรับการจัดทําเปนเอกสารโดยการดําเนินการอยางไมเปนทางการของทองถิ่น และ
แมจะชวยใหเกิดความคุมครองและความคลองตัวในระดับหนึ่ง แตปญหาคือสถาบันระดับชาติไมไดใหการ
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ยอมรับและไมยอมใหมีการขยายออกไปในวงกวาง ดังนั้น เจาของทรัพยสินจึงไมสามารถใชทรัพยสินของ
เขาเปนหลักทรัพยการประกันกูยืม หรือไมสามารถใชในการบังคับตามสัญญา และไมสามารถขยายเครือขาย
ลูกคาและหุนสวนได อีกทั้งทรัพยสินของเขายังงายตอการถูกยึดหรือบังคับตามกฎหมาย  นอกจากนี้ ทุนนอก
ระบบยังเปนสิ่งที่มองไมเห็นและไมกอใหเกิดผลิตภาพแกเศรษฐกิจของประเทศและเมื่อคนจนไมสามารถ
เขามีสวนรวมในระบบเศรษฐกิจภายนอก จึงทําใหโอกาสทางเศรษฐกิจการคาของคนจนหมดไปดวย

สิ่งนี้คือโอกาสที่สูญเสียไป ตัวอยางเชน ในประเทศเปรูทุนนอกระบบมีมูลคาสูงประมาณ 74 พันลานดอล
ลารสหรัฐ สวนไฮติมีมูลคากวา 5.4 พันลานดอลลารสหรัฐ ฮอนดูรัสสูงเกือบ 74 พันลานดอลลารสหรัฐ 
อัลเบเนียสูงเกือบ 16 พันลานดอลลารสหรัฐ แทนซาเนียกวา 29 พันลานดอลลารสหรัฐ ฟลิปปนสกวา 132 
พันลานดอลลารสหรัฐ อียิปตกวา 248 พันลานดอลลารสหรัฐ และเม็กซิโกกวา 310 พันลานดอลลารสหรัฐ  
และการที่ไมสามารถนําทุนนอกระบบมาใชอยางเต็มที่ถือเปนเรื่องเสียหาย เพราะเงินทุนเหลานี้ไดอยูในที่ที่มี
ความจําเปนตองใชอยางที่สุดอยูแลว กลาวคืออยูในมือของคนจนและชุมชนที่เขาอาศัยอยู  สวนแหลงทุนจาก
ภายนอก เชน ความชวยเหลือและการลงทุนจากตางประเทศอยางเปนทางการถือวามีจํานวนไมมากพอและ
ลงไปไมถึงมือของคนจน

ขอหวงใยหลักประการหนึ่งคือความไมแนนอนในความเปนเจาของพื้นที่ปา ทุงหญา พื้นที่ชุมน้ํา และแหลง
น้ํา ซึ่งการเขาถึงสิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตคนจน ขณะนี้ประชากรหนึ่งในสามของโลกตองทนทุกข
ทรมานจากการขาดแคลนน้ําระดับปานกลางถึงระดับสูง คณะกรรมาธิการดานน้ําประมาณการวาประชากร
และเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นจะทําใหความตองการน้ําเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งในอีก 30 ปขางหนา และในป 2568
ประชากรสี่พันลานคนจะขาดแคลนน้ําระดับรุนแรง มูลคาของที่ดินและอสังหาริมทรัพยเกี่ยวของโดยตรงกับ
การมีน้ําใชอยางเพียงพอ ในสถานการณเชนนี้ สิทธิในทรัพยสินจะมีบทบาทสําคัญในการตัดสินการเขาถึง
การมีน้ําใช

ผูที่ออนแอตองประสบความยากลําบากจากการไมมีสิทธิในทรัพยสิน คนพื้นเมืองมักตกเปนเหยื่อของการกีด
กันทางทรัพยสิน กลาวคือมักมีการประกาศใหที่ดินที่คนพื้นเมืองถือครองรวมกันเปนที่ดินสาธารณะหรือ
ที่ดินที่ไมมีผูใดจับจองทําใหไมสามารถเปลี่ยนใหเปนสิทธิในทางทรัพยสินได ผูหญิงที่มีจํานวนครึ่งหนึ่ง
ของประชากรโลก ก็เปนเจาของทรัพยสินเพียงเล็กนอยโดยในบางประเทศมีเพียงรอยละ 2 เทานั้น และมีนอย
มากที่จะเปนเจาของทรัพยสินเกินกวารอยละ 15 และถึงแมวาผูหญิงจะมีสิทธิในทรัพยสิน แตในความเปน
จริงผูที่มีอํานาจเหนือที่ดินมักจะเปนผูชาย
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หลังจากที่มีการกําจัดแมลงและสรางพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่สําหรับอยูอาศัย ภูมิภาคชินยานกาก็กลายเปน
ทะเลทรายแหงแทนซาเนีย ในป 2529 โครงการฮาชิของรัฐบาลไดเสริมสรางศักยภาพใหชาวสุคุมาซึ่งถนัดใน
การพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตรเขามาพัฒนาพื้นที่ พวกเขาไดใชความรูดานนิเวศวิทยา ธรรมเนียมประเพณี 
และสถาบันที่เขมแข็งในการพลิกฟนผลิตภาพของผืนดิน ดวยการปดพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่รูจักในนาม “ไงธิ
ลิ” ซึ่งก็ใชเวลาไมนานนักพืชพรรณธัญญาหารและสัตวตางๆ ก็กลับมาในพื้นที่ สวนพื้นที่ที่เหลือก็ทําใหเปน
ทรัพยสินของแตละครอบครัว การทํางานอยางหนักและลงทุนพอประมาณทําใหความอุดมสมบูรณของดิน
และผลิตภาพทางการเกษตรกลับคืนมา แตละครัวเรือนมีรายได อาหารการกิน และความมั่นคงที่ดีขึ้นมาก 
ในขณะที่รายไดจากพื้นที่ปดเพื่อการพัฒนาก็เพิ่มสูงขึ้นและนําไปใชจายเพื่อบริการสาธารณะ เชน การศึกษา 
สุขอนามัย และการเขาถึงตลาด โครงการฮาชิไดพิสูจนใหเห็นวาการเสริมสรางศักยภาพ การขจัดความ
ยากจน และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนตองกระทําไปพรอมๆ กัน
                                                                        ที่มา : ความมั่งคั่งของทรัพยากรในโลกที่ยากจน 2548

แนวทางประการที่สาม: สิทธิของแรงงาน
ระบบสิทธิของแรงงานที่ไดรับการออกแบบที่ดีควรเปนระบบที่เปดโอกาสและใหความคุมครอง ปฏิญญา
สากลดานสิทธิมนุษยชนไดกําหนดสิทธิของแรงงานไวหลายระดับ กฎหมายที่ดีตองใหความคุมครอง
แรงงานที่ออนแอไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบและไมทําใหสูญเสียโอกาสในการจางงาน (กฎเกณฑที่มีมาก
เกินไปหรือดอยประสิทธิภาพจะเปนผลเสียมากกวาผลดี) และหากตองการสรางความเจริญรุงเรืองเราจะตอง
เปลี่ยนมุมมองเรื่องของแรงงานจากเดิมที่มองวาเปนทรัพยากรดิบที่ตองดึงออกมาใชไปสูการมองวาแรงงานมี
ที่มาจากมนุษยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการลงทุน

คนจนสวนใหญของโลกทํางานโดยไดรับคาจางนอยและไมมีความมั่นคงในเศรษฐกิจนอกระบบ เชน ผูคา
แผงลอย คนเก็บขยะ คนงานกอสราง รับจางทําเฟอรนิเจอร คนตัดเย็บเสื้อผา เปนตน ในเศรษฐกิจนอกระบบ
มีแรงงานเกือบ 500 ลานคนที่มีรายไดนอยกวา 1 ดอลลารตอวัน โดยจํานวนแรงงานนอกระบบมีมากกวา
ครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดในประเทศกําลังพัฒนา และบางประเทศในเอเชียใตและแอฟริกามีแรงงานนอก
ระบบสูงถึงรอยละ 90  นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบประมาณครึ่งหนึ่งคือผูใชแรงงานของตนเอง (ซึ่งมัก
บิดเบือนความสัมพันธของคาจาง)  อีกหนึ่งในสี่เปนผูที่ทํางานบาน และอีกหนึ่งในสี่เปนผูที่ทํางานในธุรกิจ
นอกระบบ

ไมวาจะทํางานหนักเพียงใด แรงงานเหลานี้ไมวาจะเปนผูใชแรงงานของตนเอง เปนลูกจางชั่วคราวรายวัน 
หรือแรงงานนอกภาคอุตสาหกรรม ลวนไมสามารถหนีความยากจนได เนื่องจากพวกเขามีสิทธิขั้นพื้นฐาน
และไดรับความคุมครองแตในทางทฤษฎีไมใชในทางปฏิบัติ และเปนกลุมที่ไมไดรับประโยชนจากกฎหมาย
แรงงานและการเจรจาตอรองทางสังคมเพราะการจางงานไมมีความชัดเจน แรงงานเหลานี้ตองทนทุกข
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ทรมานจากสภาพการทํางานที่ย่ําแยและไมมีความมั่นคง พวกเขาจึงปฏิเสธการเขาถึงรัฐหรือประโยชนของ
นายจางและความมั่นคงทางสังคม ดังนั้น การบังคับใชและการสรางความตระหนักในสิทธิของแรงงานทั้งใน
ระดับปจเจกบุคคลและระดับองคการจึงมีความสําคัญตอการหยุดยั้งวงจรแหงความยากจน

การจางงานนอกระบบมีการขยายตัวตลอดเวลาไมวาจะอยูในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นหรือขาลงก็ตาม ในขณะที่
เศรษฐกิจถดถอยประชาชนจะถูกบีบใหเขาสูการจางงานนอกระบบเพื่อความอยูรอด และเมื่อเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตและจําเปนตองมีเชื่อมโยงกับการผลิตของโลกก็อาจมีการจางแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้นในสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก หรือในหมูผูรับชวงสัญญา หรือผูรับจางเหมา

ผูหญิงมีแนวโนมอยางมากที่จะทํางานในเศรษฐกิจนอกระบบ ในประเทศกําลังพัฒนายกเวนแอฟริกาเหนือ มี
ผูหญิงกวา 3 ใน 5 ไดรับการจางนอกระบบในงานนอกภาคเกษตรกรรม และในประเทศที่ผูหญิงไดรับ
อนุญาตใหทํางาน มีผูหญิงระหวางรอยละ 30-90 เปนผูคาแผงลอย และรอยละ 35-80 เปนผูทํางานบาน 
นอกจากนี้ ในประเทศกําลังพัฒนามีผูหญิงที่ทํางานที่บานและอยูนอกภาคอุตสาหกรรมเปนถึงจํานวน 4 ใน 5  
ยิ่งไปกวานั้น ในระดับลางสุดของผูทํางานนอกระบบมีผูหญิงเปนแรงงานสวนใหญและมีรายไดนอยกวาผูชาย

สองทศวรรษที่ผานมาเราไดเห็นจํานวนผูหญิงที่เขาสูภาคแรงงานเพิ่มสูงขึ้นมาก การแบงกลุมตลาดแรงงาน
บนพื้นฐานของเรื่องเพศไดชี้ใหเห็นวาแรงงานหญิงไมไดเขามาแทนที่แรงงานชายแบบงายๆ  เพราะสิ่งที่
เกิดขึ้นควบคูกันคือผูหญิงมักไดรับคาจางต่ําและมีโอกาสไดรับการจางงานนอกระบบนอยกวาผูชาย

คนพื้นเมืองก็ถูกบีบใหเขาสูการจางงานนอกระบบดวยเชนกัน เนื่องจากการสูญเสียที่ดินที่ครอบครองมาแต
ดั้งเดิม จากการยายถิ่นฐานโดยไมไดรับคาชดเชยและไมมีการจัดเตรียมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จากการ
ลงทุนทางการศึกษาและสุขอนามัยที่ต่ํากวามาตรฐาน และจากการไมมีอุปกรณและระบบการศึกษาที่ดี

อาจกลาวโดยรวมไดวา การแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น กฎเกณฑดานแรงงานที่ไรประสิทธิผล ลาสมัยหรือออกแบบ
ไมดี และการเพิ่มขึ้นของแรงงานนอกระบบ ทําใหชองวางระหวางกฎหมายแรงงานและความเปนจริงที่
เกิดขึ้นในสถานประกอบการเพิ่มมากยิ่งขึ้น

แนวทางประการที่สี่: สิทธิในการประกอบธุรกิจ
ผูประกอบการที่ยากจนสวนใหญของโลกดําเนินธุรกิจอยูนอกระบบจึงทําใหสัดสวนทางเศรษฐกิจขนาดใหญ
ในประเทศกําลังพัฒนาอยูนอกระบบเชนกัน การประกันสิทธิในการซื้อขายและการมีสถานประกอบการ
พรอมการบริการและสาธารณูปโภค (ที่พักอาศัย ไฟฟา น้ํา สุขอนามัย) ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่เอื้อตอความสําเร็จ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก แตถือวาเปนความพยายามที่ไรคุณคาตอการขจัดความยากจน เพราะคน
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จนยังครองครองที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธิ ยังทํางานในธุรกิจขนาดเล็กที่ไมไดจะทะเบียน และยังพึ่งพิงการ
กูยืมและรวมลงทุนกับครอบครัวและเพื่อนฝูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกเขามีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลง 
การคอรรัปชั่น และความรุนแรงจากอาชญากรและเจาหนาที่ นอกจากนี้ พวกเขายังมีทางเลือกในการระงับขอ
พิพาทนอยมาก หากไมใชวิธีการติดสินบนหรือการใชความรุนแรง

ชาวเม็กซิโกสวนใหญเขาไมถึงระบบธนาคาร โดยมีเพียงรอยละ 13 เทานั้นที่มีการจํานองทรัพยสิน และ
เนื่องจากไมมีสถาบันการเงินจึงทําใหคนจนและชนชั้นกลางระดับลางตองพึ่งบริการโรงรับจํานํา ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยตอปตั้งแตรอยละ 48 ในโรงรับจํานําที่ไมมุงหากําไร ไปจนถึงรอยละ 160 สําหรับโรงรับจํานําที่มุงหา
กําไร
                                                                                                    ที่มา:  La Cronica de Hoy, 9 ตุลาคม 2549

โอกาสทางเศรษฐกิจของคนจนมีจํากัด พวกเขาเขาถึงระบบการเงินและตลาดไดยาก แทบไมเคยไดรับการพัก
ชําระภาษีหรือแรงจูงใจทางธุรกิจอื่น และตองอยูภายใตกฎเกณฑการกําหนดเขตประกอบการซึ่งกีดกันพวก
เขาไมใหคาขายได  นอกจากนี้ยังมักถูกปฏิเสธสิทธิไมใหใชสาธารณะสมบัติ และมีภาระตามขอกําหนดดาน
สุขอนามัยที่เกี่ยวกับการขายอาหารขางถนน สิ่งเหลานี้ทําใหคนสี่พันลานคนที่ถูกกีดกันไมมีความหวังที่จะ
ไดรับเครื่องมือทางกฎหมายที่ประเทศพัฒนาแลวไดใชในการสรางความมั่งคั่ง แตสิ่งที่มีความเปนไปไดที่สุด
คือการที่พวกเขาไมสามารถดําเนินการในสิ่งตางๆ เหลานี้ได เชน การไดมาซึ่งหลักฐานทางกฎหมาย การ
จํากัดความรับผิดชอบ  การรวมทุนกับผูประกอบการอื่น การขยายเครดิต การทําสัญญากับลูกจาง ผูจัดซื้อ 
และลูกคา การเขาถึงโอกาสในการสงออก และอื่นๆ 

การติดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวก (ประปา ไฟฟา และโทรศัพท) ตองใชชื่อหรือมีการเชาทรัพยสินที่
ถูกตองตามกฎหมายซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของการประกัน ดวยเหตุนี้ผูคาขายนอกระบบจึงมักไมไดรับบริการ
เหลานี้
                                                                                     กระบวนการปรึกษาหารือแหงประเทศศรีลังกา

เมื่อกฎหมายสําหรับธุรกิจขนาดเล็กมีการรางและบังคับใชอยางไมเปนธรรมหรือมีความออนแอและไร
ประสิทธิภาพ ยอมทําใหคนจนไมมีทางเลือกนอกจากการเขาสูระบบเศรษฐกิจนอกระบบ  นอกจากนี้ การจด
ทะเบียนธุรกิจมักจะมีคาใชจายสูงและมีความยุงยาก เชน ในเคนยามีการออกในอนุญาตสถานประกอบการ
กวา 1000 แหง ในจํานวนนี้เปนกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมถึง 130 ฉบับ ซึ่งกฎเกณฑที่มีความ
ยุงยากและเสียคาใชจายสูงเชนนี้ทําใหคนจนถูกกีดกันจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตผานการประกอบธุรกิจและ
ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจหยุดชะงัก
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ระดับของปญหา
ประเด็นปญหาที่คณะกรรมธิการนําเสนอถือวาเปนปญหาสําคัญ และแนวทางทั้งสี่ประการไดสะทอนปญหา
ที่หยั่งรากลึกและมีผลกระทบตอประชากรทั่วโลก นั่นคือ การมีประชากรถึงสี่พันลานคนที่ถูกกีดกันจาก
หลักนิติรัฐ คณะกรรมาธิการมีแผนงานในการเปลี่ยนแปลงสถานการณดังกลาว และเรามีเชื่อมั่นวาการชู
ประเด็นเรื่องการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเปนการดําเนินการทางการเมืองท่ีชาญฉลาดและชวยพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ

การสงเสริมสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนและการชูประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
การประกันสิทธิของคนจนในที่ดินและทรัพยากรชวยในการตอสูกับความยากจนและการทําลายสิ่งแวดลอม
ชีวิตของคนจนตองอาศัยสิ่งแวดลอมในทองถิ่นโดยตรงเพื่อการดํารงชีวิตมากกวาคนรวย และเปนผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรงเมื่อสิ่งแวดลอมถูกทําลาย อยางไรก็ตาม หลักฐานจากทั่วโลกไดแสดงใหเห็นวาการตอสู
กับการทําลายสิ่งแวดลอม เชน การจับปลาเกินขนาด น้ําเสีย การทําลายดิน การทําลายปา มีความสัมพันธกับ
การสรางใหประชาชนหรือชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติที่เขาพึ่งอาศัยอยู

ในกรณีของนามิเบีย การปฏิรูปกฎหมายในป 2539 กอใหเกิดแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยชุมชน โดยมีการใหสิทธิทางกฎหมายแกชาวนามิเบียในการทําพื้นที่อนุรักษเพื่อรักษาชีวิตสัตวปา ซึ่งทํา
ใหชาวนามิเบียในชนบทลดการบุกรุกปาและทําใหจํานวนสัตวปาเพิ่มขึ้นและระบบนิเวศวิทยาฟนตัว

คนจนในนามิเบียยังมีโอกาสในการประกอบธุรกิจใหมคือการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและกิจการที่เกี่ยวของ 
ธุรกิจเหลานี้ทําใหมีแหลงงานและรายไดใหม รวมทั้งมีความภาคภูมิใจ ประสบการณของนามิเบียแสดงให
เห็นวาการประกันสิทธิทางกฎหมายใหประชาชนในทองถิ่นชวยสงเสริมการอนุรักษและการพัฒนาเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเปนปญหาที่ทาทายยิ่งขึ้นไปอีกและคนจนก็มีความเสี่ยงสูงสุด ในขณะ
ที่คณะกรรมการสากลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตองการลดปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก
เพื่อลดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นตามมา อยางไรก็ตาม ในรายงานดานการพัฒนามนุษยของโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ ป 2551 ไดแสดงใหเห็นวาคนจนไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาวแลว คนจนเปนผูที่
ออนแอที่สุดเพราะอาศัยอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ไมดี เชน ในพื้นที่เสี่ยงตอความแหงแลงและอาจกลายเปน
ทะเลทราย ในพื้นที่เสี่ยงตอน้ําทวม และประเทศหรือชุมชนที่ไมใสใจปองกันหรือจัดการภัยพิบัติหรือ
ปรับตัวกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมักจะกอใหเกิดปญหาหรือขอโตแยงในการ
อางกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยสินโดยเฉพาะเมื่อคนไรที่อยูอาศัย การไมมีระบบโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินจึงทําใหเกิดความขัดแยงและทําใหการฟนฟูบูรณะใหมหยุดชะงัก การเกิดพายุไซโคลนในบังคลา
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เทศในป ๒๕๔๙ ทําใหที่ดินของชาวนาจํานวนมากจมอยูใตน้ําและตองอพยพออกไป การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศมีแนวโนมกอใหเกิดปญหาการอพยพเพราะจะทําใหหลายพื้นที่ไมสามารถอยูอาศัยได

“ปจจุบันนี้เกิดอุทกภัยบอยและชายตลิ่งถูกกระแสน้ํากัดกรอนอยางรวดเร็ว ผมไมมีที่อยูอาศัยเพราะที่ดินของ
ผมจมอยูใตน้ํา ผมไมเหลืออะไรอีกแลว”
                                                                                    Intsar Husain, Antar Para,
                                                                                    North-western Bangladesh, 2007 (in HDR 2007/2008)

การเจรจาตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปดโอกาสใหมีการหยิบยก
ประเด็นความออนแอของคนจนที่มีมากขึ้นจากความรวมมือระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้นในการปรับตัวตอและ
การจํากัดสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ความตกลงจําเปนตองผนวกพันธะสัญญาที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนทางการเงินแกคนจนในประเทศยากจนในการปรับตัว การสงเสริมศักยภาพทางกฎหมายใหคนจน
ควรเปนสวนหนึ่งของการสนทนา หากปราศจากการเขาถึงเครื่องมือและความคุมครองทางกฎหมาย คนจนก็
ยังคงมีความออนแอ การมีแตเพียงโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาระบบปองกันภัยพิบัติจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังไมเปนการเพียงพอ

เราเรียกรองสหประชาชาติใหใชแนวทางการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเปนเครื่องมือหลักใน
ยุทธศาสตรการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังการเจรจาป 2555  The UN Framework 
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตระหนักในสิทธิของประเทศยากจนที่จะ
ไดรับการสนับสนุนในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นับแตป 2549 ไดมีความตกลง 
Nairobi Work Programme on Impacts, Vulnerability and Adaptation to Climate Change  การเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมายใหคนจนควรไดรับการผนวกไวในรอบการเจรจาเหลานี้ในฐานะที่เปนองคประกอบ
พื้นฐานของยุทธศาสตรและนโยบายในการปรับตัว

ในโลกที่จําเปนตองมีการจํากัดการปลอยกาซคารบอนโดยเรงดวน  ‘cap-and-trade’ carbon markets จะชวย
ใหเกิดแรงจูงใจในการลดการปลอยกาซและการเปลี่ยนแปลงไปสูเทคโนโลยีที่สะอาดและยั่งยืนมากขึ้น 
แรงจูงใจเหลานี้ควรกอใหเกิดความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางมากใน carbon-offset projects รวมทั้งในประเทศ
กําลังพัฒนา แตศักยภาพของคนจนในการเขาถึงและไดประโยชนจาก carbon financing ซึ่งก็คือโครงการ
บริหารจัดการที่ดินอยางยั่งยืน ยอมขึ้นอยูกับแนวทางที่สําคัญในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย

ตองขอบคุณพิธีสารเกียวโนที่ทําใหมีการนําเงินหลายพันลานดอลลารไปลงทุนเพื่อการแกไขปญหาที่ยั่งยืน
มากขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา เชน พลังงานทดแทน เปนตน เครื่องมือเชนนี้จะตองมากขึ้นเพื่อจะไดมีการ
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สนับสนุนทางการเงินแกการลงทุนในการขจัดความยากจนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การเชื่อมโยงแนวคิด 
environmental finance กับการปฏิรูปทางกฎหมายเพื่อคนจนทําใหเกิด a new model of development finance 
ที่เขาถึงชุมชนที่ยากจนโดยตรงกวาการใหความชวยเหลือในรูปแบบเดิม

การพลิกฟนปา ทุงหญา และพื้นที่เกษตรกรรมที่เสื่อมคุณภาพมีสวนสําคัญในการลดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ พื้นที่ดังกลาวมีศักยภาพที่จะแยกกาซคารบอนออกจากชั้นบรรยากาศและพบมากในแอฟ
ริกากึ่งสะฮาราและในภูมิภาคกําลังพัฒนาอื่นๆ ความพยายามในการเพิ่มผลิตภาพของ การกักเก็บน้ํา และพืช
คลุมดินจะทําดินเสื่อมคุณภาพเหลานี้มีสวนทําใหบรรลุเปาหมายในการลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ และเปนการชวยคนจนและชุมชนที่ออนแอ ดังนั้น การลงทุนดังกลาวจึงสมควรไดรับการ
สนับสนุนทางการเงินจาก Clean Development Mechanism หรือกลไกอื่นรวมกับ growing carbon markets
พิธีสารเกียวโตเปดโอกาสใหนอยมากสําหรับ land-related carbon finance   การเจรจารอบใหมในการ
ประชุมวาดวยสภาพภูมิอากาศที่บาหลีในเดือนธันวาคม 2550 ไดเปดโอกาสใหมีการหยิบยกประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นเจรจา อยางไรก็ตาม สิ่งที่มีความสําคัญเชนกันคือปญหาที่เกี่ยวกับการไมมี
ความชัดเจนในกรรมสิทธิ์การเปนเจาของทรัพยสินและการใชที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ การไมมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มั่นคงของชุมชนเกษตรกรรมที่ยากจนเปนการปฏิเสธพวกเขาไมใหเขาถึง carbon market 
เชนเดียวกับการใหการสนับสนุนทางการเงินและการใหบริการในรูปแบบอื่นๆ

Carbon finance ชวยใหปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยากจนในชนบทไดรับการหยิบ
ยกขึ้นพิจารณา การสนับสนุนทางการเงินถือเปนการใหโอกาสที่ยิ่งใหญแกชนบทที่ยากจน อยางไรก็ตาม 
ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไมไดหากการไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย

เปนวิธีการทางการเมืองที่ชาญฉลาดและหลักเศรษฐศาสตรที่กอประโยชน

ชนชั้นนําที่ร่ํารวยและทรงอิทธิพลในประเทศสวนใหญมักครอบงําการเมืองและเศรษฐกิจ ดังเห็นไดจากการ
ที่นโยบายสาธารณะและผลลัพธของนโยบายมักกอตัวขึ้นจากผลประโยชนของคนเหลานี้มากกวาคนจนสวน
ใหญ นอกจากนี้กฎหมายที่ไมใหความเสมอภาคและสถาบันที่ทําหนาที่บกพรองก็ยิ่งตอกย้ําความไมเทียม
ในทางเศรษฐกิจและการเมือง สิ่งนี้ไมเพียงแตสะทอนใหเห็นความไมเปนธรรมแตยังทําใหเห็นถึงการไมมี
วิสัยทัศน  เพราะในปจจุบันแมวาคนรวยอาจจะอยูในสวนยอดของสังคมแตถือวาเปนความเสียหายอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเสียหายที่เกิดจากการคอรรัปชั่นและการแสวงประโยชนจากความไรประสิทธิภาพ
ของกลไกภาครัฐที่จะเปนการบอนทําลายศักยภาพของรัฐ ทําใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก มี
เสถียรภาพที่ไมมั่นคง และในกรณีที่เลวรายที่สุดอาจทําใหเกิดความขัดแยงภายในรัฐขึ้นได อยางไรก็ตาม 
ถึงแมวาความเสียหายจะไมไดรุนแรงมากนัก แตระบบที่ไมมีความเปนธรรมก็จะบอนทําลายความมั่นคงและ
และจํากัดโอกาสของคนจนและสังคมในภาพรวมโดยไมเวนแมแตชนชั้นนําเองดวย

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเปนวิธีการทางเมืองที่ชาญฉลาด
เมื่อใดกฎหมายและสถาบันในระบบไมสามารถตอบสนองความตองการของคนจนได คนจนจะมีแนวโนม
เลือกใชชองทางนอกระบบ และเมื่อใดรัฐบาลไมสามารถหรือไมตองการที่จะใหโอกาสและความคุมครอง
โดยเสมอภาค ความชอบธรรมของระบบก็จะถูกทําลาย  วงจรอุบาทกกอตัวขึ้นจากสิ่งที่สงเสริมซึ่งกันและ
กันคือสถาบันทางกฎหมายที่ผุกรอนและกลไกนอกระบบที่เขามาทําหนาที่แทน ซึ่งทําใหรัฐถูกกัดกรอน
สังคมมีความแตกแยก และรายที่สุดคือเศรษฐกิจหยุดชะงักและเกิดความไมสงบสุข อํานาจและความชอบ
ธรรมของนักการเมืองถูกบอนทําลาย และผลที่จะเกิดคือสภาวะไมมีพัฒนาการและการลมสลายในที่สุด

หลายคนไมทราบวาสิทธิมนุษยชนคืออะไรและไมตระหนักในความสําคัญของการมีสิทธิ
                                                                                                  การปรึกษาหารือแหงประเทศโมซัมบิค

การบริหารจัดการในประเทศยากจนมักจะดอยประสิทธิภาพ เพราะประชาชนไมไดรับความยุติธรรมจากศาล 
ชีวิตของเขาจึงตองประสบกับปญหาอาชญากรรม การคอรรัปชั่น และการแทรกแซงจากภาครัฐ ดังนั้น การ
บริหารจัดการที่ดีโดยสถาบันที่สามารถออกระเบียบกฎเกณฑที่มีความแนนอน ไมลําเอียง และบังคับใชเปน
การทั่วไปจึงเปนสิ่งสําคัญตอการสรางสังคมที่มีความเปนธรรม มีความหวังและยั่งยืนมากขึ้น
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การตอสูกับคอรรัปชั่นจําเปนตองสรางความตระหนักในความเสียหายจากการคอรรัปชั่น ตองสงเสริม
บทบาทของสถาบันตรวจสอบของรัฐและองคกรเอกชน ตองสนับสนุนบทบาทของสื่อมวลชน และตองทําให
ศาลมีความเปนอิสระและไมลําเอียง
                                                                                                                  การปรึกษาหารือแหงประเทศจอรแดน

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไมใชเรื่องการไดหรือการเสีย แตเปนเรื่องของการมีหลักฐานและการมี
สิทธิมีเสียง ยุทธศาสตรการทําใหประชาชนทุกคนมีหลักฐานชวยใหการแสวงหาประโยชนจากคนจนทําได
ยากขึ้น และการมีหลักฐาน การมีสิทธิมีเสียงและระบบผูแทนก็ไมมีการลิดรอนสิทธิของผูอื่น อยางไรก็ตาม 
การปฏิรูปเพื่อการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายตองใหความสําคัญกับการแสดงความคิดเห็นของคนจน 
เมื่อการปฏิรูปสถาบันทําใหคนจนเขาถึงความยุติธรรม สังคมในภาพรวมก็จะไดประโยชน สิทธิในทรัพยสิน
จะมีสวนชวยสนับสนุนระบบการซื้อขายทรัพยสินซึ่งจะชวยใหเกิดการพัฒนาผลิตภาพของที่ดินและ
ทรัพยสินอื่น และจะทําใหคนจนไดรับสวนแบงผลประโยชนมากขึ้น สิทธิในทรัพยสินเปนเครื่องมือทาง
กฎหมายที่สําคัญสําหรับคนจนเพราะชวยใหคนจนไดรับการยอมรับและไดรับความเสมอภาคแทนที่จะเปน
คนชายขอบ

คนจนยังคงเห็นวากฎหมายเปนเรื่องของคนรวย และยอมรับวากฎหมายคือการแสดงออกทางอุดมการณของ
กลุมชนชั้นนํา
                                                                                                                         การปรึกษาหารือแหงประเทศฟลิปปนส

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไมเพียงแตจะเปนการปลดปลอยคนจนแตยังทําใหสังคมโดยรวมมีความ
เจริญรุงเรืองและมีความมั่นคง นอกจากนี้การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายยังชวยใหเกิดการทํางานของ
เจาหนาที่รัฐเกิดประสิทธิผลและมีความชอบธรรมในทุกระดับ ดังนั้น ผูนําที่ใชการเสริมสรางศักยภาพทาง
กฎหมายยอมจะไดรับการสนับสนุนจากประชาชนอยางมาก

ความทาทายทางการเมืองและผลตอบแทน
การปฏิรูปเปนเรื่องที่ทําไดยาก ผูนําในทุกระดับไมวาจะเปนประธานาธิบดี หัวหนาพรรคการเมือง ผูนําภาค
ประชาสังคม องคกรชุมชน ผูใหญบาน หรือผูนําในสลัมที่ตองการปฏิรูปตางประสบปญหาหลายประการ

เริ่มจากการที่คนจนไมมีความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายและสถาบันของรัฐซึ่งมักจะออกระเบียบกฎเกณฑที่
สรางความไมเสมอภาคในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สิ่งเหลานี้สมควรไดรับการปฏิรูปเพื่อประโยชนของทุกคน 
ในยุคโซเวียตมีการศึกษาประเทศยุโรปตะวันออกประเทศหนึ่งพบวารอยละ 82 ของเจาของธุรกิจเห็นวาการ
ใหสินบนแกเจาหนาที่เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหตนสามารถประกอบธุรกิจตอไปได ประสบการณของคนจนได
สอนใหเขาตั้งขอสงสัยตอคํามั่นสัญญาวาจะปฏิรูปเพราะคนจนตองการเห็นผลงานที่เปนรูปธรรม ดังนั้น
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นักการเมืองจําเปนตองแสดงใหเห็นวาระบบในปจจุบันกําลังเปลี่ยนไปสูสิ่งที่คนจนตองการ ดังเชนที่ได
เกิดขึ้นที่ตลาดเซวานาการมาแลว

นอกจากนี้ ยังมีแนวความคิดวาการสงเสริมเรื่องสิทธิในทรัพยสินจะทําใหผลประโยชนของกลุมชนชั้นนํา
ลดลง ซึ่งไมจริงเสมอไป ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยูกับวามีการปฏิรูปอยางไรและผลประโยชนของคนจนไดรับ
การคุมครองมาตั้งแตแรกหรือไม ดังนั้น ระบบสิทธิในทรัพยสินที่มีประสิทธิภาพ สามารถทําหนาที่ไดเปน
อยางดี และมีความครอบคลุมจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับคนจน

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและการพัฒนาที่มีแนวคิดแบบดั้งเดิมจํานวนมากที่มักจะมีแนวทางการแกไขปญหา
ดวยการพิจาณาทุกประเด็นปญหาซึ่งทําใหเกิดความลาชา ดังนั้น การแกไขปญหาที่รวดเร็วจึงไดรับความ
สนใจมากกวา อยางไรก็ตาม การปฏิรูปที่ไมไดพิจารณาถึงความตองการและสภาพแวดลอมของทองถิ่นหรือ
การมีสวนรวมของคนจนในการเจรจาตกลงหรือในการแปลงไปสูการปฏิบัติยอมไมไดรับความรวมมือใน
ระดับรากหญาและไมสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง

สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการโนมนาวใหคนสังคมสวนใหญเชื่อวาการสรางระเบียบกฎเกณฑที่มีความครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพเปนสิ่งที่เปนไปไดและเปนความตองการสูงสุดของทุกคน การเปลี่ยนแปลงจะเกิดไดตอ
ทําใหคนจนไดรับสิทธิและเสียง มีการจัดตั้ง และมีขอมูลขาวสาร ในขณะที่ตองโนมนาวและใหหลักประกน
แกคนรวยและผูมีอํานาจ ในขณะเดียวกันตัวแสดงที่ทรงอิทธิพลก็ตองใหความรวมมือและใหการสนับสนุน 
นอกจากนี้ ภาวการณนําระดับชาติและการสรางรวมมืออยางกวางขวางก็เปนสิ่งจําเปนตอการเปลี่ยนแปลง

อยางไรก็ตาม การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไมตองการแรงสนับสนุนทางการเมืองที่มากมายนัก
ถึงแมวาจะมีความจําเปนอยูบางก็ตาม แตสิ่งที่ตองการคือความตระหนักรูในประโยชนที่จะเกิดขึ้นเทานั้น ซึ่ง
จะกลายเปนตนทุนทางการเมืองใหแกนักปฏิรูปนั่นเอง และเมื่อผูประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบ
มองเห็นโอกาสและไดเขามาสูเศรษฐกิจในระบบก็จะทําใหฐานภาษีกวางขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่ม
ขึ้นมาจากการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจะกอใหเกิดรายไดสาธารณะมากขึ้น และในขณะที่ประชาชน
มีสวนรวมในการลดอาชญากรรมและการสรางความสงบสุขมากขึ้น จะทําใหจํานวนผูใหการสนับสนุนการ
ปฏิรูปทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นเชนกัน นอกจากนี้ การชี้นําสังคมจําเปนตองมีวิสัยทัศนที่นาเชื่อถือ ซึ่งการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจะทําใหเกิดเสรีภาพ ความเปนธรรม และความเปนปกแผน และจะนําไปสู
การกําหนดวิสัยทัศนที่ดี ที่ทําใหประชาชนเขาใจความหมายของคําวาความครอบคลุมไดดีขึ้นโดยเฉพาะผูที่
ตองทุกขทรมานจากการเลือกปฏิบัติอยูเปนประจํา และคงไมมีมรดกทางการเมืองใดที่ดีไปกวาการมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและการใหประชาชนมีโอกาสอยางแทจริงในการสรางชีวิตที่ดีขึ้น 
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ดังนั้น การทําใหการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายมีความเปนสถาบันทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติจึง
เปนมรดกทางการเมืองที่ยั่งยืน

บทบาทที่สําคัญของประชาธิปไตย
ความยากจนมักเปนรากเหงาของปญหาในระบบการเมืองที่ประชาชนไมมีสิทธิไมมีเสียง สถาบันของรัฐไมมี
หนาที่ตอบคําถามของประชาชน และคนบางกลุมไดรับสิทธิประโยชนในทรัพยากรตางๆเหนือผูอื่นโดยไม
ตองเกรงกลัวการตรวจสอบ กฎเกณฑที่เปนประชาธิปไตยชวยใหเกิดพัฒนาการของจัดทํานโยบายและ
โครงการที่สะทอนความตองการของประชาชน และยังเปนแรงจูงใจใหประชาชนทุกคนรวมถึงคนจนพรอม
ที่จะใหรางวัลแกผูที่ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสาธารณะและตรวจสอบผูที่ไมใหความสําคัญกับความตองการ
ของประชาชน ประชาธิปไตยจึงไดชื่อวาเปนระบอบที่ไมเคยทําใหเกิดภาวะขาวยากหมากแพง

ระบบกฎหมายและศาลไมไดรับการตรวจสอบ
                                                                      การปรึกษาหารือแหงประเทศแทนซาเนีย

ในขณะที่รัฐบาลที่ไมเปนประชาธิปไตยอาจจะใหความสําคัญกับความมั่นคงและบริการขั้นพื้นฐาน แต
รัฐบาลประชาธิปไตยมีแนวโนมที่จะสนองตอบตอความตองการของประชาชนดวยความชอบธรรมมากกวา 
และมีหลักฐานเชิงประจักษวาระบอบประชาธิปไตยทําใหผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอหัวและดัชนี
สวัสดิการทางสังคมสูงกวาระบอบเผด็จการ นอกจากนี้ประชาธิปไตยยังมีความสัมพันธกับการกินดีอยูดีของ
ประชาชนโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา (ตามดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย)

ระบอบประชาธิปไตยมีกลไกการปรับปรุงแกไขดวยตัวของมันเอง ไดแก ระบบการตรวจสอบและถวงดุล มี
การสงเสริมการตรวจสอบการทํางาน  มีการจํากัดการใชอํานาจในทางที่มิชอบ และมีการสนองตอบขอ
หวงใยของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดังนั้นจึงไมมีสิ่งใดที่สามารถแทนที่กระบวนการที่ครอบคลุม เนนการ
มีสวนรวม และมีความรอบคอบ ซึ่งใหการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางและผลประโยชนของคนจนและ
ของคนสวนนอยลวนไดรับการพิจารณา

ถึงแมจะอยูในระบบรัฐเปดและมีการแขงขัน แตคนจนมักไดรับความทุกขทรมานที่ไมแตกตางกันในแงของ
การไมมีสิทธิไมมีเสียง ไมมีผูแทน และไมมีอํานาจ การถูกกีดกันทางการเมืองเปนเวลานานทําใหคนจนตอง
ยอมรับสภาพดวยความอดทนและยอมรับในโชคชะตาโดยไมมีโอกาสเขาสูระบบสถาบันและกระบวนการ
ตัดสินใจของรัฐ ดังนั้น เราจะตองใชความพยามยามอยางมากเพื่อชวยใหประชาชนสามารถจัดตั้งและมีสวน
รวมในกระบวนการตัดสินใจที่กระทบตอวิถีชีวิตของตน และเพื่อชวยใหพรรคการเมืองและรัฐสภาทําหนาที่
ตัวแทนความตองการของผูมีสิทธิเลือกตั้งไดดีขึ้น ในขณะที่การรวมอํานาจมากเกินไปจะจํากัดการมีสวน



60

รวมของประชาชน แตการกระจายอํานาจและการเสริมสรางศักยภาพกลับเปนสิ่งที่สงเสริมซึ่งกันและกัน ดัง
จะเห็นไดจากรัฐบาลที่ใกลชิดกับประชาชนมีแนวโนมที่จะเปนรัฐบาลโดยประชาชนและเพื่อประชาชน 
อยางไรก็ตาม แมจะเปนระบบที่มีการกระจายอํานาจมากที่สุดแตการกีดกันก็อาจเกิดขึ้นได ซึ่งในกรณีเชนนี้มี
ความจําเปนตองใชกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเขามาชวย

ระบอบประชาธิปไตยมีความเปราะบางในหลายเรื่องเพราะทําใหเกิดปญหาเรื้อรัง เชน หนี้สิน โรคภัย การ
แบงเชื้อชาติ ความยากจน และการคอรรัปชั่น และในหลายประเทศการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจก็ยังมี
ความออนแอ อยางไรก็ตาม แมวายังเปนที่ถกเถียงกันอยูวากระบวนการสรางประชาธิปไตยชวยสงเสริมหลัก
นิติรัฐหรือไม แตกลับไมมีผูที่ไมเห็นดวยวาความกาวหนาในการสรางหลักนิติรัฐชวยสงเสริมกระบวนการ
สรางประชาธิปไตย และคงเปนการถูกตองที่จะกลาววากระบวนการสรางประชาธิปไตยและการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมายตองกระทําไปพรอมๆกัน ไมใชกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดกอนหรือหลัง เพราะมีความ
เกี่ยวพันและไมอาจแยกออกจากกันได นอกจากนี้ ประชาธิปไตยยังชวยขับเคลื่อนการเสริมสรางศักยภาพ
ทางกฎหมายและตางก็เปนเครื่องมือที่สําคัญอยางแทจริงตอการพัฒนา

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายคือหลักเศรษฐศาสตรที่กอประโยชน
วีนานซิโอ อังเดรียด ยังชีพดวยการขายหมอและกระทะอยูขางถนนในกรุงลิมาเมืองหลวงของเปรูเปนเวลา
หลายปจนในที่สุดเขาไดเรียนรูวิธีการทําเครื่องครัวอลูมิเนียม และในป 2528 เขาสามารถรวบรวมเงินไดมาก
พอที่จะซื้อที่ดินผืนหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมที่แหงแลงแถบชานกรุงลิมา การเปนเจาของทรัพยสินทําใหเขา
สามารถกูเงินจากธนาคารซึ่งทําใหบริษัทขายเครื่องครัวของเขาเติบโตขึ้น และขณะนี้เขาเปนประธานสมาคม
ธุรกิจในวิลลา เอล ซัลวาดอรซึ่งมีคนอยูอาศัยถึง 400,000 ครัวเรือนรอบๆ เขตอุตสาหกรรม อังเดรียดอายุ 62 
ป มีลูกจางเต็มเวลา 5 คน และในชวงที่เดินการผลิตเต็มที่เขามีลูกจางถึง 30 คน เขาใหความเห็นวาการเปน
เจาของทรัพยสินทําใหเขาและนักธุรกิจรายยอยอื่นๆ ในวิลลา เอล ซัลวาดอร เปนลูกคาที่มีศักยภาพในสายตา
ของผูใหกูยืม อังเดรียดอธิบายวา “การมีเครดิตทําใหผมสามารถผลิตสินคาไดตามความตองการของผูบริโภค”

การวิจัยจํานวนมากยืนยันวาการมีสถาบันที่ดีมีสวนสําคัญตอความสําเร็จทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยมี
งานวิจัยบางชิ้นกลาววาความมั่นคงของสิทธิในทรัพยสินเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีเพียงบางประเทศเทานั้นที่
ร่ํารวย ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ยากจน แตความมั่นคงของสิทธิในทรัพยสินกลับถูกมองขามโดยเฉพาะในการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายและการจัดทําแผนการพัฒนาอยางกวางขวาง ซึ่งจะชวยใหประเทศสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจได ดวยเหตุนี้ การสรางสถาบันและกฎเกณฑที่เปนประโยชนตอสาธารณชนอยางทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้นคือหัวใจของแผนการทํางานนี้
กฎหมายที่มีประสิทธิผลและทั่วถึงเปนธรรมและมีการบังคับใชโดยสถาบันที่มีประสิทธิภาพยอมนํามาซึ่ง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและเปนเรื่องพื้นฐานธรรมดาที่มักถูกมองขาม กฎหมายเหลานี้ทําใหธุรกรรม
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ตางๆ มีความสะดวกขึ้นและไมสิ้นเปลืองคาใชจาย เพราะสามารถคาดการณได ทําใหเกิดความมั่นคงและ
ความเชื่อมั่น นอกจากนี้ยังทําใหการบังคับสัญญาระยะยาวระหวางคนแปลกหนาเปนสิ่งที่เปนไปได ซึ่ง
ในทางกลับกันยังทําใหเกิดความชํานาญเฉพาะทาง การแบงงานกันทํา ขนาดเศรษฐกิจ การคาขายระยะไกล
มากขึ้น และทําใหเกิดการขับเคลื่อนทางดานการเงินที่จําเปน เชน เครดิตและการประกันภัย ลักษณะดังที่
กลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางระบบเศรษฐกิจพื้นฐานที่มีรูปแบบการผลิตและแลกเปลี่ยน
แบบงายๆ กับระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาผลิตภาพและมีความสลับซับซอนมากกวา นอกจากนี้กฎหมายที่
มีเนื้อหาดีและมีความเปนธรรมจะชวยสนับสนุนใหเกิดการแขงขัน การลงทุน และการเปลี่ยนแปลง โดย
ประเด็นสําคัญไมใชเรื่องของการมีหรือไมมีกฎหมาย แตเปนเรื่องคุณภาพของกฎหมาย กฎเกณฑ และสถาบัน

ความยุติธรรมซึ่งหมายถึงความเทาเทียมในโอกาสและการไดรับความคุมครอง จะเกิดขึ้นไดจําเปนตองทําให
คนจนมีความมั่นคงและโอกาสที่เปนธรรมในการมีสวนรวมในเศรษฐกิจในระบบ นอกจากนี้เรื่องของ
ประสิทธิภาพก็ตองดําเนินการเชนกัน กลาวคือ ถาคนจนไมสามารถแสดงความสามารถของตนอยางเต็มที่ 
ความเจริญเติบโตยอมหยุดชะงัก และหากแนวคิดที่ดีและการลงทุนที่กอใหเกิดผลกําไรไมถูกดึงออกมาใช 
ประกอบกับความยากจนยังคงมีอยูและศักยภาพของประชาชนไมถูกนํามาใช เชนนี้ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจยอมชะลอตัว

ในชวงกลางทศวรรษ 1990 หลังจากที่มีการนัดหยุดงานไมใหบริการทําความสะอาดและการจัดเก็บขยะของ
โบโกตา องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดขอใหคนเก็บขยะเขามาชวยดําเนินการแทนซึ่งพวกเขาสามารถเก็บ
ขยะไดกวา 700 ตันตอวัน และเมื่อเห็นโอกาสทางธุรกิจพวกเขาไดจัดตั้ง Asociacion de Recicladores de 
Bogotá (ARB) ซึ่งเปนการรวมตัวของคนเก็บขยะ 25 คนในรูปสหกรณ แตเมื่อมีการเปดใหมีการประมูลเพื่อ
จัดทําสัญญาการใหบริการจัดเก็บขยะ กฎหมายของรัฐบาลและขอกําหนดของการประมูลกลับกีดกันไมให
พวกเขาเขารวมการประมูล ภายใตความชวยเหลือของนักกฎหมายเพื่อสวัสิดภาพของสังคม ARB ได
เรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญที่มีขอกําหนดไมเปนธรรมและขอหมายศาลใหคุมครองสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแหงโคลัมเบียยอมรับขอโตแยงดังกลาวและไดใหสิทธิเปนพิเศษแก ARB ในการเขารวม
การประมูล
                                                                                                                      ที่มา : Ruiz-Restrepo 2007

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายทําใหเกิดความแตกตางในการพัฒนาแตก็ไมใชยาครอบจักรวาล เพราะ
จะตองประกอบกับปจจัยอื่นๆ ไดแก สภาพเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม เชน การเปดรับการคาและการ
ลงทุนจากตางประเทศ นอกจากนี้การลงทุนดานการศึกษา การฝกอบรม  โครงสรางและบริการขั้นพื้นฐานก็
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เปนสิ่งสําคัญ ภายใตการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายสิ่งตางๆเหลานี้จะชวยใหเกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในวงกวางและชวยขจัดความยากจน

ประโยชนของการเขาถึงความยุติธรรมและหลักนิติรัฐ
การจะไดประโยชนอยางเต็มที่จากการมีสิทธิในทรัพยสิน การกําหนดความสัมพันธดานแรงงาน และการ
ประกอบการที่จดทะเบียนตามกฎหมาย สถาบันที่เกี่ยวของจะตองบังคับใชสิทธิอยางมีประสิทธิภาพ แมวา
การวัดประโยชนทางเศรษฐกิจจากการเขาถึงความยุติธรรมเปนเรื่องยาก แตการศึกษาสวนใหญไดพบวาหลัก
นิติรัฐมีสวนสําคัญตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขจัดความยากจน อยางไรก็ตาม การศึกษาที่
มุงเนนแตเพียงผลกระทบของหลักนิติรัฐตอความมั่นคงของการลงทุนจากตางประเทศยังไมไดกลาวถึง
ประโยชนในทางเศรษฐกิจเทาที่ควร เชน ประโยชนของคนจนที่จะไดรับการชดเชยจากความทุกขยาก 
นอกจากนี้การศึกษาดังกลาวยังละเลยประโยชนของการทําใหธุรกรรมและความสัมพันธทางเศรษฐกิจเปน
เรื่องที่คาดการณได มีความโปรงใน และเปนธรรม

สิทธิของคนพื้นเมืองมีปฏิสัมพันธและขึ้นอยูกับมาตรการและนโยบายหลายประการ เชน สิทธิในการ
ครอบครองที่ดิน การคุมครองพันธุพืชพันธุสัตวที่ถูกคุกคาม  สุขอนามัย อาหาร และเกษตรกรรม คุณภาพ
น้ํา การเขาถึงและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดลอม การอนุรักษดิน และการ
ปกปองมรดกทางวัฒนธรรม ในมุมที่กวางขึ้นสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอาจชวยใหเกิดหรือปกปองสิทธิ
ของคนพื้นเมือง ตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาคือยาแผนโบราณใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งไดรับสิทธิบัตรหลายพันรายการในรอบหลายปที่ผานมา
                                                                                         ที่มา : องคการทรัพยสินทางปญญาแหงโลก 2545

การเขาถึงความยุติธรรมและหลักนิติรัฐทําใหเปนการงายที่จะยุติขอพิพาท การตัดสินสถานะความเปน
เจาของทรัพยสินมักจะเปนเรื่องยาก เชน สิทธิในที่ดิน เหมือง และน้ํา และการใหนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ใหบริการและทรัพยสินที่ไมเปนรูปธรรมก็เปนสิ่งกระทําไดยากโดยเฉพาะเมื่อตองกําหนดไวในสัญญา เชน 
ความสัมพันธกับลูกคา เปนตน  ขอพิพาทเปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อความสัมพันธเปลี่ยนแปลงไป โดยขอ
พิพาทที่เกิดขึ้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการสามารถชวยขจัดขอขัดแยง ลดการเอารัดเอาเปรียบ และทําใหคน
จนไดรับคาชดเชย  อยางไรก็ตาม แมวาสัญญาที่มีผลบังคับใชดวยความเปนธรรมจะกอใหเกิดประโยชน
อยางใหญหลวง แตการถือแบบแผนทางกฎหมายเกินสมควรและปราศจากการตรวจสอบก็อาจทําใหเกิดการ
ตอสูทางคดีและทําใหเกิดความไมแนนอน เพราะจําเลยตองตอสูกับคําฟองที่มีน้ําหนักนอยแตตองเสีย
คาใชจายสูงซึ่งถือวาเปนรูปแบบหนึ่งของการขูกรรโชก ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองสรางความสมดุลให
เกิดขึ้น
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ประโยชนของสิทธิในทรัพยสิน
สิทธิในทรัพยสินเปนที่รวมของสิทธิและหนาที่ตางๆระหวางคนกับทรัพยสิน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความ
สลับซับซอนและความหลากหลายของระบบทรัพยสินจากทั่วโลก การที่ระบบสิทธิในทรัพยสินชวยทําให
เกิดความมั่นคงและการคาดการณไดถือวาเปนเรื่องจําเปน ดังนั้น ระบบทรัพยสินจึงมีสวนสําคัญทําใหการทํา
หนาที่ของรัฐเปนไปดวยดีและเปนตัวชี้วัดประสิทธิผลที่สําคัญ

ในทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดผลิตภาพอยางเต็มที่ ระบบสิทธิในทรัพยสินจะตองทําใหทรัพยสินมีความ
เปนทางการดวยการจัดทําในรูปของการบันทึกเปนหลักฐาน มีชื่อเจาของกรรมสิทธ และอยูในรูปของสัญญา
ตามกฎหมาย ซึ่งจะทําใหครัวเรือนและธุรกิจมีความมั่นคงในการครอบครองที่ดินและไดรับการปกปอง
คุมครองจากการถูกขับไล การขับไลควรเกิดขึ้นเฉพาะในกรณียกเวนและตองกระทําดวยกระบวนการทาง
กฎหมายที่เปนธรรมซึ่งจะตองไมเลือกปฏิบัติ เปดโอกาสใหโตแยงได และมีความเปนอิสระ นอกจากนี้
จะตองมีการจายคาชดเชยเต็มจํานวนโดยเฉพาะในกรณีที่มีการคุกคามความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เมื่อไมมีการดําเนินการตามสัญญา หรือเปนการดําเนินการตามกระบวนการที่เปนธรรม

สิทธิในทรัพยสินรวมถึงความมั่นคงของสิทธิการครอบครองที่ดินไมเพียงสมควรไดรับความคุมครองโดย
กฎหมาย แตควรมีการสรางความเชื่อมโยงทรัพยสินของคนจนกับผลประโยชนของคนในสังคม (โดยการให
สิทธิดําเนินการตามกฎหมายที่หลากหลาย) เชน การเปดโอกาสใหมีการใชทรัพยสินเปนหลักประกันเพื่อ
ไดมาซึ่งเครดิต การกูยืมทางธุรกิจหรือการจํานอง เปนตน ระบบดังกลาวดําเนินการดวยการเชื่อมโยงระหวาง
เจาของและผูครอบครองทรัพยสินกับทรัพยสิน ทรัพยสินกับที่อยู และที่อยูกับการบังคับใช ดังนั้น การปฏิรูป
ทางทรัพยสินถามีการนําไปปฏิบัติในทางที่ถูกตองจะชวยสนับสนุนการเขาถึงหลักฐานทางกฎหมายและ
ความยุติธรรม เพราะการบันทึกหลักฐานทางทรัพยสินทําใหเกิดการรวบรวมขอมูลและตลาดทองถิ่นที่
กระจัดกระจายมาไวในภายใตระบบกฎหมายเดียวกัน ซึ่งชวยทําใหผูประกอบการมองเห็นโอกาสใหมๆ นอก
ชุมชน

หากปราศจากสิทธิในทรัพยสินที่มีประสิทธิผลและไมมีการบริหารจัดการโดยสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจยอมหยุดชะงัก ในทางกลับกันการนําเรื่องสิทธิในทรัพยสินมาใชจะชวยใหมีการ
พัฒนาอยางกาวกระโดด ตัวอยางเชน กรณีประเทศจีนซึ่งประสบปญหาอยางมากเกี่ยวกับความยากจนและ
ความไมเทาเทียมและเปนขอถกเถียงกันอยางมากวาจะมีการปฏิรูประบบทรัพยสินอยางไร แตประเทศจีนได
พิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยแลววาสิทธิในทรัพยสินชวยสรางความเจริญมั่งคั่ง ดังจะเห็นไดวาการสราง
ความมั่นคงทางทรัพยสินหลังจากที่มีการนําเศรษฐกิจเขาสูระบบเสรีนิยมในชวงทศวรรษ 1980 ทําใหมีการ
สะสมทุนเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศถึง 7.4 ลานลานเหรียญสหรัฐ และทําใหตัวเลขการลงทุน
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จากตางประเทศจํานวน 611 พันลานเหรียญสหรัฐ และความชวยเหลือที่ไดรับจากตางประเทศจํานวน 46 
พันลานเหรียญสหรัฐ ดูมีมูลคานอยลงไปทันที

มีหลักฐานเปนจํานวนมากที่แสดงวาการสรางความมั่นคงทางทรัพยสินชวยสงเสริมการลงทุนทางธุรกิจ การ
วิจัยในประเทศโปแลนด โรมาเนีย รัสเซีย สโลวะเกีย และยูเครน พบวานักธุรกิจที่เชื่อวาสิทธิในทรัพยสิน
ของเขาไดรับการคุมครองจะลงทุนมากกวาผูที่ไมเชื่อวาสิทธิในทรัพยสินของเขาจะไดรับการคุมครอง
ประมาณรอยละ 40 ของรายได

แมแตชาวนาก็หันกลับไปทํานามากขึ้น โดยในกานาและนิคารากัวพบวาชาวนาที่มีความมั่นคงในสิทธิการ
ครอบครองที่ไดนําเงินไปลงทุนในที่ดินของตนมากขึ้น และในบราซิล อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และไทยก็มี
การลงทุนเพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 43 – 81 หลังจากมีการใหกรรมสิทธิ์ที่ดิน  มูลคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นสะทอน
ใหเห็นการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทําใหเกิดผลิตภาพ ผลผลิต และรายไดสูงขึ้น  ในจีนความเชื่อมโยง
ระหวางผลของการมีสิทธิในทรัพยสินและการมีเสรีภาพในการกําหนดราคาทําใหผลผลิตจากไรนาเพิ่มขึ้น
ระหวางป 2521 -2527 ถึงรอยละ 42 นอกจากนี้ ชาวนาไทยที่ไดรับกรรมสิทธิ์ในที่ดินสามารถทําผลผลิต
เพิ่มขึ้นมากกวาผูไมมีกรรมสิทธิ์ถึงรอยละ 25 

มูลคาของที่ดินในเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้นมากหลังจากไดรับกรรมสิทธิ์ ตัวอยางเชน ในมะนิลาสูงขึ้นรอยละ 14 
ในกัวยาควิลและลิมารอยละ 25 และในดาเวารอยละ 58 นอกจากนี้การไดกรรมสิทธิ์ยังทําใหประชาชนหันมา
ตกแตงซอมแซมบานใหดีขึ้นดวย จากการศึกษาในยานชนบทในอารเจนตินาพบวาเมื่อผูหักรางถางปาไดรับ
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย จํานวนบานที่มีกําแพงที่มีคุณภาพก็มีเพิ่มขึ้นรอยละ 40 บานที่มีหลังคาดีเพิ่มขึ้นรอย
ละ 47  และการใหความมั่นคงในสิทธิเหนือที่ดินในลิมาทําใหการใชจายในการตกแตงบานสูงขึ้นรอยละ 68

เมื่อสิทธิของประชาชนเหนือที่ดินของตนไมมีความมั่นคง ทําใหพวกเขาจึงตองหาวิธีปกปองสิทธิของตน
และมักจบลงดวยความขัดแยงเรื่องแนวเขตที่ดิน การศึกษาในเปรูพบวาเกือบครึ่ง (รอยละ47) ของผูที่ไมมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินจําเปนตองจางคนเฝาที่ดิน สวนครอบครัวที่มีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์มากกวาจะมีเวลา
มากขึ้นในการหางานที่ดีกวาและใชเวลากวา 45 ชั่วโมงตอสัปดาหในการทํางานซึ่งเทากับเปนการเพิ่มรายได
ของคนอีกหนึ่งคนใหกับครอบครัว ซึ่งทําใหผูหญิงไดประโยชนมากที่สุดเพราะไมเชนนั้นจะตองทําหนาที่
เปนคนคอยเฝาที่ดิน

ในขณะเดียวกันเด็กก็ไดประโยชนเชนกัน ตัวอยางเชน ในโครงการของเปรูครอบครัวมีแนวโนมที่จะสงลูก
เขาโรงเรียนมากกวาที่จะใหลูกไปทํางาน เนื่องจากครอบครัวเหลานี้ใชเวลาทํางานนอกบานมากขึ้นจึงไม
จําเปนตองอาศัยแรงงานเด็ก
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นอกจากนี้ การใหผูหญิงมีสิทธิในทรัพยสินชวยแกไขปญหาความยากจนและการขาดอาหารไดมาก เพราะ
เมื่อผูหญิงมีรายไดมากขึ้นก็จะใชจายเพื่อการดูแลลูกมากขึ้นทั้งดานสุขภาพและอาหารการกิน ดังนั้น การให
หลักประกันสิทธิในทรัพยสินแกผูหญิงจึงเปนการสนับสนุนใหครอบครัวและธุรกิจมีความเขมแข็ง

คนจนใหความสําคัญกับการใหความคุมครองทรัพยสินของตนเปนลําดับแรก โดยมาตรการที่จะใชเพื่อให
ความคุมครองทรัพยสินบรรลุผลคือ การเพิ่มศักยภาพใหคนจน การใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
และการทําใหการลงทุนเพื่ออนาคตมีความนาสนใจ เนื่องจากสิทธิในทรัพยสินเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิต
และสังคม เราจึงมีความจําเปนตองมีการปฏิรูป อยางไรก็ตาม การปฏิรูปมีความเสี่ยงและตองดําเนินการอยาง
จริงจังโดยตองเรียนรูจากประสบการณที่ผิดพลาดในอดีตที่ผลประโยชนมักตกอยูกับชนชั้นนําในทองถิ่น
มากกวาคนจน อีกทั้งการใหหลักประกันวาการปฏิรูปจะไมกระทบสิทธิของผูหญิง ชุมชน และคนพื้นเมือง
เปนเรื่องที่ทําไดยาก จึงจําเปนตองมีกระบวนการปรึกษาหารือ ซึ่งการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
สามารถเปนหลักประกันไดวาคนจนจะเขามามีสวนรวมในระบบสิทธิในทรัพยสินโดยสมัครใจเพราะเห็นวา
จะไดรับประโยชนมากกวา แตจะตองกระทําบนพื้นฐานของขอเท็จจริงในทองถิ่น ตามความตองการและ
ผลประโยชนของคนจน

ที่ดินของคนพื้นเมืองหลายแหงถูกประกาศใหเปนที่ดินสาธารณะหรือที่ดินที่ไมมีผูใดจับจอง ซึ่งทําใหคน
พื้นเมืองอยูในฐานะเจาของรวมกัน และเนื่องจากที่ดินดังกลาวไมมีสถานะ ไมไดรับการยอมรับ ไมมีการจด
ทะเบียนสิทธิรวมกันหรือการเปนเจาของรวมจึงสงผลกระทบอยางมากตอการครอบครองทรัพยสินของคน
พื้นเมืองและตอสังคมในภาพรวม ดังนั้น การปฏิรูประบบสิทธิในทรัพยสินจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปน 
อยางไรก็ตาม สิทธิในการครอบครองทรัพยสินของคนพื้นเมืองยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการกําหนดแนวเขต
และการแสดงหลักฐาน ดังนั้น จึงจําเปนตองใหความสนใจกับการใหหลักประกันแกระบบที่ดินของคน
พื้นเมืองเพื่อทําใหเกิดการยอมรับ มีการทําใหเปนมาตรฐานและเปนเอกสารตามกฎหมาย ซึ่งจะทําใหไมตอง
พบกับปญหาการใหคําจํากัดความวาใครเปนหรือไมเปน “คนพื้นเมือง” และยังจะไดประโยชนเพิ่มเติมจาก
การทําใหปญหาสิทธิการครอบครองที่ดินตามธรรมเนียมประเพณีแบบพื้นเมืองหมดไป

เดิมระบบสิทธิการครอบครองที่ดินตามธรรมเนียมประเพณีถูกมองวาไมไดเปนหลักประกันที่เพียงพอ แต
จากการวิจัยพบวาระบบนี้มีความยืดหยุนและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางเศรษฐกิจไดดี  
ในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งแอฟริกากึ่งสะฮารา ระบบสิทธิการครอบครองที่ดิน
ตามธรรมเนียมประเพณีถือวามีความเหมาะสมและมีความคุมคาตอคนจนในชนบทในการประกันการเขาถึง
ที่ดิน เพราะครอบครัว หมูบาน และเครือญาติมักจะใชในที่ดินการประกันความเสี่ยงในการเขาถึงสินเชื่อและ
หลักทรัพย ระบบสิทธิการครอบครองที่ดินตามธรรมเนียมประเพณีจึงทําหนาที่สําคัญใหแกระบบสิทธิใน
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ทรัพยสินตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่จะตองใหการคุมครองสิทธิของผูหญิง โดย
ระบบสิทธิการครอบครองที่ดินตามธรรมเนียมประเพณีจะตองผานเกณฑสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และหาก
สามารถทําใหทรัพยสินมีรูปแบบที่เปนสากล กิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนจนก็จะมีมากขึ้น และเมื่อระบบ
ทรัพยสินในทองถิ่นไดรับการจัดทําเปนเอกสารและไดรับความคุมครองตามกฎหมายก็จะทําใหถูกผนวกเขา
สูระบบเศรษฐกิจแบบตลาดทั้งในระดับชาติและระดับโลก 

คนจนตองการใชที่ดินของตนอยางมีประสิทธิผลไมวาจะเปนที่ดินที่ไดครอบครองตามธรรมเนียมประเพณี 
เปนกรรมสิทธิ์สวนบุคคล หรือกรรมสิทธิ์รวมก็ตาม แตถาเขาขายที่ดินเพื่อแกปญหาทางการเงินในที่สุดเขา
จะยิ่งประสบปญหาที่หนักขึ้นกวาเดิม ประเด็นตอไปคือสิทธิของแรงงานและสิทธิทางธุรกิจซึ่งมีความสําคัญ
ตอคนจนในแงของการทําใหมีรายไดอยางเพียงพอจากการทํางานและการประกอบธุรกิจที่เหมาะสม

ประโยชนของสิทธิของแรงงาน
เปนที่ยอมรับกันวาแรงงานไมใชสินคา ตลาดแรงงานมีความแตกตางจากตลาดอื่นๆ เนื่องจากตลาดแรงงาน
ไมเพียงสรางมูลคาเทานั้น แตยังทําใหเกิดการกระจายรายไดและความเจริญเติบโต ในขณะที่ความกาวหนา
เกิดจากการแขงขันที่ทําใหธุรกิจที่ไมประสบความสําเร็จลมหายไป แตกับมนุษยเราไมอาจทําเชนนั้นได

คําถามในอุดมคติที่วาควรมีกฎเกณฑที่เครงครัดหรือไมเปนขอถกเถียงที่ไมมีขอยุติ อยางไรก็ตามคําถามที่
สําคัญกวาคือทําอยางไรกฎเกณฑจึงจะชวยสนับสนุนใหมีงานที่เหมาะสมสําหรับคนจน คําตอบคือจะตองหา
ความสมดุลระหวางความมั่นคง โครงสรางสนับสนุน และความยืดหยุน ของบริษัทที่อยูทั้งในและนอก
ระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ตองหาวิธีการลดตนทุนของธุรกิจขนาดเล็กในการเขาสูเศรษฐกิจในระบบ
เพื่อทําใหการบังคับใชสิทธิของแรงงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะงานที่มีผลิตภาพสูงและมีความ
เหมาะสมจะชวยใหคนจนหลุดพนจากความยากจนได

การสนับสนุนใหมีงานที่เหมาะสมจะตองกําจัดขอดอยของการอยูนอกระบบ ในขณะเดียวกันตองสราง
หลักประกันวาจะไมสูญเสียโอกาสในการดํารงชีวิตและการประกอบธุรกิจ และตองใหการสนันสนุนและให
ความคุมครองแรงงานและหนวยทางธุรกิจนอกระบบในการเขามาสูเศรษฐกิจในระบบ
การใหหลักประกันสิทธิของแรงงานจะทําใหมีการลงทุนสรางความชํานาญงานใหมๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะ
ทําใหแรงงานมีอํานาจการตอรองและมีคาจางเพิ่มขึ้นตามสัดสวนการเพิ่มขึ้นของผลผลิต ซึ่งจะทําใหไดรับ
สวนแบงผลประโยชนที่เปนธรรมมากขึ้น ไดรับการคุมครองจากการเอารัดเอาเปรียบ และมีสภาพแวดลอม
การทํางานที่เหมาะสม

ชาวอูกานดากลัวการลมละลายและสิ่งที่จะตามมาคือการสูญเสียทรัพยสิน
                                                                                 การปรึกษาหารือแหงประเทศอูกานดา
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โดยทั่วไปการสรางความมั่นคงดานแรงงานเปนการสรางแรงจูงใจที่ดี แรงงานมีแนวโนมที่จะลงทุนทาง
เศรษฐกิจเพื่ออนาคตของตนและของลูก นอกจากนี้ถาเขารูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคมเขาจะเขาไปมีสวน
รวมทางสังคมมากขึ้น ดังนั้น สิทธิของแรงงานที่มีประสิทธิผลไมเพียงใหความคุมครองแรงงาน แตยังชวย
สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจและสังคมดวย

ในขณะที่กฎเกณฑดานแรงงานที่มีไมเพียงพอและไมเหมาะสมทําใหเกิดอุปสรรคตอผลิตภาพและการเขาถึง
งานที่เหมาะสม แตการลดกฎเกณฑลงก็อาจทําใหผลิตภาพลดลงและแรงงานไมไดรับการคุมครอง กฎเกณฑ
ดานแรงงานจึงควรสงเสริมใหมีการจางที่เหมาะสมโดยไมเปนอุปสรรคตอการที่ธุรกิจจะจางแรงงานที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย ดังนั้น การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจะชวยเพิ่มผลิตภาพและทําใหมีสภาพการทํางานที่
เหมาะสม

ประโยชนของสิทธิทางธุรกิจ
การจดทะเบียนตามกฎหมายสามารถทําใหธุรกิจนอกระบบมีผลิตภาพและผลกําไรเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก การ
จดทะเบียนทําใหธุรกิจสามารถแบงงานและสรางความชํานาญเฉพาะทางได และยังชวยใหมีการสะสมทุน 
นอกจากนี้ยังทําใหมีโอกาสเสี่ยงลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะทําใหมีโอกาสไดรับผลกําไรเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้น ในเมื่อ
ธุรกิจในระบบมีขอดีหลายประการ คนจนจึงควรไดรับโอกาสในการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายหากเขามี
ความประสงค

บริษัทจํากัดเปนหนึ่งในสถาบันทางกฎหมายที่มีผลิตภาพสูงที่สุด เนื่องจากบริษัทมีความเปนนิติบุคคลที่แยก
ตางหากจากเจาของ รวมถึงการแยกทรัพยสินสวนบุคคลออกจากของบริษัท แมวาบริษัทจะลมละลายแต
ครอบครัวของผูประกอบการจะไมสูญเสียทุกสิ่งทุกอยาง หรือเมื่อผูประกอบการมีปญหาทางการเงิน บริษัทก็
ยังคงอยูไดหรือไมถูกขาย สิ่งนี้ทําใหนักธุรกิจและผูหญิงกลาลงทุนมากขึ้นและมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่
สูงขึ้นเชนกัน
ธุรกิจนอกระบบสวนใหญจะลงทุนไมเกินทุนเทาที่ครอบครัวของตนมีอยู บางครั้งผูประกอบการจะยืมเงิน
จํานวนไมมากนักจากแหลงสินเชื่อนอกระบบ แตก็เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น และยังตองเสียดอกเบี้ยใน
อัตราสูง สินเชื่อนอกระบบเหลานี้จํากัดการขยายตัวและการเปดตัวของธุรกิจนอกระบบตอแหลงเงินและการ
ลงทุนขนาดใหญกวา บริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายพบวาการระดมทุนสามารถกระทําไดงายกวาการพึ่ง
แตเพียงเงินทุนของเพื่อนและครอบครัว เพราะสามารถออกหุนใหนักลงทุนอื่นๆได และสามารถยืมเงินจาก
สถาบันการเงินขนาดเล็ก ธนาคาร และตลาดทุน โดยใชทุนของตัวเองนอยลงเนื่องจากสามารถหาแหลงทุนจาก
ที่อื่นได นอกจากน้ีแหลงสินเชื่อก็มีความม่ันใจวาจะไดรับการชําระหนี้มากขึ้น ในขณะที่นักลงทุนก็สามารถซื้อ
ขายหุนไดงายขึ้น และเมื่อขอจํากัดการลงทุนผอนคลายลงก็มีความเปนไปไดที่นักลงทุนหนาใหมจะเขามา
ลงทุน ผูประกอบการเองก็สามารถเลือกการเพิ่มหรือลดความเสี่ยงได และทําใหโอกาสที่นาจะหายไปยังคงอยู
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นโยบายการลงทุนสาธารณะที่สนับสนุนเทคโนโลยีใชแรงงานไดรับการปรับปรุงระบบการเขาถึงสัญญา
จัดซื้อจัดจางสาธารณะเพื่อประโยชนแกบริษัทรายยอยในเขตแอนดีน ซึ่งการจัดซื้อจัดจางมีตั้งแตการซอม
บํารุงถนนในเขตชนบทจนถึงการจัดเก็บขยะและการทําความสะอาดถนนในเขตเมือง อยางไรก็ตาม 
การศึกษาขององคการแรงงานระหวางประเทศแสดงใหเห็นวาการเขาถึงระบบการจัดซื้อจัดจางสาธารณะ
ของบริษัทขนาดเล็กในทองถิ่นถูกจํากัดโดยขอกําหนดของกฎหมายและสถาบัน เชน ขอกําหนดใหทําสัญญา
ไดเฉพาะกับบริษัทที่ไดขึ้นทะเบียนแหงชาติไวหรือตองเปนวิศวกรโยธาหรือสถาปนิกเทานั้น ดังนั้น ในบาง
พื้นที่จึงให “สิทธิบริษัทขนาดเล็ก” และจัดทําทะเบียนบริษัทในทองถิ่น เพื่อชวยใหบริษัทรายยอยไดงานใน
ทองถิ่นที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางตามขอกําหนด

                                                                           ที่มา : Yeng and Cartier van Dissel 2004. ILO

บริษัทที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายสามารถทําสัญญาที่ใชบังคับไดดีกวา เพราะไมตองเสียเวลาและ
ทรัพยากรในการติดตามตรวจสอบตัวแทนและหุนสวนของบริษัท และพบวาแมจะเปนการคาขายกับคน
แปลกหนาที่อยูหางไกลกันก็เปนเรื่องงายและเสียคาใชจายนอยกวา โดยไมจําเปนตองอาศัยญาติ เพื่อนสนิท 
และคนในทองถิ่น เพราะมีตลาดใหมๆ รออยู

นอกจากนี้บริษัทที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายยังมีความมั่นคงและปรับตัวไดดีกวา เนื่องจากทุนของ
บริษัทประกอบดวยสิ่งที่จับตองไดและจับตองไมได เชน การมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ดังนั้นมูลคาของ
ทุนจึงสูงกวามูลคาของทรัพยสินรวมกันเสียอีก ในกรณีบริษัทจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายเมื่อเจาของ
บริษัทตัดสินใจถอนตัวโดยการขายหุน มูลคาของหุนจะยังคงอยูและพรอมที่จะเปลี่ยนมือ แตในกรณีบริษัทที่
ไมไดจดทะเบียนทําไมไดเพราะทรัพยสินของบริษัทรวมถึงความสัมพันธเชิงพาณิชยเปนทรัพยสินสวนตัว
ของเจาของบริษัท ดวยเหตุนี้ บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนตามกฎหมายจึงมักปดตัวไปและทุนสะสมก็หมดไป
ดวย ตัวอยางเชน เมื่อเจาของบริษัทที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายถึงแกกรรม ทายาทจะไดรับมรดกหุน
ของบริษัท สวนบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนตามกฎหมายทายาทจะไดรับมรดกทางกายภาพของบริษัท ดังนั้น 
จึงไมใชเรื่องนาประหลาดใจที่บริษัทที่ไมไดจดทะเบียนมีวงจรชีวิตสั้นมากและทุนสะสมก็หมดสิ้นไป

การทําการคาใหมีความเปนธรรมและกวางขวางครอบคลุม
การคาที่เจริญเติบโตขึ้นมากในหลายทศวรรษที่ผานมาทําใหเกิดประโยชนอยางใหญหลวงตอประชากรโลก 
นอกจากนี้ยังชวยลดปญหาความยากจนและเปนการเปดโอกาสใหทุกคน ระบบตลาดเปดภายใตกฎเกณฑที่
แนนอนทําใหผูประกอบธุรกิจรายใหมหรือเริ่มใหมไดรับสัญญาที่เปนธรรมซึ่งทําใหคนจนและผูดอยโอกาส
ไดรับโอกาสมากขึ้น ระบบการคาที่ยึดถือกฎเกณฑทั้งในและระหวางประเทศเปนหลักจึงเปนเครื่องมือที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนา



69

อยางไรก็ตาม การประชุมองคการการคาโลกรอบโดฮามีอุปสรรคกลาวคือการเจรจาเพื่อปรับปรุงการเขาถึง
ตลาดของประเทศกําลังพัฒนาและการเพิ่มโอกาสใหประเทศยากจนไมมีความกาวหนา ในหลายประเทศ
นโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศไมสามารถกระตุนใหเกิดการจางงานและการเติบโตอยางเทาเทียม 
ตัวอยางเชน หลายประเทศพยายามใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางมากเพื่อการไดมาซึ่งเงินตรา
ตางประเทศโดยไมไดดําเนินนโยบายในการสรางธุรกิจและงานใหมควบคูกันไป แทจริงแลวระบบตลาดเปด
จําเปนตองเสริมดวยการบริหารจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม และแมวาระบบตลาดเปดทําใหมีผูได
ประโยชนและผูเสียประโยชน แตหากมีมาตรการเสริมที่ชวยสรางความชํานาญงาน ชวยขยายโครงสราง
พื้นฐาน และมีมาตรการปองกันความเสียหายก็จะชวยลดความรุนแรงของผลกระทบได ดวยเหตุนี้ นโยบาย
ทางการคาจึงมีสวนสําคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและผลิตภาพ

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายมีบทบาทที่สําคัญ เพราะการกีดกันไมใหเขาถึงสิทธิในทรัพยสิน สิทธิ
ทางธุรกิจ และสิทธิของแรงงาน เปนการจํากัดโอกาสของประชาชนและธุรกิจที่จะไดประโยชนจากการคา
ขามพรมแดน ตัวอยางเชน ในเม็กซิโกมีบริษัทเพียงรอยละ 7 ที่มีสถานะทางกฎหมายและเอกสารที่จําเปนตอ
การคากับสหรัฐอเมริกาและแคนาดาภายใตเขตการคาเสรีแหงทวีปอเมริกาเหนือ และในเปรูมีบริษัทเพียงรอย
ละ 2 ที่มีความสามารถทางการคาระหวางประเทศ ดังนั้น การขยายการเขาถึงสิทธิทางกฎหมายจึงเปนการให
โอกาสแกบริษัททองถิ่นที่จะไดประโยชนจากการคา

บริษัทจดทะเบียนมีโอกาสเขาถึงตลาดและทรัพยากรที่จําเปนตอการเติบโตและเก็บเกี่ยวผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจจึงทําใหมีการแขงขันสูง การเขาถึงระบบการเงินเปนเรื่องสําคัญเชนเดียวกับการเขาถึงการแบงเฉลี่ย
ความเสี่ยง ขอมูลขาวสาร และการฝกอบรม ชาวนาและผูผลิตรายยอยสวนใหญพบวาเปนเรื่องยากที่จะสง
สินคาออกนอกประเทศ เพราะชาวนาและผูผลิตรายยอยจําเปนตองมีทรัพยสิน ธุรกิจ และการปฏิรูปแรงงาน
เพื่อชวยใหมีโอกาสทางการคา รวมถึงสินคาและบริการดานการเงิน ตลอดจนมาตรการในการปกปอง
แรงงานนอกระบบดวยการใหหลักประกันตามกฎหมาย และมีหลักเกณฑการจางงานและโครงการประกัน
สุขภาพ

ขอดอยอีกประการหนึ่งของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนตามกฎหมายคือการไมมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
และไมมีความเชี่ยวชาญพิเศษ นอกจากนี้ การจางแรงงานยังเสียคาใชจายสูงและไมมีอํานาจบังคับตามสัญญา  
จึงทําใหงานของบริษัทสวนใหญตกอยูในมือของคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท กลายเปนระบบการทํางาน
แบบครอบครัวโดยไมมีสายการบังคับบัญชาแบบบริษัทซึ่งทําใหขาดประสิทธิภาพ ในทางตรงกันขามบริษัท
ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายมีอํานาจบังคับตามสัญญาได จึงสามารถจางแรงงานตางถิ่นซึ่งชวยให
บริษัทเขาถึงตลาดแรงงานที่มีความสามารถได นอกจากนั้นการจดทะเบียนตามกฎหมายยังทําใหบริษัท
สามารถใชสายการบังคับบัญชาในการแบงหนาที่ใหแรงงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตามความสามารถที่
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แตกตางกันของแรงงานซึ่งจะชวยใหมีผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้น และในที่สุดแรงงานจะมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่
ตนทําไดดีที่สุด ในขณะเดียวกันตนทุนในการประมวลผลขอมูล การติดตอสื่อสาร การประสานการผลิต การ
ไดมาและการเผยแพรองคความรูจะลดลง

ประโยชนของการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจน
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจนมีประโยชนอยางกวางขวางและลึกซึ้ง ชวยปลดปลอยศักยภาพ
ของมนุษยอยางไดผล และมีความเหมาะสมกับการแกไขปญหา สําหรับบทตอไปจะเกี่ยวกับแผนการ
เปลี่ยนแปลงที่กวางขวางและครอบคลุม
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บทที่ 4
แผนการเปลี่ยนแปลง

รัฐมีหนาที่ในการปกปองคุมครองและประชาชนมีสิทธิไดรับการปกปองคุมครอง ดังนั้น จึงตองมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายอยางเปนระบบเพื่อทําใหเกิดความสมดุลระหวางอํานาจของรัฐบาลกับ
สิทธิของประชาชน ดวยการปฏิรูปสภาพแวดลอมพื้นฐานหลักของสังคม เชน กฎหมายของประเทศ การออก
และการบังคับใชกฎหมาย

บทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนแปลงและมาตรการในการปฏิรูปตามแนวความคิดหลักสี่ประการใน
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย ซึ่งไดมาจากผลการทํางานของคณะทํางานรวมที่แตงตั้งโดยคณะกรรมาธิการ
ซึ่งแตละกลุมมีตางมีรายงานฉบับของตนเอง บทนี้นําเสนอทางเลือกที่เปนไปไดสําหรับหนวยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม (รวมถึงวงวิชาการ) และองคกรชุมชน ซึ่งเปนแผนการปฏิรูปที่กวางขวาง
ครอบคลุมและจะสงผลกระทบอยางที่สุดตอวิถีชีวิตของคนจน อยางไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณในแตละ
ประเทศมีความแตกตางกันทั้งในแงบริบทของประเทศและปญหาที่คนจนประสบอยู จึงมีการวิพากษวิจารณ
กันมากวาแผนการปฏิรูปควรเกิดจากความจําเปนของทองถิ่นหรือไม ซึ่งไมมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบ
เดียว ในบางประเทศมาตรการเชิงนโยบายบางอยางมีความเรงดวนกวาเรื่องอื่น และกําหนดเวลาและลําดับ
ขั้นตอนการปฏิรูปก็จะมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตาม ทุกประเทศและทุกชุมชนจําเปนตองหาทางออกของ
ปญหาดวยการใชกระบวนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย ซึ่งการปฏิรูปเพื่อการเสริมสรางศักยภาพทาง
กฎหมายอยางตอเนื่องและเหมาะสมจะทําใหคนจนคอยๆ มีพัฒนาการดานชีวิตความเปนอยู

แผนสําหรับการเขาถึงความยุติธรรม
ในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเพื่อใหคนจนสามารถหลุดพนจากความยากจน จะตองสรางระบบ
กฎหมายใหมีการผสมผสานระหวางสิทธิ อํานาจ การใหสิทธิพิเศษและความคุมกันในฐานะที่เปนการปฏิรูป
สถาบันของรัฐ ระบบกฎหมายและศาล เพื่อทําใหกรรมสิทธิ์มีผลในทางปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ การ
ตรวจสอบเนื้อหากฎหมาย กฎเกณฑ ขั้นตอน และโครงสรางของสถาบันก็มีสวนชวยทําใหมีการเขาถึงความ
ยุติธรรม ดังนั้น จึงตองมีการประเมินและทบทวนกฎหมายที่มีการเลือกปฏิบัติตอสิทธิ ผลประโยชน และวิถี
ชีวิตของคนจน



72

ทางเลือกการปฏิรูป
ดานความยุติธรรม

 การปรับปรุงระบบหลักฐานทางทะเบียน โดยไมเก็บคาธรรมเนียม
 สรางระบบการระงับขอพิพาททางเลือกที่เขาถึงไดและมีประสิทธิผล
 การออกกฎหมายที่เขาใจไดงายและมีมาตรฐาน รวมถึงการรณรงคใหคนรูกฎหมายโดยเนนที่คนจน
 สรางระบบการใหความชวยเหลือทางกฎหมายที่เขมแข็งและขยายการใหบริการทางกฎหมายโดยใช

บุคลากรจากผูมีความรูทางกฎหมายและนักศึกษากฎหมาย
 การปฏิรูปเชิงโครงสรางเพื่อชวยใหกลุมชุมชนตางๆ สามารถรวบรวมความเสี่ยงทางกฎหมาย

ดานทรัพยสิน
 สรางความเปนสถาบันใหระบบบริหารจัดการสิทธิทางทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ

ผนวกเศรษฐกิจนอกระบบใหเขามาสูเศรษฐกิจในระบบไดอยางเปนระบบและอยางขนานใหญ เพื่อ
เปนหลักประกันการเขาถึงของประชาชนไดโดยงาย

 สนับสนุนใหมีระบบสิทธิทางทรัพยสินอยางกวางขวางและครอบคลุม ที่ทําใหทรัพยจากการซื้อ
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยของฝายชายตกเปนสินสมรสรวมกับฝายหญิงโดยผลของกฎหมาย
หรือเปนหุนสวนตามกฎหมายจารีตประเพณี และมีกฎเกณฑการรับมรดกที่ชัดเจน

 สรางระบบตลาดที่มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนทรัพยสินดวยความโปรงในและตรวจสอบได
 สรางหลักประกันวาทรัพยสินที่แตละประเทศใหการยอมรับมีความถูกตองตามกฎหมายและเจาของ

สามารถเขาถึงสิทธิและมาตรฐานเดียวกัน
 สงเสริมสิทธิทางทรัพยสินรวมถึงความมั่นคงในการครอบครองทรัพยสิน ดวยนโยบายทางสังคม

และสาธารณะ เชน การเปนเจาของที่อยูอาศัย เงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา และการจัดสรรที่ดินของรัฐ
 แนวปฏิบัติทางกฎหมายในการบังคับยายถิ่นฐาน รวมถึงการจายคาชดเชยที่เปนธรรม
 ใหการยอมรับรูปแบบการครอบครองที่ดินที่หลากหลาย เชน สิทธิตามประเพณี สิทธิของคน

พื้นเมือง สิทธิของกลุม ใบรับรอง และอื่นๆ รวมถึงการรวบรวมและสรางมาตรฐานของแนวปฏิบัติ
เหลานี้ใหอยูในระบบกฎหมาย

 การสํารวจที่ดินของรัฐและมีการเผยแพรเพื่อเปนการปองกันการครอบครองที่ดินของรัฐโดยผิด
กฎหมาย

 การทําใหขั้นตอนในการจดทะเบียนและการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพยสินเปนเรื่องงาย
ดานแรงงาน

 สงเสริมการใชสิทธิขั้นพื้นฐานในสถานประกอบการ โดยเฉพาะสิทธิในการรวมกลุม การรวมกัน
เจรจาตอรอง และการไมเลือกปฏิบัติ
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 ปรับปรุงพัฒนากฎเกณฑดานแรงงานและการบังคับใช
 ใชแนวทางที่กวางขวางและครอบคลุมในการใหความคุมครองทางสังคม โดยไมเกี่ยวของกับการ

จางงาน และมีการขยายสิทธิของแรงงาน (สุขอนามัยและความปลอดภัย ชั่วโมงการทํางาน รายได
ขั้นต่ํา) ใหแกแรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบ

 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา การฝกอบรม และการฝกอบรมซ้ํา
ดานการประกอบการ

 สรางกรอบดานกฎหมายและกฎเกณฑที่เหมาะสม เชน สัญญาเชิงพาณิชยที่ใชบังคับได สิทธิทาง
ทรัพยสินของเอกชน การใชที่ดินสาธารณะ

 สรางธุรกรรมทางการคาที่เปนธรรมระหวางสถานประกอบการนอกระบบกับบริษัทในระบบ และ
ใหบริการทางการเงิน การพัฒนาธุรกิจ และการตลาดแกผูประกอบการนอกระบบ

 สรางแรงจูงใจแกธุรกิจรายยอย เชน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การใหสวนลดภาษี และการใหเงิน
อุดหนุน ตลอดจนการใหความคุมครองทางสังคมแกผูประกอบการนอกระบบ

การทําใหทุกคนมีหลักฐานทางกฎหมาย
หลักฐานทางกฎหมายเปนสิ่งสําคัญตอการเขาถึงความยุติธรรม แตการทําใหทุกคนมีหลักฐานทางกฎหมาย
ไดสะทอนใหเห็นปญหาหลายประการ เชน การไมมีขีดความสามารถและความไรประสิทธิภาพของระบบ
หลักฐานทางทะเบียนของรัฐ การไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม การสนับสนุนผูดอยโอกาส และการรวมการ
บริการทางทะเบียนกับการบริการทางสังคมอื่นๆ นอกจากนี้ การทําใหทุกคนมีหลักฐานทางกฎหมายยัง
จําเปนตองสรางแรงจูงใจในการจดทะเบียนหลักฐานตามกฎหมายกับทางราชการดวยการใหขอมูลขาวสาร 
การทํางานรวมกับคนในทองถิ่น และการลดผลกระทบเชิงลบของการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยเปาหมาย
สูงสุดไมใชเพื่อการเพิ่มอัตราการจดทะเบียน แตคือการปรับปรุงพัฒนาระบบการเขาถึงโอกาสและความ
คุมครอง และถึงแมวาลําพังการจดทะเบียนสูติบัตรยังไมเปนการเพียงพอตอการทําใหบรรลุเปาหมาย แตก็
เปนองคประกอบหนึ่งของแผนการปฏิรูปดวยการการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย

“กฎหมายไมใชสิ่งประดิษฐในมหาวิทยาลัย แตกฎหมายคือสิ่งที่ถูกคนพบ  คนจนมีการทําขอตกลงระหวาง
กันและมีสัญญาประชาคมอยูแลว สิ่งที่จะตองกระทําคือการทําใหสัญญาเหลานี้มีความเปนมาตรฐานแบบมือ
อาชีพเพื่อสรางระบบกฎหมายเดียวกันที่ทุกคนใหการยอมรับและปฏิบัติตาม”
                                                                                                                       เฮอรนันโด เดอ โซโต
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การพัฒนาการเขาถึงความยุติธรรมของระบบราชการ
คนจนจํานวนมากจําเปนตองพึ่งอาศัยระบบราชการเพราะมีความเกี่ยวของกับระบบการบริหารจัดการที่ดิน 
การวางแผนในเขตเมือง การจดทะเบียนทรัพยสินและบริษัท การเขาถึงโครงการสินเชื่อของรัฐ เปนตน 

ระบบเหลานี้อาจทําใหเกิดการใชอํานาจในทางที่ผิดของผูที่มีอํานาจเพื่อสนองผลประโยชนของคนสวนนอย
เพียงไมกี่คนจากการคอรรัปชั่นและการขาดระบบตรวจสอบ แทนที่จะเปนการใชอํานาจในการเสริมสราง
ศักยภาพของคนสวนใหญในสังคม ดวยเหตุนี้ การปฏิรูปจึงมีความหมายถึงการปรับปรุงระบบการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมและการปรับปรุงระบบการเขาถึงความยุติธรรมของระบบราชการ การหยิบยกประเด็น
ปญหาระบบราชการขึ้นพิจารณาอาจนําไปสูการปฏิรูปการบริหารราชการ เชน การปรับปรุงพัฒนาคําวินิจฉัย
สั่งการและขั้นตอนที่ติดขัดของทางราชการ  การปฏิรูประบบใหบริการของราชการเพื่อสรางแรงจูงใจในการ
บริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงการกระจายอํานาจและการปรับปรุงแกไขขอกําหนดการใหบริการของรัฐที่มี
มากเกินไป นอกจากนี้ การปฏิรูปกฎหมายปกครองก็มีความสําคัญตอการสงเสริมการเขาถึงความยุติธรรม
ทางปกครอง เชน การสงเสริมกฎหมายเสรีภาพดานขอมูลขาวสาร ขอกําหนดใหการประกาศผลกระทบ และ
อํานาจการวินิจฉัยทบทวนของศาลตอการกระทําทางปกครอง

การขยายขอบเขตการใหบริการทางกฎหมายแกคนจน
การเขาถึงความยุติธรรมหมายถึงการเขาถึงบริการทางกฎหมายอยางเหมาะสมซึ่งสามารถกระทําไดหลายวิธี 
วิธีการหนึ่งคือการเปดเสรีตลาดใหบริการทางกฎหมายแบบคอยเปนคอยไป โดยการลดอุปสรรคทาง
กฎหมายใหแกผูใหบริการทางกฎหมาย เชน ขอจํากัดของ “การปฏิบัติงานที่ไมไดรับอํานาจทางกฎหมาย” ซึ่ง
รวมถึงผูที่ไมใชนักฎหมายที่มีความสนใจใหบริการทางกฎหมายแกคนจน   อีกวิธีหนึ่งคือการออกแบบ
ระบบการใหความชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหมีการใหความชวยเหลือทางกฎหมายมากขึ้นโดยผูที่ผาน
การอบรมทางกฎหมายและและนักศึกษากฎหมาย รวมถึงการใหความชวยเหลือทางกฎหมายรวมกับการ
ใหบริการดานอื่นๆ

การสนับสนุนใหมีทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิผลของเนติบัณฑิตยสภาในระดับประเทศและระหวางประเทศ
ไดรับการมองวาเปนสิ่งสําคัญตอโครงการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  นอกจากนี้เนติบัณฑิตยสภายัง
ชวยรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกประชาคมกฎหมายเกี่ยวกับการเขาถึงความยุติธรรม ใหมุมมอง
ที่เปนประโยชน และใหการสนับสนุนทางการเมืองเพื่อการเขาถึงการปฏิรูปความยุติธรรม ตลอดจนการให
ความชวยเหลือทางการเงินแกการใหบริการทางกฎหมาย  และยังชวยเลือกผูสมควรไดรับความชวยเหลือทาง
กฎหมาย และชวยทําใหโครงการการศึกษากฎหมายสามารถตอบสนองความตองการของคนจนได
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ตัวอยางเชน ในบังกลาเทศการหยาดวยวาจาตองหามตามรัฐธรรมนูญ แตยังคงแพรหลายอยูในสังคมชนบท
ที่ยากจน องคกรเอกชนของบังกลาเทศพบวาการบอกใหคนในชุมชนศาลประเพณีทราบวาการหยาดวยวาจา
ตองหามตามรัฐธรรมนูญมีสวนทําใหมีการลดการหยาดวยวาจาอยางมาก  นอกจากนี้ ยังมีความเปนไปไดที่
จะนํากฎหมายของประเทศมาปรับใชกับแนวปฏิบัติในการตัดสินใจและการระงับขอพิพาทบนพื้นฐานของ
กฎหมายจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน
                                                                                                                             ที่มา : Golub 2000

การปฏิรูปที่เกี่ยวของอื่น ไดแก การเพิ่มขีดความสามารถใหคนจนมีความพรอมดานการเงินเพื่อเรียกรอง
สิทธิตามกฎหมาย และการขยายโอกาสใหมีการฟองหรือถูกฟองรองคดีแทนผูอื่นซึ่งอยูในฐานะเดียวกันตาม
กฎหมาย ซึ่งการปฏิรูปในประการแรกจําเปนตองใหเสรีภาพทางการตลาดอยางเหมาะสม เชน ทางดาน
การเงิน ซึ่งหมายถึงการขยายโอกาสในการประนอมหนี้คาธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การใหสิทธิ
บุคคลที่สามในการเรียกรองสิทธิ และการรับชวงสิทธิ  ในขณะที่การฟองหรือถูกฟองรองคดีแทนผูอื่นซึ่งอยู
ในฐานะเดียวกันตามกฎหมายมีขอบกพรองอยูบาง แตก็มีขอดีในแงของการพัฒนาการเขาถึงความยุติธรรม

การบริหารจัดการของศาล
คนทุกคนมีสิทธิเขาถึงศาลเพื่อการระงับขอพิพาทและไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากรัฐหรือปจเจกชนอื่น ซึ่งสิ่งนี้
จะเกิดขึ้นไดจะตองมีจํานวนศาลที่ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการแกประชาชนอยางเพียงพอ และมีกฎเกณฑที่
ชวยใหประชาชนเขาใจกระบวนพิจารณาของศาล การปรับปรุงการบริหารจัดการและโครงสรางของศาลจะ
สงผลอยางมากตอการอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการศาล เชน การมีโตะใหความชวยเหลือและโตะ
ประชาสัมพันธที่ทําใหประชาชนเขาถึงขอมูลทางคดีของตนและกระบวนการพิจารณาคดีของศาล แตการ
พัฒนาระบบศาลเปนเรื่องยากและใชเวลานานและหลายโครงการในอดีตก็ไมถึงมือคนจน อยางไรก็ตาม ใน
ประเทศที่มีรายไดปานกลาง หลายโครงการสามารถทําใหระบบศาลปราศจากอคติ มีความรวดเร็ว และเปนที่
เชื่อถือได

การสนับสนุนศาลใหพิจารณาคดีดวยความเปนธรรมเพื่อประโยชนแกคนจน
ศาลในประเทศที่ใชกฎหมายจารีตประเพณีและที่ใชระบบประมวลกฎหมายไดคนพบแนวทางการขจัดความ
ไมเปนธรรม ผูพิพากษาคือผูที่สามารถทําใหสิทธิมนุษยชนทุกประเภททั้งในภาคพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมอยูภายใตกฎหมาย ในเอเชียใตและแอฟริกาใตการดําเนินคดีทางสังคมและกฎหมาย
เพื่อประโยชนสาธารณะแสดงใหเห็นถึงความพยายามทําใหศาลเปนสถาบันที่ดูแลสิทธิของคนจน ซึ่งเปนสิ่ง
ที่ควรตระหนักและนําไปกําหนดเปนนโยบายเพื่อพัฒนาการเขาถึงความยุติธรรมของทุกประเทศ นอกจากนี้ 
การประยุกตใชแนวปฏิบัติและมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนสากลของศาลในการวินิจฉัยขอพิพาทที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศจะมีสวนอยางมากตอการทําใหระบบกฎหมายชวยเสริมสรางศักยภาพใหคนจน
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ในป 2547 รัฐบาลเซอรเบียไดนําระบบการบริหารจัดการคดีแบบอัตโนมัติมาใชในระบบศาลแพงเพื่อปองกัน
การคอรรัปชั่น ระบบใหมนี้ไดใชการคัดเลือกผูพิพากษาดวยวิธีการสุม มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่เปน
มาตรฐานจากคูความ และอนุญาตใหประชาชนสามารถติดตามความคืบหนาทางคดีผานระบบคอมพิวเตอร
ได นอกจากนี้ การเพิ่มการตรวจสอบ การเพิ่มประสิทธิภาพและความเปนธรรมชวยใหคดีที่คั่งคางในป 2549 
ลดลงถึงรอยละ 24  และระหวางป 2547 – 2549 ใชเวลาการในการบังคับคดีตามสัญญาลดลงถึงรอยละ 38 

การพัฒนาการระงับขอพิพาทนอกระบบตามธรรมเนียมประเพณี
ถึงแมวาแผนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจะมุงเนนการใชสถาบันในระบบของรัฐ แตคนจนสวน
ใหญกลับอาศัยระบบยุติธรรมนอกระบบรัฐ ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะตองนําเรื่องความยุติธรรมนอก
ระบบรัฐเขาสูการพิจารณาและใหความสําคัญกับการกําหนดโครงสรางความสัมพันธที่เหมาะสม การปฏิรูป
ระบบกฎหมายที่มีความหลากหลายอาจทําได เชน การสรางเชื่อมโยงระหวางการตระหนักในความยุติธรรม
นอกระบบกับการใหการศึกษาและการรณรงคสรางจิตสํานึกเพื่อสนับสนุนการกอตัวของกฎหมายนอกระบบ 
นอกจากนั้น การใหความสนใจกับขอจํากัดของความยุติธรรมนอกระบบก็มีความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การถูกกดขี่อยูตลอดเวลาของผูหญิง ดังนั้น การทําใหระบบยุติธรรมนอกระบบรัฐมีความเขมแข็งจึงตอง
อาศัยการสนับสนุนจากภาคประชาสังคมและองคกรชุมชน

ในหลายๆกรณีการใชศาลอนุญาโตตุลาการโดยบุคคลภายนอกอาจถือวาเปนความสําเร็จ กลไกเชนนี้ชวยทํา
ใหมีการคุมครองสิทธิและ/หรือการระงับขอพิพาทอยางมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีการตัดสิทธิ
การเลือกตั้งของผูหญิง  โดยทั่วไปความสําเร็จของหลักการระงับขอพิพาททางเลือกขึ้นอยูกับมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติ เชน สิทธิของคนจนในการเลือกอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทดวยตนเอง อยางไรก็ตาม 
กลไกระงับขอพิพาททางเลือกยังถูกมองวามีความเกี่ยวพันกับเรื่องความชอบธรรมและการบังคับใชที่ยังคง
อยูในขอบอํานาจของระบบกฎหมายอยางหลีกเลี่ยงไมได

การชวยเหลือตนเองดวยขอมูลขาวสารและการกอตั้งกลุม
ในขณะที่มีความพยายามสรางความสมดุลระหวางการเขาถึงความยุติธรรมและการเขาถึงการบริการทางกฎหมาย 
แตก็มีสมมติฐานวาหนทางเดียวที่จะนําไปสูความยุติธรรมคือการใชนักกฎหมายและศาล อยางไรก็ตาม การ
เสริมสรางศักยภาพใหคนจนดวยการพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลทางกฎหมายและการสรางกลุมเพื่อนเพื่อ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จะนําไปสูความยุติธรรม สาเหตุที่คนจนไมไดรับโอกาสและ
การคุมครองทั้งที่ตนเองมีสิทธิอาจเปนเพราะความไมรูกฎหมายหรือไมรูวาควรจะขอความชวยเหลือจากใคร 
ดังนั้น เทคโนโลยีการสื่อสารและขอมูลสมัยใหมจึงมีความเหมาะสมตอการนําไปใชใหเกิดการแลกเปลี่ยน
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ขอมูลขาวสารภายในกลุม เพื่อสอนใหคนจนเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ และเปนการสงเสริมการศึกษากฎหมายอยาง
ไมเปนทางการ

แผนสําหรับสิทธิในทรัพยสิน
การสงเสริมระบบสิทธิในทรัพยสินอยางทั่วถึง
ระบบสิทธิในทรัพยสินที่ทั่วถึงและใหความสําคัญกับคนจนจําเปนตองมีกฎเกณฑที่กําหนดสิทธิและหนาที่
ระหวางคนกับทรัพยสินอยางชัดเจน โดยกฎหมายทรัพยสินควรกําหนดใหมีทางเลือกที่งายและชัดเจนแก
ธุรกิจขนาดเล็กในการเลือกเปนนิติบุคคลและเจาของบริษัท ในขณะเดียวกันการใหความคุมครองทาง
กฎหมายโดยการจํากัดความรับผิดจะตองขยายไปสูผูประกอบการรายยอย และตองใหการยอมรับสิทธิการ
ครอบครองปรปกษในสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยของคนจน นอกจากนี้ กฎหมายควรเปดโอกาสให
มีการรวมตัวเพื่อที่อยูอาศัยและที่ดิน ซึ่งจะทําใหมีการรวมระหวางทรัพยสินสวนบุคคลและทรัพยสินรวมกับ
ผูที่มีทรัพยสินจํากัดได และเอกสารแสดงทรัพยสินตามกฎหมายควรเปนใบรับรองแบบงายๆ ที่ไดรับการ
ยอมรับเปนแนวปฏิบัติทางสังคมและในการครอบครองที่ดินตามประเพณี

รัฐควรบริหารจัดการทรัพยสินของคนจนดวยการสรางความรูสึกเปนเจาของใหเกิดในชุมชน การสราง
วัฒนธรรมทางกฎหมายดวยการสรางความรูสึกเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เชน ทุงหญาเลี้ยง
สัตว ปา น้ํา การประมง และแรธาตุ เปนวิธีการแบบดั้งเดิมที่มีประสิทธิผลที่ทําใหเกิดสิทธิการเปนเจาของ
ทรัพยสินใหกับผูที่มีทรัพยสินนอยหรือไมมีทรัพยสินเลย ซึ่งระบบเชนนี้ทําใหเกิดการยอมรับและการปฏิเสธ
การครอบครองตามอําเภอใจ ในขณะเดียวกันชุมชนควรมีสิทธิเลือกใหการยอมรับสิทธิในทรัพยสินของคน
ภายในและภายนอกชุมชน   เชน ถาปจเจกบุคคลตองการใชประโยชนจากทรัพยากร และ/หรือตองการ
นําออกไปจากชุมชน ในขณะที่ชุมชนที่ไดรับผลกระทบตองพึ่งอาศัยทรัพยากรเหลานี้ในการดํารงชีวิต กรณี
เชนนี้รัฐอาจจะเขามาแทรกแซงไดหากมีการรองขอหรือเปนการกระทําในนามของชุมชน โดยทั่วไป การใช
ทรัพยากรธรรมชาติจะตองมีกฎเกณฑที่ชัดเจนและแนนอน และตองบังคับใชไดกับคนในชุมชนและเจาของ
กิจการจากภายนอกชุมชน

การใหหลักประกันสิทธิในทรัพยสินเปนสิ่งที่ควรทําใหแกผูอยูอาศัยในชุมชนแออัดในเมืองหรือผูครอบครอง
ที่ดินในชนบทโดยผิดกฎหมายโดยการใชมาตรการ เชน กลไกทางการเงิน การออกเอกสารครอบครองที่ดิน 
หรือทางเลือกอื่นที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันตลาดใหเชาอสังหาริมทรัพยมักจะเปนกาวแรกที่ชวยใหคนจน
หลุดพนจากสภาวะการไมมีที่ดิน และการใหคํารับรองอยางจริงจังและตรวจสอบไดจะชวยใหคนจนในเมือง
และในชนบทสามารถเชาอสังหาริมทรัพยได สวนในกรณีของคูสมรสการไดมาหรือซื้อสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพยของฝายชายควรตกเปนสินสมรสรวมกับฝายหญิงทันที นอกจากนี้ หลักเกณฑการรับมรดก
ควรไดรับการกําหนดไวในพินัยกรรมโดยใหทายาทผูชายและผูหญิงไดรับมรดกเทาๆกันซึ่งจะเปนการปองกัน
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การกีดกันไมใหผูหญิงและเด็กหญิงมีสิทธิรับมรดก นอกจากนี้กฎหมายเกี่ยวกับการหยาตองใหการปฏิบัติตอ
ฝายชายและฝายหญิงเหมือนกัน

การสงเสริมระบบสิทธิในทรัพยสินอยางทั่วถึงและการสรางความมั่นคงในการครอบครองที่ดินจําเปนตอง
เรียนรูจากประสบการณในอดีตของโครงการหลักฐานทางทะเบียนของปจเจกบุคคล การใหความคุมครอง
แกคนจนและสงเสริมระบบสิทธิในทรัพยสินอยางทั่วถึงจะตองนํามาตรการเชิงนโยบายมาปฏิบัติ เชน การ
ยอมรับอยางเปนทางการ การมีระบบผูแทนที่เพียงพอ และการมีรูปแบบการครอบครองที่ดินที่หลากหลาย 
เชน สิทธิทางประเพณี สิทธิคนพื้นเมือง สิทธิกลุม และเอกสารรับรอง ความสําเร็จของการสงเสริมระบบ
สิทธิในทรัพยสินขึ้นอยูกับการปฏิรูประบบบริหารจัดการใหเปนระบบที่เขาถึงได  มีความโปรงใส และไม
สลับซับซอน และเหนือสิ่งอื่นใดคนจนตองไมถูกขับไลตามอําเภอใจโดยจะตองมีการใชกระบวนการตัดสิน
ดวยความเปนธรรมและจายคาชดเชยเต็มจํานวน ในขณะเดียวกันการปฏิรูปตองดําเนินควบคูกับนโยบายทาง
สังคม เชน การจัดหาแหลงเงินสําหรับที่อยูอาศัย ความเปนอยู โครงสรางพื้นฐาน และบริการพื้นฐาน เปนตน 
นอกจากนี้ การตรวจสอบที่ดินของรัฐและเผยแพรประชาสัมพันธยังชวยลดการบุกรุกที่ดินสาธารณะดวย

การสรางความเปนสถาบันใหระบบบริหารจัดการสิทธิในทรัพยสินที่มีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพของหนวยงานบริหารทรัพยสินและที่ดินเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนจน เพราะกฎหมายอาจถูก
บิดเบือนเพื่อประโยชนของคนสวนนอยจากการคอรรัปชั่นและไมมีการตรวจสอบ ดวยเหตุนี้ โครงสรางการ
บริหารจัดการและผลงานของระบบสิทธิในทรัพยสินดังกลาวจึงสมควรไดรับการทบทวนและมีการปฏิรูป
ตามความจําเปน การแยกอํานาจการจดทะเบียนที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินสาธารณะเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิรูปที่จะชวยลดความเสี่ยงของการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ หนวยงานบริหาร
จัดการทรัพยสินควรมีสํานักงานที่คนจนเขาถึงไดโดยงาย และควรสงเสริมใหระบบบริหารจัดการที่ดินมีการ
กระจายอํานาจและตรวจสอบได โดยเฉพาะในการสรางกลไกแบบดั้งเดิมในการระงับความขัดแยง และควร
ลดระยะเวลาและตนทุนในการจดทะเบียนทรัพยสิน นอกจากนี้ เจาของทรัพยสินทุกคนตองมีสิทธิใน
ทรัพยสินดวยมาตรฐานเดียวกันเพื่อเปนการสรางหลักประกันวาทรัพยสินจะไดรับการยอมรับและใชบังคับ
ไดตามกฎหมาย ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจนอกระบบกลับเขามาสูเศรษฐกิจในระบบอยางเปนระบบและอยาง
ขนานใหญ

ขั้นตอนในการโอนทรัพยสินที่มีการซื้อขายควรมีนอยที่สุด ความรับผิดชอบของหนวยงานแตละระดับใน
การบริหารจัดการทรัพยสินตองมีความชัดเจน และควรมีการจํากัดอํานาจของรัฐในกรณีการเวนคืนที่ดิน   
หลักกฎหมายก็ควรมีความเชื่อมโยงและสอดคลองเพื่อไมใหขัดแยงกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับทรัพยสินและ
อาจเปนการตัดสิทธิของกลุมที่ออนแอ โดยกฎหมายที่สมควรไดรับการทบทวนเพื่อใหมีความเชื่อมโยง
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สอดคลอง ไดแก กฎหมายลักษณะทรัพย กฎหมายที่ดิน กฎหมายลักษณะประกัน ประมวลกฎหมายแพง 
กฎหมายลักษณะครอบครัว กฎหมายลักษณะมรดกและการสมรส เปนตน

ระบบการจดทะเบียนที่ดินดวยมือใชแรงงานคนเปนจํานวนมากและมักทําใหเกิดความผิดพลาดซ้ําซอนเยอะ  
สวนการใชระบบคอมพิวเตอรและระบบจีพีเอสจะชวยลดตนทุนในการจัดทําทะเบียนทรัพยสินและมีความ
โปรงใสตรวจสอบไดโดยเฉพาะในที่ซึ่งยังไมมีการจัดทําบันทึกทางทะเบียนอยางครอบคลุมทั่วถึง อยางไรก็
ตาม มีขอควรระวังสามประการคือ ประการแรกการคอรรัปชั่นทําไดอยางงายดายในขั้นตอนแรกๆของระบบ
ดิจิตอล แตก็จะลดลงมากเมื่อระบบไดเริ่มการทํางานแลว ขั้นตอนสําคัญคือการทําขอมูลระดับทองถิ่นใหเปน
ปจจุบัน ประการที่สองคืออันตรายจากการใชวิศวกรรมมากเกินไป การแกไขปญหาทางเทคนิคจะยั่งยืน
ตอเมื่อมีความเหมาะสมกับโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากร และขีดความสามารถของทองถิ่น นอกจากนี้
สถาบันบริหารจัดการที่ดินจะมีความเปนอิสระจากอิทธิพลทางสังคมถามีเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงาน 
ประการที่สามการใชระบบคอมพิวเตอรและการแกไขปญหาทางเทคนิคจะเกิดประโยชนนอย ถาระบบการ
บริหารจัดการทรัพยสินในภาพรวมยังไมไดรับการปฏิรูปและคนจนยังเขาไมถึง การแกไขปญหาทางเทคนิค
โดยปราศจากการปฏิรูปกฎหมายและสถาบันโดยยึดคนจนเปนหลักจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี

การรับรองใหทรัพยสินเปนหลักฐานตองใชมาตรการเสริมดวยการแบงเขตและการวางแผน การกอตัวของ
เขตที่อยูอาศัยของคนสวนนอยสามารถหลีกเลี่ยงไดดวยการใชที่ดินแบบผสมผสาน เชน เมื่อชุมชนแออัดเริ่ม
กอตัวขึ้นเราจําเปนตองปกปองและสรางศักยภาพใหสภาพแวดลอมดานที่อยูอาศัยและกิจกรรมทางธุรกิจของ
คนจนดวยการกําหนดใหเปนเขตพิเศษเพื่อประโยชนทางสังคม และวิธีการยกระดับชุมชนแออัดที่ควรทําคือ
การออกเอกสารรับรองที่ดินและการปรับปรุงการใหบริการและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแบบคอยเปน
คอยไป ซึ่งจะทําใหคนจนมีสถานะความเปนเจาของและมีสวนรวมในมูลคาเพิ่มของทรัพยสินอยางยั่งยืน

การทําใหคนจนเขาถึงทรัพยสินและตลาดสินเชื่อ
ระบบทรัพยสินและธุรกิจที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสามารถทําใหที่ดิน บาน สังหาริมทรัพย หุน และ
ความคิดเปลี่ยนเปนสินทรัพยที่ซื้อขายไดในอัตราที่กําหนดโดยระบบตลาดซึ่งมีความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได และจะชวยใหเกิดการพัฒนากลไกทางการเงินไดแก สินเชื่อและการประกัน ที่จะชวยสงเสริม
และเอื้อตอธุรกรรมและผลลัพธทางเศรษฐกิจ

ระบบตลาดควรมีการวางออกแบบเพื่อชวยใหคนจนไดประโยชนสูงสุดจากทรัพยสินของตน ควรมีการจัดทํา
ขอแนะนําในการเขาทําสัญญา และควรลดเงื่อนไขที่กีดกันการซื้อที่ดินของคนจน เชน ขอกําหนดใหมีวุฒิ
การศึกษาดานเกษตรกรรม เปนตน นอกจากนี้ควรใหมีการทําสัญญาซื้อขายที่เปนมาตรฐานที่คนจนมีความ
เชื่อมั่น และหลักเกณฑในการทําสัญญาเชาควรมีความเรียบงายและชัดเจน โดยธุรกรรมเล็กๆนอยๆไมควรมี
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การเรียกเก็บคาธรรมเนียม ในขณะที่เจาของที่ดินรายใหมและผูมีที่ดินขนาดเล็กควรไดรับการยกเวนคาภาษี
และคาธรรมเนียมการจดทะเบียน และควรพิจารณาใหบุริมสิทธิในการซื้อที่ดินแกเจาของรวม เพื่อนบาน 
และผูเชาถาไมมีการยึดครองที่ดินนั้นตามอําเภอใจ  นอกจากนั้น การยืดระยะเวลาการชําระหนี้อาจเปน
ประโยชนถาระยะเวลาที่ยืดออกไปนั้นมีการจํากัดระยะเวลาและเปนไปเพื่อการศึกษาขอกฎหมายและการเงิน

การยินยอมใหใชสังหาริมทรัพยเปนหลักทรัพยประกัน
การเพิ่มจํานวนชนิดของวัตถุที่สามารถใชเปนหลักทรัพยประกันตามกฎหมายจะชวยลดตนทุนสินเชื่อ 
เนื่องจากคนจะสามารถกูยืมไดมากขึ้นหากทรัพยสินหลากหลายชนิดสามารถใชเปนหลักทรัพยประกันตาม
กฎหมายและตลาดสินเชื่อจะมีการแขงขันมากขึ้น ซึ่งจะทําใหคนจนสามารถกอหนี้โดยไมมีความเสี่ยงตอ
การสูญเสียบานและที่ดิน โดยเหตุที่ระบบสินเชื่อไมไดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากการจดทะเบียนทรัพยสิน 
ดังนั้น สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชนจึงจําเปนตองรวมมือและชวยกันทําใหครอบครัวที่ยากจนและผูผลิต
รายยอยในเมืองและชนบทเขาถึงสินเชื่อ ซึ่งวิธีการสงเสริมตลาดสินเชื่อเพื่อคนจนคือการสรางระบบการจด
ทะเบียนสังหาริมทรัพย

การสงเสริมสิทธิในทรัพยสินดวยนโยบายทางสังคมและนโยบายสาธารณะอื่น
รัฐสามารถชวยใหประชาชนมีทรัพยสินไดหลายทาง เชน การทําใหคนจนสามารถเปนเจาของบาน การ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ํา และการจัดสรรที่ดินของรัฐ เปนตน การปฏิรูปการจัดสรรที่ดินใหมจําเปนตอง
ใชมาตรการเสริม เชน การเขาถึงบริการขั้นพื้นฐาน ความสามารถในการบริหารจัดการ เทคโนโลยี สินเชื่อ 
และตลาดสําหรับผูประกอบการรายใหม โครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจนคือทางเลือกหนึ่งในการจัดสรรที่ดิน
ใหมของรัฐซึ่งจะจัดหาเงินทุนใหแกกลุมผูไดรับประโยชนเพื่อใชในการจัดซื้อที่ดิน ซึ่งการจัดหาเงินทุน
ดําเนินการภายใตเงื่อนไขของการมีเปาหมายดานผลิตภาพและตลาดที่ดินไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอ โดย
จะมีขั้นตอนที่ไมยุงยากและมีความออนไหวตอการเมืองนอย นอกจากนี้ เงื่อนไขทางกฎหมายสําหรับผูไดรับ
ประโยชนยังชวยใหบรรลุเปาหมายทางสังคมอื่นดวย เชน การซื้อที่ดินในนามของผูหญิง

ขอบเขตความตระหนักรูและขอมูลขาวสารของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิมีผลกระทบในเชิงบวกตอการลงทุน
และผลิตภาพที่เกี่ยวของกับที่ดิน อยางไรก็ตาม คนจนที่ใชที่ดินเพียงสวนนอยเทานั้นที่รูขอกําหนดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งแสดงใหเห็นวายังมีความจําเปนตองใหการศึกษาและขอมูลขาวสารแกคนสวนใหญ
เกี่ยวกับผลิตภาพที่จะไดจากการรับรองทรัพยสิน

การจัดใหมีการปรึกษาหารือและความเกี่ยวของขององคกรทางสังคมชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลเชิง
อํานาจและชวยใหการปฏิรูปทรัพยสินมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ติดตอสื่อสารกับและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
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ในทรัพยสินอยางเปนระบบและมีคุณภาพ นอกจากนี้ มาตรการดังกลาวยังมีสวนทําใหเกิดความเปนปกแผน
ของประชาชนและสังคม

การสรางที่อยูอาศัยทําใหเกิดการจางแรงงาน ทําใหมีรายไดหมุนเวียนในทองถิ่น และทําใหเกิดการพัฒนา
แรงงานที่มีฝมือ รัฐบาลสามารถใหการสนับสนุนการสรางที่อยูอาศัยดวยการจัดหาสินเชื่อและสรางความ
รวมมือระหวางภาคเอกชนกับองคกรภาคประชาสังคมเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาที่อยูอาศัย
เพื่อคนจน ซึ่งจะทําใหคนจนไดเปนเจาของที่อยูอาศัยในที่สุด

ประการสุดทาย รัฐบาลยังสามารถเขาไปมีบทบาทในการเปนคนกลางเพื่อเจรจาไกลเกลี่ยระหวางเจาของกับ
ผูครอบครองที่ดินที่มีรายไดนอย โดยเฉพาะในกรณีที่เจาของที่ดินมีความหวังเพียงเล็กนอยที่จะไดที่ดิน
กลับคืนโดยไมตองฟองรอง และในกรณีที่การไดที่ดินคืนแตเพียงบางสวนก็ถือวาเปนประโยชนอยางมาก

แผนสําหรับสิทธิของแรงงาน
เปาหมายสูงสุดของสิทธิของแรงงานคือการสรางหลักประกันการเลือกงานไดอยางเสรีและการสรางผลิต
ภาพของงาน ซึ่งจะตองกระทําภายใตหลักการมีเสรีภาพ มีศักดิ์ศรี และมีความเทาเทียม อาจกลาวไดวาเปน 
“แผนการสรางงานที่เหมาะสม”   ซึ่งเนื้อหาของแผนการสรางงานที่เหมาะสมจะมีความแตกตางกันเพราะ
เปนผลจากการเสวนาทางสังคมของแตละประเทศ อยางไรก็ตาม เปาหมายคือการทําใหการจางงานเปน
วัตถุประสงคหลักของนโยบายดานเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพงานและผลตอบแทนแกแรงงานแบบ
คอยเปนคอยไป รวมทั้งการบังคับใชสิทธิของแรงงานอยางมีประสิทธิผลในฐานะที่เปนหนทางขจัดความ
ยากจน

สถาบันตางๆ ที่ชวยสรางงาน ชวยพัฒนากฎเกณฑดานแรงงาน และบังคับใชหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
สถานประกอบการ ตองไดรับการสนับสนุนเพื่อทําใหเกิดการผสมผสานระหวางการคุมครองแรงงาน ผลิตภาพ 
และทรัพยสินของคนจน นอกจากนี้ สถาบันและกฎเกณฑควรไดรับการทบทวนเพื่อตรวจสอบผลกระทบที่มี
ตอการสรางความมั่งคั่งและการคุมครองแรงงาน

มาตรฐานการปฏิบัติหมายถึงหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในสถานประกอบการ เชน ขอหามการบังคับใช
แรงงาน การใชแรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการใชเกณฑมาตรฐานดานแรงงาน
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ สิ่งเหลานี้เปนเครื่องมือสําคัญในการจูงใจใหบรรษัทขามชาติปรับปรุง
การดําเนินงานและมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสิทธิของแรงงาน เพราะบริษัททั้งหลายมีความออนไหวตอ
ปฏิกิริยาทางดานจริยธรรมของผูบริโภค ดังนั้น การสงเสริมสิทธิของแรงงานควรใหความสําคัญกับประเด็น
ดังตอไปนี้
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ในเคนยาโครงการผันเงินและการสรางงานชวยเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนโดยเฉพาะเด็ก โครงการ
ผันเงินที่ชวยเพิ่มรายไดใหครอบครัวที่ยากจนอาจจะเพียงพอตอการชวยพัฒนาการศึกษาและสุขภาพของ
เด็กถามีการผันเงินใหอยางเพียงพอ แตโครงการสรางงานอาจสงผลมากกวาการใหเงินชวยเหลือเด็กเพราะการ
สรางงานทําใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคม และถาโครงการดังกลาวมีสวนใน
การสรางคลินิกสุขภาพและโรงเรียนยอมเปนการเพิ่มการใหบริการทางสังคม

                                                                                  ที่มา : International Poverty Center 2007

การสงเสริมการมีหลักฐานตามกฎหมาย การมีสิทธิมีเสียง การมีผูแทน และการเสวนา
กระบวนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายตองเริ่มจากการมีหลักฐานตามกฎหมาย และเชนเดียวกับการ
ยอมรับวาที่ดินและทรัพยสินทางกายภาพมีความสําคัญ แรงงานและตนทุนมนุษยก็ไดรับการยอมรับวาเปน
สินทรัพยที่สําคัญของคนจนเชนเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหหลักประกันแก
แรงงานและผูประกอบการในเศรษฐกิจนอกระบบเพื่อใหมีสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุมเปนองคกรของ
ตนเองเพื่อการตอรองโดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงและเด็กที่มักถูกครอบงําโดยคนกลุมอื่น นอกจากนั้น ควรให
ความสําคัญกับการสรางองคกรผูแทนแรงงานคนจนในเศรษฐกิจนอกระบบ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ
คาจางและการจางแรงงานตนเอง เพื่อใหเปนปากเสียงเปนผูแทนและมีการเสวนากับผูที่อยูในเศรษฐกิจใน
ระบบและหนวยงานของรัฐเพื่อปกปองสิทธิของตนเอง

การสงเสริมคุณภาพแรงงานและการบังคับใชหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในสถานประกอบการ
อยางมีประสิทธิผล
มีวัตถุประสงคในการผสมผสานระหวางการใหความคุมครองกับผลิตภาพของแรงงานที่ยากจนและทรัพยสิน
ของแรงงาน ในการนี้การทบทวนคุณภาพของสถาบันและกฎเกณฑควรมุงไปที่การวิพากษวิจารณเครื่องมือ
ทางกฎหมายที่สงผลกระทบตอผลิตภาพและการใหความคุมครองแรงงาน

การสนับสนุนใหแรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบมีสิทธิขั้นพื้นฐาน
การใหและการบังคับใชสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อแรงงานยากจนในเศรษฐกิจนอกระบบควรไดรับการสนับสนุน
แบบคอยเปนคอยไปเพื่อนําไปสูการทําใหแรงงานทุกคนมีสิทธิของแรงงาน ซึ่งจะเปนการสนับสนุน
หลักการตามปฏิญญาวาดวยหลักการขั้นพื้นฐานและสิทธิในการทํางาน และใหหลักการเสริมเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการทํางานที่สําคัญอีกสามประการคือ สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน ชั่วโมง
การทํางาน และรายไดขั้นต่ํา โดยมาตรฐานขั้นต่ําในการเสริมสรางศักยภาพดังกลาวตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความเปนจริงและบังคับใชได และยังอาจคาดหวังถึงสิทธิของแรงงานที่มีความกาวหนาอยางเต็มรูปแบบได
อีกดวย
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การสงเสริมการเขาถึงโอกาส
นโยบายการพัฒนาใหคนจนเขาถึงโอกาสใหม การมีผลิตภาพ และการมีอิสระในการเลือกงาน ตามที่ไดระบุ
อยูในอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 122 ถือวาเปนกลไกหลักในการเสริมสรางศักยภาพ
ใหคนจนที่อยูนอกระบบเศรษฐกิจ และชวยใหคนจนกลับเขามาสูเศรษฐกิจในระบบ นอกจากนี้การสราง
โอกาสทางการศึกษา การเสริมสรางขีดความสามารถ และการใชมาตรการตอตานการเลือกปฏิบัติ ก็ทําใหคน
จนใหการยอมรับกฎหมายและไดรับโอกาสใหมๆ ในทางเศรษฐกิจ

การสงเสริมการคุมครองทางสังคมอยางทั่วถึง
สิทธิในการมีความมั่นคงทางสังคมไดรับการพัฒนาโดยกลไกระหวางประเทศ ไดแก ปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน และ ขอตกลงวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งประกาศวาความมั่นคงทาง
สังคมเปนสิทธิทางสังคมขั้นพื้นฐานของมนุษยทุกคน และทุกประเทศควรใหการสนับสนุนผานระบบ
กฎหมาย สถาบัน และกลไกที่สามารถปกปองคนจนจากความไมแนนอนที่อาจทําใหยากจนลง รวมถึงการใช
มาตรการประกันการเขาถึงการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพ เงินยังชีพผูสูงอายุ และบริการทางสังคม 
โดยกลไกเหลานี้จะตองไมอาศัยแตเพียงหลักฐานแสดงสถานภาพการจางงานเทานั้น แตจะตองเปดกวาง
ใหกับแรงงานทุกประเภทดวย ในภาพรวม การใหสิทธิไดรับเงินยังชีพและการคุมครองสุขภาพแกประชาชน
ควรเปนการใหในฐานะของพลเมืองมากกวาในฐานะแรงงาน และเปนการใหสิทธิตามหลักการสากล

การสงเสริมความเทาเทียมทางเพศ
ความยากจนมีความเกี่ยวของกับมิติทางเพศ ในขณะที่การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจะชวยทําใหเกิด
ความเทาเทียมทางเพศ แตความทาทายหลักคือการสรางหลักประกันตามมาตรฐานขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศที่สงเสริมการไดรับโอกาสและการปฏิบัติที่เทาเทียมใหครอบคลุมไปถึงแรงงานนอกระบบ 
โดยการสงเสริมความเทาเทียมทางเพศจะตองอยูบนพื้นฐานของมาตรฐานดานแรงงานนั่นคือความเทาเทียม
ทางเพศ  ขอแนะนําท่ีเปนประโยชนปรากฏอยูในอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยการทํางาน
ที่บาน ป 2539 ซึ่งกําหนดใหมีการขยายความคุมครองและการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหแรงงานที่
รับงานไปทําที่บาน (แรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ทํางานที่บานของตน) ซึ่งสวนใหญเปนผูหญิง

แผนสําหรับสิทธิทางธุรกิจ
ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศมีการออกระเบียบกฎหมายอยางมากมายซึ่งบางครั้งธุรกรรมเพียงเล็กนอย
ที่ไมมีความสําคัญก็ตองมีการขออนุมัติ มีการรวมศูนยอํานาจมากเกินไป และไมมีความยืดหยุน การออก
กฎหมายที่ไมมีคุณภาพทําใหเกิดความยุงยากซับซอนและไมเปนระบบ และทําใหเกิดอุปสรรคตอผูที่จะเขา
มาเปนผูประกอบการในระบบ ดวยเหตุนี้ ระบบกฎหมายในประเทศกําลังพัฒนาจึงไมไดรับการพัฒนาให
สนับสนุนเศรษฐกิจระบบตลาดที่จะชวยสรางงานและความเติบโตทางเศรษฐกิจ
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กวารอยละ 90 ของแรงงานในอินเดียอยูนอกระบบเศรษฐกิจ (รวมทั้งแรงงานในภาคเกษตรกรรม) และมี
ความมั่นคงทางสังคมต่ํา แรงงานสวนใหญเปนแรงงานชั่วคราว แรงงานตามสัญญาและตามการจางเหมา 
และแรงงานในการจางตนเอง เมื่อไมนานมานี้รัฐบาลอินเดียไดเริ่มโครงการนํารองเพื่อสรางความมั่นคงทาง
สังคมใหแรงงานที่ยังไมมีระบบจัดการที่ดีใน 50 ตําบล โครงการดังกลาวใหความคุมครองพื้นฐานสาม
ประการไดแก เบี้ยยังชีพคนชรา การประกันอุบัติเหตุรายบุคคล และการประกันสุขภาพ โดยเปนโครงการ
ภาคบังคับสําหรับลูกจางที่จดทะเบียน สวนแรงงานจางตนเองใหใชการสมัครใจ ทั้งลูกจางและนายจางตางก็
ตองจายเงินชวยเหลือแกโครงการ ในขณะที่แรงงานจางตนเองที่เขารวมโครงการและรัฐบาลก็ตองจายเงิน
ชวยเหลือแกโครงการดวยเชนกัน และมีการจัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกแกแรงงานเพื่อทําหนาที่ใหความ
ชวยเหลือแกแรงงาน โครงการนี้ดําเนินการโดยองคการกองทุนเพื่อลูกจางซึ่งมีสํานักงานอยูทั่วประเทศ
                                                                                                        ที่มา : Government of India, 2004

ภายใตสภาวการณเชนนี้ ธุรกิจนอกระบบขนาดเล็กตองแบกรับความเสี่ยงมากกวาบริษัทขนาดใหญในระบบ 
และตองใชเวลาและทรัพยากรมากกวาในการติดตามตรวจสอบตัวแทนและหุนสวน ซึ่งทําใหเขาใจไดวา
เพราะเหตุใดธุรกิจขนาดเล็กจึงตองอาศัยการจางญาติพี่นองและเพื่อนสนิท และมักจะเลือกทําธุรกิจที่มีความ
เสี่ยงนอยจึงทําใหไดผลตอบแทนต่ํา นอกจากนี้ยังมีทุนนอยจึงมีความสามารถลงทุนทําธุรกิจไดเพียงขนาด
เล็กเทานั้น และเนื่องจากเปนธุรกิจที่ไมมีการสะสมทุนจึงเปนการยากที่ผูประกอบการเหลานี้จะขายธุรกิจโดย
มีกําไรจากสินทรัพยรูปธรรมและนามธรรมที่สะสมได

นโยบายทางเศรษฐกิจและกฎหมายพาณิชยที่ประเทศยากจนสวนใหญมักจะมุงเนนไปที่ธุรกิจขนาดใหญ
จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดการผนวกธุรกิจจํานวนมากที่อยูในระดับฐานของประมิดเขามาใน
ระบบเศรษฐกิจ  การปฏิรูปนโยบายและกฎหมายเหลานี้ควรเนนไปที่การชวยใหธุรกิจนอกระบบสามารถใช
ประโยชนจากทรัพยสินทั้งหมดของตนเพื่อสรางผลิตภาพและผลกําไร ซึ่งองคประกอบของความสําเร็จมีดังนี้

การกําหนดนโยบายบนพื้นฐานของสิทธิทางธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นและบังคับใชโดยองคกรทาง
กฎหมาย
สิทธิของธุรกิจนอกระบบตองไดรับการยอมรับโดยไมมีการคํานึงถึงขนาดและศักยภาพการเติบโต ซึ่งไดแก 
สิทธิทางธุรกิจธุรกิจที่เปนสิ่งจําเปนตอการคาขาย การครอบครองสถานที่ประกอบการ และการเขาถึง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน ที่อยูอาศัย ไฟฟา น้ํา และสุขอนามัย เปนตน ในขณะที่ธุรกิจนอกระบบเติบโต
ขึ้นก็ยิ่งตองการไดรับสิทธิและการคุมครองตามกฎหมายมากขึ้น เชน การพักชําระภาษี ใบอนุญาตสงออก 
และการเขาถึงบริการขนสงและระบบการติดตอสื่อสาร นอกจากนี้ การสงเสริมสิทธิทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน
ตองอยูบนพื้นฐานของการมีความรูอยางลึกซึ้งในแนวปฏิบัติของทองถิ่นและหากเปนไปไดตองทําใหอยู
ภายใตกรอบของกฎหมาย  ในขณะเดียวกันการสรางกลไกและระบบการเงินเพื่อใหความคุมครองแก
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ผูประกอบการนอกระบบก็เปนเรื่องสําคัญเชนเดียวกับกลไกทางกฎหมายที่ชวยใหคนมีความสามารถ
ประกอบธุรกิจและขยายกิจการไดเมื่อเขาสูระบบตลาด  ดังนั้น การปราศจากสิทธิทางการคา เชน กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปกปองธุรกิจ สิทธิการจํากัดความรับผิด  สิทธิการงดขายหลักทรัพย สิทธิการดํารงอยู
ตลอดไปของบริษัท สิทธิในการจํากัดความรับผิดของผูจัดการและลูกจาง และการคุมครองหุนสวนนอย   
ยอมเปนการทําใหธุรกิจมีโอกาสกลับไปสูเศรษฐกิจนอกระบบ

การทําใหการบริหารงานมีความคลองตัว
อุปสรรคทางการบริหารงานคือกฎระเบียบที่มากมายของทางราชการ ปญหาในการปฏิบัติตาม และการ
บังคับใชตามกฎหมาย แมวากฎระเบียบอาจไดรับการออกแบบมาดี เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แต
ผลกระทบที่เกิดกับภาคธุรกิจเกิดขึ้นจากการบริหารงาน ดังนั้น อุปสรรคทางการบริหารงานจึงทําให
ผูประกอบการนอกระบบไมอยากมีความเกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐ กฎระเบียบที่ใชกับภาคธุรกิจมีหลาย
ประเภท เชน กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการกอตั้งบริษัทที่ทําใหตนทุนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเขาสูเศรษฐกิจในระบบ 
นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบอื่นๆอีกที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจและการปดกิจการ ซึ่งอํานาจรัฐสวนกลางจะ
ดูแลกฎระเบียบเหลานี้ ในขณะที่สวนภูมิภาคและทองถิ่นจะรับผิดชอบกฎระเบียบอื่นๆ ยิ่งไปกวานั้น ธุรกิจ
ขนาดเล็กยังตองแบกรับภาระตนทุนที่เกี่ยวของกับแรงงานสัมพันธ การทําบัญชีเงินเดือน มาตรฐานความ
ปลอดภัยและสุขภาพ ภาษี และการคาตางประเทศ
เวลาและเงินที่ตองเสียไปกับการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของรัฐกอใหเกิดตนทุนแกผูประกอบการ นอกจากนี้ 
คาใชจาย เชน คาธรรมเนียมใบอนุญาต ถือวาเปนตนทุนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ ในขณะที่คาใชจายที่
เสียไปเพื่อไมตองถูกตรวจสอบหรือการจายเงินใหเจาหนาที่รัฐก็เปนตนทุนในการประกอบการของธุรกิจ
นอกระบบ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองทําใหความลาชาและตนทุนที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนหรือการขอ
ใบอนุญาตสถานประกอบการหมดสิ้นไป และเจาของธุรกิจทุกคนตองไดรับการบริการโดยสะดวก

การขยายโอกาสในการรับบริการทางการเงินและการสนับสนุนนวัตกรรมบริการทางการเงิน
การเขาถึงดานการเงินเปนสิ่งจําเปนตอการประกอบธุรกิจ อยางไรก็ตาม ธุรกิจนอกระบบเศรษฐกิจไมมี
ความสามารถเขาถึงตลาดการเงินและขีดความสามารถการแขงขันในตลาดสินคา ดังนั้น ทําใหผูประกอบการ
การเขาถึงบริการดานการเงินขั้นพื้นฐาน เชน การฝากเงิน ระบบสินเชื่อ การประกันภัย เงินยังชีพ และ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง จึงเปนสิ่งสําคัญและชวยใหผูประกอบการที่มีศักยภาพสามารถใชโอกาส
ทางเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน

ตลาดดานการเงินที่ครอบคลุมทั่วถึงจะตองคํานึงถึงระบบสินเชื่อทั้งในและนอกระบบที่คนจนใชบริการอยู 
รวมถึงกฎระเบียบและขั้นตอนการกูยืมเงินที่ไมเหมาะสม และตองมีกระบวนการทางกฎหมายที่ทําใหมีการ
ใชทรัพยสินรวมถึงสังหาริมทรัพยเปนหลักประกันได รวมถึงหลักประกันทางสังคม เชน ถูกกวา โปรงใส 
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และรวดเร็วกวา เปนตน นอกจากนี้ ยังมีความจําเปนตองใหการสนับสนุนนวัตกรรมสินคาและบริการทาง
การเงินใหมๆ 

การปรึกษาหารือ การมีสวนรวม และการออกระเบียบกฎหมายที่ครอบคลุมทั่วถึง
ธุรกิจนอกระบบและตัวแทนควรไดรับการปรึกษาหารือและมีสวนรวมกับหนวยงานที่ทําหนาที่ในการ
กําหนดนโยบายและออกระเบียบกฎหมาย และจะตองมีการแจงใหทราบถึงสิทธิตามกฎหมายเพื่อจะไดมี
โอกาสในการตอรอง มีการบังคับตามสัญญา และไดรับคาชดเชย ดังนั้น แผนการเสริมสรางศักยภาพทาง
กฎหมายในสวนของสิทธิทางธุรกิจจึงมุงเนนการปฏิรูปที่นําไปสูการสรางสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 
สถาบัน และหลักนิติรัฐ ซึ่งจะทําใหเจาของธุรกิจสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนและสามารถใช
ความสามารถพิเศษ ใชกําลัง และความคิดสรางสรรคในการสรางสินทรัพยของตน ซึ่งจะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพและผลิตภาพแกธุรกิจ

การปฏิรูปทางธุรกิจและการปฏิรูปทางทรัพยสินจะนํามาซึ่งความมั่นคง ทรัพยากร และการแขงขันทางธุกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจรายยอย ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก และการเติบโตของธุรกิจเหลานี้ชวยเสริมสรางสิทธิ
ของแรงงาน นอกจากนี้ ยิ่งระบบตลาดมีความครอบคลุมทั่วถึงและเปนที่ดึงดูดมากเทาใด ก็ยิ่งเปนการสราง
โอกาสที่ดีในการออกระเบียบกฎเกณฑเพื่อสิทธิของแรงงานมากขึ้นเทานั้น ดังเชนที่ ไอรแลนดและสเปนได
แสดงใหเห็นในวาการนําผูกําหนดนโยบายและผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางมารวมกันกําหนด
ยุทธศาสตรทําใหเกิดศักยภาพการพัฒนาเปนอยางมาก
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บทที่ 5
การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจนเปนวิสัยทัศนที่กลาหาญและการนําไปปฏิบัติก็เปนสิ่งที่ทาทาย 
ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะนําเสนอวิธีดําเนินการ และจะแสดงใหแนวทางในการนํายุทธศาสตร ขั้นตอน นโยบาย 
และยุทธวิธีไปปฏิบัติ รวมถึงแผนดําเนินการของประชาคมระหวางประเทศ

มีประชากรถึงสี่พันลานคนที่ไมไดอยูภายใตหลักนิติรัฐ สถาบันทางการเมือง การบริหาร และการยุติธรรมใน
ปจจุบันไมไดทําหนาที่ในการคุมครองสิทธิของคนจน และฝายที่ใหความชวยเหลือก็มีความตระหนักแลววา
แนวทางแบบเดิมใชไมไดผล  ดังนั้น จึงถึงเวลาที่จะตองรับฟงความจริงและหาทางออกที่ดีที่สุด ดังเชน
ที่อัลเบิรต ไอนสไตน ไดตั้งขอสังเกตวา “เราไมสามารถแกไขปญหาดวยการใชวิธีการเดียวกันกับเมื่อตอนที่
เราสรางมันขึ้นมา”  ดังนั้น การแกไขปญหาในศตวรรษที่ 21 จะตองเปนการเสริมหรือทดแทนยุทธศาสตร
การขจัดความยากจนและการสรางความมั่งคั่งที่ไดทํามาในศตวรรษที่แลว

คณะกรรมาธิการเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางรัฐ คนจน และอํานาจรัฐกับเอกชน เปน
สิ่งจําเปน การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจึงตองทําใหสถาบันในระบบการเมืองและเศรษฐกิจเปดกวาง 
มีความครอบคลุมทั่วถึง และตรวจสอบได แตทั้งหมดนี้ไมจําเปนตองเกิดขึ้นพรอมกันในคราวเดียว การ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย สามารถเริ่มตนไดดวยการปรับเปลี่ยนนโยบายบางดาน และเมื่อคนจนมี
รายได มีทรัพยสินและอํานาจ พวกเขาจะมีสถานะที่เขมแข็งในการเรียกรองใหมีการปฏิรูปสถาบันมากขึ้น

กรอบความคิดที่มีอยูแลวในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจน เชน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนและขอตกลงทางกฎหมายระหวางประเทศ และรัฐบาลตางๆ ก็ใหคําสัญญาวาจะปฏิบัติตาม แตสิ่งที่
ยังขาดหายไปคือการออกกฎหมายและนโยบายระดับประเทศและระดับทองถิ่นตามปฏิญญาสากลเพื่อ
นําไปใชในชีวิตประจําวันของคนจน การปฏิรูปที่จะสงผลในทางปฏิบัติจะตองมีการวิเคราะหความเปนไป
ไดและในขณะเดียวกันตองคํานึงถึงความพรอมที่จะดําเนินการเมื่อถึงเวลาอันควร ผูกําหนดนโยบายที่เนน
การปฏิบัติมักมองหาชองทางในการแกไขปญหาที่คนจนประสบอยู และตองยอมรับวาการนําแผนการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย เชน ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน มาใชกับกระบวนการพัฒนาดูจะมี
ความเหมาะสม แตการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายก็ไมควรถูกลดความสําคัญโดยกระบวนการที่ไมมี
ประสิทธิภาพอื่น

ความรวมมือทางการเมืองของผูนําทางสังคมที่หลากหลายเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อคนจนตองการแรงกระตุน
เพื่อการปฏิรูปและตองปองกันไมใหการปฏิรูปถูกบิดเบือน ลดความเขมขนหรือทําใหเกิดความลาชาในการ
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ปฏิรูป และเนื่องจากแตละประเทศมีบริบทแวดลอมที่แตกตางกันจึงไมมีแผนการใดแผนการหนึ่งที่ใชเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคนี้เปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม เงื่อนไขและกฎเกณฑบางสวนสามารถใชเปนแนวทางใน
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายได ดังที่ในบทที่ 2 ไดชี้ใหเห็นถึงเงื่อนไขสี่ประการในการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมาย ไดแก หลักฐานตามกฎหมาย ขอมูลขาวสาร การมีสิทธิมีเสียง และการจัดตั้งองคกร 
และขอแนะนําหาประการสําหรับกระบวนการนี้คือ การใชกระบวนการลาง-สู-บน ความสามารถมีไดหาได  
การอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง การใหเสรีภาพ และการตระหนักรูความเสี่ยง

มีการเปดเผยประสบการณเชิงเปรียบเทียบจากหลายประเทศที่มีการปฏิรูปทางกฎหมายและกฎเกณฑเพื่อคนจน 
คณะทํางานของคณะกรรมาธิการไดพยายามรวบรวมหลักฐานจากทั่วโลกวาสิ่งใดที่กอใหเกิดประโยชนและ
ไมกอใหเกิดประโยชน โดยรายงานของคณะทํางานไดวิเคราะหถึงสาเหตุและวิธีการ และไดกําหนดเปน
แนวทางสําหรับรัฐบาล หุนสวนภาครัฐและเอกชน องคกรภาคประชาสังคม และกลุมเคลื่อนไหวเพื่อ
นวัตกรรมทางสังคม ใหสามารถนําไปปรับและประยุกตใชไดในสถานการณตางๆ อยางไรก็ตาม ความ
ลมเหลวที่เกิดขึ้นสวนใหญเกิดจากการประเมินคาของปญหาอุปสรรคในการนํายุทธศาสตรไปใชต่ําเกินไป
และการไมเล็งเห็นถึงผลกระทบขางเคียงเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นแกคนจน ในทางตรงกันขาม ความสําเร็จเกิดขึ้น
จากความรูความเขาใจในปญหาอุปสรรคและพยายามแกไขปญหา การรับฟงคนจน และการเรียนรูดวยการ
ลงมือกระทํา และโดยเหตุที่กระบวนการเหลานี้ไมสามารถใชไดเหมือนกันในทุกสังคม ผูกําหนดนโยบายจึง
ตองระมัดระวังและอาศัยประสบการณ แตไมวาจะเลือกการปฏิรูปในรูปแบบใดก็ตาม การปฏิรูปควรมีความ
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะและความพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

คํากลาวที่วาการเปลี่ยนแปลงโดยการใชวิธีการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายซึ่งเปนแนวทางที่อาจคุกคามตอ
ผลประโยชนของคนหลายกลุมจําเปนตองอาศัยบทบาทการนําทางการเมืองในระดับประเทศ เปนคํากลาวที่
ไมเกินจริงแตประการใด นอกจากนี้ การดําเนินนโยบายบางอยาง เชน การขยายโอกาสการเขาถึงความ
ยุติธรรม จําเปนตองอาศัยความชวยเหลือจากผูนําที่มองเห็นวาปญหาคืออะไรและจะแกไขอยางไร และบาง
คนอาจกลายเปน “นักตอสูดานนโยบาย” ที่สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปไปขางหนาดวยการอาศัยความ
รวมมือภายในรัฐบาลเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเอาชนะกลุมคัดคานและปญหาอุปสรรค

การเริ่มตนดวยความถูกตอง
กอนจะเขาสูกิจกรรมการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย ตองมีการวิเคราะหกอนวาการปฏิรูปคืออะไรและ
รูปแบบใดที่มีโอกาสสําเร็จมากที่สุด การวิเคราะหเชนนี้จะทําใหไดแนวทางการนําไปสูการปฏิบัติและชวย
ใหนักปฏิรูปทราบวาควรจะลดความเสี่ยงอะไรและควรจะชูประเด็นปญหาอะไร นอกจากนี้ การวิเคราะห
ควรมุงเนนไปที่ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีแนวโนมจะสงผลกระทบตอการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ  
และปจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเปนไดทั้งตัวชวยและอุปสรรค รวมถึงการเปดกวางและขีดความสามารถของรัฐ 



89

และตองมีการวิเคราะหการเขาถึงสถาบันนอกระบบของคนจน โดยการวิเคราะหจากบริบทแวดลอมทั้งหมด
จะชวยใหเห็นความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได  โดยองคประกอบที่สําคัญในการ
วิเคราะหไดแก

 โครงสรางทางสังคมภายใน โดยเฉพาะเรื่องเพศภาวะ ชนชั้น ชนกลุมนอย และทัศนคติทาง
วัฒนธรรมที่มีตอการมีสวนรวมและความเทาเทียม

 บริบททางเศรษฐกิจ ไดแก การกระจายความมั่งคั่งและรายได และระดับและอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

 ลักษณะเฉพาะของรัฐ ทั้งในแงระบบการเมืองและการบริหาร
 ขอบเขตเศรษฐกิจและการเมืองนอกระบบและความขัดแยงระหวางเศรษฐกิจและการเมืองในระบบ

กับนอกระบบ

การนําแนวทางการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไปปฏิบัติ
แนวทางที่การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไดรับการออกแบบ นําไปปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบมี
ความโดดเดนอยางมาก เพราะเปนการใชกระบวนการจากลาง-สู-บน ที่ตั้งอยูบนความเปนจริงเกี่ยวกับความ
ยากจนและการเลือกปฏิบัติที่คนจนเผชิญอยู ซึ่งเปนวิธีการที่ตองการการมีสวนรวมของคนจน ใน
ขณะเดียวกันการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจําเปนตองใชการนําทางการเมืองและคํามั่นสัญญาจากผูนํา
และผูมีสวนไดเสียหลัก ซึ่งถือวาเปนการใชวิธีการทางการเมืองที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรวมมือเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่จะใชความรูทางวิชาการหรือระบบราชการซึ่งมักจะเกี่ยวของกับเจาหนาที่ระหวาง
ประเทศ ผูนํารัฐบาล และชนชั้นนําเทานั้น  เหนือสิ่งอื่นใดในขณะที่การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
ไดรับการสนับสนุนจากหลักการสิทธิมนุษยชนในระดับสากล แตการจัดลําดับความสําคัญของปญหาถูก
กําหนดโดยคนจน ความตองการ และเงื่อนไขในทองถิ่น ดังนั้น จึงจําเปนตองมีดรรชนีชี้วัด การติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลในรูปแบบใหมเพื่อใหมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของการสงเสริม
ศักยภาพทางกฎหมายใหคนจน

คณะกรรมาธิการไดชี้ใหเห็นลักษณะหาประการที่ชวยจําแนกความแตกตางระหวางการเสริมสรางศักยภาพ
ทางกฎหมายกับแนวทางดั้งเดิมในการปฏิรูปกฎหมายและสถาบัน ซึ่งประกอบดวย

การใชกระบวนการจากลาง-สู-บนและการสนับสนุนคนจน
กระบวนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายควรตั้งอยูบนพื้นฐานความตองการของคนจนเพราะคนจนคือผู
ประสบกับปญหาและตองแสดงซึ่งความตองการของตน การปฏิรูปตองไดรับการออกแบบและนําไปใช
อยางทั่วถึงและเนนการมีสวนรวมเพื่อชวยใหคนจนสามารถหลุดพนจากความยากจนไดดวยตนเอง
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ความสามารถหาไดมีได
มาตรการที่นําเสนอ กระบวนการที่เห็นชอบรวมกัน และขอกําหนดที่ใชบังคับ จะตองอยูในขอบเขตวิธีการที่
จะกอประโยชนใหคนจน

การอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง
การปฏิรูปควรตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูความเขาใจในความเปนจริงเกี่ยวกับกลไก ธรรมเนียมปฏิบัติ และ
สถาบันทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการมีความเกี่ยวโยงและมีปฏิสัมพันธระหวางกัน นอกจากนี้ รัฐบาล
จะตองทํางานอยางใกลชิดกับประชาชนเพื่อจะไดทราบวาสถาบันในระดับรากหญามีการทําหนาที่อยางไร
ดวยเหตุผลอะไร รวมถึงการศึกษาจุดออนและจุดแข็งของสถาบัน โดยอาจมีความจําเปนตองใชกลไกการเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบสมัยใหม

การใหเสรีภาพ
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายควรใหความสําคัญกับการขจัดอุปสรรคทางกฎหมายที่กีดขวางกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของคนจน และเนื่องจากสิ่งนี้เปนมีความเกี่ยวโยงกับกรอบกฎหมายและสถาบันอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ดังนั้น รัฐจึงมีภาระในการพิสูจนวากรอบกฎหมายและสถาบันสมควรไดรับการปรับปรุงแกไขหรือไม

การตระหนักรูความเสี่ยง
การออกแบบ การนําไปปฏิบัติ และการติดตามตรวจสอบการปฏิรูปในทองถิ่นตองกระทําดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง เพราะการปฏิรูปอาจสงผลรายตอคนจนหรือประชาชนที่ออนแอบางกลุมโดยไมไดตั้งใจ ซึ่ง
ความเสี่ยงเชนนี้ควรไดรับการติดตามตรวจสอบดวยความรอบคอบตลอดทั้งกระบวนการ

การวิเคราะหบริบทและความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มีผลตอการกําหนดนโยบายเปนสิ่งจําเปนตอการ
ประเมินความพรอมในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายวามีในระดับสูงหรือระดับปานกลาง หรือทางเลือก
ใดในการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติที่มีความเหมาะสมที่สุด หรือผลกระทบและเงื่อนเวลาอะไรที่เหมาะสมตอ
การปฏิรูปที่สุด หรืออะไรคือความคุมคาที่ควรพิจารณา หรือกลไกลดความเสี่ยงอะไรที่ควรทํา และมีตัวแปร
อะไรที่ตองติดตามตรวจสอบระหวางการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ

ในสังคมและวัฒนธรรมหลายแหงมีโครงสรางอํานาจแบบลําดับชั้นและมีระบบหัวหนาซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย และการใหคนจนมีสวนในกระบวนการตัดสินใจและการใหสิทธิอยาง
เทาเทียมแกผูหญิงอาจเปนความทาทายอยางยิ่ง นอกจากนี้ หลายครั้งจะพบวาธรรมเนียมปฏิบัติอาจจะตรง
ขามกับขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติตอผูหญิงและชน
กลุมนอย ซึ่งภายใตโครงสรางธรรมเนียมปฏิบัติปญหาในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อมีความพยายามสราง
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หลักประกันขั้นพื้นฐานของความโปรงใสและการตรวจสอบ อยางไรก็ตามธรรมเนียมประเพณีมีความยืดหยุน
และสามารถเปลี่ยนแปลงได ดังนั้น จึงควรใหความสนใจกับธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งมีสวนในการสนองตอบตอ
การพัฒนาทางสังคมและหลักการดานสิทธิมนุษยชน

อุตสาหกรรมรถตูและรถแท็กซี่ในแอฟริกาใตไดแสดงใหเห็นวาสถาบันนอกระบบที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไร
ประสิทธิผลของกฎหมายจบลงดวยความเสียหายอยางไร ในแอฟริกาใตรถตูและรถแท็กซี่คือพาหนะขนสง
และเดินทางของคนจน ภายหลังจากการสิ้นสุดยุคการแบงแยกชนชาติและสีผิว ชองวางของกฎหมายการ
ขนสงทําใหเกิดกลุมผลประโยชนที่ไมมีกฎหมายรองรับ และเมื่อเวลาผานไปผูประกอบการรถตูอิสระไดเขา
มามีบทบาทครอบงําภาคการขนสง นอกจากนี้ การไมมีกฎหมายของรัฐมาควบคุมจึงทําใหเจาของรถแท็กซี่
สวนบุคคลสามารถรวมตัวกันเปนสมาคมธุรกิจเอกชนทําหนาที่จัดสรรเสนทางรถ จุดรับผูโดยสาร รวมถึง
การระงับขอพิพาท สมาคมเหลานี้ตางเติบโตขึ้นและสรางเขตอิทธิพลของตน จนในที่สุดก็นําไปสูปญหา
ความขัดแยงระหวางเขตอิทธิพล ในชวงกลางทศวรรษ 1990 ไดเกิดสงครามรถแท็กซี่ที่ทําใหคนขับรถและ
ผูโดยสารเสียชีวิตเปนจํานวนหลายรอยคน
                                                                                                                                                                     ที่มา : Barrett 2003

กลไกนอกระบบที่กําลังเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดเพราะกลไกเหลานี้เปนประโยชนและคนจนสามารถเขาถึงได
มากกวาสถาบันในระบบอยางเปนทางการ แมวากลไกนอกระบบมีความยืดหยุนและเขากันไดดีกับธรรม
เนียมปฏิบัติในชุมชน แตในบางกรณีกลไกนอกระบบสะทอนใหเห็นความไมมีประสิทธิภาพและไมสามารถ
ใหความเปนธรรมได ซึ่งขึ้นอยูกับบริบทแวดลอมเปนสําคัญ

การกระจายอํานาจและความมั่งคั่งเปนสิ่งสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพเชนกัน ถาความเปนเจาของที่ดิน 
ทุน และทรัพยสินที่มีผลิตภาพอื่นมีการรวมศูนยมาก นักปฏิรูปจะตองตองระมัดระวังในการสรางระบบสิทธิ
ทางเศรษฐกิจใหมีความเปนปกติ เพราะการเขาไปแกไขเรื่องความไมเทาเทียมในการเจาของจะทําใหเกิดการ
ปฏิเสธคุณคาของการปฏิรูปเพื่อคนจนและอาจทําใหเกิดความไมเทาเทียมมากยิ่งขึ้น ในทางตรงกันขาม การ
เขาไปแกไขปญหาความเปนเจาของในระบบที่ถูกกีดกันมายาวนานเนื่องจากความไมเทาเทียมในการจัดสรร
ที่ดินและทรัพยสินอื่นอาจเปนทางเลือกที่เลวรายมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะตองพิจารณาควบคูกับบริบท
แวดลอม

ประสิทธิผลของสถาบันของรัฐเปนปจจัยแวดลอมอีกประการหนึ่ง การบริหารราชการจะมีขีดความสามารถ
เพียงใดอยางไรมีความเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น ขีดความสามารถในการใหบริการ และความสามารถใน
การใหความคุมครองประชาชนและทรัพยสินของเขา ในหลายประเทศกฎหมายเอื้อตอการดํารงชีวิตของคน
จนแตกลับไมมีการนําไปปฏิบัติ  นอกจากนี้ เมื่อรัฐบริหารงานโดยไรประสิทธิภาพ ประชาชนจะปกปอง
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ทรัพยสินของตนและระงับขอพิพาทดวยการอาศัยผูมีอํานาจทางการเมือง ซึ่งสิ่งนี้เปนอุปสรรคตอการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัฐที่มีความเปราะบางก็จะยิ่งมีขีดความสามารถต่ําและ
มักจะมีระบบกฎหมายที่ไมมีประสิทธิผล อยางไรก็ตาม หากมีการทําความรูความเขาใจถึงความสําคัญของ
การปฏิรูปทางกฎหมายและการบริหารจัดการเพื่อการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย การสรางประสิทธิภาพ
ใหเกิดขึ้นก็ยอมสามารถกระทําไดและไมจําเปนตองใชเงิน

การบริหารจัดการผูมีสวนไดเสียและการสรางแนวรวม
การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียเปนหนาที่สําคัญประการที่สองที่ตองกระทําถัดจากวิเคราะหบริบทแวดลอม ผูมี
สวนไดเสียคือกลุมผลประโยชนที่สามารถชวยใหเกิดหรือเปนอุปสรรคตอการปรับเปลี่ยนนโยบาย จุดยืน
ของคนเหลานี้ขึ้นอยูกับประโยชนที่ตนเห็นและอาจจะมีการจัดตั้งอยางเปนทางการหรือเปนสํานึกสวนตัวก็
ได นอกจากนี้ สิ่งสําคัญที่ตองทําคือการแยกแยะกลุมผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อใหมีความเขาใจการแบงกลุม การ
เปนพันธมิตร และความตองการ โดยจะตองมีการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียที่อาจจะคัดคานหรือสนับสนุนการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเพื่อจะไดเรียนรูวาทําอยางไรผูมีสวนไดเสียจึงจะสามารถกลายเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการได โดยมีเปาหมายคือการสรางความสําเร็จใหแกการปฏิรูปดวยการเสริมสรางศักยภาพทาง
กฎหมาย  การบริหารจัดการผูมีสวนไดเสีย และการสรางความสําเร็จรวมกันใหแกประเทศ

ในปกกิ่งเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายและเจาหนาที่ทองถิ่นมองเห็นถึงผลประโยชนเมื่อมีผูประกอบการที่
อพยพจากชนบทเขามาในเมืองไมมีใบอนุญาตประกอบการไดเชาใบอนุญาตโดยผิดกฎหมาย ซึ่งทําใหเกิด
การประกอบการคาผิดกฎหมายที่อยูรอดไดเพราะเจาหนาที่ไดรับผลประโยชน ดังนั้น การทําใหการจด
ทะเบียนธุรกิจมีความสะดวกและสอดคลองกับเปาหมายในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจึงเปนการ
ปองกันไมใหมีการแสวงหารายไดโดยผิดกฎหมายของเจาหนาที่รัฐในปกกิ่ง

                                                                                                                ที่มา : He 2005

คนจนคือผูที่ไดรับประโยชนตามนโยบายการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมายหรือการจัดการที่กอใหประโยชนโดยผูเชี่ยวชาญจากภายนอกอาจเปนการเสี่ยงเกินไปและอาจ
ไมมีคุณคาในสายตาของคนในชุมชนที่ยากจน ซึ่งเปนเหตุผลวาทําไมคนจนจึงตองมีสวนรวมในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพจะตองอาศัยความรวมมือของผูมี
สวนไดเสียในผลประโยชน เพราะหากคนจนตอตานการเปลี่ยนแปลงแลว นโยบายที่คาดหวังไวก็อาจจะ
กอใหเกิดประโยชนนอย นอกจากนี้ แนวรวมหลักของคนจนคือการรวมตัวของชุมชนและนักเคลื่อนไหวใน
ภาคประชาสังคม ซึ่งจะเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญในการปฏิรูปและจะเปนแนวรวมที่เขมแข็ง โดยบางสวน
อาจจะเปนองคกรทางสังคมในทองถิ่นหรือกลุมทนายแกตาง เชน มูลนิธิใหความชวยเหลือทางกฎหมายแหง
อินโดนีเซียที่มีภารกิจแกตางใหคนจนในศาลและขยายสิทธิใหคนจน หรืออาจจะเปนสมาคมวิชาชีพที่มี
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ความเห็นอกเห็นใจผูที่ถูกกีดกัน เชน สมาคมคณบดีสถาบันศึกษากฎหมายแหงเอควาดอรที่ใหการสนับสนุน
ทางกฎหมายแกผูยากจน

ในบางกรณีการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายทําใหเกิด “ผูเสียประโยชน” ตัวอยางเชน การจัดสรรสิทธิ
และผลประโยชนใหมเมื่อมีการกลาวอางสิทธิในทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เชน ผืนดินที่อุดมสมบูรณหรือแร
ธาตุ จากกลุมผูมีสวนไดเสียกลุมหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง ดวยเหตุนี้เจาของที่ดิน เจาของรานคา นายทุนเงินกู 
และชนชั้นนําในทองถิ่นจึงอาจมองเห็นภัยคุกคามจากการที่ผูไมเคยมีสิทธิมีเสียงมีโอกาสไดรับสิทธิใหมๆ 
หรือไดรับการฟนฟูศักยภาพที่ขาดหายไป นอกจากนี้ ผูประกอบวิชาชีพตางๆก็อาจมีสวนในการทําใหการ
เสริมสรางศักยภาพเกิดขึ้นไมไดหรือย่ําอยูกับที่ เชน นักกฎหมายที่จะเสียประโยชนหากกฎหมายมีการ
นําไปใชจนเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันหรือวิธีการระงับขอพิพาทโดยเสียคาใชจายนอยมีการแพรหลาย 
เปนตน ในขณะที่ผูกําหนดนโยบายพยายามลดขอขัดแยงที่เกิดจากการจัดสรรทรัพยากรใหมดวยการขยาย
โอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะสามารถประสานผลประโยชนใหกับทุกฝาย แตโอกาสเกิดขอขัดแยงจะยังคงมี
อยูตราบเทาที่ผูมีสวนไดเสียมีความเชื่อวาการไดประโยชนของผูอื่นคือความสูญเสียของตน ซึ่งอาจตรงกับ
ขอเท็จจริงที่วาผลลัพธที่จะเกิดจากการสงเสริมศักยภาพทางกฎหมายเปนเรื่องของอนาคตไมใชเรื่องในปจจุบัน

การตอตานอาจจะเกิดขึ้นจากเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ศาล และเจาหนาที่อื่นที่มีหนาที่ในการตีความและใช
กฎหมายไดเชนกัน เพราะการอนุมัติอนุญาต ใบอนุญาตสถานประกอบการ การประเมินภาษี และอื่นๆ เปน
ที่มาของอํานาจและการมีรายไดโดยผิดกฎหมายดวยการรับสินบน การเตะถวง และพฤติกรรม “ฉวยโอกาส” 
อื่นๆ ซึ่งเจาหนาที่ที่ไดรับผลประโยชนเหลานี้อาจคอยจองบอนทําลายการปฏิรูป ดังนั้น รัฐจึงควรสราง
แรงจูงใจใหเจาหนาที่เหลานี้หันมาใหการสนับสนุนนโยบายในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายแทนที่
จะตอตานนโยบายดังกลาว เชน การสนับสนุนความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน การมอบหมายงาน
ใหมๆ  การใหการฝกอบรม หรือการใหเงินรางวัลเมื่อเจาหนาที่ไดใหความชวยเหลือในการนํายุทธศาสตรมา
ปฏิบัติ

ผูมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจแทนที่จะตอตานการปฏิรูปตรงๆ ก็อาจจะทําใหการปฏิรูปเปนประโยชนแกตนเอง
อยางเงียบๆ ซึ่งเปนปรากฏการณที่เรียกวา “การฉกฉวยประโยชนของชนชั้นนํา”  ตัวอยางเชน ในหลาย
ประเทศนักเก็งกําไรใชวิธีกวานซื้อที่ดินที่ผูหักรางถางพงครอบครองอยูและมีโอกาสเปลี่ยนเปนโฉนดไดใน
ราคาที่สูงกวาราคาตลาดนอกระบบเพียงเล็กนอย ซึ่งคนเหลานี้จะไดประโยชนในระยะสั้นเทานั้น แตจะเสีย
ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการใหโฉนดที่ดินเปนจํานวนมาก ดังนั้น ยุทธศาสตรประการหนึ่งในการตอสู
กับปญหาการฉกฉวยประโยชนของชนชั้นนําคือการใหกูยืมเงินแบบมีเงื่อนไข
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การรวมมือกันของคนจนเพื่อปกปองสิทธิของตนในรูปของการตอตานกระทําไดยาก เพราะถึงแมวาผูเสีย
ประโยชนจะเปนเพียงคนกลุมนอย เชน เจาของที่ดินขนาดใหญ หรือขาราชการ แตคนเหลานี้มีศักยภาพที่จะ
ปกปองผลประโยชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผูที่มีโอกาสไดรับประโยชนอาจไมได
คํานึงถึงวาตนจะไดประโยชนอะไร แตอาจเกรงวาจะเสียประโยชนหากการเปลี่ยนแปลงไมไดเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว ดวยเหตุนี้ การสรางแนวรวมและการไดรับการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียจึงเปนตอการจัดการกับ
ปญหา

การดําเนินการในระดับสากล
ยุทธศาสตรการขจัดความยากจนทั้งในปจจุบันและอดีตไดรับการคิดคนบนพื้นฐานของความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การอุมคนรวยชวยคนจน และการปรับการกระจายรายได โดยรัฐบาลไดรับการสนับสนุนให
เพิ่มศักยภาพในการจัดหาสินคาและบริการสาธารณะ การสาธารณสุข การศึกษา ความมั่นคงและความมี
เสถียรภาพ รวมถึงการสรางสภาพแวดลอมทางเศรษฐศาสตรมหภาคเพื่อกระตุนความเติบโตและการลงทุน 
ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่จําเปนแตยังมีไมเพียงพอ ดังนั้น การกระจายโอกาสใหคนจนมีสวนรวมในความ
เจริญเติบโตอยางเทาเทียมจึงเปนสิ่งจําเปน แตคนสวนใหญก็ยังไมตระหนักในเรื่องนี้ เนื่องจากการจัดการ
โครงสรางและสถาบันไมเปนประโยชนตอคนสวนใหญที่ยังอาศัยอยูนอกระบบเศรษฐกิจ

ในขณะที่มีความพยายามพัฒนาความรวมมือและประสิทธิผลของการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา เชน 
ปฏิญญาปารีส แตผลลัพธที่เปนรูปธรรมกลับเกิดขึ้นอยางลาชา  จึงมีความจําเปนตองมีการดําเนินการที่
เขมขนมากขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน และโดยที่ประสิทธิภาพของการใหความชวยเหลือและการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจนเปนสิ่งที่สงเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น แผนการเสริมสรางศักยภาพ
ใหคนจนจึงควรดําเนินการตามแนวทางของความรวมมือพื่อการพัฒนาที่สําคัญ เชน คณะกรรมการใหความ
ชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแหงองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD-DAC), ที่ประชุม
สหประชาชาติเพื่อการพัฒนา และการประชุมประจําปที่สถาบันเบรตตัน วูดส  การเติบโตอยางรวดเร็วของ
ความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเอง  ทําใหมีความหวังและเปนเวทีใหมสําหรับการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมาย
สนธิสัญญาของสหประชาชาติ
บริษัทขนาดใหญหรือบรรษัทขามชาติบางแหงนอกจากไมคัดคานการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายแลว
ยังใหการสนับสนุนนโยบายนี้ดวย บริษัทกวา 3,000 แหงในกวา 100 ประเทศเขาเปนภาคีในอนุสัญญาของ
สหประชาชาติที่ใหการสนับสนุนมาตรฐานดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนและแรงงาน บริษัทเหลานี้มักกลาว
วาพรอมที่จะเปนหุนสวนกับชุมชนตางๆในประเทศกําลังพัฒนาเพื่อสรางรูปแบบทางธุรกิจที่ยั่งยืน เปน
ธรรม และหยั่งรากลึกในวัฒนธรรมทองถิ่น

                                                                                                                      ที่มา :  UN 2007 and Hart 2005
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การขยายตัวขององคกรเอกชน เชน บรรษัทขนาดใหญ เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตประชาคมระหวาง
ประเทศก็ไมไดตระหนักในอิทธิพลขององคกรภาคเอกชนที่มีตอธรรมเนียมปฏิบัติและมาตรฐานตางๆ 
ดังนั้น องคกรภาคเอกชนจึงมีความสําคัญเพราะมีขีดความสามารถมากกวาหนวยงานของรัฐและองคการ
ระหวางประเทศ แตขอไดเปรียบนี้ก็ไมไดทําใหปลอดจากความเสี่ยง เชน สิทธิมนุษยชน สิทธิทางเศรษฐกิจ
และสังคมจะตองไมตกเปนเหยื่อของการคิดถึงผลกําไรระยะสั้น

ในทํานองเดียวกัน อิทธิพลขององคกรภาคประชาชนและองคกรชุมชนก็กําลังขยายตัวและเราตองยอมรับใน
อิทธิพลขององคกรเหลานี้ที่มีตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงคงไมสามารถ
ทําใหเกิดขึ้นไดหากปราศจากตัวแสดงเหลานี้

ปนี้เปนปที่ครบรอบ 60 ป ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนโอกาสพิเศษและมีความสําคัญที่จะ
ใชอํานาจทางการเมืองสรางความแตกตางที่ยั่งยืน 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนประสบความสําเร็จอยางมาก แนวคิดบางอยางมีอิทธิพลใกลเคียงกับ
แนวคิดสิทธิมนุษยชน เพราะประชาชนเรียกรองตองการและใหการสนับสนุน บางคนยินดีเสี่ยงชีวิตเพื่อสิทธิ
เหลานี้ และแมแตพวกเผด็จการก็ยังพูดสนับสนุนแมไมไดกระทําจริง ทุกรัฐเปนสมาชิกของปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน ขอตกลงสองฉบับ และอนุสัญญาเจนีวา และสวนใหญพยายามปฏิบัติตามอยางจริงจัง

ขั้นตอนของกระบวนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
สภาพแวดลอมของนโยบายทําใหทราบถึงการใชยุทธศาสตรและการออกแบบการปฏิรูป การทําใหการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเปนจริงสําหรับคนจน การปฏิรูปที่ทั่วถึงเปนสิ่งจําเปน การปฏิรูปสามารถ
เริ่มไดดวยการเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอยางและกระทําอยางเปนขั้นตอน ประสบการณจากการใชการ
ปฏิรูปอยางสับสนทําใหเห็นวาขั้นตอนของการปฏิรูปที่แสดงใหไวเปนเครื่องมือที่เปนประโยชนอยางยิ่ง

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเกี่ยวของกับการผสมผสานที่สลับซับซอนระหวางองคความรูทาง
วิชาการ สถาบัน และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ภารกิจที่กําหนดไวเปนสิ่งสําคัญแตอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามบริบทแวดลอมของแตละประเทศ อยางไรก็ตาม แตละองคประกอบจะตองไดรับการออกแบบบน
พื้นฐานของหลักการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความตองการและทรัพยากรที่มีอยู การมีสวนรวม ความ
ประหยัด (ใชขอมูลและตนทุนนอย) และความไมสลับซับซอน

การวางแผนดําเนินการ ประกอบดวยการโฆษณาชวนเชื่อการเปลี่ยนแปลง การกําหนดปญหาเชิงนโยบาย 
และการตัดสินใจใชการปฏิรูปนโยบาย นักการเมืองและกลุมผลประโยชนมีแนวโนมที่จะเปนผูนําใน
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กิจกรรมเหลานี้ แตมักจะไมประสบผลสําเร็จหากไมไดรับการสนับสนุนจากคนจน นอกจากนี้ควรมีการ
ประเมินรายละเอียดของปญหา เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหซึ่งจะชวยในการแยกแยะนโยบาย กฎหมาย 
สถาบันที่เกี่ยวของ ชองวางของทรัพยากร ขีดความสามารถ และเครื่องมือ

การกําหนดนโยบายและการสรางความชอบธรรม ไดแกการชูประเด็นเนื้อหาทางวิชาการของมาตรการปฏิรูป 
อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากเนื้อหาทางวิชาการแลว มาตรการปฏิรูปจะตองไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ
และจําเปน คนจนควรมีสวนในการออกแบบการปฏิรูป ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญไดแก ลําดับขั้นตอน เงื่อนเวลา 
ขอจํากัดดานทรัพยากร การตรวจสอบติดตามและประเมินผล  การสรางความสมดุลเพื่อสรางรักษาแรง
ขับเคลื่อน

การสรางกลุมผลประโยชนรวมกันคือการทําใหผูที่จะไดรับประโยชนเชื่อวาจะไดรับประโยชนจากการปฏิรูป 
และการแสดงใหเห็นวาผลประโยชนระยะยาวคุมคาตอการลงทุน โดยมีประเด็นสําคัญไดแก กลไกการ
ประสานงาน การยอมรับขอตกลง การแบงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และการทําความตกลงเรื่อง
ขั้นตอนการปฏิรูป

การระดมทรัพยากร คือการทําใหมีทรัพยากรอยางเพียงพอดวยการสรางแรงจูงใจและการใชภาวะผูนําในการ
กระตุนกลุมผลประโยชนรวมกัน โดยทรัพยากรที่จําเปน ไดแก ทรัพยากรทางการเงิน ทางวิชาการ และ
ทรัพยากรมนุษย

การออกแบบการปฏิบัติและการพัฒนาขีดความสามารถองคกร  นักปฏิรูปจําเปนตองสรางและรักษาเครือขาย
และหุนสวนเพื่อความรวมมือและการประสานงาน และตองทําใหเกิดการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ
ใหมๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรเอกชน เพราะขั้นตอนแบบเดิมๆ การปฏิบัติงานประจํา และแบบ
แผนในการติดตอสื่อสารมักจะเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง

การวางแผนปฏิบัติการและการตรวจสอบติดตามความคืบหนา  คือการจัดตั้งระบบและกระบวนการรับฟง
เสียงสะทอนกลับเพื่อใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความเกี่ยวโยงกับการเรียนรูและการปรับปรุงแกไข การ
ทําใหผูนํานโยบายไปปฏิบัติและผูไดรับประโยชนมีสวนรวมในการสรางระบบและวิธีการติดตามตรวจสอบ
และการรับฟงเสียงสะทอนกลับจะทําใหกระบวนการตรวจสอบตัวชี้วัดไมมีความยุงยาก นอกจากนี้การ
เสวนากลุมเปาหมาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และวิธีการอื่นที่คลายกันจะชวยเสริมสรางการมีสวนรวม

อยางไรก็ตาม ในหลาย  ๆกรณีขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไมมีการปฏิบัติตาม คําพูดที่ไพเราะในขอบทที่ ๑ 
ของปฏิญญาสากลที่ระบุวา “มนุษยทุกคนเกิดมาโดยมีเสรีภาพและความเสมอภาคในศักดิ์ศรีและสิทธิ” เปน
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สิ่งที่ไรสาระสําหรับคนอยางมาการเรตที่อาศัยอยูในสลัมคิเบระ  การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายชวยทํา
ใหเกิดการสะทอนความคิดเห็นที่ชัดเจนและทรงพลัง ดังนั้น จึงถึงเวลาแลวที่จะตองสรางรากฐานที่มั่นคงให
กฎหมายและใหการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนเพื่อการดํารงชีวิตของคนจน  นอกจากนี้ การทํางานจากลาง-สู-บน
และการรวมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สามารถตอบสนองความตองการและเงื่อนไขของทองถิ่น 
จะทําใหการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายมีสวนอยางสําคัญในการสงเสริมการทํางานเพื่อสิทธิมนุษยชน
แบบบน-ลง-ลาง

คณะกรรมาธิการเรียกรองใหสหประชาชาติและระบบพหุภาคีในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ ทําใหการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเปนภารกิจหลักในทศวรรษหนา การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไมใช
สิ่งที่จะเขามาแทนที่วาระดานสิทธิมนุษยชน หรือวาระเปาหมายเพื่อการพัฒนาแหงสหัสวรรษ  หรือการขจัด
ความยากจน แตเปนสิ่งที่จะชวยเสริมความพยายามเหลานี้ดวยเครื่องมือและแนวทางในการแกไขปญหา
ความยากจนและการเลือกปฏิบัติในเชิงลึกและในเชิงโครงสราง การเพิ่มความพยายามระดับสากลเพื่อการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ประกอบกับคํามั่นสัญญาอยางจริงจังในการเสริมสรางศักยภาพทาง
กฎหมายจะทําใหเกิดแผนดําเนินการที่ทรงพลังและมีพลวัตรที่จะขับเคลื่อนการตอสูกับความยากจนนับแต
บัดนี้จนถึงป ๒๕๕๘ และตลอดไป

แมจะไมสนับสนุน “แนวทางแบบแมคคีเวลลี่” ในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย แตผูเชี่ยวชาญใน
สมัยกอนอาจจะใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับความทาทายที่วา “ไมมีสิ่งใดที่ยาก หรือมีขอสงสัยในความสําเร็จ 
หรือมีอันตรายที่จะควบคุม มากไปกวาการริเริ่มการจัดระเบียบสิ่งตางๆใหม เพราะนักปฏิรูปมีศัตรูคือผูที่ได
ประโยชนในระเบียบแบบเดิม และผูที่เพิกเฉยตอการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความกลัวศัตรูที่ไดประโยชน
จากกฎหมาย และขอสงสัยของมนุษยที่ไมเชื่อในการเปลี่ยนแปลงจนกวาจะไดประสบการณตรงดวยตนเอง 
ดวยเหตุนี้ ในทุกโอกาสที่สามารถโจมตีนักปฏิรูปได ศัตรูของนักปฏิรูปจะกระทําดวยความกระตือรือลน 
สวนคนที่เหลือก็จะปกปองนักปฏิรูปอยางไมเต็มใจ ซึ่งทําใหนักปฏิรูปตกอยูในภาวะอันตราย
                                                                                                                                                              Niccolo Machiavelli

คณะกรรมาธิการมีมติเปนเอกฉันทใหจัดทําขอเสนอแนะและหลักการเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการ
เสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และระดับประเทศ โดยมุงเนนการปฏิบัติในระดับ
ทองถิ่นและระดับประเทศ เราพยายามสรางความตระหนักในความสําคัญของการเสริมสรางศักยภาพทาง
กฎหมายและทําใหเกิดการขับเคลื่อนของรัฐบาล สถาบันระหวางรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
แตเราไมสามารถและไมตองการบงการวาสิ่งใดที่ตองทํา เพราะความสําเร็จของนโยบายสาธารณะจะเกิดขึ้น
ได รัฐบาลและนักการเมืองจะตองมีความรูสึกเปนเจาของอยางเต็มที่ นอกจากนี้ การเสริมสรางศักยภาพทาง
กฎหมายยังจําเปนตองอาศัยแนวทางการดําเนินการที่กวางขวางครอบคลุมและใชกระบวนการลาง-สู-บน
แผนระดับสากลที่คณะกรรมาธิการเสนอมุงเนนที่การสรางความรูสึกเปนเจาของในทางการเมือง และการ
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สนับสนุนกระบวนการปฏิรูประดับทองถิ่นและระดับประเทศที่อยูบนพื้นฐานของความรูเชิงประจักษและ
การวิเคราะห  การทําใหการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายมีความสําคัญในทางการเมืองจําเปนตองอาศัย
ยุทธศาสตรทางการเมืองที่ชาญฉลาด ดังนั้น จึงควรมีการรวมตัวกันของประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลัง
พัฒนาเพื่อทําใหวาระการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายมีความสําคัญและสหประชาชาติจะไดนําเขาสูที่
ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ ครั้งที่ ๖๓ ซึ่งจะเริ่มในเดือนกันยายน ๒๕๕๑ เพื่อการหารือและมีขอมติ

การทําใหการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายเปนเวทีที่เปดกวาง
คณะกรรมาธิการเรียกรองใหองคกรพหุภาคี มูลนิธิ การเคลื่อนไหวระดับรากหญาและองคกรภาคประชา
สังคม บริษัทสารสนเทศและการสื่อสาร และองคกรภาคประชาชนอื่นๆ รวมกันจัดเวทีและการประชุมระดับ
โลกเพื่อการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจน ที่ประชุมเหลานี้ซึ่งไดรับการออกแบบใหเปน
เครือขายและประชาคมทางสังคมและวิชาชีพจะทําใหเกิดการเขาถึงและมีความครอบคลุมอยางแทจริง และ
จะทําใหคนที่สนใจจากทั่วโลกมีปฏิสัมพันธตอกัน ที่ประชุมระดับโลกควรจัดขึ้นเพื่อสรางความตระหนัก
และสํารวจสถานะความกาวหนาจากทั่วโลก

การสรางความเห็นชอบทางการเมืองรวมกันในระดับภูมิภาค : ขอตกลงวาดวยการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมายใหคนจน
คณะกรรมาธิการเชื่อวาองคกรทางการเมืองในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เชน สหพันธแอฟริกา ประชาคม
เศรษฐกิจแหงรัฐแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS)   สมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) 
เขตการคาเสรีในเอเชียใต (SAFTA) องคการรัฐอเมริกัน (OAS) และกลุมตลาดรวมอเมริกาใตตอนลาง ควร
เปนหลักในกระบวนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย เราเรียกรองใหองคกรเหลานี้เริ่มการเสวนาเกี่ยวกับ
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายในหมูประเทศสมาชิก โดยใชหลักการและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
เปนกรอบดําเนินการ นอกจากนี้ผูแทนสหประชาชาติและสมาชิกคณะกรรมาธิการในแตละภูมิภาคยัง
สามารถใหการสนับสนุนตามความจําเปนและตามที่ไดรับการรองขอ นโยบายเพื่อนบานของสหภาพยุโรปที่
ใหสิทธิพิเศษแกเพื่อนบานเกิดจากการมีขอตกลงและคานิยมรวมกันจะเปนแรงบันดาลใจใหเกิดขอตกลง
ระดับภูมิภาค

องคกรในภูมิภาคควรไดรับการสนับสนุนการสรางผลผลิตของตน เชน
 เอกสารขอแนะนําและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับประเทศสมาชิก
 การสรางความเชื่อมโยงระหวางเอกสารนโยบายและมาตรฐานกับหลักเกณฑการปฏิบัติระดับประเทศ
 โครงการความรวมมือระดับภูมิภาค
 มาตรฐานทางสถิติ  ตัวชี้วัด  และเปาหมายรวมกัน
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สิ่งเหลานี้มีแนวโนมจะแตกตางกันไปในแตละภูมิภาคแตจะอยูบนพื้นฐานของความเห็นชอบรวมกัน รวมถึง
สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนสากล นอกจากนี้ ในแตละภูมิภาคสามารถทําขอตกลงเพื่อการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียหลักในภูมิภาคดวยการใชองคประกอบดังกลาวขางตนทั้งหมด
หรือแตเพียงบางสวน

การสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายในระดับประเทศ
บางประเทศมีพยายามที่จะทําใหระเบียบกฎหมายมีความครอบคลุมมากขึ้นอยูแลว เพื่อใหโอกาสที่ดีขึ้นแก
คนจนและผูที่ถูกกีดกัน คณะกรรมาธิการเรียกรองใหหนวยงานพหุภาคีและตัวแสดงอื่นๆ ใหการสนับสนุน
นโยบายและความรูทางวิชาการแกการความริเริ่มดังกลาวมากขึ้นเมื่อไดรับการรองขอ โดยในลําดับแรก
หนวยงานพหุภาคีควรนําหลักการและขอเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ไปหารือเพื่อกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน
แนวทางในการดําเนินการตามนโยบาย (ในขณะเดียวกันเพื่อใหมีมุมมองและแนวทางที่แตกตางภายใตกรอบ
ความคิดเดียวกัน)  แผนการดําเนินการตามนโยบายที่มีความสอดคลองกันจะนําไปสูการจัดทําแผนการลงทุน
และการใหความชวยเหลือที่เปนไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของการจัดสรรหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน นอกจากนี้ กระบวนการแบบเดียวกันนี้สามารถดําเนินการไดในหมูประเทศผูใหและองคกรเอกชน
ระหวางประเทศ ทั้งนี้ กระบวนการควรมุงเนนประสิทธิผลการใหความชวยเหลือ การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อการพัฒนา และแผนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายใหคนจน ในขณะเดียวกันนโยบายควรทําใหเกิด
วิวัฒนาการตามกาลเวลาบนพื้นฐานของการเรียนรูจากประสบการณและบทเรียนในอดีต

กิจกรรมการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
การนําการปฏิรูปการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไปปฏิบัติโดยใชแนวทางการดําเนินการอยางเปนขั้นตอน
จําเปนตองมีการดําเนินการและมาตรการทางนโยบายที่หลากหลาย โดยมีตัวอยางกิจกรรมที่เปนรูปธรรม 
ดังนี้

การขับเคลื่อนผูมีสวนไดเสีย : เมื่อสามารถแยกแยะผูมีสวนไดเสียที่สําคัญไดแลวจะตองนํามาประชุมรวมกัน
เพื่อใหความเห็นชอบตอกระบวนการและหลักการที่จะเปนเสนอแนะใหแกแผนการเสริมสรางศักยภาพทาง
กฎหมาย สิ่งจําเปนตอการดําเนินการ ไดแก การจัดตั้งกลไกความรวมมือ การยอมรับในพิธีสารหรือความตก
ลง การสรางความชัดเจนของบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ และความเห็นชอบรวมกันในกระบวนการ
ปฏิรูป

การวิเคราะหการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย : การสํารวจในเบื้องตนเพื่อการวิเคราะหสิ่งแวดลอมและ
บริบทแวดลอมจําเปนตองใชการประเมินโดยละเอียดรอบคอบ การวิเคราะหควรมุงเนนไปที่สถาบันทั้งใน
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และนอกระบบ ประโยชนและปฏิสัมพันธของสถาบัน และการวิเคราะหจะตองแยกแยะนโยบาย กฎหมาย 
ประเด็นปญหาในเชิงสถาบัน รวมถึงทรัพยสิน ชองวางของทรัพยากร ขีดความสามารถ และเครื่องมือ

การวางแผนปฏิบัติการ :  จําเปนตองมีการพัฒนาเปาหมาย วัตถุประสงค ยุทธศาสตร และการเขาแทรกแซง
เฉพาะกรณีเพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย  โดยมีประเด็นสําคัญไดแก 
ลําดับขั้นตอนและเงื่อนเวลา ขอจํากัดดานทรัพยากร การสรางกรอบการติดตามประเมินผล และการสราง
ความสมดุลระหวางกระบวนการและผลผลิตเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อน

กิจกรรมนํารอง :  ควรอยูบนพื้นฐานของการสราง “ความสําเร็จโดยเร็ว” ในพื้นที่ที่มีความเปนไปได ซึ่ง
วิธีการเชนนี้จะสามารถใชเปนตัวอยางของความสําเร็จและสรางความนาเชื่อถือใหแกแผนการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมาย
การขยายผล :  การขยายผลการดําเนินกิจกรรมและการเขาไปแกไขปญหาที่มีความยุงยากจะตองไดรับการ
สนับสนุนดวยการสรางความตระหนักในความสําเร็จในอดีต การสรางความรูสึกรวม และการทําให
กระบวนการปรึกษาหารือมีความเขมแข็ง

การสรางความเปนสถาบันใหกับการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการเปลี่ยนแปลง :  การสรางความกาวหนาใน
การปฏิรูปขั้นพื้นฐานโดยใชประสบการณจากกิจกรรมนํารองและการขยายผล เพื่อปฏิรูปองคกรและ
กฎเกณฑที่เปนบริบทของสถาบัน

คณะกรรมาธิการใหคําแนะนําวาควรมีการจัดตั้งกลไกทางการเงินที่อุทิศตนเพื่อการสนับสนุนนโยบายของ
ภูมิภาคและประเทศและขีดความสามารถในการพัฒนางาน  นอกจากนี้ กลไกตางๆควรใชหลักเกณฑที่
ชัดเจนในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย และเนื่องจากคณะกรรมาธิการมีหนาที่ในการพัฒนานโยบาย
อยางกวางขวางจึงไดเรียกรองใหโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติและธนาคารโลกจัดทําแผนที่เปนรูปธรรม
ภายใตการหารือกับหนวยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวของ เชน ศูนยเพื่อการตั้งถ่ินฐานมนุษยแหงสหประชาชาติ 
(UN-HABITAT) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)   และองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (ILO) ซึ่งเปนองคกรภาคประชาสังคมและผูใหความชวยเหลือแบบทวิภาคี โดยโครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติและธนาคารโลกจะจัดทําแผนการสนับสนุนโครงการนํารองในหลายประเทศบนพื้นฐาน
ของความสมัครใจ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการไดเรียกรองใหโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติจัดตั้งและ
เปนผูนําคณะกรรมการสากลเพื่อการกํากับดูแล หรือ “กลุมเพื่อน” เพื่อสรางใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและ
ติดตามแผนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
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ตัวแสดงระหวางประเทศจําเปนตองใหการสนับสนุนการสะสมองคความรูและการเรียนรูในระดับโลกบน
พื้นฐานของประสบการณและการประเมินผลและผลกระทบ องคประกอบสําคัญไดแกโครงการแลกเปลี่ยน
เพื่อการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายระหวางกลุมเพื่อนทั่วประเทศ โดยจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
ที่ไดกําหนดไวเพื่อใหเกิดแผนที่มีคุณลักษณะและโอกาสในการเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู

คณะกรรมาธิการสนับสนุนใหมีการสรางสํานักงานเลขาธิการในโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติเพื่อการ
ประสานงานและการบริหารจัดการองคความรู โดยตัวแสดงตางๆ จะถูกผนวกเขามาโดยเครือขายองคความรู
และประชาคมผูปฏิบัติ นอกจากนี้ นโยบายและแผนงานในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายควรไดรับ
การบอกกลาวและแนะนําโดยกระบวนการทางการเมือง ความคิดริเริ่ม และความกาวหนาในระดับประเทศ
ดังกลาวขางตน

การรักษาภาพสะทอนของการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไมเพียงตองการภาพสะทอนของผูปฏิบัติ แตยังตองการประโยชนจาก
การเรียนรูในเชิงสถาบัน ในระดับทองถิ่นหลักสูตรของโรงเรียนที่สอนเด็กเกี่ยวกับวิถีชีวิตและสิทธิ
มนุษยชนจะทําใหเด็กเกิดความรูสึกเปนพลเมืองไดดวยตนเอง ในระดับสากลและระดับมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรการพัฒนาและเครือขายการวิจัยและการเรียนการสอนจําเปนตองอาศัยความรูในการเสริมสรางศักยภาพ
ทางกฎหมายและการเปดใจของผูกําหนดนโยบายในอนาคต และเนื่องนักวิชาการมีแนวโนมที่จะแบงเปน
กลุมตางๆ ดังนั้น แนวคิดเชนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายจึงเปนสวนหนึ่งในการหลอมรวม และทํา
ใหมหาวิทยาลัยกลับมามีบทบาทในเวทีสาธารณะไดอีกครั้งหนึ่ง ดวยเหตุนี้ ปจจัยเรื่องเงินและจิตใจจึงเปน
สิ่งจําเปน

การสรางกลไกเพื่อสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
การสรางกลไกสามารถทําไดตั้งแตการสรางกฎเกณฑจนถึงความรวมมือในการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยน
องคความรู ซึ่งจําเปนตองสะทอนใหเห็นลักษณะทางการเมืองของการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายและ
ทําใหเกิดความเปนเจาของอยางแทจริง นอกจากนี้ แทนที่จะสรางสถาบันและโครงสรางใหมเครื่องมือเหลานี้
ควรอาศัยองคกรที่มีอยูเดิม การสรางกฎเกณฑที่เปนสากลควรดําเนินการตอจากกระบวนการทางการเมือง
ระดับภูมิภาคและความพยายามในการปฏิรูปของประเทศ และควรมีการแจงผลการดําเนินการอยาง
ตรงไปตรงมาเพื่อทําใหกรอบกฎเกณฑสากลไดรับความเชื่อถือบนพื้นฐานของประสบการณจริงและ
กระบวนการทางนโยบายในระดับภูมิภาค

ก)  การสรางกฎเกณฑจากขอตกลงสากลวาดวยการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
ในขณะที่สิทธิของแรงงานไดรับการยอมรับตามขอตกลงและอนุสัญญาระหวางประเทศผานองคการแรงงาน
ระหวางประเทศอยางชัดเจน แตสิทธิทางทรัพยสินและสิทธิในการประกอบกิจการและหลักการเขาถึงความ
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ยุติธรรมกลับไมเคยไดรับการกําหนดไวในรายละเอียดนอกเหนือจากการใชกลาวอางถึงหรือใชเปนหลักการ
ทั่วไป คณะกรรมาธิการเสนอแนะวาควรจัดใหมีการเสวนาเพื่อสรางกรอบความคิดดานสิทธิมนุษยชนใหกับ
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งผลลัพธสุดทายอาจจะเปนขอตกลงสากลวาดวย
การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบรวมกันในภูมิภาคตามที่ไดอธิบายไวขางตน 
ขอตกลงดังกลาวควรเปนที่เขาใจไดอยางกวางขวาง โดยทําใหผูอานระดับกลางเขาใจไดวาสิทธิหลักตามแนว
ทางการเสริมสรางศักยภาพเปนสิทธิมนุษยชนที่สําคัญเชนเดียวกับเสรีภาพในการพูด การลงคะแนนเสียง 
และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ขอตกลงดังกลาวควรจะใหความหมายของหลักการสําคัญที่รัฐควรมีและให
แนวทางวาควรจะนํามาปฏิบัติไดอยางไร นอกจากนี้ ขอตกลงหรืออาจเปนปฏิญญาวาดวยการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมายสมควรไดรับการพิจารณาโดยที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมาธิการแนะนําวาปฏิญญาดังกลาวควรตั้งอยูบนพื้นฐานของประสบการณจากความคิดเริ่มที่จัดทํา
ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ตามที่ไดวางแนวทางไวในบทนี้เพื่อที่จะไดรับแรงสนับสนุน
ทางการเมือง

ข) ผูพิทักษคนจน
การแตงตั้ง “ผูพิทักษคนจน” จะเปนการสงสัญญาณอันทรงพลังไปยังคนจนทั่วโลกวามีผูรับฟงขอหวงใยของ
พวกเขาเกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย ซึ่งเปนสิ่งที่จะเชื่อมโยงการปฏิบัติในระดับโลกกับ
ระดับทองถิ่นเขาดวยกัน ในระดับทองถิ่นและระดับประเทศผูพิทักษคนจนมีบทบาทสําคัญในการทําใหคน
จนมีสิทธิมีเสียงและในการสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย โดยประชาคมระหวางประเทศ
สามารถตัดสินใจวาผูพิทักษคนจนจะอยูภายใตแนวคิดผูพิทักษสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกับที่กําหนดไวใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิและความรับผิดชอบของปจเจกบุคคล กลุมบุคคล และองคกรของสังคมในการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานหรือไม ซึ่งสิ่งนี้จะทําใหเกิดคํามั่นสัญญาอยาง
จริงจังของประชาคมระหวางประเทศในการใหการสนับสนุนผูพิทักษคนจนและจะชวยปกปองคนจนจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชน อยางไรก็ตาม ในระดับโลกก็สามารถมีผูพิทักษคนจนไดเชนกันและจะเปนการทํา
หนาที่ที่มีเกียรติโดยไมมีอํานาจหนาที่อยางเปนทางการและไมมีหนาที่อื่นใดนอกจากเพื่อดึงความสนใจของ
คนจนและแสดงใหเห็นวาการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายสามารถชวยใหชีวิตของเขาดีขึ้น ผูพิทักษคน
จนระดับโลกสามารถทํางานตามคํารองขอขององคการเพื่อคนจนเพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นปญหาตามแผนการ
ระดับชาติและระดับระหวางประเทศ และใหการสนับสนุนและเผยแพรแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคที่
คนจนประสบเกี่ยวกับสิทธิทางทรัพยสิน สิทธิของแรงงาน และสิทธิทางธุรกิจ โดยกระบวนการพุงเปาไปที่
การกําหนดและการสรางความริเริ่มของทองถิ่นและการหาแนวทางแกไขปญหาที่สรางสรรค ในระยะ
เริ่มแรกสมาชิกบางทานในคณะกรรมาธิการอาจถูกรองขอใหเปนผูพิทักษคนจน
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ค)  สํานักจัดการองคความรูวาดวยการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
สถาบันใดสถาบันหนึ่งอาจไดรับมอบหมายใหมีสํานักจัดการองคความรูและประสบการณและเปดใหเขาถึง
ไดโดยทุกกลุมที่มีความสนใจ สํานักนี้จะดําเนินการวิจันโยบาย การประเมินผล การจัดทํารายงานโครงการ 
และเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ โดยมีความเชื่อมโยงกับเครือขายทางวิชาการเดิมหรือที่ตั้งขึ้นใหมเพื่อการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมาย และควรไดรับการสนับสนุนใหทําวิจัยทางวิชาการและควรเห็นชอบรวมกันในการทํา
แผนการวิจัย

ง)  ความเปนหุนสวนของรัฐและเอกชนเพื่อการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย
ดวยความตระหนักในความยุงยากของการปฏิรูป การทาํหนาที่ และการใหบริการอยางกวางขวาง  คณะกรรมาธิการ
จึงใหคําแนะนําวาควรมีการจัดตั้งหุนสวนระหวางภาครัฐและเอกชนในระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งจะ
เปนการนําหนวยงานท่ีมีทรัพยากรและความรูที่เกี่ยวของมาสนับสนุนรัฐบาลและตัวแสดงอื่นในการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมาย ความเปนหุนสวนดังกลาวจะชวยใหเกิดการผนึกกําลังขององคกรพหุภาคี สถาบัน
ทางการเงิน หนวยงานที่เกี่ยวของการจัดทําระบบแผนที่และภูมิศาสตรสารสนเทศ ผูใหบริการทางกฎหมาย 
องคกรภาคประชาสังคมและองคกรชุมชน มูลนิธิ และอื่นๆ

จ) การสนับสนุนภาคธุรกิจตามแผนการสงเสริมศักยภาพทางกฎหมาย
ภาคธุรกิจมีอิทธิพลตอธรรมเนียมปฏิบัติและกฎเกณฑมากยิ่งขึ้น จึงมีบทบาทอยางสําคัญในการสนับสนุน
แผนการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย ขอตกลงของสหประชาชาติในฐานะที่เปนความริเริ่มความรวมมือ
ภาคประชาชนที่ใหญที่สุดมีบทบาทสําคัญในการสรางแรงสนับสนุนจากภาคธุรกิจทั่วโลกเพื่อทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบสําหรับการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย

ฉ) ความริเริ่มในการสนับสนุนองคความรูระดับรากหญาและนวัตกรรมทางสังคม
คณะกรรมาธิการแนะนําใหมีการสงเสริมสนับสนุนองคความรูระดับรากหญาและการเผยแพรขอมูลนวัตกรรม
ทางสังคมในการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย ความริเริ่มดังกลาวควรมีความครอบคลุมองคการและ
เครือขายที่คนจนมีสวนรวมตั้งแตสถาบันทางศาสนา สมาคมชาวนา ไปจนถึงเครือขายผูหญิง การทําใหเกิด
การยอมรับและเห็นคุณคาสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การใหรางวัล การจัดพิมพเผยแพร การสนับสนุน
ทางการเงินและทางวิชาการ สิ่งนี้สามารถเชื่อมโยงกับขอเสนอการสรางพื้นที่เพื่อการเขาถึงการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมาย
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กลยุทธสําหรับผูชนะและผูนําการเปลี่ยนแปลง
ความสําเร็จในการนําการปฏิรูปการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไปปฏิบัติ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตอง
ขับเคลื่อนและคิดอยางสรางสรรควาจะสรางนโยบายเหมาะสม เปนประโยชน และเปนที่ยอมรับไดภายใต
บริบทแวดลอมที่ตนทํางานอยู ทางเลือกสําหรับยุทธศาสตรและกลยุทธตอไปนี้อาจชวยใหบรรลุเปาหมายได

การคนหาแนวทางของตนเอง :  ประสบการณระหวางประเทศเปรียบเทียบมีอยูอยางมากมาย แตไมมีสูตร
สําเร็จสําหรับการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมาย วิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมในบริบทหน่ึงอาจกลายเปน
ขอผิดพลาดอยางสิ้นเชิงในอีกบริบทหนึ่ง

การคิดอยางเปนระบบและดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป :  การเสริมสรางศักยภาพตองมีการเปลี่ยนแปลง
อยางเปนระบบ แตการเปลี่ยนแปลงอยางเฉียบพลันรุนแรงมักจะไมประสบความสําเร็จ

การมองการณไกลแตลงมือกระทําโดยเร็ว :  ประเด็นปญหาเกี่ยวกับความยุติธรรม แรงงาน และที่ดินมีความ
สลับซับซอนและไมขึ้นอยูกับแนวทางเดิมที่มีการจัดทําโครงการเปนรอบสามป อยางไรก็ตาม การปฏิรูป
ตองทําใหเกิดการพัฒนาที่เปนรูปธรรมอยางรวดเร็วพอสมควรเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนในการเสริมสราง
ศักยภาพทางกฎหมาย

การสนับสนุนการรวมตัวของคนจนแตไมปลอยใหเปนอิสระ :  สิ่งที่อันตรายคือการชวยเหลือกลุมคนเหลานี้
อาจจะเปนสาเหตุทําใหกลุมคนเหลานี้ไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนทาง
การเงินมากกวาไดรับการตรวจสอบจากสมาชิกของกลุม

การทุมเททรัพยากรเพื่อสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมและการประสานงาน :  ในขณะที่การแกไขปญหา
ในเชิงวิชาการมักจะดึงดูดความสนใจของผูสนับสนุนทางการเงินและรัฐบาล แตการพัฒนาขีดความสามารถ
ของกลไกการมีสวนรวมและการประสานงานมักไดรับการประเมินคาต่ําและไมไดรับเงินทุนสนับสนุน

การทําใหเกิดประสิทธิผลที่ครอบคลุม :  หากปราศจากการรณรงคสนับสนุนอยางเต็มที่ ผูสมควรไดรับ
ประโยชนก็อาจไมไดรับประโยชน

การทําใหมีการเขาถึงขอมูลขาวสาร :  การเขาถึงขอมูลขาวสารทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจและใช
ประโยชนสิทธิของตนไดดีขึ้น เชน ในการปกปองสิทธิการครอบครองที่ดิน หรือการตอสูกับการกีดกันการ
ทํางาน
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การใชภาษาทองถิ่นที่เรียบงาย :  องคประกอบที่สําคัญในการสรางความเปนเจาของการปฏิรูปของประเทศ
คือภาษากลาวคือ การสนทนา การถกเถียง และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตองจัดทําเปนภาษาทองถิ่น และ
ตองจัดทําเอกสารทางกฎหมายใหชัดเจนและเปนภาษาที่คนธรรมดาทั่วไปใชกัน

การทํางานรวมกับเจาหนาที่กึ่งวิชาชีพ :  มีชองทางมากมายในการสรางเจาหนาที่กึ่งวิชาชีพรุนใหมที่ไดรับ
การฝกอบรมและไดรับการรับรองใหทําหนาที่ตอบสนองความตองการของคนจนในการขอรับบริการรายวัน 
โดยเจาหนาที่กึ่งวิชาชีพไมจําเปนตองไดรับการศึกษาขั้นสูงในสาขาวิชาชีพนั้น เพราะอาจไมเหมาะสม 
สิ้นเปลืองคาใชจาย และวิชาที่เรียนไมมีความเกี่ยวของกับการใหบริการลูกคา

การรวมการใหบริการ :  เปนยุทธวิธีการคิดคํานวณความคุมคาเพื่อใหประโยชนที่เปนรูปธรรมแกคนจน 
ตัวอยางเชน การทําบัตรประจําตัวประชาชนพรอมกับโครงการฉีดวัคซีน

การมีความยืดหยุน :  คือการใชกลยุทธความไดเปรียบเมื่อมีโอกาสโดยไมตองถูกจํากัดอยูกับปฏิทินหรือ
แผนการดําเนินงาน

ช) การกําหนดวันสากลเพื่อการเสริมสรางศักยภาพใหคนจน
วันพิเศษเพื่อการเสริมสรางศักยภาพใหคนจนสามารถกําหนดไวในปปฏิทินของสหประชาชาติได ซึ่งจะชวย
สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพใหคนจนโดยการจัดกิจกรรมในทองถิ่นทั่วโลก และจะชวยเนนย้ําเรื่อง
สิทธิที่สําคัญและจําเปนตอการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายในทุกป นอกจากนี้ยังชวยใหเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวของกับการเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายมีความโดดเดนอีกดวย

ผูที่สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพใหคนและชุมชนที่ยากจนจะไดคํายกยองและการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการ
และกลุมคนและสถาบันที่กําลังขยายตัวมากขึ้นทุกวันหลังจากที่ไดเรียนรูแนวความคิดที่นําเสนอไวในรายงาน
ฉบับนี้ แตสิ่งที่สําคัญกวานั้นคือการไดรับการยกยองจากผูที่เขาไดเขาไปสัมผัสและมีความพึงพอใจในการ
ใหความชวยเหลือคุมครอง และในทามกลางทางเลือกที่สิ้นหวังก็เปนความหวังที่จะชวยสรางความเจริญมั่ง
คั่งใหแกมนุษยชาติ
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“การขจัดความยากจนมีความสําคัญไมใชเพียงเพราะเปนเรื่องของความเมตตาสงสาร  แตเศรษฐกิจโลกยังไดรับ
ประโยชนอยางมหาศาลจากการชวยใหคนหลุดพนจากสภาวะการพึ่งพิงมาสูการมีสวนรวมอยางเต็มที่...  อํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมาธิการแสดงใหเห็นถึงความกลาหาญและมีความสําคัญเพราะการเสริมสรางศักยภาพทาง
กฎหมายคือคลังอาวุธของโลกในการตอสูเพื่อรักษาและทําใหชีวิตมนุษยดีขึ้น”

เมเดลีน  อัลไบรท

“กฎหมายไมใชสิ่งที่สรางขึ้นไดในมหาวิทยาลัย  แตเปนสิ่งที่จะตองคนพบ  คนจนมีขอตกลงซึ่งกันและกันและมี
สัญญาประชาคมอยูแลว  ดังนั้น สิ่งที่จะตองทําคือ การสรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหแกการทําสัญญาเหลานี้  เพื่อ
สรางระบบกฎหมายที่เปนหนึ่งเดียวและทุกคนใหการยอมรับและเคารพ”

เฮอรนันโด  เดอ โซโต

“ความตั้งใจของเราและความปรารถนาของผูที่ตอสูเพื่อเปลี่ยนสินทรัพยที่ถือครองอยู ใหเปนทรัพยสินที่มีคาจะตอง
ไมถูกละเลย”

เบนจามิน  มคาพา

“คนจนมีชีวิตอยูโดยไมมีความหรูหราฟุมเฟอย  สิทธิทางกฎหมายที่มีประสิทธิผลเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน  
การที่คนจนถูกกีดกันไมใหเขาถึงกฎหมาย  ทําใหไมมีโอกาสพัฒนาชีวิตความเปนอยู และทําใหการพัฒนาของ
ประเทศยากจนหยุดชะงัก”

โคลทิลด  เมเดเกน

คณะกรรมาธิการเสริมสรางศักยภาพใหคนจนมีความสนใจในความสัมพันธระหวางการกีดกัน  ความยากจน และกฎหมาย  โดย
ไดดําเนินงานในประเทศกําลังพฒันาและประเทศพัฒนาแลว  ไดแก  แคนาดา  เดนมารก  อียิปต  ฟนแลนด  กัวเตมาลา  นอรเวย  
สวีเดน  แอฟริกาใต  แทนซาเนีย และ สหราชอาณาจักร  โดยมีโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ในนิวยอรคเปน
เจาภาพ

ประธานรวมไดแก เมเดลีน  อัลไบรท  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา  และเฮอรนันโด  เดอ ซาโต  
นักเศรษฐศาสตรชาวเปรู ไดนําผูกําหนดนโยบายและนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาทํางานรวมกัน

การเสริมสรางศักยภาพทางกฎหมายไมใชเรื่องของการใหความชวยเหลือ  แตเปนเรื่องของการทําใหคนจนสามารถหลุดพนจาก
ความยากจนดวยการใชนโยบายและการปฏิรูปสถาบันที่ชวยเพ่ิมโอกาสและความคุมครองตามกฎหมาย

http://www.undp.org/legalempowerment


