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ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ ชัย
การประชุมครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ในการจัดเวทีสาหรับการอภิปรายในเชิงวิชาการและในทางปฏิบตั ิเกี่ยวข้ องกับประเด็น
ปั ญหาสาคัญเกี่ยวข้ องกับกฎหมายครอบครัวและสิทธิของเด็กซึง่ นักกฎหมายต้ องเผชิญในยุคปัจจุบนั โดยสาระสาคัญ ของ
การประชุมครัง้ นี ้ คือ ความจริ ง, ความคาดหวัง, และความหวังในอนาคต (Realities, Expectations and Hope)เกี่ยวกับ
กฎหมายครอบครัวในมุมมองจากหลายๆด้ าน การประชุมครัง้ นี ้ประกอบไปด้ วยนักกฎหมายจากนานาประเทศ เช่น ผู้
พิพากษา, อัยการ, ทนายความ และนักสิทธิมนุษยชน และครอบคลุมประเด็นปั ญหาต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นปั ญหา
การอุ้มบุญ (surrogacy), ประเด็นการค้ ามนุษย์ (trafficking) , การอุปการะเลี ้ยงดูครอบครัวและเด็กที่ตกอยูใ่ นความ
ลาบาก (support for families and children in distress) การเจรจาทีม่ ีประสิทธิภาพระหว่างลูกความ ทนายความ
และเด็ก (Effective Negotiations and Understanding between the Client, Lawyer and Child) การคุ้มครอง
สมาชิกครอบครัวผู้เปราะบาง (the Protection of Vulnerable Members of the Family) การสร้ างความห่างเหินและ
ภาวะแปลกแยกให้ แก่เด็ก (Estrangement and Alienation), สือ่ สังคมออนไลน์และเทคโนโลยีซงึ่ มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินคดีครอบครัว (Social Media and Technology in Family Law Practice) และกฎหมายครอบครัวในทศวรรษ
ข้ างหน้ า (Family Law in the Next Decade)
การประชุมวันแรก (วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓- ๑๗:๓๐ นาฬิกา)
หัวข้ อการประชุมวันนี ้ คือ “ความท้ าทายของสนธิสญ
ั ญาและกฎหมายครอบครัวระหว่างประเทศ” (Challenges of
International Family Law and Conventions) โดยมีวิทยากรจานวน ๖ ท่านมาอภิปรายแลกเปลีย่ นความเห็น ซึง่ ล้ วน
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่างๆ ได้ แก่ ประเทศศรี ลงั กา ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และประเทศจีน โดยสาระสาคัญของการประชุมจะกล่าวถึงความสาคัญของสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองสิทธิของเด็ก โดยเฉพาะในสถานการณ์ทมี่ ีการเคลือ่ นย้ ายเด็กจากประเทศหนึง่ ไปอีกประเทศหนึ่ง,
สนธิสญ
ั ญาหลักอื่นๆ ในมุมมองของภาคีสมาชิกของสนธิสญ
ั ญากรุงเฮก, และความสาคัญของสนธิสญ
ั ญาจากมุมมองของ
ผู้ปฏิบตั ิในประเทศที่ต้องการจะเข้ าเป็ นภาคีสมาชิกของสนธิสญ
ั ญาดังกล่าว เป็ นต้ น
การประชุมวันที่สอง (วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘ – ๑๗ นาฬิกา)
หัวข้ อการประชุมวันนี ้แบ่งออกเป็ นหลายหัวข้ อดังต่อไปนี ้
๑. เราพ่ายแพ้ ในการต่อสู้เพื่อเรี ยกร้ องสิทธิของเด็กแล้ วหรื อไม่ (Have

We Lost the Battle on Children’s

Rights?)

การประชุมวันนี ้เริ่มต้ นด้ วยการบรรยายที่สาคัญ (Keynote Presentation) โดยได้ รับเกียรติจาก Honourable
John Pascoe (อธิบดีศาลครอบครัวของประเทศออสเตรเลีย) มาบรรยายและให้ ความเห็นของท่านเกี่ยวกับ
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ประวัติศาสตร์ ในการต่อสู้เพื่อสิทธิเด็กจากอดีตถึงปั จจุบนั ความเปลีย่ นแปลงและความท้ าทายทีเ่ กิดขึ ้นซึง่ ส่งผล
ต่อสิทธิของเด็กในปั จจุบนั และในอนาคต
๒. การค้ ามนุษย์ในกลุม่ ที่เปราะบาง (Trafficking of the Vulnerable)
กระบวนการค้ ามนุษย์เกิดขึ ้นได้ ทงกั
ั ้ บผู้ใหญ่และเด็ก และเกิดขึ ้นทังในชนบทที
้
่หา่ งไกลชุมชนหรือในเมืองต่างๆ
ทัว่ โลก บุคคลผู้ตกเป็ นเหยื่อกระบวนการค้ ามนุษย์อาจจะมีความแตกต่างทังในด้
้ านพื ้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ
และระดับการศึกษา และอาจจะมีร่องรอยพยานหลักฐานหรื ออาจจะไม่มกี ็ได้ อาชญากรผู้ค้ามนุษย์จะใช้ วิธีการ
เฉพาะในการคัดเลือกและควบคุมเหยื่อให้ ตกอยูใ่ นภาวะจายอมต้ องถูกใช้ แรงงานหรื อการค้ าบริ การทางเพศ การ
บรรยายในหัวข้ อนี ้ได้ รับเกียรติจากวิทยากร คือ Ms. Ruwani Dantanarayana ทนายความจากประเทศศรี
ลังกา, Dr.Tanya Herring อาจารย์จาก Bangor University Law School, ลอนดอน ประเทศอังกฤษ, และ
Ms. Ryoko Minagawa ทนายความจากประเทศญี่ปน
ุ่ โดยการบรรยายได้ พยายามไขความลับและข้ อ
สมมุติฐานต่างๆ อันเกี่ยวข้ องกับปั ญหาการค้ ามนุษย์ในมุมมองของวิทยากร เช่น การค้ ามนุษย์ในกลุม่ ที่
เปราะบางคืออะไร? สาเหตุของปั ญหาคืออะไร? และผู้ใดบ้ างทีต่ กเป็ นเหยื่อของกระบวนการค้ ามนุษย์ดงั กล่าว?
รวมทังหนทางแก้
้
ไขปั ญหาดังกล่าว เป็ นต้ น
Dr. Tanya เสนอคานิยามของ

“เด็กผู้เปราะบาง” คือ บุคคลผู้ถกู ทารุณกรรม ถูกใช้ ประโยชน์ และถูกละเลย ซึง่
รวมถึงเด็กที่ตกอยูใ่ นความรุนแรง, อยูท่ า่ มกลางความขัดแย้ ง, ไม่มีหลักฐานการเกิด, ถูกใช้ แรงงาน, ถูกบังคับ
แต่งงาน, ปราศจากการดูแลจากพ่อแม่ และถูกใช้ หาประโยชน์จากการค้ าบริ การทางเพศ, ถูกทาให้ พิการหรื อตัด
อวัยวะ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ Dr.Tanya วิเคราะห์วา่ บุคคลผู้อพยพอาจจะมีแนวโน้ มสูงมากที่จะตกเป็ นเหยื่อของ
กระบวนการค้ ามนุษย์ Dr. Tanya นาเสนอสนธิสญ
ั ญาปาแลร์ โม่ (Palermo Convention) ในการจัดการกับ
ปั ญหาการค้ ามนุษย์ในกลุม่ ผู้เปราะบาง โดยสนธิสญ
ั ญาดังกล่าวบังคับให้ ภาคสมาชิกต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
๑.ออกนโยบายที่จะขัดขวางการค้ ามนุษย์และหามาตรการที่จะลดความต้ องการหาประโยชน์จากกลุม่ ผู้
เปราะบาง ๒. ออกมาตรการทีจ่ ะฟื น้ ฟูเยียวยาเหยื่อกระบวนการค้ ามนุษย์ และ ๓. ฟ้องและดาเนินคดีอาญากับ
ผู้กระทาผิด
ได้ ยกประเด็นความท้ าทายอันเกิดจากปั ญหาการค้ ามนุษย์ในประเทศศรี ลงั กา เช่น ความ
ยากลาบากในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดาเนินคดีกบั ผู้กระทาผิด,
ปั ญหาการค้ ามนุษย์อาจจะเป็ น
จุดเริ่ มต้ นของการกระทาผิดอาญาอื่นๆ, การกลับคาให้ การของเหยื่อ, ความล่าช้ าของกระบวนการทางกฎหมาย,
การขาดเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีความชานาญในการสืบสวนสอบสวนการกระทาผิด เป็ นต้ น นอกจากนี ้ Mr. Ruwani ยัง
เสนอข้ อแนะนาในการแก้ ไขปั ญหา คือ การเพิ่มความพยายามในการสืบสวนและดาเนินคดีกบั ผู้กระทาผิด, การ
ลงโทษผู้กระทาผิดด้ วยอัตราโทษที่ได้ สดั ส่วนเดียวกันกับการกระทาผิดอาญาร้ ายแรงอื่นๆ,
การเพิม่ ความ
พยายามในเชิงรุกทีจ่ ะค้ นหาบุคคลผู้ตกเป็ นเหยื่อในกระบวนการค้ ามนุษย์, พัฒนากระบวนการคุ้มครองเหยื่อ,
และการพยายามที่จะยกเลิกหน้ าที่ของลูกจ้ างในการชาระค่านายหน้ าแรงงานข แต่ควรเป็ นหน้ าทีข่ องนายจ้ างที่
ต้ องรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายดังกล่าว เป็ นต้ น
Mr. Ruwani
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Ms. Ryoko ได้ ยกตัวอย่างรู ปแบบกระบวนการค้ ามนุษย์ที่เกิดขึ ้นในประเทศญี่ปน
ุ่ โดยกรณีปัญหาการค้ ามนุษย์

ที่เกิดขึ ้นในประเทศญี่ปนจ
ุ่ านวนมากจะมีลกั ษณะเป็ นการค้ ามนุษย์ภายในประเทศเพื่อหาประโยชน์จากการ
บริ การทางเพศเท่านัน้ โดยมีเพียงจานวนเล็กน้ อยที่จะค้ ามนุษย์เพื่อประโยชน์ทางด้ านแรงงาน Ms. Ryoko ได้
ยกตัวอย่างกรณีปัญหาการค้ ามนุษย์ที่เกิดขึ ้นจริงในประเทศญี่ปนุ่ และได้ เสนอแนวทาง 4 p ในการแก้ ไข คือ การ
ยับยังขั
้ ดขวาง (Prevention) การฟ้องร้ องดาเนินคดี (Prosecution), การคุ้มครอง (Protection) และการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกัน (Partnership)
๓. การอุ้มบุญและความท้ าทายทางศีลธรรม (Surrogacy and Ethical Challenges)
หัวข้ อนี ้มุง่ เน้ นไปที่ความสัมพันธ์อนั ตึงเครี ยดระหว่างผู้ปกครองและแม่อ้ มุ บุญ และการตระหนักถึงความสาคัญ
ระหว่างขอบเขตทางด้ านศีลธรรมและความต้ องการของเด็ก โดยได้ รับเกียรติจากวิทยากรจานวนสีท่ า่ น คือ Ms.
Siu Lin Goh ทนายความจากประเทศมาเลเซีย, Mr. Mark Hanna ทนายความจากประเทศออสเตรเลีย,
Honorable Anne-Marie Hutchinson ทนายความจากสหราชอาณาจักรบริ เตนใหญ่และไอร์ แลนด์เหนือ
และ Mr. Joe Lynch ทนายความจากประเทศไทย
ได้ กล่าวว่าประเทศมาเลเซียเป็ นประเทศที่มคี วามหลากหลายทางเชื ้อชาติและศาสนา โดยประชากร
กว่า ๖๐% เป็ นชาวมุสลิม และอัตราการเกิดของประชากรมาเลเซียลดลงอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อัตรา
การเกิดของประชากรมาเลเซียลดน้ อยลงที่สดุ
Ms. Goh

สาหรับคนมุสลิมในประเทศมาเลเซีย การอุ้มบุญถือว่าผิดกฎหมายและไม่ได้ รับอนุญาต โดยสภาศาสนาอิสลาม
แห่งชาติของประเทศมาเลเซีย (The National Council of Islamic Religious Affairs ) ได้ ออกประกาศในปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ห้ ามการอุ้มบุญในประชากรชาวมุสลิม โดยหากมีการอุ้มบุญเกิดขึ ้น สถานะของเด็กจะเท่ากับเด็กที่
เกิดนอกสมรส (a baby out of wedlock)
สาหรับคนมาเลเซียที่นบั ถือศาสนาอื่นนัน้ กฎหมายไม่ได้ ห้ามการอุ้มบุญแต่ก็ไม่มีกฎหมายสนับสนุนหรื อรับรอง
การอุ้มบุญด้ วย ตามกฎหมายมาเลเซีย บุคคลผู้ให้ กาเนิดเด็กทารกจะเป็ นมารดาของเด็กทารกนัน้ ดังนัน้ แม่อ้ มุ
บุญก็อาจปฏิเสธทีจ่ ะส่งมอบเด็กทารกให้ แก่คสู่ ามีภรรยาที่วา่ จ้ างเธอได้ ปั จจุบนั ประเทศมาเลเซียกาลังร่าง
กฎหมายชื่อ (The Proposed Artificial Reproduction and Tissue Act) ซึง่ จะครอบคลุมประเด็นปั ญหาอัน
เกิดจากการใช้ เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ เช่น การใช้ เด็กหลอดแก้ ว, การบริ จาคไข่หรื อเสปิ ร์ม เป็ นต้ น
ได้ ยกตัวอย่างรายงานของ UN 2018 เกี่ยวกับการขายและการฉวย
ประโยชน์การค้ าทางเพศจากเด็ก ซึง่ ได้ กล่าวถึงการอุ้มบุญเพื่อประโยชน์ทางการค้ า (Commercial Surrogacy)
ไว้ วา่ “การอุ้มบุญเพื่อประโยชน์ทางการค้ าสามารถกระทาได้ หากไม่ได้ มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการค้ าขายเด็ก และ
ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ ๑. แม่อ้ มุ บุญต้ องมีสถานะเป็ นมารดาของเด็กในขณะทีเ่ ด็กกาเนิดออกมา และ
การให้ กาเนิดต้ องไม่ตกอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขหรื อหน้ าทีต่ ามสัญญาทีจ่ ะส่งมอบเด็ก ๒. การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
ให้ แก่แม่อ้ มุ บุญจะต้ องเกิดขึ ้นภายหลังกาเนิดแต่ก่อนที่จะมีการส่งมอบตัวเด็กทารก ๓. กฎเกณฑ์ตา่ งๆที่ควบคุม
Honorable Anne-Marie Hutchinson
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การอุ้มบุญจะต้ องพิจารณาผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของเด็กจากการกาหนดตัวพ่อแม่ของเด็ก
ซึง่ รวมถึงการ
พิจารณาความเหมาะสมของพ่อแม่ผ้ วู า่ จ้ าง และการคุ้มครองสิทธิในการระบุแหล่งกาเนิดและอัตลักษณ์ของตน
(rights of origin and access to identity)”
Ms. Mark Hanna ได้ กล่าวถึงคานิยามของการอุ้มบุญเพื่อประโยชน์ทางการค้ า(Commercial Surrogacy) ว่า

เป็ นกรณีที่ผ้ หู ญิงยอมรับตังครรภ์
้
และให้ กาเนิดเด็กสาหรับบุคคลหรื อคูส่ ามีภรรยา ซึง่ จะรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
หรื อมีอานาจปกครองบุตรตามกฎหมายต่อไป โดยกระบวนการเหล่านี ้จะมีคา่ ตอบแทนให้ แก่ทงแม่
ั ้ อ้ มุ บุญและ/
หรื อตัวแทนผู้ช่วยเหลือดาเนินการให้ เกิดการอุ้มบุญขึ ้น
การอุ้มบุญก่อให้ เกิดประเด็นวิพากษณ์วิจารณ์วา่ เป็ นการทาให้ ผ้ หู ญิงและเด็กเหมือนสิง่ ของ
และอาจจะ
ก่อให้ เกิดประเด็นปั ญหาทางกฎหมายว่าผู้ใดจะเป็ นพ่อแม่โดยชอบด้ วยกฎหมายของเด็ก Ms. Hanna ได้
ยกตัวอย่างกรณีปัญหาเกี่ยวกับการอุ้มบุญที่เกิดขึ ้นในประเทศต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการต่อสู้ถกเถียงกันว่าผู้ใด
จะมีสทิ ธิโดยชอบด้ วยกฎหมายในตัวเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญเพือ่ การค้ า
Ms. Hanna ยังได้ สรุ ปข้ อกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นการอุ้มบุญในประเทศออสเตรเลียว่า

๑. ห้ ามการอุ้มบุญเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้ าที่เกิดขึ ้นในประเทศทังสิ
้ ้น ๒. มลรัฐจานวน ๒ มลรัฐ และ ๑ อาณาเขต ออกกฎหมายทีจ่ ะทา
ให้ การอุ้มบุญเป็ นความผิดทางอาญา และกฎหมายดังกล่าวสามารถใช้ กบั พลเมืองของรัฐอื่นๆ ด้ วย ๓. การ
อนุญาตให้ มีการอุ้มบุญเพื่อมนุษยธรรม (altruistic surrogacy)แทนการอุ้มบุญเพื่อประโยชน์ทางการค้ า
Mr. Joe Lynch ทนายความชาวออสเตรเลียที่เปิ ดสานักงานทนายความอยูท
่ ี่จงั หวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดย

ให้ คาปรึกษากฎหมายแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย Mr. Lynch ได้ ยกตัวอย่างคดีเด็กหญิงคาร์ เมน ซึง่
เป็ นคดีวา่ จ้ างอุ้มบุญที่เกิดขึ ้นในประเทศไทยและได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก
และได้ วพิ ากษณ์วิจารณ์
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมของไทยในคดีดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ผู้แทนสานักงาน
ศาลยุติธรรมได้ ยกมือขึ ้นชี ้แจงเกี่ยวกับคดีดงั กล่าว โดยได้ อธิบายให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเข้ าใจว่า ปัจจุบนั ประเทศ
ไทยได้ มีพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กทีเ่ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่
สาระสาคัญของกฎหมายดังกล่าวห้ ามการอุ้มบุญเพื่อประโยชน์ทางการค้ า (Commercial Surrogacy) แต่
สามารถอุ้มบุญเพื่อมนุษยธรรมได้ (Altruistic Surrogacy) โดยหญิงที่รับตังครรภ์
้
แทนจะต้ องเป็ นญาติสบื สาย
โลหิตของสามีหรื อภรรยา สาหรับคดีที่เกิดขึ ้นก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี ้ใช้ บงั คับ ศาลจะพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
ซึง่ ในคดีของดญ.คาร์ เมน
ศาลได้ พิจารณาข้ อเท็จจริ งว่าพ่อเป็ นชายทีเ่ ป็ นเพศทางเลือกและมีคทู่ ี่เป็ นเพศ
ทางเลือก จึงต้ องใช้ ไข่ของคนอื่นแล้ วจึงนาไปฝากไว้ ในครรภ์ ของผู้หญิงที่รับอุ้มบุญ (จาเลย) ดังนัน้ เมื่อเชื ้ออสุจิ
เป็ นของพ่อชาวต่างชาติ และไข่เป็ นของผู้บริ จาคที่ปิดบังชื่อ ศาลจึงตัดสินว่าฝ่ ายโจทก์เป็ นพ่อของดญ. คาร์ เมน
และมีอานาจปกครองบุตรโดยชอบด้ วยกฎหมาย
๔. การอุปการะเลี ้ยงดูครอบครัวและเด็กซึง่ ตกอยูใ่ นความลาบาก (Support
Distress)
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for Families and Children in

หัวข้ อนี ้จะเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกระบวนการช่วยเหลือดูแลครอบครัวและเด็กทีต่ กอยูใ่ นความ
ลาบากในขันตอนหย่
้
า (Divorce process) ในประเทศต่างๆ โดยมีวิทยากรจานวน ๔ ท่าน ได้ แก่ Ms.
Stephanie Allerton ทนายความจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Ms. Linda Campbell ที่ปรึ กษาปั ญหา
ครอบครัวจากประเทศออสเตรเลีย Mr. Rajan Chettiar ทนายความหุ้นส่วนผู้จดั การจากประเทศสิงคโปร์ และ
Ms. Thip Nouansyvong นิติกรอาวุโสจากสาธารณรัฐประชาชนลาว
กล่าวถึงกระบวนการหย่าตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอธิบายถึง
โปรแกรมที่ใช้ ช่วยเหลือครอบครัวและเด็กในขันตอนของการหย่
้
า ได้ แก่ ๑. การมีคณะกรรมการให้ คาแนะนา
เกี่ยวกับปั ญหาครอบครัว (Family guidance Committee) ซึง่ เป็ นกระบวนการภาคบังคับที่คสู่ ามีภรรยาที่
ประสงค์จะหย่ากันต้ องเข้ าร่วม โดยกระบวนการนี ้จะมีบคุ คลที่ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางคอยให้ คาปรึกษาเพื่อยุติข้อ
พิพาทระหว่างคูส่ ามีภรรยา ๒. องค์กรการกุศล (Charities) ซึง่ จะให้ ที่พกั (shelter) แก่ผ้ หู ญิงและเด็ก หรื อผู้ชาย
ที่อายุไม่เกิน ๑๒ ปี และยังมีบริ การทางการแพทย์ การศึกษา การให้ คาปรึกษาทางกฎหมาย การบาบัดทางจิต
ฯลฯ ๓. การให้ คาปรึกษาปั ญหาครอบครัว (Community Development Authority) ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ไม่
มีคา่ ใช้ จ่ายสาหรับพลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านัน้
โดยจะให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับปั ญหาครอบครัวและ
ปั ญหาที่เกิดจากการสมรสเพื่อหาข้ อยุติ ๔.การใช้ บริ การเอกชน (Private Solution) ซึง่ เป็ นกระบวนการให้ ความ
ช่วยเหลือโดยมีคา่ ใช้ จา่ ยจากองค์กรเอกชน โดยจะให้ บริ การต่างๆ เช่น การไกล่เกลีย่ การให้ คาปรึกษา เป็ นต้ น
Ms.

Allerton

ที่ปรึกษาของหน่วยงาน The Relationspace กล่าวว่า ประเทศออสเตรเลียมีศนู ย์บริ การที่
ช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวและเด็กทีต่ กอยูใ่ นภาวะลาบากระหว่างกระบวนการหย่าเเรี ยกว่า
Family
Relation Centre ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่ได้ รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐเพื่อทีจ่ ะช่วยให้ เกิดการระงับข้ อ
พิพาทระหว่างพ่อแม่ร่วมกันผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การไกล่เกลีย่ การให้ คาปรึกษา การให้ การศึกษา และ
การโอนกรณีพิพาทไปให้ หน่วยงานอื่นที่เชี่ยวชาญ เป็ นต้ น สาหรับหน่วยงาน The Relationspace จะเป็ น
หน่วยงานที่ให้ บริ การเสริ มแก่ศนู ย์บริ การ Family Relation Center โดยจะมุง่ เน้ นไปที่การให้ เด็กเป็ นส่วนหนึง่
ในการหาวิธีเยียวยาบาบัดปั ญหาข้ อพิพาททีเ่ หมาะสมในแต่ละครอบครัว
Ms. Campbell

กล่าวว่า ในประเทศสิงค์โปร์ กระบวนการระงับข้ อพิพาทคดีครอบครัวได้ เปลีย่ นแปลงจากระบบ
กล่าวหามาเป็ นระบบกึง่ ไต่สวนโดยผู้พิพากษา อย่างไรก็ตาม ครอบครัวและเด็กที่ตกอยูใ่ นภาวะลาบากบ่อยครัง้
จะพบตัวเองตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่มืดมนและหาทางออกไม่ได้ การให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนบุคคลที่ตก
อยูใ่ นสถานการณ์ดงั กล่าวจึงมีความจาเป็ น Mr. Chettiar ได้ ยกตัวอย่างโปรแกรมช่วยเหลือครอบครัวและเด็กที่
ประสบความยากลาบากในระหว่างกระบวนการหย่าในประเทศสิงคโปร์ เช่น
Mr. Chettiar

๑. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ มีการก่อตัง้ Child Focused Resolution Centre เพื่อให้ การไกล่เกลียเป็ น
กระบวนการที่บงั คับสาหรับคูส่ ามีภรรยาที่ต้องการหย่าซึง่ มีบตุ รอายุไม่น้อยกว่า ๒๑ ปี กระบวนการนี ้จะช่วย
ให้ ผ้ ปู กครองให้ ความสาคัญต่อสวัสดิภาพของเด็กระหว่างกระบวนการขัน้ ตอนทางกฎหมาย
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๒. โปรแกรม Children’s Best Interest, Less Adversarial Program (CHILD) ให้ ความสาคัญไปที่
ผลประโยชน์สงู สุดของเด็ก
โดยผู้พิพากษาจะแสดงบทบาทหลักในการสัง่ ให้ คกู่ รณีนาพยานหลักฐานที่
สาคัญมาแสดง ซึง่ ส่งผลให้ เกิดความรู้สกึ เป็ นปฏิปักษ์ ที่ลดน้ อยลงระหว่างคูก่ รณี และยังเพิม่ ความชัดเจนใน
การจัดการความแตกต่างและประเด็นปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้น
๓.

Community Justice Centre

ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจะให้ ความช่วยเหลือแก่คกู่ รณีที่ไม่มี

ทนายความ
๔.

เป็ นโปรแกรมที่ให้ คาปรึกษาแก่พอ่ แม่ที่มีบตุ รผู้เยาว์ก่อนการยื่นฟ้อง
หย่า โดยผู้ปกครองที่มีบตุ รอายุตา่ กว่า ๒๑ ปี จะต้ องเข้ าร่วมโปรแกรมนี ้
Mandatory Parenting Program

ได้ อธิบายคานิยามของความรุนแรงต่อผู้หญิง (Violence against Woman) คือ การ
กระทาอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ และทางเพศต่อผู้หญิง อันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิง
ซึง่ รวมถึงการคุกคามข่มขูว่ า่ จะทาร้ าย การบังคับข่มขืนใจ การพรากอิสรภาพ และไม่วา่ จะเกิดขึ ้นในที่สาธารณะ
หรื อที่สว่ นตัวก็ตาม โดยสถิตจิ าก World Health Organization ให้ ข้อมูลว่า หนึง่ ในสามของผู้หญิงจะประสบ
ความรุนแรงทางกายภาพและทางเพศ ซึง่ โดยส่วนใหญ่นนเป็
ั ้ นผลมาจากการกระทาจากคูร่ ักของพวกเขา อย่างไร
ก็ตาม จากการสารวจกลับพบว่า 58% ของผู้หญิงและ 49% ของผู้ชายในประเทศลาว กลับเชื่อว่าสามีมีสทิ ธิชอบ
ธรรมในการทาร้ ายภรรยาของตนหากภรรยามีความประพฤติไม่เหมาะสม เช่น ออกจากบ้ านโดยไม่ได้ บอกสามี,
ละเลยไม่ดแู ลบุตร, ปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์, ทาอาหารไหม้ เป็ นต้ น Ms. Nouansyvong เสนอวิธีการที่จะให้
ความช่วยเหลือแก่เหยื่อของความรุนแรง ยกตัวอย่างเช่น การสร้ างความตระหนักรู้, การให้ คาปรึกษา, การ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็ นต้ น
Ms. Nouansyvong

๕. การเจรจาทีม่ ีประสิทธิภาพ การทาความเข้ าใจลูกความ ทนายความ และเด็ก (Effective
and Understanding the Client, the Lawyer and the Child)

Negotiation

การเจรจาเป็ นทักษะสาคัญที่นกั กฎหมายครอบครัวจาเป็ นต้ องมี โดยหัวข้ อนี ้ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
วิธีการและเทคนิคต่างๆที่ทนายความสามารถนามาปรับใช้ ในการสร้ างความเข้ าใจทีด่ ีขึ ้นแก่ลกู ความ
ทนายความ และเด็ก วิทยากรได้ แก่ Ms. Gloria James-Civetta ทนายความจากประเทศสิงคโปร์ , Dato’
Dr Arunan Selvaraj ทนายความจากประเทศมาเลเซีย, Ms. Elisa Shin-Yi Fu ผู้อานวยการเนติบณ
ั ฑิต
จากไต้ หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน, Ms. Jacqueline Vincent ทนายความจากประเทศออสเตรเลีย
วิทยากรทังสามท่
้
านบรรยายเกี่ยวกับความสาคัญของการใช้ การเจรจาในการระงับข้ อพิพาทในครอบครัว
และเสนอเทคนิคต่างๆ ที่จาเป็ นในการเจรจาข้ อพิพาทในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประเมิน
การเจรจา, การใช้ ภาษาที่เหมาะสมในกระบวนการเจรจา, เทคนิคการเอาชนะอุปสรรคในการเจรจา, เทคนิค
การแสดงความเห็นและการตรวจสอบความชัดเจนของคูก่ รณี เป็ นต้ น วิทยากรได้ สรุปว่า ในการเจรจาข้ อ
พิพาทในครอบครัวนัน้ ผู้เจรจาต้ องทาให้ แน่ใจว่าได้ พิจารณาความเห็นของเด็ก, สวัสดิภาพของเด็ก, และ
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ผลประโยชน์สงู สุดของเด็กแล้ ว, และต้ องพยายามอธิบายกระบวนการศาลให้ เด็กสามารถเข้ าใจได้ โดยง่าย,
รวมทังต้
้ องสอบถามความคิดเห็นของเด็กเกี่ยวกับข้ อพิพาทและแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วย
การประชุมวันที่สาม (วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙:๓๐ ถึง ๑๗ นาฬิกา)
การประชุมประกอบไปด้ วยหัวข้ อประชุมต่างๆ ดังต่อไปนี ้
๑. การคุ้มครองสมาชิกของครอบครัวผู้เปราะบาง (The Protection of Vulnerable Members of the Family)
หัวข้ อนี ้เริ่ มต้ นด้ วยการตังค
้ าถามว่า กฎหมายปั จจุบนั นันเพี
้ ยงพอที่จะคุ้มครองสมาชิกครอบครัวผู้เปราะบาง เช่น
คนชรา, คนพิการ, เด็ก หรื อบุคคลผู้ถกู ทารุณกรรม ถูกละเลย หรื อถูกละทิ ้ง แล้ วหรื อไม่? และรัฐควรเข้ าแทรกแซง
ในเรื่ องดังกล่าวมากน้ อยเพียงใด? โดยมีวิทยากรจานวน ๒ ท่าน คือ Ms. Malathi Das ทนายความจากประเทศ
สิงคโปร์ และ Ms.Keryn Sim ทนายความจากประเทศออสเตรเลีย
วิทยากรได้ แบ่งแยกหัวข้ อนี ้ออกเป็ นหัวข้ อย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี ้
๑. การคุ้มครองเด็ก (Child Protection) คือ การปกป้องคุ้มครองเด็กจากภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับสวัสดิ
ภาพของเด็กทังทางกายภาพ
้
ทางอารมณ์ และทางจิตใจ โดยแนวทางที่จะปกป้องคุ้มครองเด็กก็คือ การ
พยายามที่จะให้ เด็กอยูก่ บั ครอบครัวของเขาเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ และหากเด็กจะต้ องถูกนาออกจากครอบครัว
ของเขาเพื่อเหตุผลทางด้ านความปลอดภัย ก็ต้องพยายามทีจ่ ะนาเด็กกลับคืนสูค่ รอบครัวอย่างปลอดภัย
เท่าที่จะเป็ นไปได้
๒. การทารุณกรรมเด็ก (Child Abuse) วิทยากรเปิ ดเผยผลสารวจเกี่ยวกับมุมมองของสาธารณะชนเกี่ยวกับ
การกระทาของผู้ใหญ่ตอ่ เด็กในประเทศสิงคโปร์ ในปี 1994 เปรี ยบเทียบกับผลสารวจในปี 2010 เช่น การตบ
หน้ าเด็ก, การเขย่าตัวเด็ก, การเฆี่ยนตีเด็ก, การใช้ บหุ รี่ จี ้ตัวเด็ก เป็ นต้ น ผลการศึกษาพบว่าสาธารณะชนมี
การตระหนักถึงความรุนแรงทีเ่ กิดต่อเด็กมากขึ ้นกว่าในอดีต และแสดงให้ เห็นว่าสาธารณชนเริ่มจะไม่เห็น
ด้ วยกับการลงโทษทางกายภาพต่อเด็ก วิทยากรให้ ข้อเสนอว่า การลงโทษต่อร่างกายเด็กอายุต่ากว่าเจ็ดปี
ควรเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายโดยไม่ต้องคานึงถึงว่าผู้กระทาผิดจะเป็ นผู้มีอานาจปกครองหรื อไม่ก็ตาม
และผู้ปกครองไม่สามารถอ้ างว่าตนไม่ได้ มีเจตนาทีจ่ ะทาร้ ายเด็กแต่เพียงแค่สงั่ สอนเด็กเป็ นข้ อต่อสู้ได้
อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวไม่ควรทีจ่ ะถูกบังคับใช้ อย่างเคร่งครัด และควรใช้ การตักเตือนและการให้
คาปรึกษาแก่พอ่ แม่ของเด็กเป็ นหลัก โดยจะใช้ การฟ้องคดีอาญาต่อผู้ปกครองของเด็กเท่าทีจ่ าเป็ นก็ตอ่ เมื่อ
ผู้ปกครองไม่ปฏิบตั ิตามคาเตือนของเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่านัน้
๓. เด็กที่พอ่ แม่แยกทางกัน (Child of Divorce) วิทยากรให้ ข้อสังเกตต่างๆเกี่ยวกับเด็กที่พอ่ แม่หย่ากันหลาย
ประการ เช่น เด็กจะมีแนวโน้ มทีจ่ ะเลือกอยูก่ บั พ่อหรื อแม่ทีมเี พศเดียวกัน, เด็กจะมีพฤติกรรมเหมือนกับพ่อ
แม่ที่หย่ากัน, เมื่อเด็กเติบโตเป็ นวัยรุ่น เขาอาจจะต้ องการอยูก่ บั ผู้ปกครองอีกคนก็ได้ เป็ นต้ น
๔. การรับฟั งความต้ องการของเด็ก (Voice of the Child) วิทยากรกล่าวว่า มีกฎหมายและสนธิสญ
ั ญาจานวน
มากทีก่ าหนดให้ ความต้ องการของเด็กต้ องถูกพิจารณาประกอบการตัดสินในเรื่ องใดก็ตามซึง่ อาจมี
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ผลกระทบต่อตัวเด็ก ในข้ อนี ้ เด็กจะมีผ้ แู ทนเด็ก (Child Representative) เพื่อเป็ นผู้แทนในการแสดงความ
ต้ องการของเด็ก ให้ ข้อมูลที่จาเป็ นแก่เด็ก สือ่ สารกับศาลและคูค่ วามอื่นๆแทนเด็ก และกระทาการอย่างอื่น
ใดที่จาเป็ นเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์สงู สุดของเด็ก อย่างไรก็ตาม การแต่งตังผู
้ ้ แทนของเด็กก็
อาจมีประเด็นปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นตามมาได้ เช่น ปั ญหาเกี่ยวข้ องกับการรักษาความลับ, ปั ญหาเรื่ อง
คุณภาพของผู้แทนเด็ก, ปั ญหาเกี่ยวกับอคติ เป็ นต้ น
๒. การสร้ างความห่างเหินและภาวะแปลกแยกให้ แก่เด็ก (Estrangement and Alienation)
หัวข้ อนี ้จะอภิปรายประเด็นปั ญหาที่ซบั ซ้ อนในเรื่ องการสร้ างความห่างเหินและภาวะแปลกแยกให้ แก่เด็ก อะไร
คืออาการของภาวะดังกล่าว? และมาตรการในการป้องกันเป็ นอย่างไร? โดยมี Ms. Usha Casswell จากเขตการ
ปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, Mr. Toon Han Chiam จากประเทศสิงคโปร์ , Ms.
Linda Heathfield จากเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Dr.Jennifer
Neoh จากประเทศออสเตรเลีย ร่ วมเป็ นวิทยากรในหัวข้ อนี ้
ให้ ข้อสังเกตว่าหัวข้ อนี ้เป็ นเรื่ องที่ทนายความ ผู้พิพากษา และนักสังคมสงเคราะห์ ต่างประสบ
ปั ญหากันอย่างมาก. แต่เป็ นเรื่ องที่สาคัญทีจ่ ะต้ องได้ รับการจัดการแก้ ไขปั ญหาอย่างเหมาะสมและภายในเวลา
อันสมควร วิทยากรยังได้ ให้ คานิยาม “Parental Alienation” หมายถึง ความพยายามของผู้ปกครองฝ่ ายหนึง่ ที่
จะขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองอีกฝ่ ายหนึง่ กับบุตรผ่านพฤติกรรมต่างๆ อาทิเช่น การพูดให้ ร้าย, การ
จากัดเวลาระหว่างเด็กกับผู้ปกครองอีกฝ่ าย, การปิ ดบังข้ อมูลของเด็กจากผู้ปกครองอีกฝ่ าย เป็ นต้ น
Ms. Casswell

ได้ ยกตัวอย่างของระบบศาลครอบครัวสิงคโปร์ ในการจัดการปั ญหาดังกล่าว โดย Mr. Chiam ได้
อธิบายว่า คดีที่ตกอยูใ่ นเขตอานาจของศาล Family Justice Court ในประเทศสิงคโปร์ จะเป็ นคดีที่เกี่ยวข้ องกับ
ครอบครัวทังหมด
้
ยกเว้ นเพียงแต่คดีที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและเยาวชนจะตกอยูใ่ นเขตอานาจของศาล Youth
Court โดยศาลจะมีโปรแกรมต่างๆที่ชว่ ยเหลือพ่อแม่และเด็ก เช่น การให้ คาปรึ กษา ให้ การบริ การไกล่เกลีย่ และ
การประเมินผล เป็ นต้ น
Mr.Chiam

พูดถึงทางเลือกในการดูแลรักษาเด็กทีม่ ีอาการปฏิเสธความสัมพันธ์กบั ผู้ปกครองอีกฝ่ ายหนึง่ Dr.
Neoh ยกตัวอย่างวิธีบาบัดทีเ่ รี ยกว่า “Reportable Intensive Therapy” ซึง่ เป็ นการบาบัดรักษาโดยใช้
ระยะเวลาสีว่ นั และมีการติดตามผล โดยจุดมุง่ หมายของการบาบัดดังกล่าวก็เพื่อฟื น้ ฟูความทรงจาของเด็ก การ
เริ่ มต้ นความสัมพันธ์ใหม่ หรื อการก้ าวข้ ามความเจ็บปวดในอดีต และเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผู้ปกครอง
เพื่อให้ เด็กกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ปกครองทังสองฝ่
้
าย โดย Dr. Neoh ได้ พดู ถึงเทคนิคต่างๆทีใ่ ช้ ในการ
บาบัดเด็กและผู้ปกครอง รวมทังอุ
้ ปสรรคที่ผ้ บู าบัดอาจจะต้ องเผชิญและจาเป็ นต้ องแก้ ไขปั ญหา
Dr. Neoh

๓. การใช้ สอื่ ออนไลน์และเทคโนโลยีในคดีครอบครัว (Social Media & Technology in Family Law Practice)
หัวข้ อนี ้อภิปรายเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น ปั ญญาประดิษฐ์ มีผลกระทบต่อการดาเนินคดี
ครอบครัวอย่างไร?
นักกฎหมายครอบครัวจาเป็ นต้ องปรับเปลีย่ นตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาให้ เท่าทัน
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เทคโนโลยี? สือ่ สังคมออนไลน์ตา่ งๆ เช่น เฟซบุค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ และอื่นๆ ได้ สร้ างผลกระทบต่อ
ครอบครัวและพยานหลักฐานที่ใช้ ในชันศาลอย่
้
างไร? และกฎหมายจาเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขเพือ่ ตอบสนองกับ
ปั ญหาดังกล่าวหรื อไม่? โดยหัวข้ อนี ้ได้ รับเกียรติจาก Professor David Hodson ทนายความจาก the
International Family Law Group ประเทศอังกฤษ, Ms. Soyi Kim ทนายความจากประเทศเกาหลีใต้ , Ms.
Nicole Stevens ทนายความจากประเทศออสเตรเลีย และ Ms. Hui Qing Tan ทนายความจากประเทศ
สิงคโปร์ ร่วมเป็ นวิทยากรอภิปรายร่วมกัน
กล่าวว่าระบบศาลครอบครัวกาลังถูกทาให้ เป็ นดิจิตอลในหลายประเทศ โดยระบบศาลดิจิตอล
เช่น การยื่นฟ้องออนไลน์ แบบฟอร์ มออนไลน์ ระบบนัดความออนไลน์ สานวนอิเล็กทรอนิกส์ การสือ่ สารทาง
อิเล็กทรอนิกส์กบั ทนายความและคูค่ วาม เป็ นต้ น Prof. Hodson อธิบายว่า ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีจะทา
ให้ การทางานของทนายความ ผู้พิพากษา และอาชีพที่เกี่ยวข้ องเปลีย่ นแปลงไป และความคาดหวังรวมทังความ
้
ต้ องการของลูกความก็จะเปลีย่ นแปลงไป อีกทังกระบวนการและกฎหมายก็
้
จะเปลีย่ นแปลงเพื่อทีจ่ ะให้ เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ในการใช้ เทคโนโลยีดิจิตอล อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ วา่ เทคโนโลยีดิจิตอลจะเข้ ามาเปลีย่ นแปลง
วิธีการทางานอย่างมากมาย แต่จดุ มุง่ หมายของทนายความและนักกฎหมายเหมือนเดิม คือ ต้ องการทีจ่ ะสร้ าง
ความเป็ นธรรมให้ เกิดขึ ้นแก่คคู่ วาม ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะพึงระลึกว่าความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
ดิจิตอลจะต้ องไม่สร้ างอุปสรรคต่อการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม Ms. Steven เล่าประสบการณ์ของประเทศ
ออสเตรเลียในการใช้ เทคโนโลยีและสือ่ สังคมออนไลน์กบั ระบบศาลครอบครัว
รวมทังอธิ
้ บายประโยชน์และ
ผลกระทบจากการใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ Portal, Twitter, Youtube, Facebook, Skype
and Videoconferencing เป็ นต้ น Ms. Steven สรุ ปว่าเรากาลังเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงในโลกดิจิตอล และ
เราต้ องพยายามที่จะปรับตัวไปกับมัน เพราะความล้ มเหลวทีจ่ ะปรับตัวถือเป็ นความเสีย่ งมากที่สดุ ขณะที่ Ms.
Kim และ Ms.Tan เล่าประสบการณ์ในการใช้ เทคโนโลยีและสือ่ สังคมออนไลน์กบ
ั คดีครอบครัวในประเทศเกาหลี
ใต้ และประเทศสิงคโปร์ เช่น E-Litigation, Technology Courts, International Tribunal เป็ นต้ น รวมทัง้
อุปสรรคและความท้ าทายที่เกิดขึ ้นจากการใช้ เทคโนโลยีดงั กล่าว
Prof. Hodson

๔. โลกอนาคต: กฎหมายครอบครัวในทศวรรษข้ างหน้ า (Family Law in the next decade)
หัวข้ อนี ้จะเป็ นการอภิปรายร่วมกันโดยผู้พิพากษาจากประเทศต่างๆ ซึ่งจะร่วมให้ มมุ มองและความหวังของการ
ดาเนินคดีและพัฒนาการของกฎหมายครอบครัวในทศวรรษข้ างหน้ า โดยหัวข้ อนี ้มีวิทยากรได้ แก่
the
Honourable John Pascoe อธิบดีผ้ พ
ู ิพากษาศาลครอบครัว ประเทศออสเตรเลีย, Dr. Ridwan Mansyur ผู้
พิพากษาศาลฎีกา ประเทศอินโดนีเซีย, Mr. Isomi Suzuki ผู้ไกล่เกลีย่ ของศาลครอบครัว ประเทศญี่ปน,
ุ่ Judge
Michelle Elias Soloum ผู้พิพากษาศาลครอบครัว ประเทศสิงคโปร์ , Honourable Dr. Chiranit Havanond
ผู้พิพากษาศาลฎีกา ประเทศไทย และ Professor David Hodson ผู้พิพากษาศาลครอบครัวกลาง กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
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ในหัวข้ อนี ้ วิทยากรทุกท่านต่างร่วมกันนาเสนอปั ญหาและความท้ าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นในคดีเยาวชนและ
ครอบครัว
และอธิบายพัฒนาการล่าสุดของกฎหมายครอบครัวในประเทศของตนที่จะแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
รวมทังให้
้ ความเห็นเกี่ยวกับความท้ าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ ้นกับการใช้ กฎหมายครอบครัวในอนาคต
ยกตัวอย่างเช่น Dr. Mansyur ได้ ยกปั ญหาเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวในประเทศอินโดนีเซีย เช่น ปั ญหา
เกี่ยวกับการเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรม, ปั ญหาเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ, กรณีปัญหาที่เกิดขึ ้นกับ
เด็กในกระบวนการหย่า, และคดีมรดก เป็ นต้ น และได้ ให้ ข้อเสนอแนะการพัฒนากฎหมายครอบครัวของประเทศ
อินโดนีเซียในอนาคต ขณะทีท่ า่ นดร.จิรนิติ ได้ กล่าวถึงพัฒนาการของกฎหมายเยาวชนและครอบครัวของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะเนื ้อหากฎหมายของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญ
พันธุ์ทางแพทย์ รวมทังตอบข้
้
อซักถามต่างๆ จากผู้เข้ ารับการอบรม
ประโยชน์ ของการเข้ าร่ วมประชุม
๑. ทาให้ สมาคมนักกฎหมายแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (LAWASIA) เนติบณ
ั ฑิตยสภา สภาทนายความ และนัก
กฎหมายจากประเทศต่างๆ ที่เป็ นสมาชิกของ LAWASIA ทราบถึงความมีอยูแ่ ละเข้ าใจบทบาทของเนติบณ
ั ฑิตย
สภาในประเทศไทย
๒. ได้ รับข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์เกี่ยวกับเนื ้อหาสาระและแนวทางปฏิบตั ิของกฎหมายครอบครัวที่แตกต่างกันจาก
นักกฎหมายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
๓. เป็ นโอกาสอันดีที่จะได้ แลกเปลีย่ นความเห็นเกี่ยวข้ องกับประเด็นปั ญหาใหม่ๆ เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและ
การคุ้มครองเด็ก ซึง่ ท้ าทายนักกฎหมายอย่างมากในปั จจุบนั
๔. เป็ นโอกาสอันดีที่ผ้ แู ทนประเทศไทยจะได้ ชี ้แจง อธิบาย และสร้ างความเข้ าใจทีถ่ กู ต้ อง ต่อนักกฎหมายประเทศ
อื่นๆ เกี่ยวข้ องกับประเด็นปั ญหาของกฎหมายครอบครัวและการคุ้มครองเด็กทีเ่ กิดขึ ้นในประเทศไทย
๕. สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้ างเครื อข่ายระหว่างนักกฎหมายครอบครัวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันจะนามาซึง่
ความร่วมมือในการทางานและการแลกเปลีย่ นทางวิชาการ
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รูปภาพการเข้ าร่ วมการประชุม 7th LAWASIA FAMILY LAW&CHILDREN’S RIGHTS CONFERENCE
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