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สนับสนุนทูตสันถวไมตรีสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ร่วมต่อต้านองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ

TIJ ถวายงานสนับสนุนทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมส�าหรับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ UNODC ในการแสดงจุดยืน
การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร 
เพื่อแสวงหาความร่วมมือข้ามพรมแดนและการให้ความช่วย
เหลือทางกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิก ระหว่างการอภิปราย
ระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมที่จัดต้ัง
ในลักษณะองค์กร

P27

น้อมน�าพระราชด�าริในหลวงรชักาลท่ี 9 แก้ไขปัญหายา
เสพตดิ

TIJ ถวายงานสนับสนุนทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมส�าหรับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ UNODC ในการแก้ปัญหา
ยาเสพติด ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของ
สหประชาชาติ สมัยที่ 60  โดยเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการน�า
เสนอแนวทางการแก้ ไขปัญหาด้วยการใช้มิติการพัฒนาน�า 
(Development-led Crime Prevention) จัดการกับการกระท�า
ผิดโดยค�านึงถึงบริบททางสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน โดย
หยิบยกโครงการพัฒนาตามแนวพระด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นกรณีศึกษา 
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อนุวัติมาตรฐานสากลสู่อาเซียนและประเทศไทย

ยกระดับมาตรการป้องกันอาชญากรรมเพ่ือการพฒันา
ที่ยั่งยืนในอาเซียน

เพือ่ยกระดบัความร่วมมอืว่าด้วยมาตรการป้องกันอาชญากรรม
และสถาบนัยุติธรรมทางอาญา สูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยนืในประชาคม
อาเซยีน  TIJ ร่วมกับกระทรวงยติุธรรมเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ
อาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญา หรอื ACCPCJ คร้ังที ่1 โดยมกีารเสนอแนะประเดน็ส�าคัญ
ในเรื่องมาตรการรองรับภัยคุกคามใหม่ ด้านการลักลอบการค้า
สัตว์ป่าและค้าไม้ผิดกฎหมายในภูมิภาค ยุทธศาสตร์การป้องกนั
อาชญากรรมของเดก็และเยาวชนในเขตเมอืง และมาตรการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท�าผิดอย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิรูประบบเรือน
จ�าให้ตอบสนองต่อกลุ่มเปราะบางได้ดีขึ้น 
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เผยแพร่ข้อก�าหนดกรุงเทพสู่อาเซียน

เพ่ือการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือน
จ�าในประเทศไทยและอาเซียน ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหา ความท้าทาย และ
แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง รวมไปถึงการเสริม
สร้างความร่วมมือในการท�างานเพื่อพัฒนามาตรฐานของระบบ
ราชทัณฑ์ในภูมิภาค TIJ ได้จัดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ
ระยะสั้นว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่สอดคล้องตามข้อ
ก�าหนดกรุงเทพ (The Bangkok Rules Training) แก่เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ระดับอาวุโสของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน
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ขับเคลื่อนข้อก�าหนดแมนเดลาแห่งแรกในโลก

เพ่ือส่งเสริมการน�าข้อก�าหนดขั้นต�่าขององค์การสหประชาชาติ
ในการบรหิารจดัการเรอืนจ�าทีด่มีาปรบัใช้ในเรือนจ�าในประเทศไทย 
อันจะส่งผลให้ผู ้ต้องขังได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ คุ้มครองสังคมให้
ปลอดภัย และลดการกระท�าความผิดซ�้า กรมราชทัณฑ์ กระทรวง
ยุติธรรม ได้ร่วมกับ TIJ ประกาศการขับเคลื่อนการน�าข้อก�าหนด
แมนเดลา (Mandela Rules) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก
ในโลก โดยมีเรือนจ�าพิเศษธนบุรีเป็นเรือนจ�าน�าร่อง
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สร้างเสริมหลักนิติธรรมสู่การพัฒนาสังคมไทย
อย่างย่ังยืน 

ส่งเสริมหลักนิติธรรมน�าสังคมสู่ความยั่งยืน

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติจากหน่วยงาน องค์กร
ชั้นน�า ตลอดจนภาคประชาสังคมร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ความคิดเห็น เกี่ยวกับการน�าหลักนิติธรรมมาใช้เพื่อน�าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในวงกว้าง TIJ ได้จัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วย
หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวม 3 ครั้ง ประกอบด้วย 
ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพื่อ
ขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” ครั้งที่ 2 หัวข้อ 
“หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และ
การพัฒนาชุมชน” และครั้งที่ 3 หัวข้อ “หลักนิติธรรมกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยศึกษาแนวพระราชด�าริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” 
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สร้างเครือข่ายผู้น�าหลักนิติธรรมเปลี่ยนแปลงอนาคต 

เพ่ือสร้างเสรมิความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลกันติิธรรม ไปพร้อม 
ๆ กับการสร้างเครือข่ายผู้น�าที่มีศักยภาพในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลง  TIJ ได้ร่วมมือกับ Institute for Global Law and 
Policy คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัดโครงการ
อบรมหลกัสตูรระยะสัน้หนึง่สปัดาห์ ส�าหรบันกัวิชาการและผูบ้รหิาร
ระดับสูงจากประเทศไทยและภูมิภาคเป ็นครั้งแรกในเอเชีย  
นอกจากนี้ TIJ ยังได้จัดหลักสูตร 5 เดือน ส�าหรับกลุ่มผู้บริหาร
และผู้น�ารุ่นใหม่จากทุกภาคส่วนในประเทศ เพื่อส่งเสริมการน�า
หลักนิติธรรมไปใช้ อันจะน�าไปสู่การยุติความไม่เท่าเทียมและ
ความไม่เป็นธรรมในสังคม
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ผมได้ร่วมด�ำเนินงำน รับทรำบ 
และติดตำมควำมเคลื่อนไหว
ขององค์กรฯ ตลอดปีที่ผ่ำนมำ
ในด้ำนกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรน�ำหลักนิติธรรม
มำใช้ในประเทศไทย และได้เห็น
กำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
จริงจัง กระทั่งในปีที่ผ่ำนมำมี
ผลงำนเป็นที่ประจักษ์
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สารจากประธานกรรมการ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ 
Thailand Institute of Justice (TIJ) เป็นองค์การมหาชนภายใต้
การก�ากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจที่สาคัญคือ เป็น
ผู้ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการยกระดับกระบวนการ
ยุติธรรมและเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
ในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล 

ในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการยติุธรรมทีไ่ด้รบัการกล่าวถึงมากทีส่ดุคือ การส่งเสรมิ
ให้ “หลักนติิธรรม” ซึง่เป็นหลกัคิดทีเ่ป็นกระแสนยิมในวงกว้างที่
สามารถน�ามาใช้ได้ทัง้ในการปฏิบติังาน และในชวีติประจ�าวัน เพ่ือ
เป็นพื้นฐานที่จะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน 

ในประชาคมโลก ค�าว่า หลกันติิธรรมนี ้นายบนั คี มนุ อดตีเลขาธิการ
สหประชาชาติเคยกล่าวไว้ว่าเปรียบเสมือนเป็น “ด้ายทอง” หรือ 
“the golden thread” ทีช่่วยถักทอทกุมติิการพัฒนา ให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (the UN 
Sustainable Development Goals: SDGs) ได้ในภาพรวม โดย
หลักนิติธรรมนั้นเป็นทั้งเป้าหมายในตัวเองและเคร่ืองมือที่จะช่วย
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

ในฐานะที่ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการ กระผมได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิบัติภารกิจ และติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบัน
เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด และได้เหน็ถึงความ
ก้าวหน้าในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการน�าหลักนิติธรรม
มาใช้ในประเทศไทย และการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งจริงจงั กระทัง่
มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้มีการอนุวัติข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ 
ผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ “ข้อก�าหนด
กรุงเทพ” (the Bangkok Rules) การศึกษาวิจยั และเผยแพร่ 
มาตรฐานและบรรทดัฐานของสหประชาชาติเก่ียวกับการด�าเนิน
กระบวนการยติุธรรมทางอาญา โดยให้ความส�าคัญกับการปฏิบติั 
ต่อผู้กระท�าผิดและการช่วยเหลือผู ้กระท�าผิดหลังพ้นโทษให ้
กลับคืนสู่สังคม เหล่านี้ล้วนเป็นการส่งเสริมให้เกิดหลักนิติธรรม
ในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย ให้ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับ
นานาชาติ 

ท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านท่ีต้ังใจ
ปฏิบัติภารกิจจนประสบผลส�าเร็จ และมุ ่งม่ันในการส่งเสริม
ให้การอ�านวยความยุติธรรมได้เกิดข้ึนและเป็นท่ีแพร่หลายใน
สังคม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้สังคมไทยเกิดสันติสุข  
อันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร 

อัยการสูงสุด 

กรรมการโดยต�าแหน่งท�าหน้าที่ประธานกรรมการ
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สารจากผู้อ�านวยการ 

หลักนิติธรรมได้รับการบรรจุไว้ ในเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development 
Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 16.3 เพื่อการส่งเสริมหลัก
นิติธรรม ทั้งในระดับชาติ ระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างหลัก
ประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมของทุกคน 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ ในฐานะหนึ่งใน
องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม   ทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ตลอดจนการร่วมขบัเคลือ่น SDGs ตระหนกัดว่ีา “หลกันติิธรรม” 
เป็นตัวเชือ่มส�าคัญของทกุเรือ่ง ครอบคลมุตัง้แต่หลักปรชัญาด้าน 
ยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) การไกล่เกลี่ยกรณี
พิพาท การส่งเสริมความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล�้า และ
แนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้ต้องขัง เป็นต้น 

สังคมที่มีหลักนิติธรรมจะต้องเป็นสังคมที่มีการปกครองโดย
กฎหมาย มีการใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค และมีกระบวนการ
ยุติธรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้ ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ในทุกระดับ ให้โอกาสแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมตัดสินใจและ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน โดยไม่ได้จ�ากัดเพียงในส่วนของ
กฎหมายอาญา แต่รวมไปถึงกฎหมายอื่น ๆ อย่างกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ก็สามารถน�าหลักนิติธรรมไปเกี่ยวโยงได้ 

ทีส่�าคัญคือต้องม ี “คน” เป็นจดุเชือ่มโยงในการพฒันา ท่ามกลาง
ความท้าทายในการสร้างสมดุลอ�านาจระหว่างรัฐและปัจเจกชน 
โดยมีปัจจัยเสริมว่า คนจะต้องตระหนักถึงความส�าคัญของการ
เคารพกฎหมาย พร้อมที่จะเชื่อมั่นและท�าตามกฎหมาย เกิดเป็น
สังคมที่มี “วัฒนธรรมการเคารพกติกา” จึงจะน�าไปสู่การ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูป การสร้างสังคมที่อุดมหลักนิติธรรม และ
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

TIJ เลง็เหน็ถึงผลประโยชน์ทีจ่ะเกิดขึน้เมือ่มหีลกันติิธรรมน�าสงัคม 
ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2560 นี้ จึงได้ก�าหนดวิสัยทัศน์  
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานเพื่อ 
บ่มเพาะฐานรากแห่ง “หลักนิติธรรม” อย่างเข้มแข็ง โดยร่วม 
ผลักดัน ขับเคลื่อน “หลักนิติธรรม” ผ่านกิจกรรม/โครงการอัน
หลากหลาย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งสถาบันเครือข่ายแผนงาน
สหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (United Nations  Crime Prevention and Criminal 
Justice Programme Network of Institutes – PNIs) องค์กรและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการก�าหนดและเสนอแนะนโยบายภาครัฐ 

นักกฎหมาย ตลอดจนนักวิชาการ และคนนอกวงการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ่ โดยมีความท้าทายที่การสร้างสมดุลแห่ง
อ�านาจระหว่างรัฐและปัจเจกชน การสร้างวัฒนธรรมเคารพกฎ
และกติกา และการส่งเสริมและเผยแพร่แนวคิดหลักนิติธรรมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่รับรู้ ในวงกว้าง 

กิจกรรมหรือโครงการที่เกิดขึ้นในปีนี้ให้ความส�าคัญกับการ
สนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานถวายพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรม
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC การท�างาน 
ในฐานะที่ TIJ เป็นหน่วยงาน UN-PNI หนึ่งเดียวในอาเซียน 
เพื่อสร้างบทบาทในกรอบสหประชาชาติ รวมทั้งการมีบทบาทใน
การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The Commission 
on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) สมัย
ที่ 26 การอนุวัติมาตรฐานสหประชาชาติเพื่อพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมในไทย และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านหลัก
นิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ คณะกรรมการ คณะ
ท�างาน และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน
ของ TIJ ทุกหน่วยงาน และทีมงานของ TIJ ทุกคน ที่ได้ร่วมแรง
ร่วมใจกันผลักดันโครงการต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม กระทั่งวันนี้ 
TIJ มผีลการปฏิบติังานเป็นทีป่ระจกัษ์ ในฐานะองค์การทีม่คีวามคิด 
ริเริ่มและมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมหลักนิติธรรม เพื่อเป็นรากฐานของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อ�านวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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“หลักนิติธรรม” เป็นตัวเชื่อมส�ำคัญ
ของทุกเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรไกล่เกลี่ย
กรณพีพิำท กำรส่งเสรมิควำมเท่ำเทียม
และลดควำมเหลื่อมล�้ำ กำรปฏิบัติที่ดี
ต่อผู้ต้องขัง เป็นต้น
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วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ก�าหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งไว้ 
ดังนี้

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง 
หรือ “Bangkok Rules” เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ

2) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้ง
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดและการช่วยเหลือผู้กระท�าผิดหลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อน�าไปสู่การพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ

3) ส่งเสรมิและพฒันาองค์ความรูด้้านหลกันติิธรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบคุลากรในกระบวนการยุติธรรมอนัจะน�าไปสู่สงัคมแห่ง
ความยุติธรรม

4) เป็นศนูย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดบันานาชาติด้านการพฒันากระบวนการยติุธรรมทางอาญาในด้านการปฏิบติัต่อผูก้ระท�าผดิ 
โดยเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน

5) ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้าน
กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

ด้วยการด�าเนินงานอย่างเข้มแข็งและเข้มข้นทั้งในด้านงานวิจัย งานผลักดันเชิงนโยบาย และงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในวันที่ 24 
พฤษภาคม 2559 ส�านกังานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime –  
UNODC) รับรองสถานะให้ TIJ เป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (United Nations  Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network of Institutes – PNIs) ยังผลให้ TIJ 
เป็นองค์กรแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ PNIs 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ)  

วันที่ 13 มิถุนายน 2554 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2554 ให้เป็นหน่วยงานของ
รัฐประเภทองค์การมหาชน เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ 
เก่ียวกับการด�าเนนิกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทัง้การพฒันาองค์ความรูด้้านหลักนติิธรรม การศึกษาวิจยัและเผยแพร่ โดย
เฉพาะข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง 
หรือ “ข้อก�าหนดกรุงเทพ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระด�าริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้านการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

12

รายงานประจ�าปี 2560 I สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



ทิศทางการด�าเนินงานในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า (Roadmap: TIJ as Regional PNI Connector)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 TIJ ได้ด�าเนินการทบทวนและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ TIJ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  เพื่อก�าหนด
ทิศทางและเป้าหมายส�าหรับท�าหน้าที่เป็นสะพาน เชื่อมการปฏิบัติภายในประเทศและภูมิภาคให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและ
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม  ท้ังน้ี ทิศทางการท�างาน
ดังกล่าวจะสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 16 ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของสหประชาชาติ (SDG) ด้านการส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลในทุกระดับ รวมทั้งเป็นการ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคมตามทิศทางการพัฒนาประเทศในร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)  และตอบโจทย์ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้า และรักษาธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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การด�าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะในกรอบเวลา 5 ปี ดังนี้ 

 ระยะสั้น (ภายในปี 2560) เป็นระยะเร่งด่วนในการปรับโครงสร้างองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการภายในให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการท�างานร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ อาทิ เครือข่าย UN-PNI ที่มีมาตรฐานการท�างานระดับสากล 
เน้นการบริหารจัดการด้วยการจัดท�าแผนงานโครงการที่เพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเครือข่าย UN-PNI (PNI Integration) 
และ/หรือสถาบันการศึกษานานาชาติ รวมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับความเป็นมืออาชีพของบุคลากรใน TIJ จากการเป็นเพียงนักวิจัย
หรือนักวิชาการ เป็น “นักบริหารจัดการงานวิชาการ”

 ระยะกลาง (ภายในปี 2562) เป็นระยะที่ต่อยอดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย UN-PNI และ/หรือสถาบันการศึกษา
และสถาบันเครือข่ายระหว่างประเทศอื่น ๆ โดยมุ่งหวังใช้องค์ความรู้ ในการผลักดันเชิงนโยบายที่ส�าคัญเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของ
หน่วยงานปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมของไทยอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของหน่วยงานที่สั่งสม
ในการให้ความช่วยเหลือ (Technical Assistance) อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตร
ในการท�างานระดับ Professionals กับหน่วยงานต่าง ๆ ในภูมิภาค

 ระยะยาว (ภายในปี 2564) เป็นระยะที่องค์กรสามารถสร้างความพร้อมของหน่วยงานในฐานะหน่วยงานวิชาการที่มีองค์
ความรู้ด้าน “หลักนิติธรรม” “การป้องกันอาชญากรรม” และการพัฒนา “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” อย่างเข้มแข็ง มีความ
สามารถในการสะท้อนสถานการณ์และแนวทางปรับปรุงนโยบายในภาพรวมของภูมิภาค (Represent regional development as a 
PNI member) เน้นการบริหารจัดการด้วยการขยายขอบเขตการท�างานในประเด็นใหม่ ๆ (Foundation expansion) เพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDG)

วิสัยทัศน์ 

“TIJ เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรม 
และเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะข้อก�าหนดกรุงเทพ และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การสร้าง ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนประเด็นนโยบายด้านกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสถาบันเครือข่าย UN-PNI  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�าเนินนโยบาย 
และเครือข่ายเยาวชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5 การปรบัโครงสร้างองค์กรและยกระดบัการบริหารจดัการภายในให้เข้มแขง็และมปีระสทิธิภาพสอดรบักัมาตรฐาน
สากล
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กิจกรรมหลัก (Key Activities)
ในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ จะต้องให้ความส�าคญักับกจิกรรมเชงิวชิาการแบบหวงัผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงขึน้ในสงัคม ซึง่สอดคล้อง
กับแนวทางการท�างานของ TIJ ในภาพรวม ดังนี้

 • งานวจิยั (Research and Development) 
 เน้นการพัฒนาองค์ความรูด้้านงานวิจยัและฐานข้อมลูในประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกับหลักนติิธรรม การป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา ให้สอดคล้องกับหลักสากลและน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมของประเทศทีม่คุีณภาพ

 คุณลกัษณะของงานวิจยัที ่ TIJ ให้ความส�าคัญจะคลอบคลุมถึง งานวจิยัเชงิประจกัษ์ (Evidence-based) ทีม่กีลุม่ผู้ใช้ชดัเจน 
(Users) งานวจิยัเพือ่ผลกัดนัให้เกิดการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างระดบันโยบาย  งานวจิยัเพือ่ผลกัดนัให้เกิดมาตรฐานใหม่ระหว่างประเทศ 
(Standard and Norms) งานวิจยัเพ่ือปรบัปรงุมาตรฐานระหว่างประเทศทีม่อียู่แล้วให้ดขีึน้ งานวิจยัเพือ่ส่งเสรมิมาตรฐานทีด่อียู่แล้วให้
สามารถน�ามาปฏบิติัใน local practices ได้ทัง้ในประเทศไทยและหรือประเทศอืน่ ๆ ซึง่การท�าวจิยัลกัษณะดงักล่าวจะเป็นหวัใจส�าคัญใน
การผลติและส่ังสมองค์ความรู้ของ TIJ ในการน�าไปขยายผลและต่อยอดให้กิจกรรมด้านอืน่ ๆ สามารถกระท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 • งานผลกัดนัเชงินโยบาย (Policy Advocacy)
 TIJ สามารถน�าองค์ความรูท้ีม่เีป็นเครือ่งมอืในการเสนอให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนคิและให้ค�าปรกึษากับหน่วยงานด้านนโยบาย
และปฏิบัติทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอื่น ๆ เพือ่ให้หน่วยงานดงักล่าวสามารถยกระดบัการท�างานด้านการป้องกันอาชญากรรม 
และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้เกิดผลเป็นรปูธรรมอย่างแท้จริงผ่านโครงการลกัษณะต่าง ๆ อาท ิ การท�าโครงการรณรงค์เพือ่
ความตระหนกัรู้ด้านการยติุความรนุแรงต่อผูห้ญิงและเดก็ โครงการพัฒนาเรือนจ�าต้นแบบตามข้อก�าหนดกรงุเทพ การสัมมนาแนวทาง
ปฏบิติัทีด่สี�าหรบันโยบายด้านยาเสพตดิในต่างประเทศ เป็นต้น

 • งานพฒันาศักยภาพบคุลากร (Capacity Building)
 TIJ สามารถน�าองค์ความรูท้ีม่มีาเผยแพร่สูก่ลุ่มบคุลากรเป้าหมายในกระบวนการการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา โดยมุง่พฒันาองค์ความรูแ้ละความสามารถของบคุลากรในวงกว้าง ผ่านรปูแบบโครงการลกัษณะต่าง ๆ อาท ิ การ
จดัสมัมนาเชงิปฏบิติัการ หลักสตูรฝึกอบรม และการแลกเปลีย่นความคิดในระดบัผูป้ฏบิติังานทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาติ
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ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประสูติเมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม พ.ศ. 2521 ทรงเป็นพระราชธิดาองค์แรกในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

พระองค์ทรงส�าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรจีากคณะนติศิาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช จากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา 
และส�าเร็จเป็นนิติศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ด้าน
นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล หลังจากนั้น ทรงเสด็จ
กลับมาศึกษาต่อยังส�านักฝึกอบรมเนติบัณฑิตไทย และจบการ
ศึกษากฎหมายขั้นสูง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้ารับราชการ
และได้รับการเลื่อนขั้นตามล�าดับ คือ ต�าแหน่งนายทหารพระ
ธรรมนูญ ระดับร้อยเอก หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย 
กองบญัชาการทหารสงูสุด ต�าแหน่งเลขานกุารเอกคณะทตูถาวร
แห่งประเทศไทย ประจ�าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ปี 2549 จากนัน้ได้ทรงรบัราชการต�าแหน่งอัยการ 
ผู้ช่วย ในปี 2550 และต่อมาทรงด�ารงต�าแหน่งอัยการจังหวัด
หนองบวัล�าภ ูกระทัง่ ในปี 2554 ทรงเข้ารบัต�าแหน่งเอกอคัรราชทตู 
ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ�าส�านักงานสหประชาชาติ ณ 
กรุงเวียนนา และทรงด�ารงต�าแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง 
(ข้าราชการอัยการชั้น 4)

พระองค์ทรงสนพระทัยและมีพระวิสัยทัศน์ในการด�าเนินงานด้าน
การต่างประเทศ และทรงมพีระอจัฉรยิภาพด้านการศึกษา ตลอด
จนประสบการณ์การทรงงานทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมและ
การต่างประเทศ ทรงตระหนักถึงความส�าคัญในการแก้ไขปัญหา
ในประเด็นที่เป็นบรรทัดฐานและกฎหมายระหว่างประเทศ และทรง

ผลักดันประเด็นดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กระทั่งน�าไปสู่
การขับเคลื่อนโครงการที่เป็นรูปธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
เช่น ข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
และมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับผู ้กระท�าความผิดหญิง 
หรือข้อก�าหนดกรุงเทพ เป็นต้น 

ด้วยพระกรณียกิจที่เป็นท่ีประจักษ์ต่อสายตาพสกนิกรชาวไทย
และประชาคมโลก ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราบ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC (United Nation 
Office on Drugs and Crime) จึงได้ขอประทานทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายเหรียญเชิดชูเกียรติยศสูงสุด Medal of 
Recognition แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ด ้วยส�านึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต ่อการพัฒนาด้าน
กระบวนการยุติธรรม อีกทั้งรางวัล President’s Award ซึ่งทูล
เกล้าถวายโดย International Corrections and Prisons 
Association (ICPA) และ UNIFEM Award ในฐานะที่ทรงเป็นองค์
ทูตสันถวไมตรีและทรงมีบทบาทน�าในเรื่องการยุติความรุนแรง
ต่อสตรีอีกด้วย

ต่อมาในปี 2560 ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิภาคพ้ืนเอเชยีตะวันออกและแปซฟิิก 
(UNODC) ได้ทลูเกล้าฯ ถวายต�าแหน่งทตูสนัถวไมตรีด้านหลัก
นิติธรรมส�าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่พระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าพชัรกิติยาภา เพือ่การส่งเสริมและสนบัสนนุแนวทาง
การพัฒนา ที่เน้นอาศัยการจัดการกับภัยอาชญากรรมที่มีต่อ
สงัคมและการปฏิรปูกระบวนการยุติธรรม จากการทีท่รงมบีทบาท
สนับสนุนการด�าเนินการของส�านักงาน UNODC ในภูมิภาค ได้
ทรงช่วยสร้างการรับรู ้ ในประเด็นระดับโลกที่ส�าคัญและระดม
ความร่วมมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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โครงการก�าลังใจ (INSPIRE) ในพระด�าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

โครงการก�าลังใจ เป็นโครงการที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พชัรกิติยาภา ทรงได้รับแรงพระบนัดาลใจจากการเสดจ็เย่ียมเยียน
และประทานสิ่งของแก่ผู ้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังหญิง  
ณ ทณัฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร เมือ่วนัที ่ 14 
กรกฎาคม ปี 2544 ท�าให้ทรงทราบถึงปัญหาของผู้ต้องขังหญิงที่
ขาดโอกาสต่าง ๆ ในชีวิตไป เช่นเดียวกับเด็กที่ถือก�าเนิดใน 
เรือนจ�าทีต้่องอยู่ในสภาพทีข่าดโอกาสไปด้วย ดงันัน้เพ่ือช่วยเหลอื 
ส่งเสริม และพัฒนากลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขังสตรี เด็กติดผู้ต้องขัง 
กลุ่มเด็กและเยาวชนทีก่ระท�าผดิและกลุม่ผูข้าดโอกาสอืน่ ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม ให้สามารถมีกลับมาด�ารงชีวิตเป็นคนดี

ของสังคมได้อย่างปกติสุขในส่วนที่ไม่ซ�้าซ้อนกับทางราชการ จึง
ได้ทรงริเริ่มโครงการก�าลังใจขึ้น ในวันที่ 31 ตุลาคม ปี 2549 ณ 
ทณัฑสถานหญงิกลาง กรงุเทพมหานครเป็นแห่งแรก ก่อนจะขยาย
ไปสู่เรือนจ�าในภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ 

ภายใต้โครงการก�าลังใจ มกีารจดัท�ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายในการเตรียมพร้อมให้ผู้ต้องขงั 
สามารถกลบัคืนสูส่งัคมได้อย่างมคุีณภาพ ด้วยการอบรมทาง
ทศันคตใินการใช้ชวิีตและการฝึกอาชพี ให้พึง่พาตนเองได้และไม่
หวนกลับไปกระท�าความผิดซ�้า
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�า 

โครงการยกร่างมาตรฐานการพัฒนามาตรฐานผู้ต้องขังหญิง 
(Enhancing Lives of Female Inmates – ELFI) เป็นโครงการ
ระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานใน
การปฏบิติัต่อผูต้้องขงัหญิงทัว่โลก เสริมกับข้อก�าหนดมาตรฐาน
ข้ันต�า่ว่าด้วยการปฏิบติัผูต้้องขงัในเรือนจ�า (Standard Minimum 
Rules for the Treatment of Prisoners) ซึ่งถูกยกร่างและน�าไป
ปฏิบัติตั้งแต่ ปี 2498 จากการยกร่างโครงการ ELFI ที่เน้นให้เห็น
ถึงปัญหาหลักของผู้ต้องขังหญิงทั้งในด้านความไม่เหมาะสมของ
สถานที่คุมขัง ความต้องการที่แตกต่างจากผู้ต้องขังชาย และการ
เลือกปฏิบัติอันน�าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน และได้มีการน�า
เสนอต่อเวทีนานาชาติ ได้น�าไปสู่การจัดท�า “ร่างข้อก�าหนด
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าและ
มาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง” ซึ่งได้รับ
การรับรองในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 65 (65th 
United Nations General Assembly – UNGA) ในวันที่  

21 ธันวาคม ปี 2553 ในชื่อ “ข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วย
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง
ส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง” (United Nations Rules for the 
Treatment of Women Prisoners and Non-custodial 
Measures for Women Offenders) หรือ ข้อก�าหนดกรุงเทพ 
(The Bangkok Rules) ซึ่งต่อมาได้มีการขยายผลเพื่อน�าไป
ปฏบิัติในเรือนจ�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมกีารฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์ ตลอดจน TIJ ด�าเนินการจัดท�าโครงการ
เรือนจ�าต้นแบบตามข้อก�าหนดกรุงเทพขึ้น เพื่อช่วยให้เรือนจ�าที่
สนใจและมีความพร้อม น�าข้อก�าหนดนี้สู่การปฏิบัติอย่างเต็ม 
รูปแบบ โดยในปี 2559 มีเรือนจ�าที่ได้รับการประกาศเป็นเรือนจ�า
ต้นแบบ 3 แห่ง คือ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจ�าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรือนจ�าจังหวัดอุทัยธานี และในปี 2560  
อีก 3 แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เรือจ�ากลางสมุทรสาคร 
และทัณฑสถานปทุมธานี

รายงานประจ�าปี 2560 I สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
21



ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร 

อัยการสูงสุด 

กรรมการโดยต�าแหน่ง

ท�าหน้าที่ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พเิศษ วศิษิฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

นายอธิคม  อินทุภูติ

เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม

นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ 

อดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ

นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ

อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม 

นางกาญจนา ภัทรโชค 

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 

(ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) 

กรรมการโดยต�าแหน่ง

นายวิทยา สุริยะวงค์ 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ดร.รอยล จิตรดอน 

ที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น�้าและการเกษตร

คุณหญิงปัทมา    ลีสวัสดิ์ตระกูล 

กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.กิตตพิงษ์ กิตยารกัษ์

เอกอัครราชทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ดร.นัทธี จิตสว่าง 

ผู้อ�านวยการ 

ที่ปรึกษาพิเศษ 
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กิจกรรม TIJ
2560



หลังจากที่ TIJ ได้รับการรับรองจาก UNODC ให้มีสถานะเป็น
สถาบันเครือข่าย UN-PNI ในปี 2560 TIJ ได้ด�าเนินงานสร้าง
บรรทัดฐานและมาตรฐานการด�าเนินงานภายในองค์กรใหม่ 
(Norming) เพ่ือเป็นพื้นฐานส�าหรับการท�างานต่อไปข้างหน้า
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้องค์กรด�าเนินบทบาทและมี
ความสามารถในการรักษาสถานภาพการเป็นสถาบันเครือข่าย 
UN-PNIs อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

TIJ ยึดถือหลักการวางแผนกลยทุธ์ทีก่�าหนดทศิทางและเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง เพิ่มแผนงานเชิงรุกที่
เป็นรูปธรรม (Action Oriented) และเน้นขยายความร่วมมือและ
ขอบเขตการท�างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องอย่าง
ใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งระหว่างสถาบันเครือข่าย UN-PNIs อื่น ๆ 
หน่วยงานและสถาบันการศึกษานานาชาติ รวมทั้งหน่วยงาน
ปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศและในภูมิภาค
อาเซียน 

แผนเชิงรุกยังรวมไปถึงการด�าเนินงานอย่างเข้มแข็งในฐานะ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การประสานงานและด้านสารัตถะ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา ในต�าแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริม
หลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาส�าหรับภูมิภาค

TIJ กับบริบทการท�างานที่เปลี่ยนแปลง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2560 เพื่อเพิ่มบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริม
หลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม และช่วยยกระดับมาตรฐาน
กระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นมาตรฐานสากล  

ผลการด�า เนินงานที่ส� า คัญของสถาบันในป ีนี้ จึ งมีความ
ครอบคลุมภารกิจของสถาบัน ทั้งในด้านการสนับสนุนงานของ
งานของทูตสันถวไมตรีแห่งส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (Goodwill Ambassador) การ
ส่งเสริมบทบาทในฐานะ UN-PNIs ในเวทีระหว่างประเทศ การ 
ส่งเสริมการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพ และมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง การส่งเสริมหลักนิติธรรมกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก เป็นต้น 
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TIJ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการถวายการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
ประสานงานและด้านสารัตถะ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในต�าแหน่ง
ทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาส�าหรับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ UNODC โดยมีบทบาทหน้าที่ตามกรอบการ
ท�างาน ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการน�าแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญามาใช้กับประเทศในอาเซียน 

2. ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goal 16) ใน
หมู่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

3. เผยแพร่พระกรณียกิจและแนวพระด�าริที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมและการพัฒนา  
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

TIJ สนับสนุนงานของทูตสันถวไมตรี แห่งส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC Goodwill Ambassador) 
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การอภิปรายระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมท่ีจัดตั้ง 
ในลักษณะองค์กร

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงาน
ยุติธรรมทางอาญาส�าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทรงเข้าร่วมการอภิปรายระดับสูงของสมัชชา
สหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ส�านักงาน
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทย อาทิ 
กระทรวงต่างประเทศ ส�านักงานอัยการสูงสุด และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงาน

งานดังกล่าวเป็นการประชุมระดับสูง จัดขึ้นเพื่อร�าลึกในโอกาสครบรอบ 25 ปีของเหตุการณ์ที่นายจีโอวานนี 
ฟาลคอนี ผู้พิพากษาชาวอิตาลี ถูกลอบสังหารโดยกลุ่มองค์กรอาชญากรรม โดยมุ่งเน้นประเด็นการปฏิบัติ
ตามอนสัุญญาสหประชาชาติ เพือ่ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทีจ่ดัตัง้ในลักษณะองค์กร และพธีิสารแนบท้าย 
เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้หารือเก่ียวกับแนวโน้มและความท้าทายในการรับมือกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
ตลอดจนผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในที่ประชุมใหญ่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงกล่าวถ้อยแถลงยกย่องความกล้าหาญและ
ผลงานของผู้พิพากษาจิโอวานี ฟาลคอนี และเจ้าหน้าที่รัฐที่เสียชีวิตจากการลงมือของอาชญากรรมที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร และทรงเน้นย�้าว่า วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 จะส�าเร็จได้จะต้องมีการจัดการ 
เสริมสร้างหลักนิติธรรมและความมั่นคงขึ้น ซึ่งในประเด็นดังกล่าวการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรนับเป็นภารกิจส�าคัญยิ่ง

ภายในงานยังมีการประชุมกิจกรรมคู่ขนาน เรื่อง “ความท้าทายจากองค์กรอาชญากรรมและความร่วมมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระด�ารัสว่า เพียงการ 
ลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศยังไม่เพียงพอ ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ควรมีการร่วมมือกันใน
ลักษณะข้ามพรมแดนทั้งในการบังคับใช้กฎหมาย และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในทางอาญาแก่กัน
และกัน นอกจากนี้ ประเทศต่าง ๆ จ�าเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองเหยื่อของ
อาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงชุมชนด้วยเช่นกัน พร้อมกันนี้ ทรงกล่าวถึง ความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันระหว่าง
วิสัยทัศน์อาเซียนปี ค.ศ. 2025 กับวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งเอกสารทั้งสองฉบับจะ
ช่วยวางกรอบแนวทางในอนาคต และเน้นย�้าถึงความจ�าเป็นของหลักนิติธรรม สันติภาพ และเสถียรภาพ ที่จะ
น�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้าม
ชาต ิและหลกัประกันทางกฎหมายส�าหรบั ข้อรเิริม่หน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2560  ตามค�ากราบทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เพื่อทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น 
และทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและ
หลักประกันทางกฎหมายส�าหรับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (International Symposium 
on Fighting against Transnational Organized Crime and Legal Safeguards for the 
Belt and Road Initiative) ณ วิทยาลัยธุรกิจไท่คัง โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ 
กิตยารกัษ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัฯ และคณะเจ้าหน้าทีส่ถาบนัฯ ตามเสดจ็ถวายงานด้านสารัตถะ  

การประชมุระหว่างประเทศดงักล่าวเป็นการประชมุวิชาการระดบัสงู มวัีตถปุระสงค์เพ่ือแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบรรลุข้อริเริ่มหน่ึง
แถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road Initiative) ซึ่งเป็นวาระการพัฒนาระดับภูมิภาคที่มี
ความส�าคัญต่อการพัฒนาในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ จัดขึ้นโดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University) และวิทยาลัยธุรกิจไท่คัง 
(Taikang Business School) 

การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและหลักประกันทาง
กฎหมายส�าหรับข้อริเร่ิมหนึ่งแถบหน่ึงเส้นทางถือเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพของ China-AALCO Exchange and Research Program on International Law 
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(CAERP) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ตามนโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตร ี
หลี่ เค่อเฉียง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและ
การวิจัยเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ ส�าหรับรัฐสมาชิกขององค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่ง
เอเชียและแอฟริกา (Asian African Legal Consultative Organization- AALCO) อันประกอบ
ไปด้วยประเทศสมาชิกรวม 47 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา รวมทั้งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประเทศไทย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระด�ารัสประทานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม
กล่าวถึงความส�าคัญของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและการลงทุนขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่การพัฒนาในกว่า ๖๐ ประเทศ จากภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกไปถึงแอฟริกาว่า จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมในระดับภูมิภาค 
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงอาจส่งผลต่ออาชญากรรมข้ามชาติที่อาจ
มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นจากการเชื่อมต่อการลงทุนในระดับ
ภูมิภาค และโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม รวมท้ังขอบเขตการ
แสวงหาประโยชน์จากการกระท�าผิดกฎหมาย โดยอาศัยช่องว่างทางกฎระเบียบในประเทศและ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่มีขึ้นเพื่อส่งเสริมข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 

การนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเน้นย�้าถึงความส�าคัญของการส่งเสริม
นโยบายด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมและ
ลดผลกระทบจากอาชญากรรม การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการน�าแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals) มาใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด�าเนินการภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ 
16 ว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสมดุล ยั่งยืน โดยมีหลัก
ประกันว่าประชาชนและชุมชนทุกภาคส่วน รวมถึงกลุ่มเปราะบางในสังคมจะได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาร่วมกัน 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันฯ ได้ร่วมอภิปราย โดย 
น�าเสนอประสบการณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผลการศึกษาวิจัย
ของ TIJ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการยุติธรรมและอาชญากรรมระหว่างภูมิภาค  (United 
Nations Interregional Crime and Justice Research Institute – UNICRI) และส�านักงาน
ป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and 
Crime – UNODC) เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การอ�านวยความสะดวก
ด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค และผลกระทบโดยอ้อมในทางลบของการรวมกลุ่มใน
ระดับภูมิภาค ซ่ึงส่งผลให้อาชญากรรมข้ามชาติพัฒนาและขยายตัวไปในหลายพื้นที่ของ
ประเทศต่าง ๆ 

ขณะเดียวกันการผ่อนผันกฎระเบียบต่าง ๆ ก็ท�าให้การติดตามเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย
เป็นไปอย่างยากล�าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ยังมีมาตรการทางกฎหมายและ
ระเบียบที่ยังไม่เข้มแข็ง 

ผู้เข้าร่วมการอภิปรายในการประชุมดังกล่าว ยังประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เคเนดี  
แกสธอร์น เลขาธิการองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (Asian African Legal 
Consultative Organization- AALCO) ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธาน
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คณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ทอม ซวอร์ต 
อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอูเทรกต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Utrecht 
University) นางเทเรซา เจิ้ง ประธานสถาบันวิจัยกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (Asian 
Academy of International Law-AAIL) และที่ปรึกษาอาวุโสรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ อี้ เสี่ยวเหอ ศาสตราจารย์สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
อู่ฮั่น โดยมีผู้ด�าเนินการอภิปราย คือ ศาสตราจารย์หวง เจี่ยฟ่าง นักกฎหมายอาวุโส องค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงประทานวโรกาสให้ นายหลี่ 
หยวนเฉา รองประธานาธิบดี และนายจาง จุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย
ผู้น�าระดับสูงของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนอื่นๆ เฝ้า และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสาระส�าคัญ คือ สนับสนุนให้มีความ
ร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างกันมากขึ้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเก่ียวกับระบบ
กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ส่งเสริมให้ป้องกันอาชญากรรมที่ต้นตอของปัญหา เช่น 
การส่งเสริมการพัฒนาทางเลือกและการสร้างโอกาสในชีวิต ส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคม
 
ทั้งนี้ นายจาง จุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสนใจที่
จะมาเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาโครงการพัฒนาทางเลือกตามแนวพระราชด�าริในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการตามแนวพระด�าริใน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าความผิด ลดการ 
กระท�าผิดช�้า โดยใช้แนวทางที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้กระท�าผิดด้วย 
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การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ สมัยท่ี 60

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสดจ็ไปยังส�านกังานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา
เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ (Commission on 
Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ 60 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเน้นประเด็นการติดตามผลการด�าเนินงาน ตามเอกสารผลลัพธ์การประชุม
สมชัชาสหประชาชาติสมยัพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลกในปี ค.ศ. 2016 (UNGASS 2016) 

ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมพิธีเปิดการ
ประชุม และประทานพระด�ารัสในฐานะทูตสันถวไมตรีของ UNODC  มีใจความเกี่ยวเนื่องกับการ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยค�านึงถึงบริบททางสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน ทรงยกตัวอย่าง
จากโครงการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการที่จัดโดย TIJ และกระทรวง
ยุติธรรมไทย น�าเสนอกระบวนการพัฒนาทางเลือกในบริบทของประเทศไทยตามแนวพระราช
ด�าริฯ ซึ่งเป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  

วันที่ 14 มีนาคม ทรงเป็นองค์ด�าเนินรายการกิจกรรมคู่ขนาน ในหัวข้อความมั่นคงของมนุษย์
และหลักนิติธรรม (High-level Panel Discussion on Human Security and the Rule of 
Law: Alternative Development’s Contribution to the 2030 Agenda for Sustainable 
Development)  ซึ่ง TIJ และรัฐบาลไทย ร่วมกับรัฐบาลเยอรมัน เปรู โคลอมเบีย และ UNODC 
จัดขึ้น  โดยมีนายยูรี่ เฟโดทอฟ ผู้อ�านวยการบริหารของ UNODC ส�านักงานใหญ่ และผู้ทรง
คุณวุฒิจากประเทศต่าง ๆ ร่วมบรรยาย

31

รายงานประจ�าปี 2560 I สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย





หนังสือหลักนิติธรรมพระทรงธรรม

เพื่อการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน TIJ ยังได้จัดท�าหนังสือ “หลักนิติธรรมพระทรงธรรม” ขึ้น เพื่อรวบรวมพระราช
กรณียกิจตลอดรชัสมยัแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทีท่รงด�าริพระองค์
เป็นแบบอย่างของผู้ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม และควรค่าแก่การหยิบยกมาศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจแง่คิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรมให้ลึก
ซึ้งย่ิงขึ้น โดยหวังว่าพระราชกรณียกิจหรอืแนวพระราชด�าริทีน่�าไปสูก่ารด�าเนนิโครงการที่ได้สอดแทรกหลักนติธิรรมไว้ในหนงัสอืจะช่วย
สร้างแรงบนัดาลใจให้ผูอ่้านเกิดความรูค้วามเข้าใจในเร่ืองหลกันติิธรรม และน�าไปสูก่ารศึกษาแนวคิดเรือ่งหลักนติธิรรม ตลอดจนการน�า
หลักการไปปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงประโยชน์แห่งการพัฒนาได้อย่างเป็นธรรม โดยมี
กฎหมายเป็นกลไกส�าคญั ทัง้ยังเป็นการสบืสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร สบืไป
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TIJ กับบทบาท UN-PNIs ในเวทีระหว่างประเทศ 

พันธกิจของ TIJ  ที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย
แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United 
Nations Programme Network Institutes – UN-PNIs) หลังจากได้รับการรับรองสถานะให้
เป็นหนีง่ในเครือข่าย UN-PNIs อย่างเป็นทางการ จากส�านกังานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) ส่งผลให้ TIJ 
เป็นองค์กรแรกของภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ที่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย UN-PNIs และเป็น
องค์กรที่ 18 ของโลก 

ส�าหรับในปี 2560 TIJ ได้กระชับและส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่าย UN-PNIs ทั่วโลกอย่าง
ต่อเนื่องและมีผลการด�าเนินงานที่น่าสนใจ ทั้งในด้านการร่วมมือกันท�างานวิจัย และร่วมมือกัน
เผยแพร่องค์ความรู้และผลงานทางวิชาการ
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การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 26 

TIJ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) สมัยที่ 26 ระหว่าง
วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยหัวข้อการอภิปรายหลักส�าหรับการ
ประชมุคณะกรรมาธิการฯ ในคร้ังนีคื้อ “ยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมทีค่รอบคลุมและมกีารบรูณาการ : 
การมส่ีวนร่วมของสาธารณชน นโยบายทางสงัคม และการศึกษาในการสนบัสนนุหลกันติิธรรม” (Comprehensive  
and integrated crime prevention strategies: public participation, special policies and education in 
support of the rule of law) ในโอกาสดังกล่าว TIJ  ได้ด�าเนินบทบาทส�าคัญ ดังนี้  

 1. ให้การสนบัสนนุในการยกร่างถ้อยแถลงบางส่วนของผูแ้ทนรฐับาลไทยในการประชมุหลกั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้อยแถลงส�าหรับระเบียบวาระที่ เ ก่ียวกับผลด�าเนินงานของส�านักงานป้องกันยาเสพติดและ 
ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และสถาบันเครือข่าย UN-PNIs  และระเบียบวาระที่ 
เก่ียวกับการติดตามผลการด�าเนินงานตามปฏิญญาโดฮาที่รับรองในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 13 และการเตรียมการเพื่อการจัดการประชุมสมัยที่ 
14 นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้ยกร่างข้อมติและผลักดันร่างข้อมติที่เสนอในนามของประเทศไทยเกี่ยวกับการ 
ส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการคุมขัง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมาธิการฯ โดยจะได้ 
น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 26 ในช่วงเดือนกรกฎาคมเพื่อ
การรับรองอย่างเป็นทางการในล�าดับต่อไป

 2. จัดกิจกรรมคู่ขนาน ใน 3 หัวข้อ คือ 

      2.1  Emerging Transnational Organized Crime (TOC) Challenges base on 
regional context and related law enforcement response

                2.2 Promoting the Implementation the UN Model Strategies and Practical 
Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and 
Criminal Justice
 
  2.3 Global Prison Trends and the Links between Criminal Justice and Sustainable 
Development
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เจ้าภาพการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุตธิรรมทางอาญา ครัง้ท่ี 1

TIJ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 (The First ASEAN Conference 
on Crime Prevention and Criminal Justice : ACCPCJ) ระหว่างวันที่ 9-11 
พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “การยกระดับมาตรการ
ป้องกันอาชญากรรมและสถาบันยุติธรรมทางอาญาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ
ประชาคมอาเซียน” โดยที่ประชุมได้มีการเสนอแนะในประเด็นส�าคัญ ดังนี้

 1. เรื่องมาตรการรองรับภัยคุกคามใหม่ด้านการลักลอบการค้าสัตว์ป่าและ
ค้าไม้ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน เสนอให้ทบทวนความแตกต่างระหว่างกฎระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่ส�าคัญระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อน�าไปสู่การขยายความร่วมมือทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล
และสถิติที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
องค์กรอาเซียนที่มีบทบาทส�าคัญ ได้แก่ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
กฎหมาย (ASLOM) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
(SOMTC) และเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสตัว์ป่าและพชืป่าทีผ่ดิกฎหมาย 
ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN) รวมถึงภาคเอกชนและภาควิชาการ 

 2. เรือ่งยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมของเดก็และเยาวชนในเขตเมอืง  
ที่ประชุมเสนอให้ส่งเสริมการใช้มาตรการเบี่ยงเบนคดีให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
รวมทั้งมุ่งเน้นมาตรการเยียวยาฟื้นฟูผู้กระท�าผิด การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่
อาศัย การมีส่วนร่วมในสังคม นอกจากนี้ เห็นควรให้สนับสนุนการด�าเนินงานที่
เก่ียวข้องของคณะกรรมาธิการอาเซียนเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็ก 
(ACWC) ในการพจิารณาพฒันาแนวปฏบิติัของอาเซยีนในเรือ่งการป้องกันอาชญากรรม 
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้กระท�าความผิดที่เป็นเด็กและ
เยาวชน โดยประเด็นที่อาจน�ามาพิจารณา ได้แก่ เกณฑ์อายุของความรับผิดทางอาญา 
กระบวนการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน เป็นต้น

 3. เรื่องมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดอย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิรูป
ระบบเรือนจ�าให้ตอบสนองต่อกลุ่มเปราะบางได้ดีขึ้น ที่ประชุมเสนอให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนประเมินติดตามการด�าเนินงานของระบบเรือนจ�าของตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
พิจารณาน�ามาตรฐานสากลมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ควรให้ความส�าคัญกับการ
ลดอุปสรรคของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น กลุ่ม
ผู้ต้องโทษที่มีความพิการ ผู้ต้องโทษที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ต้องโทษที่ป่วยทางจิต เป็น
ผู้สูงอายุ เป็นชาวต่างชาติ และผู้หญิง นอกจากนี้ อาจพิจารณาผนวกให้ประเด็น 
ดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน 

ทั้งนี้ TIJ ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ครั้งที่ 17 (17th 
ASEAN Senior Law Officials Meeting: ASLOM) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 
พฤษภาคม 2560 ณ กรุงปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย เพื่อพิจารณาด้วย 

การประชมุในครัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วมประชมุ ซึง่เป็นหน่วยงานไทย องค์กรอาเซยีนและหน่วยงาน 
ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ สถาบันในเครือข่ายสหประชาชาติด้านอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา (UN-PNIs) ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทั้งในและนอกอาเซียน 
และผู้แทนจากเวทีเยาวชน (TIJ Youth Forum) ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน
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การประชุมร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งการ
ป้องกันอาชญากรรม 

ส�านักงานเลขาธิการอาเซียนร่วมกับรัฐบาลฟิลิปปินส์จัดการประชุมความร่วมมือ 
ว่าด้วยการหารืออย่างไม่เป็นทางการเก่ียวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(A Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community 
Retreat—SOC-COM Retreat) ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมาจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง TIJ องค์การสหประชาชาติ หน่วยงานภายใต้ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน และรัฐสมาชิกอาเซียน ในการร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
วัฒนธรรมแห่งการป้องกันอาชญากรรม ในฐานะเคร่ืองมอืทีจ่ะช่วยน�าไปสู่สงัคมทีส่งบสขุ  
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง มีความสามารถในการฟื้นตัวได้รวดเร็วจาก
เหตุการณ์ไม่ปกติ และน�าไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองอาเซียน (ASEAN 
Declaration on a Culture of Prevention as a Means to Achieve a Peaceful, 
Inclusive, and Resilient Society and the Well-being of Citizens) เพื่อรับการ 
ลงมติเห็นชอบในการประชุม ASEAN Summit ในเดือนพฤศจิกายน 2560

ร่างปฏิญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความรุนแรงประเภทต่าง ๆ โดยมุ่ง
แก้ไขทีต้่นตอของปัญหาความรนุแรง โดยเฉพาะสาเหตุเชงิเศรษฐกิจและสงัคม เช่น ความ 
ยากจน ความไม่เท่าเทียม การกีดกันทางสังคม คุณภาพการศึกษา ระบบสาธารณสุข 
ฯลฯ 

ประเด็นปัญหาที่ส�าคัญและน�ามาสู่การร่างปฏิญญานี้ คือการมุ่งส่งเสริมให้มีมาตรการ
ป้องกันอาชญากรรม 5 ประการ ได้แก่ (1) คตินิยมสุดขั้วที่รุนแรง (Violent extremism) 
(2) ความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และแรงงานกลุ่มเปราะบาง (3) อาชญากรรม ยาเสพติด 
และการคอร์รัปชั่น (4) ความเสี่ยงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมือง ทั้งเชิงกายภาพและ
จิตใจ (5) ความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเกิด
ภัยพิบัติที่มนุษย์เป็นต้นเหตุ

ในการนี้ TIJ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมที่เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกได้แลก
เปลีย่นข้อมลูและข้อเสนอแนะส�าหรบัด้านการป้องกันอาชญากรรม ซึง่ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกับ 
การป้องกันอาชญากรรมที่น�าด้วยการพัฒนา (development-led approach to 
crime prevention) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ TIJ ยัง 
ส่งเสริมให้พัฒนางานวิจัยเชิงประจักษ์ ในด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
อาชญากรรม ถ้าหากร่างปฏิญญาได้รับการลงมติเห็นชอบในการประชุม ASEAN 
Summit ก็จะเป็นฐานรากส�าคัญที่จะสนับสนุนให้ TIJ ได้พัฒนาบทบาทและการมี 
ส่วนร่วมในระดับภูมิภาคอาเซียนในด้านต่าง ๆ เช่น การวิจัยในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมส�าหรับผู้หญิง เด็ก และประชากรกลุ่มเปราะบาง การส่งเสริมการป้องกัน
อาชญากรรมที่น�าด้วยการพัฒนา และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในฐานะหนึ่งในกลไกการ
ป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น

38

รายงานประจ�าปี 2560 I สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



TIJ ร่วมกับ KIC ผลิตงานวิจัยด้านสถิติในกระบวนการยุติธรรม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อ�านวยการ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ TIJ เดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง TIJ กับสถาบันอาชญาวิทยาแห่งเกาหลี (KIC) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี การ 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในกรอบแผนงานด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้และเสริม
ความเข้มแข็งของงานด้านสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรมของภูมิภาค

TIJ ยังได้ร่วมกับ KIC หน่วยสถิติอาชญากรรมของส�านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC Statistical 
Division) และส�านักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรื่องสถิติอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2 (The 2nd Regional Meeting on 
Crime and Criminal Justice Statistics) ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
สถิติและหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมศักยภาพงานสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรม ที่ตอบสนองต่อ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับความรุนแรงและการเข้าถึงความยุติธรรม มีผู้แทน
จาก 24 ประเทศ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานสหประชาชาติ ที่เกี่ยวข้อง และจากเครือข่าย PNIs เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
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TIJ ร่วมมือทางวิชาการกับเนติบัณฑิตยสภา และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล 

คณะผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา (Cornell Law School) น�าโดย Mr. Eduardo 
M. Pealver คณบดีของ Cornell Law School (Allan R. Tessler Dean and Professor of Law) และคณะผู้แทนจาก TIJ ได้เข้าพบ
คณะผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 10 มกราคม 2560 น�าโดยศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะผู้แทนจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความ 
ร่วมมือทางวิชาการที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีในเวลานั้น รวมถึงความเป็นไปได้ในการมีความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในอนาคต 

จากนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษา
กฎหมาย ทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเนติบัณฑิตยสภา TIJ และคณะ
นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์แนล เพื่อส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คอร์แนล สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดลงนามเป็นครั้งที่ 3 เพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือต่อไปอีก 5 ปี หลังจากที่ได้ด�าเนินการต่อเนื่อง
มาเแล้วถึง 10 ปี โดยในครั้งนี้ได้เพิ่มข้อตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยคอร์แนล และบุคลากรในหน่วยงานด้านกฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
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TIJ ร่วมกับพันธมิตรจัดงานประชุมระดับชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชน

TIJ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ และสถาบันอาชญาวิทยา ประเทศออสเตรเลีย จัดงานประชุมระดับชาติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
การป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชน (Youth Crime Prevention) ระหว่างวันที่ 17–18 มกราคม 2560 เพื่อหารือและระดมสมอง
ในประเด็นดังกล่าวส�าหรับใช้ประกอบโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
เยาวชนส�าหรับประเทศไทย” (Developing National Youth Crime Prevention Strategies for Thailand) ซึ่งเป็นโครงการส�าคัญ
ของกลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก

ทั้งนี้ เนื่องจาก TIJ ตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมเยาวชนที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตได้จากในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2550 
ประเทศไทยมีจ�านวนเยาวชนที่กระท�าผิด ถูกจับกุมและส่งไปอยู่สถานพินิจมากขึ้นถึงร้อยละ 70.9 ด้วยเหตุนี้ TIJ และภาคีเครือข่ายจึง
ร่วมกันสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมหารือ ประกอบด้วย คณบดี คณาจารย์ และศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ปีเตอร์ โฮเมล  
มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
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TIJ มียุทธศาสตร์ส�าคัญในการอนุวัติกับมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและควายุติธรรมทางอาญาในกลุ่มผู้เปราะบาง จึงได้ 
ด�าเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอนุวัติข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
หญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง หรือ ข้อก�าหนดกรุงเทพ 
อันเป็นข้อก�าหนดที่ประเทศไทยสามารถแสดงบทบาทในการผลักดันจนองค์การ
สหประชาชาติได้ลงมติยอมรับและประกาศเป็นข้อก�าหนดให้ประเทศต่าง ๆ ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนร่วมมอืกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
เพื่อการส่งเสริมการน�ามาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาปฏิบัติต่อไป 

TIJ กับการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพ และ
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง
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TIJ จัดอบรมข้อก�าหนดกรุงเทพส�าหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาเซียน

TIJ จัดการอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้นว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่สอดคล้องตามข้อก�าหนด
กรุงเทพส�าหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสจากประเทศในอาเซียน (Bangkok Rules Training) ระหว่างวันที่ 
14-25 สิงหาคม 2560 เพื่อฝึกอบรมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่สอดคล้องตามข้อก�าหนดกรุงเทพส�าหรับ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาวุโสจากประเทศในอาเซียน (Bangkok Rules Training) ให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับ
อาวุโสของประเทศไทยและส�าหรับกลุ่มประเทศอาเซียน จ�านวน 33 คน จาก 11 ประเทศ ซึ่งรวมผู้แทนจาก
ประเทศเคนยาด้วย

ในการอบรมมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การรับฟังบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน
สถานการณ์ปัจจุบันของเรือนจ�าที่รับผิดชอบ การดูงานเรือนจ�าต้นแบบ การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ 
แนวปฏิบัติของข้อก�าหนดกรุงเทพ การจัดท�าแผนปฏิบัติงาน (Action Plans) รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ
เกณฑ์และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระหว่างการอบรม ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหา ประเด็นท้าทาย รวมถึงแนวทางที่ดีในการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างใกล้ชิดและเป็นจุดเร่ิมต้นของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มเครือข่ายระหว่าง 
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโสในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและองค์ความรู้ 
รวมไปถึงความร่วมมือในการท�างานเพื่อพัฒนามาตรฐานของระบบราชทัณฑ์อาเซียนในอนาคต
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TIJ จัดสัมมนาโครงการเรือนจ�าต้นแบบเพื่ออนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพส�าหรับภาคเหนือ วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล
แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก�าหนดกรุงเทพ และเชิญชวนให้เรือนจ�าและทัณฑสถานในเขตภาคเหนือ
สมัครเข้าร่วมโครงการเรือนจ�าต้นแบบ การประชุมดังกล่าวมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจ�านวนกว่า 50 คน จากเรือนจ�า 24 แห่ง
โครงการเรือนจ�าต้นแบบเป็นความร่วมมือระหว่าง TIJ และกรมราชทัณฑ์ เริ่มด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสนับสนุนให้มีการน�า
เอาข้อก�าหนดกรุงเทพไปใช้อย่างแพร่หลาย และคัดเลือกเรือนจ�าที่มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีและผ่านการประเมินให้เป็นตัวอย่างเชิงรูป
ธรรมในการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพอย่างยั่งยืน

TIJ จัดสัมมนาโครงการเรือนจ�าต้นแบบข้อก�าหนดกรุงเทพในภาคเหนือ

ส�าหรับวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ ดร.บาร์บารา โอเวน ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศด้านข้อก�าหนดกรุงเทพ ดร.ซาแมนทา เจฟ
ฟรีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาและเพศสภาวะ จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ  (Griffith University) ประเทศออสเตรเลีย และนางสาว
ชลธิช ชื่นอุระ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด โดยเนื้อหาในการอบรมแบ่ง
ออกเป็น 12 หัวข้อ ได้แก่  
 1. การบริหารจัดการเรือนจ�าโดยค�านึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศ 
 2. การเลือกภูมิล�าเนา เรือนจ�า การรับเข้าเรือนจ�า และกระบวนการจ�าแนกผู้ต้องขัง 
 3. สุขภาพอนามัยและการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป 
 4. การดูแลสุขภาพประเด็นที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
 5. ความปลอดภัยของผู้ต้องขังหญิง 
 6. การรักษาระเบียบ และความปลอดภัยในเรือนจ�าหญิง 
 7. การติดต่อกับโลกภายนอก 
 8. กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูนักโทษ 
 9. หญิงมีครรภ์ มารดา และเด็กที่อาศัยอยู่ในเรือนจ�า 
 10. กลุ่มที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
 11. การเตรียมตัวก่อนปล่อย 
 12. การด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่เรือนจ�าที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิง 

นอกจากนี ้ ได้มกีารเผยแพร่ตวัอย่างทีด่ใีนประเทศไทย โดยน�าคณะผูเ้ข้าอบรมไปศึกษาดงูานเรอืนจ�า ทีเ่รอืนจ�าจงัหวัพระนครศรีอยธุยา  
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และทัณฑสถานหญิงธนบุรี ซึ่งเป็นเรือนจ�าที่ได้น�าข้อก�าหนดกรุงเทพ 
ไปปรับใช้ด้วย
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เนื่องในโอกาสวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเนลสัน แมนเดลา ในปี 2560 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ TIJ จึงถือ
โอกาสนี้ประกาศการขับเคลื่อนการน�าข้อก�าหนดแมนเดลา (Mandela Rules) ข้อก�าหนดขั้นต�่าขององค์การสหประชาชาติในการ
บริหารจัดการเรือนจ�าที่ดีมาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในโลก โดยมีเรือนจ�าพิเศษธนบุรีเป็นเรือนจ�าน�าร่อง 

ข้อก�าหนดแมนเดลา มีหลักการพื้นฐาน 5 ประการคือ 

 1. ผู้ต้องขังพึงได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์  
 2. ห้ามการทรมานหรือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความทารุณ 
 3. ให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยค�านึงถึงความต้องการขั้นพื้นฐานโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 4. วัตถุประสงค์ของเรือนจ�าคือการคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัยและลดการกระท�าผิดซ�้า
 5. ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ ผู้ ให้บริการด้านต่าง ๆ ในเรือนจ�าและผู้เข้าเยี่ยม จะต้องได้รับความปลอดภัยตลอดเวลา  

นอกจากนี ้ ยงัมกีารจดัท�าคูม่อืฉบบัย่อส�าหรบัข้อก�าหนดแมนเดลาฉบบัภาษาไทย ซึง่แปลจากต้นฉบบัของ Penal Reform International (PRI)  
เพื่อเป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ในการบริหารจัดการเรือนจ�าให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต�่าตาม ข้อก�าหนดแมนเดลา ในการนี้ 
TIJ มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาเชิงนโยบายและช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เรือนจ�าพิเศษธนบุรี ผลักดันการสร้าง
เรือนจ�าต้นแบบตามข้อก�าหนดแมนเดลาให้เป็นจริง

TIJ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ขับเคลื่อนการน�าข้อก�าหนดแมนเดลาแห่งแรกในโลก 
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TIJ ส่งเสริมหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลกันติิธรรมมบีทบาทเป็นทัง้แรงเสรมิและผลลพัธ์ของการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 และ TIJ ได้ให้ความส�าคัญกับการ 
ส่งเสรมิหลกันติิธรรมให้เกิดขึน้ในสงัคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมมอืกับทกุภาคส่วน  
เพือ่โน้มน้าวให้เกิดการเปลีย่นแปลงทศันคตแิละแนวคิดในการด�าเนนิงาน เน้นทีก่ารสนบัสนนุ
มติิการพัฒนาสงัคม ควบคู่ไปกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ผ่านกิจกรรม
และโครงการที่หลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนในสังคม 

ในปี 2560 TIJ ยกระดับการส่งเสริมหลักนิติธรรมได้อย่างครอบคลุมและกว้างขวาง 
ยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาโครงการและกิจกรรม ต่างๆ ร่วมกับ Institute for Global Law 
and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งถือเป็นความร่วมมือ
ครัง้แรกในภมูภิาคเอเชยี โดยมุง่หวงัทีจ่ะเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของบคุลากรไทยและเอเชยี 
ให้สามารถน�าหลักนิติธรรมไปปฏิบัติใช้จริงเพ่ือยุติความไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรม 
ในสังคม 
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โครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมหลักนิติธรรมกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับ Institute for Global Law and 
Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
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TIJ Public Forum 

ในปี 2560 TIJ ได้จัดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการน�าหลักนิติธรรมมาใช้เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน และในช่วงปีดังกล่าวได้จัดการประชุมเวทีสาธารณะขึ้น 3 ครั้ง
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การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ครั้งที่ 1

“การส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030”

การจัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 11 มกราคม 2560 มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่หลักนิติธรรมไปสู่
บริบทการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ เพื่อไม่ให้หลักนิติธรรมถูกจ�ากัดในการบริหารงานยุติธรรมเพียงฝ่ายเดียว โดยในการ
ประชุมดังกล่าว มีการปาฐกถาพิเศษว่าด้วยเรื่องความส�าคัญของกฎหมายและหลักนิติธรรมต่อการพัฒนา การเสวนาเรื่องการใช้
หลกันติิธรรมเป็นกลไกขบัเคลือ่นแผนงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยืน และการเสวนาเร่ือง การปฏิรปูกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาในบริบทของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในที่ประชุมมีการกล่าวถึงการนิยามของหลักนิติธรรมว่า เป็นหลักในสังคมที่มีการปกครองโดยกฎหมาย กฎหมายจะต้องเป็นใหญ่
เหนือบุคคล มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้คนเข้าถึง และประเด็นเนื้อหาของ
กฎหมายควรจะเป็นประโยชน์ต่อทกุคนในสงัคม โดยการเชือ่มโยงหลกันติธิรรมและการพฒันา จะเป็นกุญแจส�าคัญทีจ่ะน�าไปสูเ่สรภีาพ 
และความปลอดภยัในสงัคม เนือ่งจากสงัคมทีม่หีลกันติิธรรมจะเอือ้ให้ปัจเจกสามารถวางใจได้ว่ารฐัจะไม่สามารถใช้อ�านาจเกินขอบเขตและ
ตามอ�าเภอใจได้ ส่วนกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในทางปฏิบัติ ได้แก่การส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เคารพกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน และการพัฒนาเครื่องมือชี้วัดหลักนิติธรรม   
 
ในหัวข้อเสวนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบริบทของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีการเสนอแนะแนวทางเพื่อ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยว่า ต้องมีการตั้งโจทย์การปฏิรูปที่ให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
พิจารณาเรื่องการใช้ทรัพยากรที่ถูกจัดสรรไปในกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมได้
ใช้ศาสตร์อื่น ๆ ในการประเมินผลการท�างาน เช่น ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ อันจะช่วยให้มีการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม
และการท�างานในภาพรวม ตลอดจนควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นต้น

ผูอ้ภิปรายในงาน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ เอดวัรโด เอม็. ปาญาลแวร์ คณบดคีณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัคอร์แนล สหรฐัอเมรกิา 
ดร.เดวิด เคนเนดี้  ผู้อ�านวยการสถาบันกฎหมายและนโยบายระดับโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อ�านวยการ TIJ นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ นายนิโคลัส บูธ 
ที่ปรึกษาด้านการป้องกันความขัดแย้ง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ประจ�าส�านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ศาสตราจารย์  
สิตาล คาลานทรี ศาสตราจารย์คลินิกด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยคอร์แนล และ ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อ�านวยการส�านักกิจการ 
ต่างประเทศและประสานนโยบาย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.แมตตี้ จุทเซ่น ผู้อ�านวยการสถาบันยุโรปเพื่อ
การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม เป็นผู้ด�าเนินรายการ
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การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

“หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน” 

การจัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 TIJ ได้จัดขึ้นในโอกาสการเปิดโครงการ
อบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development หรือ 
RoLD) และเพือ่ส่งเสรมิหลกันติิธรรมและการพฒันาทีย่ั่งยืนสอดคล้องกับวาระ 2030 เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
 
ในที่ประชุม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงร่วมการประชุม โดยถือเป็นพระภารกิจแรกในฐานะทูตสันถวไมตรีด้าน
หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของส�านักงาน UNODC ส�าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ประทานพระด�ารัส
ปาฐกถาพิเศษ เรื่องความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน ทรงยกตัวอย่างจากแนวทางการด�าเนิน
โครงการในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงเน้นย�้าว่า “หลักนิติธรรมนั้น
ไม่ได้ส�าคัญเฉพาะกับนักกฎหมาย หรือใช้ในการมองบริบทงาน ด้านตุลาการหรือกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น หากแต่หลักนิติธรรม
เป็นส่วนส�าคัญของชีวิตประชาชน และส่งผลต่อทุกคนแม้จะอยู่ในสถานที่ห่างไกล ไม่ว่าผู้นั้นจะเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ บริการ
สาธารณะ หรือมีสถานะทางกฎหมายใด ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและการพัฒนามีความซับซ้อนในหลายแนวทาง ฉะนั้นจึง
เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะมาร่วมท�าความเข้าใจความส�าคัญของความเชื่อมโยงดังกล่าว”

ผู้อภิปรายในงาน ประกอบด้วย นายลุค สตีเว่นส์ ผู้ประสานงานสหประชาชาติและผู้แทน UNDP ประจ�าประเทศไทย นายเจเรมี ดักลาส 
ผู้แทน UNODC ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่า
ด้วยการค้า ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญอิสระแห่งองค์การสหประชาชาติ และนายรอยล จิตรดอน ผู้อ�านวย
การสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นผู้ด�าเนินรายการ 
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หลักนิติธรรมเป ็นส ่วน
ส�ำคัญของชีวิตประชำชน 
และส่งผลต่อทุกคนแม้จะ
อยู่ในสถำนที่ห่ำงไกล
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การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3

“หลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยศึกษาแนวพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9”

TIJ จัดประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 น�าเสนอแนวคิด 
“หลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยศึกษาแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” ผ่านมุมมองของ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ และผู้แทนจากกลุ่มผู้บริหารรุ่นแรกในหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ 
Executive Program on the Rule of Law and Development หรือ RoLD) 

การประชุมเวทีสาธารณะในครั้งนี้ มุ่งสะท้อนความส�าคัญในการใช้กฎหมายเพื่อเอื้ออ�านวยความยุติธรรม สร้างความเสมอภาคใน
สังคม และให้เกิดความตระหนักว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องของนักกฎหมายแต่ฝ่ายเดียว แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องให้ความ
สนใจและมีส่วนร่วมให้เสียงสะท้อน เพื่อให้สังคมไทยพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในวันขึ้นครองราชย์ ว่า “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และในพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตในปี 2524 ที่ว่า  “กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความ
ยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง ส�าหรับใช้ในการรักษาและอ�านวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้
เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่
ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย” นับเป็นแนวคิดที่แสดง
ถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพ และความเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งในเรื่องหลักนิติธรรม 

การปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดกว่า 70 ปีแห่งการครองราชย์ ได้สะท้อนให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงน�าเอาแนวคิดข้างต้นมาทรงปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อปวงชนชาวไทยทุกคน

ในการจดัประชมุเวทสีาธารณะว่าด้วยหลกันติิธรรมและการพฒันาทีย่ัง่ยืน: ศึกษาแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่ 9 
มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานและองค์กรชั้นน�า มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ประกอบด้วย  Mr. Martin Hart-Hansen, Deputy Resident 
Representative โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย Dr. Sandro Calvani, Senior Advisor on Strategic 
Planning มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และที่ปรึกษา
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ดร. พณชิต กิตติปัญญงาม ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายนวัตกรรมส�านักงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนางสาวสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท 
ป่าสาละ จ�ากัด 

ส่วนผู้แทนจากกลุ่มผู้บริหารรุ่นแรกในหลักสูตร RoLD ได้น�าผลจากการศึกษาเจาะลึก การลงพื้นที่ดูงาน และผลการเสวนากับผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ กรณีการทับซ้อนของป่าไม้และที่ดินท�ากิน หนี้ที่เป็นธรรมท�าได้หรือไม่ และกฎหมายและการ
บริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด พร้อมข้อเสนอแนะ มาร่วมแลกเปลี่ยนและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
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นับเป็นแนวคิดที่แสดงถึง 
พระมหากรณุาธคุิณและพระอจัฉริยภาพ 
และความเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งในเรื่อง
หลักนิติธรรม 
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TIJ Workshop

TIJ ร่วมกับ Institute for Global Law and Policy คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
จัดหลักสูตร IGLP Asian Regional Workshop และ TIJ Workshop for Emerging Leaders 
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หลักสูตร IGLP Asian Regional Workshop วันที่ 6-11 มกราคม 2560 จัดขึ้นเพื่ออบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและกฎหมาย โดย
มีนักวิชาการรุ่นใหม่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมจากทั่วโลก อีกทั้งยังมีการจัดหลักสูตรคู่ขนาน TIJ 
Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy (TIJ Workshop) เชิญ
ผู้น�ารุ่นใหม่ในทุกภาคส่วนในประเทศมาร่วม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง เป็นเครือข่าย change agents ที่เข้มแข็งโดยได้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาร์ด และหลักสูตร IGLP ร่วมพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตร
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RoLD Programme

การอบรมหลักสูตรส�าหรับผู้บริหารระดับสูงด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(TIJ Executive Programme on the Rule of Law and Development : RoLD) 
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TIJ จัดหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาแก่กลุ่มผู้บริหารและผู้น�ารุ่นใหม่หรือ RoLD Program ขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายกลุ่มผู้น�าที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอนาคต และเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
หลักสูตร “TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy” ที่จัดขึ้นร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด 

หลกัสูตรอบรมด้านหลกันติิธรรมและการพฒันาทีย่ั่งยืน มวัีตถุประสงค์ส�าคัญเพือ่มุง่เป็นเวทสี�าหรับเครือข่ายผูน้�ารุ่นใหม่และผูบ้รหิาร 
ที่ประสบความส�าเร็จในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการในประเทศไทย 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อหาแนวทางที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมและน�า
หลักนิติธรรมไปใช้จริงในการช่วยยุติความไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรมที่ปรากฏในสังคม โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเครือข่ายนี ้
จะกลายเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Makers) และเป็นฟันเฟืองที่สร้างให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา (Culture of 
Lawfulness) ขึ้นได้จริงในสังคม ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการพัฒนาที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง  โดยมีองค์ประกอบหลักสูตรแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การอบรมภาควิชาการประเภทการบรรยายและเสวนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศ และโครงการกลุ่ม (RoLD in Action) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้น�ารุ่นใหม่และผู้บริหารจากทุกภาคส่วน 

การบรรยายในหัวข้อต่างๆ จ�านวน 12 ครั้ง เช่น หลักนิติธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) การปฏิรูป
หลักนิติธรรมและประเทศไทย 4.0 หลักนิติธรรมกับบทบาทภาคเอกชน การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจากมุมมองของกลุ่มเปราะ
บางในสังคม หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย โดยผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร เช่น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ดร. กอบ
ศักดิ์ ภูตระกูล คุณทิชา ณ นคร ศ.กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ศ.พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร 

การศึกษาดูงานในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาระดับพื้นที่ จ�านวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย 
(1) การศึกษาดูงานที่เขาใหญ่ (วันที่ 3-5 มีนาคม 2560) ได้มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นระหว่างผู้ที่ประสบ
ความส�าเร็จในภาคธุรกิจเพื่อสังคม ในหัวข้อกิจการเพื่อสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Social Enterprise for Sustainable 
Development) (2) การศึกษาดูงานเรือนจ�าพิเศษและทัณฑสถานหญิงธนบุรี (วันที่ 25 พฤษภาคม 2560) เพื่อเรียนรู้โครงการ  
Pre-release program การฝึกอาชีพเพื่อเตรียมตัวก่อนการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ก�าลังพ้นโทษ รวมทั้งโครงการก�าลังใจที่สนับสนุน
อาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิง และ (3) การศึกษาดูงานชุมชนบ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด จ.ตาก (วันที่ 8-10 มิถุนายน 2560) เพื่อให้ผู้เข้า
ร่วมอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจในประเด็นการใช้หลักนิติธรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนจากพื้นที่จริง รวมถึงได้
ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้น�าชุมชนซ่ึงใช้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ มีการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (วันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2560) เพื่อเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของหน่วยงาน 
The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI)  
ซึ่งเป็น UN-PNI ของประเทศญี่ปุ่น และรับฟังการบรรยายพิเศษ กรณีศึกษากระบวนการยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น และร่วมเสวนา 
ในหัวข้อ “The Japan-Thailand Criminal Justice System Comparison” 
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RoLD in Actions

การจัดท�าโครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
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อีกหนึ่งกิจกรรมในการส่งเสริมหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักสูตร RoLD ได้แก่ การจัดท�าโครงการปฏิรูปหลัก
นิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม หรือ RoLD in Action โดยผู้เข้าร่วมอบรมรวมกลุ่มเลือกประเด็นที่สนใจ เพื่อจัดประชุมเสวนากลุ่มย่อย
และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นนั้น ๆ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีประเด็นการศึกษาที่ส�าคัญ ดังนี้ 

1. คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วยหลักนิติธรรม: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน (หลักนิติธรรมกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
เป็นการถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาอย่างรอบด้านจากพื้นที่พัฒนาโครงการที่ศึกษาและปรับใช้แนวพระราชด�าริในรัชกาลที่ 9 
ได้จนประสบผลส�าเร็จ สามารถท�าให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืนผ่านแนวคิดด้านหลักนิติธรรม โดยจะน�าไปทดลอง
ใช้ในการแก้ปัญหาคนกับป่าในพ้ืนทีจ่งัหวดัน่านซึง่เป็นพืน้ทีต้่นน�า้ส�าคัญของประเทศไทย เพ่ือสร้างต้นแบบการพฒันาทางเลอืกทีส่ามารถ 
แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

2. หนี้ที่เป็นธรรมกับปัญหาความเหลื่อมล�้าของสังคมไทย (หลักนิติธรรมกับการลดความเหลื่อมล�้า) ท�าอย่างไรจึงจะสามารถสร้างให้
เกิดการแก้ปัญหาหนี้ที่ยั่งยืน โดยสร้างระบบการเข้าถึงสินเชื่อที่เป็นธรรมและการสร้างวินัยและความรับผิดชอบแก่ลูกหนี้ และไม่เพิ่ม
ความเสี่ยงและต้นทุนจากการปล่อยสินเชื่อและการสร้างวัฒนธรรมแห่งการไม่เอารัดเอาเปรียบของเจ้าหนี้ การสร้างระบบดังกล่าว
จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่หน่วยงานรัฐประสานงานมากขึ้น ทั้งในหน่วยงานทางการเงิน การคลังและหน่วยงาน
ยุติธรรม และการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ และที่ส�าคัญคือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนใน
การจัดการกองทุนชุมชนที่ยั่งยืนเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คนในสังคมมีภูมิคุ้มกัน ไม่ตกเป็นเหยื่อหนี้ที่ไม่เป็นธรรมได้โดยง่าย 

3. ทางเลือกส�าหรับเทคโนโลยีก้าวกระโดดด้วยหลักนิติธรรมและ Regulatory Sandbox (หลักนิติธรรมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม) เป็นการเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการทางกฎหมายที่เรียกว่า Regulatory Sandbox เพื่อสร้างสนามทดลอง
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้ ได้ค�าตอบถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดอย่างเป็นธรรม อาทิ กรณี 
Uber ในสาขาขนส่ง โดยอย่างน้อยให้มีหลักประกันในการลดความเหลื่อมล�้าของทั้งผู้ ให้บริการ (ทั้งรายเดิมและรายใหม่) และผู้ ใช้
บริการ และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและควบคุมดูแล

59

รายงานประจ�าปี 2560 I สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



TIJ ส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก
 
หนึ่งในเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 คือ การสร้าง
ความเท่าเท่าเทียมทางเพศและการยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง TIJ จึงได้ให้ความ 
ส�าคญักับการด�าเนนิงานร่วมมอืกับภาคีเครอืข่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในการจดั 
กิจกรรมและโครงการทีห่ลากหลายและต่อเนือ่ง เพ่ือสนบัสนนุให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว

60

รายงานประจ�าปี 2560 I สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



TIJ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
SpeakUp SpeakOut Workshop

โครงการส่งเสรมิสทิธผิูห้ญิงและเดก็ TIJ จดัฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ SpeakUp SpeakOut  
Workshop วันที่ 26–27 พฤศจิกายน 2559 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
ในเรื่อง การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง และ
กลไกที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ 16 วัน แห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงของสหประชาชาติ

การฝึกอบรมดังกล่าว ได้จัดฝึกอบรมวิธีการเล่าเรื่องผ่านงานเขียนและภาพประกอบให้
กับเยาวชน โดยมีนายเปรมวิชช์ สีห์ชาติวงษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร Storylog 
และ Fictionlog แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคนิคในการเขียนเล่าเรื่องราว 
และนายนักรบ มูลมานัช กราฟิกดีไซเนอร์และนักท�าภาพประกอบ ผู้สื่อสารความเป็น
ไทยผ่านงานศิลปะแบบคอลลาจ (Collage) แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ท�าภาพปฟระกอบผ่านงาน Collage

นอกจากนี้ ดร.สิตา สัมฤทธิ์ หัวหน้าโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก ได้เข้าร่วม
บรรยายและให้ความรู้แก่เยาวชนถึงปัญหาและความส�าคัญของการยุติความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง และนางสาวบุษยาภา ศรีสมพงษ์ Advocacy Coordinator มูลนิธิสุวรรณนิมิต 
และ Pro Bono Legal consultant ผู้มีประสบการณ์ตรงในด้านการถูกกระท�าความ
รุนแรง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับเยาวชน
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TIJ จัดโครงการ Paralegal Training Workshop: Women for Justice, Justice for Women

TIJ ร่วมกับมูลนิธิผู้หญิงกฎหมายและการพัฒนาชนบท (FORWARD) และภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (WSC) จัดโครงการ Paralegal Training Workshop: Women for Justice, Justice for Women (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 
22-24 มีนาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้แก่ผู้หญิงที่เป็นผู้มี
บทบาทในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้หญิงหรือเด็กที่ประสบปัญหา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.ดร.
สุชาดา ทวีสิทธิ์ นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง นางสาวอารีวรรณ จตุทอง  
พันต�ารวจโทหญิงจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ เป็นต้น และมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นเกือบ 40 คน ทั้งผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ผู้น�าชุมชน เครือข่ายแรงงาน และภาคประชาสังคม 
ฯลฯ ทั้งนี้ นอกจากโครงการฝึกอบรมภาคเหนือแล้ว ยังมีการจัดการฝึกอบรมอีก 2 ครั้ง ในภาคกลาง (ช่วงเดือนมิถุนายน) และ 
ภาคใต้ (ช่วงเดือนสิงหาคม)
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TIJ ผนึกก�าลัง 6 หน่วยงานด้านส่งเสริมสิทธิผู้หญิงจัดงานเสวนาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว

TIJ ร่วมกับ 6 หน่วยงานที่มีบทบาทในการผลักดันด้านการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง เช่น สมาคมบัณฑิต
สตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย และ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เป็นต้น จัดงานเสวนาเรื่อง “กระบวนการยุติธรรม
ที่เข้าใจผู้หญิง: ความรุนแรงในครอบครัว - เรื่องเก่า เราท�าใหม่” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่ง
ประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการเสวนาเป็นไปเพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์และองค์ความรูจ้ากผูผ่้านพ้นปัญหาความรนุแรงในครอบครัว และเพือ่หา 
แนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย พร้อมทั้งน�าเสนอแนวทางใหม่ เช่น การน�าแนว
ปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศมาเป็นประเด็นพูดคุยเพ่ือน�ามาปรับใช้ ให้สอดคล้องกับบริบทของไทยโดยได้รับเกียรติจากผู้มีบทบาท
ส�าคัญในการผลักดันและการแก้ปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว เช่น ดร.อินทิรา ฉิวรัมย์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีช�านัญ
พิเศษ นางวรภัทร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และศูนย์พึ่งได้ รพ. ปทุมธานี พ.ต.อ.หญิง ปวีณา เอกฉัตร 
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน และผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักปฏิบัติ และสื่อมวลชน
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TIJ จัดเสวนาต่อต้านการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

TIJ ร่วมกับคณะนักวิจัยจากโรงเรียนนายร้อยต�ารวจจัดงานเสวนา หัวข้อ “การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก : รูปแบบ 
วิวัฒนาการ และแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศตัวอย่างในกลุ่มประเทศอาเซียน (ประเทศลาว กัมพูชา และไทย) (Child Sex Tourism: 
Patterns, Evolutions and Best Practices in Selected ASEAN Countries-Lao PDR, Cambodia and Thailand) เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2560 ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

การเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายงานศึกษาวิจัยที่แล้วเสร็จเรื่อง “การศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
เพือ่มเีพศสมัพนัธ์กับเดก็และการปฏบิติังานทีเ่ป็นเลศิในเชงิประจกัษ์ด้านการต่อต้านการท่องเทีย่วเพ่ือมเีพศสมัพนัธ์กับเดก็” และเพือ่ 
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและด้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งเพื่อวางแผนแนวทางการ
ด�าเนินงานโครงการฝึกอบรมในประเด็นดังกล่าวต่อไป 

งานเสวนาดังกล่าวมีผู้แทนเข้าร่วมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ หน่วยงานด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศจากสถานทูต หน่วยงาน
ขององค์การสหประชาชาติ และภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE Foundation) UNICEF Thailand 
ECPAT International กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เป็นต้น
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TIJ ร่วมจัดงานอภิปรายหัวข้อ the Southeast Asian Regional Roundtable Discussion on 
Women as Justice Makers

TIJ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย จัดงานอภิปรายในหัวข้อ The Southeast Asian Regional 
Roundtable Discussion on Women as Justice Makers วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย

งานอภิปรายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีส�าหรับผู้หญิงท่ีท�างานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมต้องเผชิญ รวมถึง
ให้ความเห็นต่อข้อมูลการศึกษาวิจัยเรื่อง “Women as Justice Makers in the ASEAN region: roles, trajectories and influence 
ที่ได้มาจากการลงพื้นที่ของคณะนักวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการท�างาน ยกระดับบทบาทของผู้หญิงให้เป็นผู้น�าการสร้างการ
เปลีย่นแปลงในกระบวนการยุติธรรม และเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ใีนการสร้างความร่วมมอืระหว่างผูห้ญิงทีท่�างานด้านกระบวนการยุติธรรม 
ในภูมิภาค

ผู้เข้าร่วมการอภิปรายครั้งนี้ประกอบด้วยผู้หญิงที่เป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชนจาก 9 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก H.E. Natasha Stott Despoja AM ทูตด้านสตรีและเด็ก
หญิงแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ที่มีความสนใจงานด้านผู้หญิงในบทบาทผู้อ�านวยความยุติธรรม พร้อม H.E. Paul Robilliard 
เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน
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งานวิจัย

ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานของ TIJ ประการหนึ่งคือการมุ่งเน้น
งานด้านการศึกษา วิจัย รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ที ่
เก่ียวกับหลกันติิธรรม รวมถึงมาตรฐานและบรรทดัฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมและสนับสนุนการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งระดับภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทาง TIJ ได้ 
ด�าเนินงานด้านการศึกษาวิจัย โดยมีผลงานที่โดดเด่นทั้งในด้าน
งานวิจยัด้านข้อก�าหนดกรุงเทพ การส่งเสรมิและพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านหลักนิติธรรม และการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก  



งานวิจัยด้านข้อก�าหนดกรุงเทพ

โครงการศึกษาวิจัยเรื่องเหตุปัจจัยในการกระท�าผิดของ 
ผู้ต้องขังหญิงไทยในกัมพูชา คดีการค้ายาเสพติดข้ามชาติ 
(Vulnerabilities, Victimisation, Romance and Indulgence: 
Thai Women’s Pathway to Prison in Cambodia for Drug 
Trafficking) 

TIJ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย จัดท�า
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง Vulnerabilities, Victimisation, 
Romance and Indulgence: Thai Women’s Pathway to 
Prison in Cambodia for Drug Trafficking เพื่อศึกษาหาเหตุที่
ยังผลให้ผู้หญิงไทยกระท�าความผิด และถูกตัดสินโทษจ�าคุกจาก
คดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดในเรือนจ�าประเทศกัมพูชา โดยใช้ 
วิธีการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังจ�านวน 10 คน อายุระหว่าง 24-47 ปี 
และต้องโทษจ�าคุกระหว่าง 25 ปีถึงจ�าคุกตลอดชีวิต 

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ต้องขังทั้งหมดไม่เคยมีประวัติ
อาชญากรรมและเป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริต โดยผู้ต้องโทษคดี
ยาเสพติดส่วนใหญ่มีรูปแบบการก่ออาชญากรรมคล้ายกัน คือ 
ได้รับการติดต่อจากชายเชื้อชาติแอฟริกัน ผ่านการแชทบน 
อินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงถูกหลอกหรือโน้มน้าวให้เชื่อว่าความ
สมัพนัธ์นีม้าจากความรกั และมกีารย้ายมาอยู่ด้วยกัน ระหว่างนัน้ 
อาจพบพฤติกรรมข่มขู่ ทุบตี ต่อมาจะถูกหลอกให้เดินทางไป 

ต่างประเทศ เช่น บราซิล อินเดีย และประเทศอื่น ๆ  ในทวีปแอฟริกา 
โดยมีคนแปลกหน้าเข้ามาฝากให้พวกเธอน�าของหรือกระเป๋าเดิน
ทางกลับมายังประเทศไทย แต่เส้นทางจะต้องแวะพักหลาย
ประเทศ กระทั่งถูกจับได้ที่สนามบินนานาชาติจังหวัดเสียมราฐ
และกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผู้ต้องขังทั้งหมดต้องโทษจ�า
คุกจากคดีการลักลอบขนส่งยาเสพติด ได้แก่ ยาไอซ์ และโคเคน 

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้กระท�าผิด คือ การเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดแูลและหาเล้ียงครอบครัว จงึต้องหารายได้และสดุท้ายถูกล่อลวง 
เข้าสูว่งการค้ายาเสพติด นอกจากนียั้งพบด้วยว่าผูต้้องขงัหลายคน 
มีประวัติประสบเหตุการณ์เลวร้ายจากความสัมพันธ์กับเพศ 
ตรงข้าม ท�าให้มีความนับถือตัวเองต�่า จึงหลงเชื่อเรื่องรักลวง
จากชาวต่างชาติ และตกเป็นเหยื่อในอาชญากรรมได้ง่าย ผลการ
วิจัยยังพบด้วยว่า ผู้ต้องขังเหล่านี้ไม่เคยมีความรู้ด้านการค้ายา
เสพติดหรือมีความสัมพันธ์กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

สรุปผลการศึกษาวิจัยได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยริเริ่มจัดท�า
นโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อ (1) ลดและสร้างความตระหนักรู้
ถึงความเสี่ยงที่ ไทยจะถูกจ�าคุกจากการกระท�าผิดด้านการ
ลักลอบขนยาข้ามชาติ (2) ปกป้องสิทธิทางกฎหมายเมื่อถูก
จับกุม และ (3) ให้ความช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะที่
ต้องโทษ
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งานวิจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม

การพัฒนาด้านสถิติและตัวช้ีวัดกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาและการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนและนักปฏิบัติ
เกี่ยวกับคุณค่าของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

TIJ ร่วมกับสถาบนัวจิยัและให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จัดท�าโครงการพัฒนาด้านสถิติและตัวชี้วัดกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาและการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนและ 
นักปฏิบัติเก่ียวกับคุณค่าของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ภายหลังจากที่ได้ “แนวทางการจัดท�าและการใช้ตัวชี้วัดด้าน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” อันเป็นกรณีศึกษาทั่วไปที่จัด
ท�าร่วมกับ International Centre for Criminal Law Reform 
and Criminal Justice Policy (CCLR) เมื่อ พ.ศ. 2558 ในปีนี้จึง
ได้จัดโครงการศึกษาวิจัยนี้ขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน 
องค์ความรู้ ให้กับสังคมไทย ให้ก้าวไปสู่ความมีมาตรฐานในการ
พัฒนาปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม

โครงการศึกษาวิจยั พฒันาการด้านสถิติและตัวชีว้ดักระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญา และการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนและ 
นักปฏิบัติเก่ียวกับคุณค่าของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เป็นโครงการเพื่อการส�ารวจความคิดเห็น/ทัศนคติของประชาชน
และผู้เชี่ยวชาญ/นักปฏิบัติที่มีต่อฐานะ บทบาท และคุณค่าของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพ่ือมาเป็นฐานคิดและจุดยึดโยง
กับแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุตธิรรมของไทย ส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดการยกระดบัคุณภาพ 
ของการจัดเก็บรวบรวม วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
สถิติเก่ียวกับการด�าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

อีกทั้งยังสร้างเสริมความรู้และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องส�าหรับน�าไปต่อยอดในการจัดท�า พัฒนา และปรับใช้
ดัชนีหรือตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างเหมาะสม 
และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้าง
พัฒนาเครื่องมือและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา

วัตถุประสงค์ในการด�าเนินการโครงการ เพื่อ (1) น�าเอาผลการ
ส�ารวจความคิดเห็น/ทัศนคติของประชาชนและผู ้เชี่ยวชาญ/ 
นักปฏิบัติ ที่มีต่อฐานะ บทบาท และคุณค่าของกระบวนการ
ยุตธิรรมทางอาญา ทัง้ในระดบัหน่วยงานและทีเ่ป็นภาพรวมทัง้ระบบ  
มาเป็นฐานคิดและจุดยึดโยงกับแนวทางการพัฒนาตัวชี้ วัด
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม ของไทย (2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพของการจัดเก็บ รวบรวม 
วิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสถิติเก่ียวกับการด�าเนิน
งานของหน่วยงานทั้งหลายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(3) สร้างเสริมความรูแ้ละข้อมลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ส�าหรบัผูท้ีเ่ก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ นโยบาย ที่จะน�าไปต่อยอดในการ 
จัดท�า พัฒนา และปรับใช้ดัชนีหรือตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาอย่างเหมาะสมกับบริบทของไทยและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ และ (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการสร้างพัฒนาเครื่องมือท่ีสามารถน�ามาใช้ ในการติดตาม
ผลและความคืบหน้าของการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
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งานวิจัยด้านการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก 

งานวจิยั “ผู้หญงิในฐานะผู้สร้างความยุตธิรรมในภมิูภาคอาเซียน”

TIJ ร่วมกับ the International Centre for Criminal Law 
Reform and Criminal Justice Policy จัดท�างานวิจัยภายใต้ชื่อ 
Women as Justice makers: Perspectives from Southeast 
Asia โดยงานวิจัยฉบับนี้เป็นการท�าความเข้าใจผู้หญิงซึ่งท�างาน
ในหน่วยงานซึ่งมีความเก่ียวข้องกับกฎหมายในหลายภาคส่วน
ทั้งในส่วนของนักวิชาการ และในส่วนของผู้บังคับใช้กฎหมาย เช่น 
ผูพ้พิากษาและอยัการ ในประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 
ได้แก่ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
เมียนมา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

งานศึกษาฉบับนี้ได้ท้าทายความเข้าใจของสังคมและชี้ให้เห็นว่า 
แม้ว่าอาชีพในทางกฎหมายจะเปิดกว้างส�าหรับผู้หญิงมากขึ้น แต่
ผู้หญิงซ่ึงเข้าไปท�างานในพ้ืนที่ดังกล่าวต้องเผชิญกับข้อท้าทาย 
ข้อจ�ากัด อันเนื่องมาจากอุดมคติทางเพศ (Gender Ideology) 
ในสังคมชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ซึ่งท�าให้ผู้หญิงเหล่านี้ถูก 
คาดหวังให้ท�างานสอดคล้องกับอุดมคติชุดดังกล่าว ซึ่งบ่อยครั้ง
ไม่สอดคล้องกับชวิีตการท�างาน ท�าให้ผูห้ญงิในอาชพีนกักฎหมาย 
ตกอยู่ในทางสองแพร่ง ต้องเลือก (Dilemma) ระหว่างความ
ก้าวหน้าในชีวิตการงานกับชีวิตส่วนตัวในฐานะแม่และภรรยา ใน
หลาย ๆ  สถานการณ์ผู้หญิงในอาชีพนักกฎหมายอาจต้องเผชิญ
เหตุการณ์ที่ท�าให้เกิดสภาวะข้อจ�ากัดในความก้าวหน้าทาง

อาชีพ เช่น การจ�ากัดความสามารถในการเดินทาง (Mobility) 
ตลอดจนข้อจ�ากัดจากสภาวะเพดานแก้ว (Glass Ceiling) ซึ่งเกิด
จากภาพเหมารวมซึ่งมีต่อผู้หญิง (Gender Stereotype) ว่า 
ไม่เหมาะกับการท�างานในต�าแหน่งผู้บริหารในระดับสูงเหมือน
ผู้ชาย

อย่างไรก็ด ี แม้ว่าจากข้อค้นพบจะท�าให้เหน็ข้อจ�ากัดและข้อท้าทาย 
จ�านวนมากที่ผู ้หญิงในเส ้นทางของการประกอบอาชีพ 
นักกฎหมายต้องเผชิญ งานศึกษาชิ้นนี้ ได้พยายามชี้ให้เห็น 
ช่องทางและความเป็นไปได้ที่จะขจัดและลดข้อท้าทายดังกล่าว 
เพื่อเปิดพื้นที่และโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับผู้หญิง
และผู้ชายอย่างเท่าเทียมกัน
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รายงานการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อใช้ส�ารวจสถิติข้อมูล
ความรุนแรงต่อเด็กที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ 

TIJ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหดิล จดัท�าโครงการส�ารวจความรนุแรงในเดก็ทีเ่ข้าสูก่ระบวนการ 
ยุติธรรมในฐานะผู้กระท�าความผิดและถูกควบคุมตัวอยู่ในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด้วยตระหนักว่าปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและเยาวชน เช่น ความรุนแรงทางด้านร่างกาย 
ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงทางอารมณ์ เป็นปัญหาที่
พบเห็นได้มากขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยมีต้นตอมาจากปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ ความเจริญทางเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีใน
ทางที่ผิด เป็นต้น และหากยังไม่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาดัง
กล่าวแล้ว อาจจะน�าสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมที่ยอมรับการใช้
ความรุนแรงได้ 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดท�า
โครงการส�ารวจความรุนแรงในเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ในฐานะผู้กระท�าความผิดและถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานพินิจและ
คุ้มครองเดก็และเยาวชน เพือ่ส่งเสริมมาตรการปฏบิติัในการก�าจดั 
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ และได้ร่วมมือกับกรมพินิจ
และคุ ้มครองเด็กและเยาวชนในการส�ารวจสถิติข้อมูลความ
รุนแรงต่อเด็กในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระท�าความผิดและถูกควบคุม
ตัวอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยพนักงานคุม
ประพฤติในสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชนเป ็นผู ้
สัมภาษณ์เด็กและเยาวชน ในช่วงวันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 
2560 

ทั้งนี้ จากผลการส�ารวจพบว่า เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการส�ารวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 16-18 ปี สถานภาพโสด เกือบครึ่ง
จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่บดิาและมารดา 

ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งมีปัญหา เช่น
มีการจ�าหน่ายยาเสพติด เป็นแหล่งมั่วสุม เป็นแหล่งที่มีการ
ทะเลาะวิวาทส่งเสียงดัง ฐานความผิดที่มีสัดส่วนมากที่สุด ได้แก่ 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ (การครอบครองและการเสพ
ยาเสพติด) รองลงมาคือ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (การลัก
ทรพัย์และการท�าให้เสยีทรพัย์) ความผดิเก่ียวกับชวีติและร่างกาย  
(การท�าร้ายร่างกายผู้อื่นและการพยายามฆ่าผู้อื่น) 

นอกจากนี้ โดยภาพรวมแล้ว เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่เคยถูก
กระท�าทารุณทางร่างกาย ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เคยถูก
กระท�าทารุณทางร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นการถูกกระท�าทารุณ 
โดยการใช้วัตถุเฆี่ยนตี เช่น ไม้เรียว ไม้แขวนเสื้อ รองลงมาคือ โดน
ตบ ต่อย เตะ การละเลยต่อเด็กและเยาวชนด้านกายภาพ การ
ศึกษา และอารมณ์ พบว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ได้รับการดูแล
จากบิดามารดาในทุกประเด็น มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ได้รับ
การดูแล 

การส�ารวจยังพบด้วยว่า การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและ
เยาวชนด้านการขายบริการทางเพศ พบว่าเด็กและเยาวชนส่วน
ใหญ่ไม่เคยมเีพศสัมพันธ์กับบคุลอืน่ เพราะได้รบัสิง่ของหรอืให้การ 
ช่วยเหลือ แต่ก็พบว่ามเีดก็และเยาวชนกลุม่หนึง่เคยมปีระสบการณ์ 
ดังกล่าว และยังพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กและเยาวชนเคย
ท�างานที่ได้รับเงินหรือสิ่งของตอบแทน โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู ่
ในช่วง 15 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี และพบด้วยว่าเด็กและเยาวชน 
บางส่วนมีประสบการณ์ในการท�างานในลักษณะห้ามจ้างหรือ
ห้ามใช้แรงงานเด็กที่อายุต�่ากว่า 18 ปี และบางกลุ่มท�างานเกิน 
วันละ 8 ชั่วโมง หรือท�างานในวันหยุด ส่วนการแสวงหา 
ผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชนสูงสุดที่พบคือการถูกบังคับให้
ซื้อขายยาเสพติด รองลงมาคือการถูกใช้เป็นสายต�ารวจ และการ
ถูกใช้ให้ข่มขู่หรือท�าร้ายผู้อื่น 
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งานวิจัยด้านการเผยแพร่และสร้างองค์ความรู้ในประเด็นด้านกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นใหม่

การรับมือกับภัยคุกคามและสิ่งท ้าทายท่ีเกิดข้ึนใหม่จาก
อาชญากรรมข้ามชาติท่ีกระท�าในลักษณะองค์กรจากมุมมอง
ของประเทศไทย ภายใต้บริบทของประชาคมอาเซียน

TIJ ร่วมกับส�านกังานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม 
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) จดัท�ารายงานทางวิชาการ “การค้า 
มนุษย์จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา มายัง 
ประเทศไทย” เพ่ือพฒันาองค์ความรูเ้ก่ียวกับสถานการณ์การค้า 
มนุษย์ในภูมิภาค

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ใน พ.ศ. 2558 ประมาณการตัวเลข
ของผู้โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยมีจ�านวนสูงถึง 4 ล้าน
คน ในจ�านวนนี้ ร้อยละ 90 มาจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบ 
ลุ่มน�้าโขง ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา 
โดยผู้อพยพจ�านวนมากเข้ามายังประเทศไทยด้วยวิธีการท่ีผิด
ปกติ และเมื่อเข้ามาแล้วก็ยังคงสถานะของผู้เข้าเมืองโดยมีสถานะ
ผิดปกติในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นกลุ่มคนที่ความเสี่ยงที่จะ
ถูกหลอกล่อ ถูกกรรโชก ต้องเผชิญกับความรุนแรง และถูก
แสวงหาประโยชน์ต้ังแต่ต้นทาง ระหว่างการเดนิทาง และปลายทาง  
และพบว่าความเสี่ยงเหล่านี้จะเพิ่มมากข้ึนในกลุ่มเด็กท่ีลักลอบ
เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ผู้อพยพเข้าประเทศจะถูกน�าตัวไป
ใช้แรงงานในหลากหลายรปูแบบ เช่น อตุสาหกรรมประมง ก่อสร้าง  
ส่วนผู้หญิงและเด็ก นอกจากการค้าแรงงานแล้ว ยังตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศด้วย โดยผู้ตก 
เป็นเหย่ือการค้ามนุษย์จะถูกล่อลวงจากจุดอ่อนท่ีต้องการ 
ค่าตอบแทนสูงในการท�างาน หรือถูกข่มขู่หรือท�าร้ายร่างกาย 

จากผลการศึกษาดงักล่าว คณะผูท้�าการศึกษาเสนอแนะให้รัฐบาล 
และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันด�าเนินการส่งเสริมให้มีการโยกย้าย
ถิ่นฐานที่ปลอดภัย และป้องปรามมิให้เกิดการค้าแรงงานอย่าง
ผิดกฎหมาย เพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเกิด
ประโยชน์สงูสดุ การมกีลไกคุม้ครองสทิธิของแรงงานโยกย้ายถ่ินฐาน 
รวมท้ังป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการลักลอบขน
แรงงานข้ามชาติ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีนโยบายระดับชาติที่มีการน�าไป
ปฏิบัติ และบังคับใช้กฎอย่างจริงจัง โดยอาศัยทรัพยากรมนุษย์
และงบประมาณ เพื่อท�าให้เป้าหมายในเชิงนโยบายกลายเป็น
มาตรการที่วัดผลได้ในทางปฏิบัติ และต้องด�าเนินไปควบคู่กับ
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และสันติภาพ
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รายงานการเงิน
ประจ�าปีงบประมาณ 2560



112,673,962.82

5,199,438.00

542,940.69

118,416,341.51

1,500,480.00

61,884,175.65

1,639,706.72

65,024,362.37

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์ 224,804,794.83 183,440,703.88

สินทรัพย์หมุนเวียน

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

    ลูกหนี้ระยะสั้น

    วัสดุคงเหลือ

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

    ลูกหนี้ระยะยาว

    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

160,999,415.17 

2,179,532.42 

644,172.40 

163,823,119.99 

1,575,504.00 

49,132,098.75 

10,274,072.09 

60,981,674.84 

 5

6

7

8

9

หมายเหตุ 2560 2559

(หน่วย:บาท)

รายงานประจ�าปี 2560 I สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
73



สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง.

หนี้สิน

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน

หนี้สินหมุนเวียน

    เจ้าหนี้ระยะสั้น

    เงินฝากระยะสั้น

    รวมหนี้สินหมุนเวียน

    ทุน

    รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

2,232,917.52 

2,841,212.15 

5,074,129.67 

5,074,129.67 

219,730,665.16 

1,892,603.69

2,898,703.84

4,791,307.53

4,791,307.53

178,649,396.35

98,962,500.00 

120,768,165.16 

219,730,665.16 

98,962,500.00

79,686,896.35

178,649,396.35

11

12

หมายเหตุ 2560 2559

(หน่วย:บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายได้

ค่าใช้จ่าย

(หน่วย:บาท)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 39,689,212.27 (26,444,766.28)

รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากที่อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

รวมค่าใช้จ่าย

256,242,000.00

1,624,261.64

257,866,261.64

33,130,573.42

6,572,476.32

127,530,120.70

2,495,104.14

3,138,009.49

22,334,138.81

22,976,626.49

218,177,049.37

156,606,700.00

901,293.99

157,507,993.99

27,291,207.96

6,983,000.00

101,131,055.64

3,877,539.36

2,658,467.61

18,240,657.78

23,770,831.92

183,952,760.27

13

14

15

16

17

18

19

20

หมายเหตุ 2560 2559

งบการเงินนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง.

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

รายการปรับกระทบรายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

(หน่วย:บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ก�าไรจากกจิกรรมด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

รับเงินคืนเหลือจ่ายปีเก่า (ปรับปรุงเข้ารายได้สูง/ (ต�่า) ค่าใช้จ่ายสะสม)

รับรู้งานระหว่างปี 59 (ปรับปรุงเข้ารายได้สูง/ (ต�่า) ค่าใช้จ่ายสะสม)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ลูกหนี้ระยะสั้นลดลง

ลูกหนี้ระยะยาวลดลง

วัสดุคงเหลือลดลง

เจ้าหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น

เงินรับฝากระยะสั้นเพิ่มขึ้น

วัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้น

ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น

ลูกหนี้ระยะยาวเพิ่มขึ้น

เจ้าหนี้ระยะสั้นลดลง

เงินรับฝากระยะสั้นลดลง

ลดลงในบัญชีเจ้าหนี้การค้า

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดจ่ายปรับปรุงอาคาร

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดจ่ายงานระหว่างท�า

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

บวก

หัก

39,689,212.27

90,251.70

1,305,000.00

22,334,138.81

3,019,905.58

0.00

0.00

340,313.83

0.00

(101,231.71)

0.00

(75,024.00)

0.00

(57,491.69)

0.00

66,545,074.79

(1,775,624.09)

(4,027,325.35)

(10,956.424.00)

(1,460,249.00)

(18,219,622.44)

48,325,452.35

112,673,962.82

160,999,415.17

(26,444,766.28)

931,659.83

0.00

18,240,657.78

0.00

0.00

0.00

855,051.89

602,143.74

(127,806.79)

(2,285,121.56)

0.00

0.00

0.00

1,201.16

8,226,980.23

(1,477,664.05)

(3,675,979.64)

(1,706,585.76)

(14,455,000.00)

(21,315,229.45)

(29,542,209.68)

142,216,172.50

112,673,962.82

2560 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 หลังปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2559

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพิ่ม/ลด

รายได้สูง/ (ต�่า) กว่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

98,962,500.00

-

-

98,962,500.00

-

-

-

-

98,962,500.00

105,123,107.50

1,008,555.13

-

106,131,662.63

-

-

(26,444,766.28)

-

79,686,896.35

204,085,607.50

1,008,555.13

-

205,094,162.63

-

-

(26,444,766.28)

-

178,649,396.35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทุน

รายได้สูง/(ต�่า)กว่า

ค่าใช้จ่ายสะสม

ร ว ม สิ น ท รั พ ย ์

สุทธิ/ส่วนทุน

องค์ประกอบ

อืน่ของ

สนิทรพัย์

สทุธ/ิส่วนทนุ

(หน่วย:บาท)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานประจ�าปี 2560 I สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หลังปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2560

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพิ่ม/ลด

รายได้สูง/ (ต�่า) กว่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

98,962,500.00

-

-

98,962,500.00

-

-

-

-

98,962,500.00

79,686,896.35

1,392,056.54

-

81,078,952.89

-

-

39,689,212.27

-

120,768,165.16

178,649,396.35

1,392.056.54

-

180,041,452.89

-

-

39,689,212.27

-

219,730,665.16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทุน

รายได้สูง/(ต�่า)กว่า

ค่าใช้จ่ายสะสม

ร ว ม สิ น ท รั พ ย ์

สุทธิ/ส่วนทุน

องค์ประกอบ

อืน่ของ

สนิทรพัย์สทุธ/ิ

ส่วนทนุ

(หน่วย:บาท)
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
 
หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สธท.” และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Institute of Justice (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “TIJ” จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5 แห่งพระราช
บญัญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานเุบกษา เล่มที ่128 ตอนที ่48 ก เมือ่วันที ่13 มิถุนายน 2554 โดยได้รบัจดัสรรทุนประเดมิจากรัฐบาล จ�านวน 98,962,500 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่องขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2555 งบกลาง รายการส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน) และส�านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเป็นทุนประเดิม จ�านวน 98,962,500 บาท ตามหนังสือนร 0701/2086 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สธท. ดังนี้ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนิน
กระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการด�าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระท�าความผิดและการช่วยเหลือ
ผู้กระท�าความผิดหลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อน�าไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะน�าไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม
 4. เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท�าความผิดโดยเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบัน
สมทบ (Programme Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
 5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ
 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) สถานที่ตั้ง อยู่ที่ 93/1 อาคารจีพีเอฟ  วิทยุ ชั้น 16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี (งบเงินอุดหนุน) จ�านวน 256,242,000.00 บาท (เงินงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จ�านวนเงิน 147,866,700 บาท) และโดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 42,150,300.00 บาท ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 48,557,600.00 บาท ค่าครุภัณฑ์ จ�านวนเงิน 1,990,200.00 บาท ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ�านวนเงิน 101,348,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน จ�านวน 62,195,900.00 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 
การยกระดบัประสิทธิภาพองค์การเพือ่รองรบัเป็นสถาบนัสมทบแห่งองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา แผนงานบุคลากรภาครฐั ผลผลิตท่ี 1 รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฏหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม แผนงานบูรณาการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฏหมายและพัฒนากระบวนยุติธรรม
 
หมายเหตุที่ 2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานนโยบายบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
บัญชีภาครัฐและการแสดงรายการในงบการเงิน แนวทางการบัญชี ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 
หมายเหตุที่ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่ปรับปรุงใหม่

  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
 - มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 ต้นทุนการกู้ยืม วันที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2559
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วันที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2559
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ วันที่มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
  ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่น�ามาถือปฏิบัติ 

หมายเหตุที่ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

  4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร กระแสรายวันและเงินฝากธนาคารออมทรัพย์
  4.2 ลูกหนี้ระยะสั้น
  - ลูกหนี้ระยะสั้น แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
  - ลูกหนี้เงินยืม รับรู้ตั้งแต่วันที่จ่ายเงินยืมตามจ�านวนเงินที่ระบุในสัญญายืม
 4.3 วัสดุคงเหลือ
  วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุ
คงเหลือด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน และบันทึกวัสดุคงคลังเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อ
 4.4 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
 - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน 
แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
  - อปุกรณ์ ได้แก่ ครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ รบัรูเ้ป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการทีมี่มลูค่าต่อหน่วย ต้ังแต่ 5,000.00 บาท ขึน้ไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธติามบญัชทีีเ่กิดจากราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสม
  - ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�าให้หน่วยงานได้รับประโยชน์
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
  - ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�าหนดไว้ในหลักและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  5 ปี                                      
 ครุภัณฑ์ส�านักงาน  3-8 ปี 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  3 ปี
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  5 ปี 
 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  3-5 ปี
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  3-5 ปี 
 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
 4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 20,000.00 บาท ขึ้นไปแสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชี
 - ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์      3 ปี
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 4.6 รำยได้จำกเงินงบประมำณ
 รายได้จากเงินงบประมาณรบัรูเ้มือ่ย่ืนค�าขอเบกิเงนิจากกรมบญัชกีลางเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชหีน่วยงานด้วยยอดท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ประเภทเงินงบอดุหนุนทัง้จ�านวน
 
หมายเหตุที่ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จ�านวนเงิน 147,634,179.32 บาท ซึ่งฝากไว้ที่เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 092-0-12796-7 ชื่อบัญชีเงินงบประมาณ สถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
         เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จ�านวนเงิน 5,289,389.14 บาท ซึ่งฝากไว้ที่เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 092-0-15516-2 ชื่อบัญชีรายได้อื่น สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
         เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ จ�านวนเงิน 6,462,208.71 บาท ซึ่งฝากไว้ที่เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 092-0-15515-24 ชื่อบัญชีเงินสะสม สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
        เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ จ�านวนเงิน 1,613,638.00 บาท ซึ่งฝากไว้ที่เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 092-0-12797-5 ชื่อบัญชีเงินนอกงบประมาณ 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุที่ 7 ลูกหนี้ระยะยาว

 ลูกหนี้ระยะยาว เป็นเงินประกันการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้เช่า (สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)) ตามสัญญาเช่าอาคารจีพีเอฟ วิทยุ จ�านวนเงิน 604,800.00 บาท 
สัญญาบริการอาคารจีพีเอฟ วิทยุ จ�านวนเงิน 907,200.00 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินประกันตามสัญญาบริการอาคารจีพีเอฟ วิทยุ
จ�านวนเงิน 63,504.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,575,504.00 บาท ผู้เช่าจะได้รับคืนโดยปราศจากดอกเบี้ยภายใน 45 วัน นับแต่ได้ส่งมอบคืนพื้นที่เช่าให้กับผู้เช่า (กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ)
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบนัเพ่ือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ท�าสญัญาเช่าและบริการอาคาร จพีเีอฟ วิทยุ กับกองทุนบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และต่อสัญญาเช่าดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
 
หมายเหตุที่ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หมายเหตุที่ 9 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
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หมายเหตุที่ 10 ภาระผูกพัน

 ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

หมายเหตุที่ 11 เจ้าหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุที่ 12 เงินรับฝากระยะสั้น

หมายเหตุที่ 13 รายได้จากงบประมาณ

หมายเหตุที่ 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
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หมายเหตุที่ 15 ค่าตอบแทน

หมายเหตุที่ 16 ค่าใช้สอย

หมายเหตุที่ 17 ค่าวัสดุ

หมายเหตุที่ 18 ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุที่ 19 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
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หมายเหตุที่ 20 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน

ประจ�าปีงบประมาณ 2560
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน

ประจ�าปีงบประมาณ 2560
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

รายนาม

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

การประชุมที่มีกรรมการเข้าประชุม  

ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ�านวนกรรมการ

ครั้งที่ 1    ครั้งที่ 2    ครั้งที่ 3    ครั้งที่ 4    ครั้งที่ 5    ครั้งที่ 6    ครั้งที่ 7    ครั้งที่ 8    ครั้งที่ 9    ครั้งที่ 10    ครั้งที่ 11

77.7778   77.7778   88.8889   77.7778   88.8889   88.8889   66.6667  88.8889   100     66.6667   77.7778

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ประจ�าปีงบประมาณ 2560

อัยกาสูงสุด

เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม

อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 
อดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
 
อดีตกรมองค์การระหว่างประเทศ        
(ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)
 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี

ที่ปรึกษาสถาบัน สารสนเทศฯ

อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ 
ม.ธรรมศาสตร์

ผอ. TIJ

หมายเหตุ : 

รวม

ค�านวณ%

7 7 8 7 8 8 6 8 9 6 7

TIJ มีการประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 11 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป จ�านวน 5 ครั้ง ดังนี้ มีกรรมการเข้าร่วม

ประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 45.4

คณะผู้จัดท�า
ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
อาคารจีพีเอฟ อาคารบี ช้ัน 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. +66 (0) 2118 9400 โทรสาร. +66 (0) 2118 9425, 6
E-mail: info@tijthailand.org  

  www.tijthailand.org          www.facebook.com/tijthailand.org           www.youtube.com/JustRightChannelTIJ


