


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

“คนเรามักจะก่ออาชญากรรม เพราะพวกเขาไร้ทางเลือก” 
เป็นแนวคิดท่ีหลายคนในแวดวงวิชาการและผู้กำาหนด 
นโยบายตระหนักถึง และเห็นพ้องว่ากระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอท่ีจะช่วยสร้างสังคม
ที่ปลอดภัยได้ หากแต่ต้องอาศัยการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกัน บรรเทา และแก้ไข
ปัญหา ต้ังแต่รากเหง้าของปัญหา โดยวิธีการหน่ึงคือ “การ
ให้ทางเลือก” อันจะนำาไปสู่การช่วยพัฒนาตนเอง เสริม
สร้างศักยภาพชุมชน และนำาไปสู่การสร้างสังคมที่เติบโต
ได้อย่างยั่งยืน 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)  ใน
ฐานะหนึ่งในสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติ
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
หรือ PNI มีภารกิจในการเป็นสะพานเช่ือมต่อ (Connector) 
หลักมาตรฐานระหว่างประเทศสู่การปฏิบัติในประเทศไทย 
และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคโดยเฉพาะในมิติด้าน 
“หลักนิติธรรม” “การป้องกันอาชญากรรม” และการพัฒนา  
“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
จึงได้ร่วมกับรัฐบาลในการผลักดันข้อมติหลักนิติธรรม 
การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ในบริบทของเป้าหมาย การพัฒนาท่ีย่ังยืน (The Rule of Law,  
Crime Prevention and Criminal Justice in the Context 
of the 2030 Sustainable Development Goals) ในที่
ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา หรือ CCPCJ ครั้งที่ 27 ที ่
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
การก่ออาชญากรรม โดยให้ความสำาคัญกับการเข้าใจ 
ต้นเหตุของปัญหา เพ่ือให้ได้มุมมองท่ีกว้างและครอบคลุม 
ที่จะช่วยให้เกิดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ในงานประชุมเดียวกัน TIJ ยังได้นำาเสนอ
แนวคิดและองค์ความรู้ โดยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การประชุมคู่ขนาน 3 รายการ ได้แก่ การใช้มิติการพัฒนา
เพื่อป้องกันอาชญากรรมและฟื้นฟูผู้ต้องขัง แนวโน้ม 
สถานการณ์เรือนจำาโลก ประจำาปี 2561 และหลักการ 
สถานการณ์ แนวโน้ม และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลด
การกระทำาผิดซ้ำา

พร้อมกันน้ี TIJ ยังได้ร่วมขับเคล่ือนความร่วมมือแบบ
บูรณาการภายในประเทศ โดยจัดให้มีงานเสวนา TIJ 
Public Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่สงบสุข” ที่ศูนย์
ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน 
ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากภาคีเครือข่าย โดยเน้นย้ำา 
ท่ีการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมด้วยมิติการ
พัฒนา และการสร้างวัฒนธรรมการเคารพกติกาสังคม 
ท้ังยังได้จัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร TIJ Executive  
Programme on the Rule of Law and Development หรือ 
RoLD ไปดูงานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย)   
บ้านกาญจนาภิเษก เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจเรื่องการ
สร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังตามเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ในส่วนของงานวิจัย มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล 
สถิติความปลอดภัยสาธารณะทั่วประเทศในโครงการ 
สำารวจความคิดเห็นของประชาชนเร่ืองความปลอดภัย
สาธารณะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อนำาไป 
ต่อยอดสู่การจัดทำาฐานข้อมูลและการเปรียบเทียบ 
ในประเด็นด้านความปลอดภัยสาธารณะของประเทศ 
สร้างภาคีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการสำารวจประเด็นด้านความปลอดภัยสาธารณะ และ
เสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่าน TIJ Quarterly จะได้
รับสาระความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ สามารถนำาไป
ต่อยอดประยุกต์ใช้ในสายงานของท่านได้ต่อไป
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ขับเคลื่อนการป้องกันอาชญากรรมด้วย
มิติการพัฒนาสู่เวทีโลก 

HIGHLIGHTS
การประชุมระดับสูงด้านการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและหลักนิติธรรมครั้งแรก 
ในอาเซียน

TIJ MOVEMENTS
กิจกรรมต่างๆ

TIJ PROBES
จากการสอบปากคำาสู่การสัมภาษณ ์
เชิงสืบสวน 

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (the 
Commission on Crime Prevention & Criminal 
Justice – CCPCJ) ครั้งที่ 27 มีมติรับในหลักการ 
“ข้อมติหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบริบทของเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก 
มองแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
ในมุมท่ีกว้างและครอบคลุมกว่าการพ่ึงพาเฉพาะ
ระบบยุติธรรมเพียงอย่างเดียว

TIJ ร่วมกับ UNODC จัดการประชุมระดับสูง หัวข้อ 
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม 
และสังคมที่สงบสุข” เพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสให้หลาย
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างบูรณาการ และนำาไปสู่การเสริมสร้างสังคม
แห่งการมีส่วนร่วม

ติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของ TIJ เพื่อ
สร้างเสริมสังคมอุดมหลักนิติธรรม 

เรียนรู้บรรทัดฐานใหม่ในการเปิดเผยความจริง 
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวน
คดีอาชญากรรมจากประเทศนอร์เวย์ 
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อ้อมกอดอบอุ่นสร้างโอกาส
ที่ “บ้านกาญจนาภิเษก”

สร้างสังคมปลอดภัย ด้วยตัวชี้วัด 
ความปลอดภัยสาธารณะ 

ตามไปดูการปรับใช้ข้อกำาหนดกรุงเทพ
ครั้งแรกในเรือนจำาอาเซียน

เยือนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้าน 
กาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม เรียนรู้แนวทางสร้าง
ทักษะชีวิต เพ่ือให้โอกาสคร้ังใหม่แก่เด็กผู้หลงผิด

TIJ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำาโครงการ
สำารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อความปลอดภัย 
สาธารณะและความหวาดกลัวอาชญากรรม 

เปิดประตูส่องเรือนจำานำาร่อง “ทัณฑสถานหญิงตังเกอรัง”  
กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย เรือนจำาแห่งแรกในอาเซียน
ที่ได้เริ่มนำาข้อกำาหนดกรุงเทพไปปรับใช้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล  
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ขับเคลื่อน
การป้องกัน

อาชญากรรม 
ด้วยมิติการพัฒนา 

สู่เวทีโลก

ในระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐบาลไทย 
ร่วมกับหน่วยงานด้านการยุติธรรมและสถาบันเพ่ือการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย (TIJ) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
(The Commission on Crime Prevention & Criminal Justice – 
CCPCJ) ครั้งที่ 27 ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดย
ประเทศไทยได้นำาเสนอประเด็นท้าทายด้านการป้องกันอาชญากรรม
และการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหลายประการ
สู่การพิจารณาของประเทศสมาชิกเพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหา 
และนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals-SDGs) 

ในระหว่างการประชุมระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ประเทศ 
สมาชิกได้ร่วมกันเสนอแนะนโยบายเพื่อจัดการกับปัญหา 
ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคต่างๆ และในโลกโดยรวม TIJ ได้มีบทบาทสำาคัญ 
ในการร่วมกับรัฐบาลไทยและรัฐบาลญ่ีปุ่นในการเตรียมร่าง 
และนำาเสนอข้อมติิหลักนิติธรรมการป้องกันอาชญากรรม และ 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในบริบทของเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (The Rule of Law, Crime Prevention and Criminal  
Justice in the Context of the 2030 Sustainable  
Development Goals) ซ่ึงท่ีประชุม CCPCJ ได้มีมติรับในหลักการ
และจะส่งต่อให้สภาเศรษฐกิจและสังคมพิจารณา และจะนำาไปสู่ 
การพิจารณาลงมติรับรองโดยสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ 
ในการประชุมปลายปีนี้

ข้อมติหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญาในบริบทของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ข้างต้นจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมองแนวทางการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในมุมที่กว้างและครอบคลุม 
กว่าการพึ่งพาเฉพาะระบบยุติธรรม เพราะระบบยุติธรรมไม่ใช ่
เครื่องมือเดียวในการป้องกันอาชญากรรม หากเป็นสังคมที่จะ
ต้องมีบทบาทเชิงรุกด้วยเช่นกัน 
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หลักการพัฒนานำาในข้อมติการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
แบ่งออกได้เป็น 2 มิติ มิติแรกคือหลักการพัฒนา
เพ่ือป้องกันอาชญากรรม ซ่ึงรัฐบาลไทยได้แรงบันดาลใจ 
มาจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท้ังในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการดำาเนินงานโครงการหลวง 
ตลอดจนการทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ
ล้วนแล้วแต่ประสบความสำาเร็จได้จากการแก้ไขปัญหา 
ท่ีต้นเหตุ เพ่ือโน้มน้าวให้กลุ่มเปราะบางสามารถเล้ียงชีพ 
ตนเองได้ โดยไม่ทำาผิดกฎหมาย เห็นได้จากโครงการหลวง 
ในภาคเหนือท่ีช่วยให้ชนกลุ่มน้อยหันมาประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม ปลูกพืชผลเมืองหนาวเพ่ือยังชีพ แทนการ
ปลูกฝิ่นซึ่งผิดกฎหมาย

มิติที่สอง คือ หลักการพัฒนาต่อกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เป็นแนวคิดเพื่อบรรเทาปัญหา 
ผู้ต้องขังล้นเรือนจำาและความยากลำาบากในการเร่ิมต้น 
ชีวิตใหม่ของอดีตผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นผู้มีตราบาปติดตัว
และต้องกลายเป็นบุคคลที่สังคมไม่ยอมรับ โดยใน
มิตินี้ได้ให้ความสำาคัญกับการโน้มน้าวผู้มีอำานาจ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตั้งแต่ผู้กำาหนด
นโยบายถึงเจ้าหน้าท่ีภาคปฏิบัติ ให้ตระหนักถึงผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีการพิจารณาคดีอาญา โดยตั้งแต่ 
ต้นทางควรคำานึงถึงความสมดุลของการกระทำาผิดและ 
ความรุนแรงของโทษที่สมควรได้รับ ในกรณีที่ไม่ใช่ 

ความผิดร้ายแรง ควรใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง 
สมานฉันท์หรือการกำาหนดบทลงโทษท่ีไม่ใช่การคุมขัง 
การให้บริการชุมชน การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 
และการใช้เคร่ืองมือติดตามตัวแทนการคุมขัง เป็นต้น 
ส่วนผู้ที่ต้องโทษคุมขัง ควรมีกระบวนการในการช่วย
ให้ผู้กระทำาผิดได้มีโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเตรียมความพร้อมทาง
ด้านจิตใจ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การให้ความรู้ 
และการเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ 

หน่ึงในความก้าวหน้าสำาคัญท่ีเกิดข้ึนในการใช้ 
มิติการพัฒนาเพื่อบรรเทาปัญหาคนล้นเรือนจำาและ 
การฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง คือ ข้อกำาหนดกรุงเทพ หรือข้อกำาหนด 
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและ 
มาตรการที่มิใช่การคุมขังสำาหรับผู้กระทำาผิดหญิง จาก 
พระดำาริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ท่ีสหประชาชาติมีมติรับรอง เม่ือ พ.ศ. 2553 โดยท่ีผ่านมา 
รัฐบาลไทย TIJ และภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกัน 
ส่งเสริมและสนับสนุน การนำาข้อกำาหนดกรุงเทพไป
ใช้ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย 
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
ผู้แทน TIJ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดกิจกรรม 
คู่ขนาน ภายใต้ 3 หัวข้อ ได้แก่

หัวข้อที่ 1 การใช้มิติการพัฒนา เพื่อป้องกัน 
อาชญากรรม และฟื้นฟูผู้ต้องขัง  เพื่อแบ่งปัน 
ประสบการณ์จากประเทศในภูมิภาคต่างๆ ในการกำาหนด 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการป้องกัน 
อาชญากรรมและคืนผู้ต้องขังสู่สังคม ด้วยมิติการพัฒนานำา 
ซ่ึงให้ความสำาคัญกับการเข้าใจถึงต้นเหตุท่ีนำาไปสู่การ
ก่อเหตุรุนแรงและอาชญากรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นถึงแนวคิดใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงทั้งมิติของ
อาชญากรรม ความรุนแรง การสาธารณสุข สิทธิ
มนุษยชน และธรรมาภิบาลในการกำาหนดนโยบาย
เพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

หัวข้อท่ี 2 แนวโน้มสถานการณ์เรือนจำาโลก 2018 
TIJ ร่วมกับองค์กรการปฏิรูปการลงโทษสากล (Penal 
Reform International) เปิดเผยถึงรายงานแนวโน้ม 
สถานการณ์เรือนจำาโลก ประจำาปี 2018 โดยกล่าวถึง
แนวทางการพัฒนาเรือนจำาในมิติท่ีสำาคัญๆ แนวโน้ม
ในการบริหารจัดการเรือนจำาทั่วโลก และรายงานได้
จัดทำาส่วนพิเศษเพื่อนำาเสนอหัวข้อ “การฟื้นฟูและ
คืนผู้ต้องขังสู่สังคมในยุคแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมด้วย 
มิติการพัฒนาท่ีย่ังยืนกับความเช่ือมโยงในการปฏิรูป 
กระบวนการยุติธรรม รวมไปถึงเป้าหมายด้านการ 
ขจัดความยากจน การเข้าถึงการสาธารณสุข ลดความ 
ไม่เท่าเทียมในสังคม 

ส่วนหัวข้อที่ 3 การส่งเสริมหลักนิติธรรมและ 
หลักการ สถานการณ์ แนวโน้ม และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับลดการกระทำาผิดซ้ำา TIJ ร่วมกับ  
United Nations Asia and Far East Institute  
for the Prevention of Crime and the Treatment of  
Offenders หรือ UNAFEI จัดการเสวนาว่าด้วยการ 
ส่งเสริมหลักนิติธรรมในประเทศต่างๆ และการเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
ประเด็นเรื่องการลดการกระทำาผิดซ้ำาที่สอดคล้องกับ 
การดำาเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เป้าหมายที่ 16 ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อการอภิปราย
ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14  
ที่จะมีขึ้นในปี ค.ศ. 2020 ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
www.tijthailand.org 



หลังจากที่ข้อกำาหนดกรุงเทพ หรือข้อกำาหนดสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขัง 
สำาหรับผู้กระทำาผิดหญิง ได้รับการรับรอง เมื่อปี 2553 TIJ 
ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการนำาข้อกำาหนดกรุงเทพไปปฏิบัติในเรือนจำา 
และทัณฑสถานหลายแห่งในประเทศไทยและนำาไปสู่ การ 
จัดทำา "โครงการเรือนจำาต้นแบบ" ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก 
กรมราชทัณฑ์ 

TIJ โดยโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำาหนดกรุงเทพ และ 
การปฏิบัติต่อผู้กระทำาความผิด ยังได้จัดทำาโครงการฝึกอบรม 
ระดับภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งต่อมาตรฐานสากลนี ้
สู่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน โดยอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที ่
ให้ความสนใจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เข้าร่วมการอบรม 
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องการสร้างมาตรฐานระดับสากล 

ในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของ 
ผู้ต้องขังหญิง ท่ีในปัจจุบันมีจำานวนมากเกินความสามารถในการรองรับ 
ของกรมราชทัณฑ์อินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียได้เริ่มนำา
ข้อกำาหนดกรุงเทพไปปรับใช้ในเรือนจำา ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2560  
มีทัณฑสถานหญิงตังเกอรัง ที่กรุงจาการ์ตา เป็นเรือนจำานำาร่อง 
ในการนำาข้อกำาหนดมาตรฐานสากลดังกล่าวไปใช้ 

ในการน้ี รัฐบาลอินโดนีเซีย ได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรม 
ประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC และ
ผู้ทรงริเริ่มข้อกำาหนดกรุงเทพ เสด็จเยือนทัณฑสถานหญิงตังเก
อรัง เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2561 เพื่อให้พระองค์ได้ทอดพระเนตร
ความก้าวหน้าและความสำาเร็จในการนำาข้อกำาหนดกรุงเทพ
ไปใช้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการ 
เรือนจำา

6   I   T I J  QUARTERLY

ตามไปดูการปรับใช้ข้อกำาหนดกรุงเทพ
ครั้งแรกในเรือนจำาอาเซียน



ทัณฑสถานหญิงตังเกอรังมีขีดความสามารถในการรองรับ 
ผู้ต้องขังของเรือนจำาที่ 250 คน แต่ ณ เดือนมีนาคม 2561 
มีจำานวนผู้ต้องขังอยู่ถึง 396 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขัง 
ในคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การนำาข้อกำาหนดกรุงเทพไปใช้
นั ้นเริ ่มตั้งแต่ช่วงแรกรับตัวจนกระทั่งถึงการปล่อยตัว โดยมี 
รายละเอียดท้ังการตรวจร่างกายและสภาพจิตใจต้ังแต่ช่วงแรกเข้า 
การให้บริการด้านการสาธารณสุขเฉพาะด้านแก่ผู้ตั้งครรภ์  
แม่และเด็กติดผู้ต้องขัง มีโครงการฟ้ืนฟูผู้ต้องขังภายในเรือนจำา เช่น  
กิจกรรมทางศาสนา การให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน การให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพ กิจกรรมกีฬา การฝึก
อาชีพ และกิจกรรมศิลปะ ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพและทักษะใน
การดำารงชีวิต เมื่อได้รับการปล่อยตัว ช่วยให้พวกเขามีโอกาส
ในการดำาเนินชีวิตได้อย่างมีปกติสุขต่อไป 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมวงเสวนา 
กับเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ ภายหลังจากการเสด็จเย่ียมทัณฑสถานหญิง 
ตังเกอรัง มีพระดำารัสความว่า “ข้าพเจ้าสนับสนุนให้เจ้าหน้าที ่
ราชทัณฑ์ไทยและอินโดนีเ ซียไ ด้ทำ างานกันอย่างใกล้ชิด 
ซึ่งจะนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนมุมมองและเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
ในการจัดระบบงาน โดย TIJ จะสามารถให้ความช่วยเหลือ 
ด้านเทคนิคและฝึกอบรมได้และขอถือโอกาสน้ีแสดงความยินดี 
กับความก้าวหน้าของเรือนจำาอินโดนีเซีย”

ด้านนางเฮอริน ชันดราวาติ ผู้อำานวยการทัณฑสถานหญิง 
ตังเกอรัง กล่าวถึงการนำาข้อกำาหนดกรุงเทพไปใช้ในทัณฑสถานหญิง 
อินโดนีเซียว่า รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำาคัญในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
กฎหมายของอินโดนีเซีย จึงเห็นควรนำาข้อกำาหนดกรุงเทพมาใช้ 
โดยให้ความสำาคัญกับการอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขัง
ก่อนปล่อยตัว เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม
ได้อย่างเป็นปกติสุข

ขณะท่ีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกับ TIJ ใน พ.ศ. 2559 ดร.เฮตตี 
วีดีอาสสตูติ หัวหน้าหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อ กรมราชทัณฑ์ 

อินโดนีเซียกล่าวว่า หลังจากร่วมการฝึกอบรมกับ TIJ แล้ว 
รัฐบาลอินโดนีเซียได้นำาข้อกำาหนดกรุงเทพมาปรับใช้ได้มีการจัดทำา 
แนวทางของกรมราชทัณฑ์เก่ียวกับการดูแลสุขภาพอนามัยและ 
สิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้ต้องขังหญิงและเด็ก จัดทำาระเบียบการดูแล 
ผู้ต้องขังหญิงและสิทธิของผู้ต้องขังหญิง ทั ้งยังจัดฝึกอบรม 
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และหัวหน้าทัณฑสถานหญิงในอินโดนีเซีย 
ตลอดจนจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันการใช้ข้อกำาหนด
กรุงเทพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

ทัณฑสถานหญิงตังเกอรัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แสดงถึง  
ความคืบหน้าในการนำาข้อกำาหนดกรุงเทพไปใช้ในภูมิภาค
อาเซียน นับเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อส่งเสริมการเคารพในสิทธิและ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง และเพื่อเตรียมความพร้อม 
ให้ผู้ต้องขังมีโอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคมในเรือนจำา
ประเทศต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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TIJ มีพันธกิจในการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตาม 
หลักนิติธรรม พัฒนาการป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญา อันเป็นระบบรากฐานสำาคัญที่จะนำาพาให ้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ร่วมกับสำานักงานป้องกัน 
ยาเสพติดและปราบปราบอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNODC) จัดการประชุมระดับสูง หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่สงบสุข” เมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวที
เปิดโอกาสให้หลายภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแบบบูรณาการ และนำาไปสู่การเสริมสร้างสังคมแห่งการ
มีส่วนร่วม 

ในการประชุมนี้ มีองค์ปาฐกจากหน่วยงานระดับโลก ระดับ 
ภูมิภาคและจากประเทศไทยเข้าร่วม เช่น นายยูรี่ เฟโดทอฟ  
ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม 
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ดร.สเตฟานอส 
ฟอเตียว ผู้อำานวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา คณะ
กรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำาหรับ
เอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ดร.มิวา คาโต ผู้อำานวยการ 
ประจำาภูมิภาค องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women)  
นายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) 
นายอู ออง ยี ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เมียนมาร์ และ ดร. ซิน-วาน คิม ประธาน สถาบัน
อาชญาวิทยา ประเทศเกาหลี เป็นต้น 

การประชุมระดับสูง 
ด้านการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนและ 
หลักนิติธรรม 

ครั้งแรกในอาเซียน
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“หากต้องการสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืน  
เราจำาเป็นต้องมีหลักนิติธรรมและระบบยุติธรรมทางอาญา 
ที่มีประสิทธิภาพ” 

นายยูรี่ เฟโดทอฟ ผู้อำานวยการ UNODC

ในการนี้ ได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทูตสันถวไมตรี ด้านหลัก
นิติธรรมสำาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ 
UNODC มาเป็นองค์ประธานการประชุม พระองค์
ประทานพระดำารัสแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ใจความ
ตอนหนึ่งว่า “เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ผู้ปฏิบัติ
งานด้านการอำานวยความยุติธรรม ฝ่ายความมั่นคง 
ผู้กำากับกติกาบ้านเมือง และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา 
มีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไป 
ในลักษณะที่แยกส่วนจากกัน ในขณะที่หน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมาย ก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับวาระ
ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม  การประชุม
ในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับความเชื่อมโยง
ระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง
แสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทาง
ที่ดีขึ้น”

ช่วงท่ี 1 ของการประชุมว่าด้วยหัวข้อหลักนิติธรรม 
และความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
มีการกล่าวถึงประเด็นความท้าทายในภูมิภาคอาเซียน 
คือ อาชญากรรมประเภทต่างๆ ทั้งการค้ายาเสพติด 
ข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การลักลอบค้าสินค้าข้ามแดน 
การคอร์รัปช่ัน ซ่ึงเป็นความท้าทายต่อการดำาเนินงาน 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่แต่ละประเทศมีระบบ 
ยุติธรรมทางอาญาเพ่ือบริหารจัดการปัญหาท่ีแตกต่างกัน 
อีกทั้งพบปัญหาการเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม 
เนื่องมาจากขาดสิทธิส่วนบุคคล ขาดการตระหนัก
ถึงสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ซึ่งรวมไปถึงการมีฐานะยากจน เป็นชนกลุ่มน้อย เป็น 
ผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการกล่าวถึง
หลักนิติธรรมด้วยว่าเป็นทั้งแรงเสริมและผลลัพธ์ 
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้มีบทบาทในสังคม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ ง ในกระบวนการยุติ ธรรมควรที่ จะต้อง
เปล่ียนแปลงทัศนคติและแนวความคิดในการดำาเนินงาน 
ด้วยการไม่ พ่ึงพาระบบยุติธรรมมากเกินไปและ 
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาด้วยมิติการพัฒนาสังคม
ควบคู่ไปเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ขณะที่สังคมก็ต้องให้ความสำาคัญกับวัฒนธรรมการ
เคารพกติกาด้วย 

ช่วงที่ 2 ของการประชุมว่าด้วยเรื่องของบทบาท
ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ใน
การปรับภูมิทัศน์งานที่เกี่ยวกับความยุติธรรมและ
สถาบันในภูมิภาค ผู้ร่วมเสวนาจากนานาชาติได้เสนอ
ข้อคิดเห็นว่า เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น
เก่ียวข้องกับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างครอบคลุม 
การจะปรับภูมิทัศน์ในงานเกี่ยวกับความยุติธรรม
และสถาบันในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการประสานงานกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อติดตามความก้าวหน้าของ
การดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ดังเช่นที่รัฐบาลแคนาดาทำาอยู่ ในขณะที ่
สถาบันเกาหลีด้านอาชญาวิทยา เสนอให้นำาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ซึ่งมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน 
มาใช้ทั้งในด้านของการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ 
องค์กรภาครัฐ และการเผยแพร่ข้อมูลรวมถึงงานวิจัย 
ท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ 
การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ และอาชญากรรม 
ข้ามชาติอื่นๆ นอกจากนี้ จะต้องให้ความสำาคัญกับ
กลุ่มเปราะบางต่างๆ โดยเฉพาะผู้หญิง เน้นที่การ
ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในกระบวนการ
ยุติธรรม เนื่องจากปัจจุบันมีผู้หญิงเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นที่มีตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญในกระบวนการ
ยุติธรรมในภูมิภาค 

ท้ายสุดในช่วงที่ 3 ซึ่งมีการอภิปรายกันในหัวข้อ
เส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการ 
เน้นย้ำาถึงความสำาคัญของหลักนิติธรรมว่า หากสังคมใด 
มีหลักนิติธรรมที่อ่อนแอ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ในสังคมนั้นก็จะอ่อนแอตามไปด้วย ดังนั้นจึงจำาเป็น 
ท่ีสังคมจะต้องมีหลักนิติธรรมเป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่ง
เพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนา และภาคีเครือข่ายทุกส่วน 

จะต้องร่วมมือกันทำางานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
แทนที่จะต่างฝ่ายต่างทำาดังเช่นที่เป็นอยู่ โดยจำาเป็น 
ต้องมีกลไกในการเส ริมสร้างความร่วมมือเ ช่น 
การประชุมระดับสูงดังที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ตลอดจน 
ส่ง เส ริมให้ประเมินการดำา เ นินงานเ พ่ือให้บรรลุ  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป 

การประชุมระดับสูงครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียน
ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จัดขึ้น
ในครั้งนี้ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี ด้วยความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายท่ีเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน 
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้มีส่วนสำาคัญ 
ในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2030 ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุด 
แห่งประเทศไทย คณะทูตานุทูตและผู้แทนระดับสูง 
จากประเทศในอาเซียน และประเทศหุ้นส่วนความร่วมมือ 
ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานสหประชาชาติใน
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ตลอดจนผู้ร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำาหลักนิติธรรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Programme) ของ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
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ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้าน 
กาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งใน 19  
สถานพินิจหรือ “คุกเด็ก” แต่ถึงจะข้ึนช่ือว่าเป็นสถานพินิจ  
ที่แห่งนี้กลับไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงการจองจำา คุมขัง 
หรือกดดัน หากกลับกรุ่นอวลไปด้วยบรรยากาศแห่ง
ความเอื้ออาทรและความอบอุ่นท่ีมีให้เยาวชนผู้เคย
ก้าวพลาด เพ่ือว่าสักวันหน่ึงพวกเขาจะได้มีโอกาสกลับตัว
เป็นคนดีของสังคม 

บ้านกาญจนาภิเษกมีลักษณะอันโดดเ ด่น ท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม่ันท่ีจะไม่ท้ิงใครไว้เบ้ืองหลัง  
(no one left behind) สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ต้ังแต่จุดเร่ิมต้นจนจบกระบวนการ 
ฟื้นฟูด้วยแนวคิดริเริ่มของ นางทิชา ณ นคร หรือ  
“ป้ามล” ผู้อำานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ 
เยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก 

“เราไม่อาจตัดสินไปก่อนได้ว่าเด็กและเยาวชน
ที่กระทำาผิดเป็นอาชญากร สิ่งที่สังคมและรัฐควรทำา 
คือ พิจารณาว่าสังคมแบบไหนกันที่หล่อหลอมให้เด็ก
เติบโตมาแบบนี้ ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่แค่ปัญหาระดับ
ครอบครัว แต่เป็นปัญหาเชิงนโยบายที่รัฐควรเข้ามา
ใส่ใจ เยียวยา ดูแลกลุ่มคนที่จะกลายไปเป็นอนาคต
ของประเทศในวันข้างหน้า” ป้ามล กล่าว 

อ้อมกอดอบอุ่นสร้างโอกาสที่ 
“บ้านกาญจนาภิเษก”

“ความผิดพลาดในชีวิตเขา  
ไม่ได้เกิดจากการไม่มีทักษะอาชีพ  
แต่ไม่มีทักษะในการจัดการกับความทุกข์ ความรัก 
ความจน ความคับแค้นในชีวิต ฯลฯ มากกว่า” 

นางทิชา ณ นคร ผู้อำานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย)  

บ้านกาญจนาภิเษก
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TIJ จึงได้จัดกิจกรรมเชิญผู้ร่วมหลักสูตรผู้บริหาร 
ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive 
Programme on the Rule of Law and Development  
หรือ RoLD) รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกและอบรม 
ดังกล่าว  โดยมุ่งถอดบทเรียนมิติการฟื้นฟูและเสริม
พลังด้านบวกเพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม จากเรื่อง
ราวของเยาวชนกลุ่มเปราะบางท่ีได้รับโอกาสอีกครั้ง
จากการเรียนรู้ชีวิตใหม่ในสถานพินิจ 

ในวันแรกท่ีก้าวเข้าสู่บ้านกาญจนาภิเษก เด็กหนุ่ม 
ผู้ก้าวพลาดทุกคนจะได้อ้อมกอดรับขวัญจากป้ามล 

ป้ามล กล่าวถึง “การกอด” ว่า เป็นพิธีกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ เพื่อส่งสารถึงเยาวชนเหล่านี้ว่าพวกเขา
มีคุณค่าพอที่จะรักตนเอง มีโอกาสทำาอะไรที่จะทำาให้
รู้สึกภูมิใจในตัวเองได้ ความเห็นของพวกเขาจะถูก 
รับฟัง และมีความหมายที่บ้านกาญจนาฯ เสมอ 

สำาหรับกระบวนการเปล่ียนตัวตนให้เด็กคนหน่ึง
ที่ผ่านความรุนแรงในครอบครัว ทั้งร่างกายและจิตใจ 
กลับมา “นับถือตนเอง” และรู้จัก “รับผิดชอบต่อ 
สังคม” ที่บ้านกาญจนาฯ ใช้วิธีการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนด้วย “พลังวินัยเชิงบวก” มีการ
ขัดเกลา อบรม และเยียวยาแก่ผู้ที่ก้าวพลาด ทั้งในเชิง
กายภาพและจิตใจ 

ในด้านกายภาพคือสถานที่ที่ไม่ได้มีสภาพเหมือน
เรือนจำา ไม่มีกำาแพง ไม่มีประตู ไม่มีการใช้ความ
รุนแรงเป็นบทลงโทษ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่ตอกย้ำา
ความรู้สึกของความเป็นผู้กระทำาผิด และเจ้าหน้าที่
ไม่ใส่เครื่องแบบ ไม่ปฏิบัติตัวเสมือนผู้คุม แต่จะเป็น 
ผู้ช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งให้แก่เด็กยามที่ต้องการ

นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนในบ้านกาญจนาฯ  
มีสิทธิที่แตกต่างจากในสถานพินิจอื่นๆ เช่น บิดา 
มารดาสามารถเข้าเ ย่ียมได้ในวันอาทิตย์ตั้ งแต่  
เวลา 8.30-16.30 น. และสามารถร่วมรับประทาน 
อาหารด้วยกันได้กลับไปเย่ียมบ้านได้เดือนละครั้ง 
ครั้งละ 3 วัน มีสิทธิในการออกนอกสถานที่และ 
ทานอาหารนอกบ้าน มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
และการมีส่วนร่วม  และสิทธิเลือกแต่งกายตามความชอบ
ของตัวเอง เป็นต้น 

ส่วนทางด้านจิตใจ บ้านกาญจนาฯ มุ่งเน้นให้เด็ก
และเยาวชนได้เรียนรู้การเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ได้เรียนรู้ “วิชาชีวิต” มีการทำางานจิต
อาสาเพื่อลดความรู้สึกแบ่งแยก “เรา-คนอื่น” ส่งเสริม 
ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเยียวยาจิตใจ และมีพิธีเพ่ือ
ขอขมาเหยื่อ ผู้เสียหาย และสังคม 

กิจกรรมที่บ้านกาญจนาฯ จัดขึ้นและได้รับความ
สนใจอย่างมากจากเยาวชน คือ การชมภาพยนตร์ 
ซึ่งมีให้รับชมอย่างหลากหลาย ทั้งภาพยนตร์แอคชั่น 
สืบสวนสอบสวน ครอบครัว ความรัก ที่ถูกคัดเลือก
มาให้มีปัญหาที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์ชีวิตที่  
พวกเขาเคยพบเจอ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเขียน
สมุดบันทึกก่อนนอน การอ่านหนังสือพิมพ์หรืออ่านข่าว 

โดยหลังจากจบกิจกรรม แต่ละคนจะได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นถึงประเด็นที่พบในสื่อต่างๆ ทำาให้พวก
เขามีคลังคำาศัพท์ ความรู้ ได้เห็นโลกกว้างขึ้น อีกทั้ง
ได้แสดงความคิดเห็น ได้วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่
คล้ายคลึงกับสิ่งท่ีเคยเกิดขึ้นในชีวิตเขาด้วยสายตา
คนนอกตลอดจนมีประสบการณ์ในการทำากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น

ป้ามล กล่าวถึงกิจกรรมข้างต้นว่า “ความผิดพลาด
ในชีวิตเด็กเหล่านี้ ไม่ได้เกิดจากการขาดทักษะอาชีพ 
แต่ขาดทักษะในการจัดการกับความทุกข์ ความรัก 
แรงกดดันที่เกิดขึ้น ดังนั้นที่นี่จะไม่เน้นให้เด็กเรียน
หนังสือหรือฝึกอาชีพ ส่ิงท่ีบ้านกาญจนาให้ทำาคือดูหนัง 
วิเคราะห์ข่าว เพราะการดูหนังทำาให้เด็กได้เรียนรู้จาก
การเปิดโลกทัศน์ ทำาให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับทุก
สถานการณ์ เปรียบเทียบตัวเองกับตัวละคร ว่าสุดท้าย
แล้วเขาอยากเติบโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหน”

นอกจากน้ี บ้านกาญจนาภิเษกยังได้จัดให้มีหลักสูตร 
“empowerment” เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวและเด็ก ให้ท้ังสองฝ่ายได้พูดคุย ทำาความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน และกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิด  
อันเป็นหนทางท่ีจะช่วยเยียวยาจิตใจของเด็กให้แข็งแรง  
พร้อมจะกลับไปเป็นคนดีของสังคมได้ยิ่งขึ้นด้วย

น้องเฟิร์ส (นามสมมติ) หนึ่งในเด็กชายผู้เคย
หลงผิดจำานวนกว่า 100 คนที่บ้านกาญจนาภิเษก ได้
ถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองว่า เข้ามาในบ้านเพราะ

ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและทำาให้ผู้อื่นเสียชีวิต 
โดยเลือกที่จะใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา เพราะรู้สึก
ตัวคนเดียวในโลก ท่ีบ้านไม่เคยเข้าใจ ไม่ว่าจะทำาอะไร 
ก็มักจะถูกเปรียบเทียบกับลูกคนอ่ืนเสมอ ส่ิงท่ีตนคิดว่า
แม่น่าจะภูมิใจ กลับไม่เคยเห็นค่า แต่พอมาเข้าแก๊งค์ 
ถึงแม้เขาจะเก่งด้านใช้กำาลัง เป็นหัวโจก แต่กลับรู้สึก
ว่ามีความหมาย เป็นคนสำาคัญที่ยังมีคนต้องการ

น้องเฟิร์ส กล่าวต่อไปว่า เมื่อได้มาอยู่ที่นี่ เราไม่มี
ความรู้สึกแบบนั้นอีกต่อไป เรานอนหลับ เราสามารถ
เป็นตัวของตัวเองได้ เราได้รับสิทธิ ทุกคนเคารพซึ่งกัน
และกัน เด็กที่นี่ทะเลาะกันน้อยมาก และไม่เคยมีการ
ลงไม้ลงมือ เพราะพอมีปัญหา ทางออกคือ การพูดคุย
แสดงความคิดเห็น ทำาให้เราเข้าใจกันมากขึ้น

“ผมได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านกาญจนาประมาณ 1 ปี 
กว่า รู้สึกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ รู้สึกว่าเรา
ได้สร้างตัวตนใหม่ที่นี่ ก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่อื่น มีแต่ความ
หวาดระแวง โดนซ้อมเหมือนกับเราเป็นกระสอบทราย 
แต่ห้ามแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นทั้งสิ้น เพราะเรา
จะกลายเป็นเป้าทันที” น้องเฟิร์ส กล่าว 

บ้านกาญจนาภิเษก อันเต็มไปด้วยความรักความ
อบอุ่นจาก “ป้ามล” และเจ้าหน้าที่ที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนผู้หลงผิด ได้สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาใน
ความเป็นมนุษย์ และเป็นดั่งแสงนำาทางให้พวกเขาได้
พบกับทางออก แม้ในพื้นที่ที่มืดที่สุดก็ตาม 
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TIJ PROBES

TIJ ร่วมกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ได้เชิญศูนย์ส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนนอร์เวย์ มหาวิทยาลัยออสโล มาร่วมกันไขความลับ 
การสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม ในการประชุมการหารือ
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนในคดี
อาญา” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

ในการประชุมได้มีการอภิปรายว่า ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
ตำารวจควรสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ (The 
rights to be presumed innocent) นอกจากนี้การสอบปากคำา
ผู้ต้องสงสัย เพื่อให้ได้คำาสารภาพที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและ
สามารถนำาไปใช้ได้ในชั้นศาล ข้อมูลที่ได้มาจะต้องไม่เกิดจาก
การบังคับ ขู่เข็ญ ทรมานท้ังทางร่างกายและจิตใจ (mind torturing) 
เพราะอาจเป็นข้อมูลที่ขาดน้ำาหนักและความเที่ยงตรง 

จากการสอบปากคำา 
สู่การสัมภาษณ์ 

เชิงสืบสวน 
บรรทัดฐานใหม่ 
ในการเปิดเผย 

ความจริง
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ดร.อิวาร์ ฟาร์ซ่ิง นายตำารวจนักสืบในคดีอาชญากรรม 
จากนอร์เวย์ วิทยากรในหัวข้อ “จากการสอบปากคำาสู่ 
การสืบสวนสอบสวนโดยวิธีการสัมภาษณ์” กล่าวถึง 
วิธีการทำางานสอบสวนว่า ตำารวจแปลความหมาย 
จากสิ่งที่เห็นเช่นเดียวกับคนทั่วไป ดังนั้น เมื่อมี
คนพูดไม่ตรงกัน ก็จะต้องหาว่าใครพูดเท็จ วิธีการ
สอบสวนจึงเป็นวิธีจับโกหกด้วยเทคนิคต่างๆ ซึ่งเป็น 
ที่ปฏิบัติมาแล้วทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ 1980-1990 
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำาถามนำา เน้นย้ำาคำาถามเดิมๆ  
การสอบสวนเป็นเวลานาน จนถึงการบังคับขู่เข็ญท้ัง
ร่างกายและจิตใจ กระท่ังผู้ต้องสงสัยยอมรับสารภาพ 
ในส่ิงท่ีไม่ได้ทำา เพ่ือให้พ้นจากสภาพท่ีถูกกดดัน นำาไปสู่
การจับคนบริสุทธิ์เข้าคุกในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ตำารวจ
ต้องคำานึงถึงหัวใจของการสัมภาษณ์เชิงสอบสวน คือ
การสร้างสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำางานท่ีช่วย
ให้ตรวจสอบถึงความเป็นจริง สถานการณ์จริงของ
เหตุการณ์น้ันให้ได้มากท่ีสุด และสร้างความน่าจะเป็น 
ด้วยการตัดข้อมูลหรือหลักฐานท่ีมีข้อมูลขัดแย้งกันเอง 
ซึ่งบ่งบอกถึงความเท็จของข้อมูลออกไปให้มากที่สุด 

สำาหรับท่ีนอร์เวย์ ได้ริเร่ิมโครงการฝึกอบรมการใช้ 
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงสืบสวนสอบสวน (Investigative 
Interviewing Methods) เม่ือ 15 ปีก่อน เทคนิคดังกล่าว
เป็นการสัมภาษณ์แบบผสมผสานการใช้จิตวิทยา 
ขั้นสูงท่ีต่อมาได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ 
และหนึ่งในวิธีสอบสวนโดยการสัมภาษณ์น้ันเรียกว่า 
โมเดล CREATIVE คือ Communication, Rule of 
Law, Ethics and Empathy, Active Awareness, 
Trust through Openness, Information และ Verified  
by Research ซ่ึงพัฒนาแนวคิดมาจากโมเดลของอังกฤษ 
ท่ีช่ือว่า ‘PEACE’ 

จุดประสงค์ของ PEACE โมเดล เป็นไปเพ่ือลด
ความผิดพลาดของมนุษย์ และลดการเกิดคำาสารภาพและ 
ข้อมูลท่ีถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ด้วยเทคนิคน้ี 
เน้นให้ผู้สอบสวนเปิดใจรับฟังมากข้ึนโดยปราศจาก 
อคติ และจากการใช้วิธีการดังกล่าวพบว่า ผู้ต้องสงสัย 
ยินยอมที่จะให้ปากคำา เพราะทางผู้สัมภาษณ์เคารพ 
เกียรติและศักดิ์ศรีผู้ให้ปากคำา โดยไม่ได้มีท่าทีของ 
การตัดสินผิดถูกในช้ันสืบสวนสอบสวน และผู้ให้ปากคำา 
สามารถให้ทนายมีส่ วนร่ วมสั ง เกตการณ์และ 
ให้คำาปรึกษาในการสัมภาษณ์ได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้สอบสวนควรที่ต้องตระหนักว่า
ตลอดกระบวนการจะต้องพบกับข้อมูลการกล่าวอ้าง

ที่เป็นเท็จ จึงต้องอาศัยทักษะการตั้งข้อสังเกตและ 
ความเป็นไปได้หลายๆ อย่าง รวมทั้งหาพยานและ 
ห ลั ก ฐ า น ส นั บ ส นุ น ห รื อ หั ก ล้ า ง ข้ อ สั น นิ ษ ฐ า น 
อย่างรอบคอบเพ่ือให้สามารถนำาข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ในการพิจารณาคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสอบสวนใน 
คดีอาญา เป็นอีกหนึ่งก้าวสำาคัญของรัฐบาลไทยใน 
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น ข อ ง ตำ า ร ว จ ไ ท ย  
ด้วยการนำาแนวปฏิบัติท่ีดีดังกล่าวมาใช้เพ่ือนำาพา
สังคมไทยสู่สังคมที่ปลอดภัย โปร่งใส มีการเข้าถึง 
กฎหมายอย่างเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน อันจะนำา 
มาซึ่งสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

1. PLANNING AND 
PREPARATION

การเตรียมพร้อมสภาพ
ร่างกายและจิตใจ รวมไปถึง

หลักฐานและข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับคดี 

2. ENGAGE AND  
EXPLAIN

เริ่มบันทึกการสัมภาษณ์ 
โดยสร้างความเชื่อใจให้
กับผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยใช้

เหตุและผล 

3. ACCOUNT  
INTERVIEWING IN 
FURTHER DEPTH 

มีการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกมากขึ้น  

ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา
โดยไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหารู้สึก

เหมือนโดนจับผิด 

4. CLOSURE 

สรุปข้อมูลที่ได้มาด้วย 
วิธีการเชิงบวก  

(positive closure) 

5. EVALUATION

ประมวลผลการสัมภาษณ์ 
ทุกครั้ง โดยประเมิน 
ประโยชน์ของข้อมูล 

ที่ได้มา ประสิทธิภาพของ 
การสืบสวน และประเมิน
การทำางานของพนักงาน

สอบสวน



จังหวัดที่รู�สึกปลอดภัยและการเกิดอาชญากรรมจร�งไม�สอดคล�องกัน
(มีความหวาดกลัวเล็กน�อย ในขณะที่มีอาชญากรรมเกิดข�้นสูง)

จังหวัดที่รู�สึกปลอดภัยและการเกิดอาชญากรรมจร�งค�อนข�างสอดคล�องกัน

จังหวัดที่รู�สึกปลอดภัยและการเกิดอาชญากรรมจร�งไม�สอดคล�องกัน
(มีความหวาดกลัวมาก ในขณะที่มีอาชญากรรมเกิดข�้นไม�สูงมากนัก)

8.00

ร�อยละของ
ระดับคะแนนความรู�สึก
ไม�ปลอดภัยสาธารณะ

ร�อยละของผู�ที่ประสบอาชญากรรม
ต�อประชากรทั�งหมด

ความสอดคล�องของความรู�สึกปลอดภัยสาธารณะ
และการเกิดอาชญากรรมของพ�้นที่ทั�งหมด 10 จังหวัด

6.00

4.00

2.00

10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50

นครศร�ธรรมราช

กาญจนบุร�

น�าน

กรุงเทพมหานคร

ภูเก็ต
ชลบุร�

พ�ษณุโลก

สมุทรปราการ อุบลราชธานี ขอนแก�น

ช�วงที่ 1 (9-20 มีนาคม 2561)
ชลบุร� สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

ช�วงที่ 2 (23 มีนาคม - 12 เมษายน 2561)
อุบลราชธานี ขอนแก�น พ�ษณุโลก และน�าน

ช�วงที่ 3 (18 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561)
กาญจนบุร� นครศร�ธรรมราช และภูเก็ต

จังหวัดที่เก็บข�อมูล
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เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ความสำาคัญกับ
ปัจจัยเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในฐานะท่ีมีส่วนทำาให้
การพัฒนาน้ันต่อเน่ืองและเป็นประโยชน์กับทุกคน
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม  โดยในเป้าหมายที่ 16 หลัก
นิติธรรมและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม 
นอกจากจะกำาหนดตัวชี้ วัดเรื่องอาชญากรรมและ 
ความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ยังมีตัวชี้วัดความรู้สึก 
ปลอดภัยของประชาชนด้วย ได้แก่ Indicator 16.1.4: 
Proportion of population that feel safe walking 
alone around the area they live

ค ว า ม รู้ สึ ก ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ค ว า ม ห ว า ด ก ลั ว
อาชญากรรม เป็นประเด็นที่มีการเก็บข้อมูลกันโดย 
ทั่วไป เนื่องจากเกี่ยวโยงกับการศึกษาประสิทธิภาพ 
การป้องกันอาชญากรรมทั้งในมิติของการบริหาร 
หน่วยงาน มิติด้านชุมชน ไปจนถึงการออกแบบ 
ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม 

ค ว า ม รู้ สึ ก ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ค ว า ม ห ว า ด ก ลั ว
อาชญากรรม เป็นอิสระจากประสบการณ์ส่วนบุคคล 
คือการท่ีประชาชนทุกคนสามารถมีความรู้สึกต่อเร่ืองน้ี 
ได้แม้ไม่เคยประสบอาชญากรรม  เพราะสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพของสังคมที่ดูวุ่นวายไร้ระเบียบ หรือ
สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา เช่น กระแสข่าวต่างๆ  
รวมไปถึงความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงต้นทุน 
ทางสังคมและทรัพยากรต่างๆ ล้วนมีผลต่อความรู้สึก 
ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดนี้ 
มีความสำาคัญมาก เนื่องจากความรู้สึกดังกล่าวส่งผล 
โดยตรงต่อคุณภาพชี วิตและการมี กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการ
พัฒนา 

TIJ ดำาเนินโครงการสำารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ท่ีมีต่อความปลอดภัยสาธารณะและความหวาดกลัว 
อาชญากรรม โดยพัฒนาแบบสำารวจให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานระหว่างประเทศและบริบทของประเทศไทย 
สอบถามความหวาดกลัวท่ัวไปเปรียบเทียบในเวลา 
กลางวันและกลางคืน ภายในบ้านและละแวกบ้าน 
ท้ัง ยัง ส อ บ ถ า ม ค ว า ม ห ว า ด ก ลัว อ า ช ญ า ก ร ร ม
แต่ละประเภท รวม 4 กลุ่ม และประสบการณ์ 
การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมน้ันๆ โดยร่วมมือกับคณะ 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในการออกแบบการสุ่มตัวอย่างและลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล 
ตามเป้าหมาย 8,300 ครัวเรือน จาก 10 จังหวัด 
ทั่วประเทศ ผลการสำารวจเบื้องต้นพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ในเขตอำาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น รายงานความรู้สึก 
ไม่ปลอดภัยสูงท่ีสุด แม้จะมีผู้เคยประสบเหตอาชญากรรม 

ไม่มาก เน่ืองจากสภาพแวดล้อมเป็นเขตท่ีคนพลุกพล่าน  
มีธุรกิจกลางคืนและแหล่งบันเทิง   

ขณะนี้ โครงการอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล
ในรายละเอียดเพ่ือสรุปผลและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
รวมท้ังจัดทำาข้อ เสนอแนะเชิ งนโยบายสำาหรับ 

การดำาเนินงานในระยะต่อไป  ฐานข้อมูลการสำารวจจะ
เผยแพร่ให้ผู้ท่ีสนใจนำาข้อมูลไปใช้ศึกษาวิจัยต่อยอด
ได้อีกด้วย

ตัวชี้วัดความปลอดภัยสาธารณะ  
มาตรฐานสากล สู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืน



TIJ 
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วันที่ 25 เมษายน 2561 TIJ ได้จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่สถาบัน และ 
กลุ่มผู้หญิงหลังกำาแพง ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
จากโครงการ “จากใจสู่ใจ” ที่ดำาเนินงานเพื่อฟื้นฟ ู
สภาพจิตใจของผู้ต้องขัง ช่วยให้พวกเขาได้มีโอกาส
ค้นหาตนเอง และสิ่งที่ต้องการในชีวิต สามารถก้าว
เดินต่อไปในสังคมได้อย่างเข้มแข็งหลังพ้นโทษ 

ระหว่างการจัดงานเสวนาครั้งนี้ นางสาวอวยพร  
สุธนธัญญากร หัวหน้าทีมกระบวนกร โครงการจากใจ 
สู่ใจ และนางสาววิจิตร ว่องวารีทิพย์ นักวิจัยด้าน  
Gender Study ทำาหน้าท่ีวิทยากร ในการนำาเสนอและ 
แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้เก่ียวกับกระบวนการฟ้ืนฟูสภาพ
จิตใจของผู้ต้องขังว่า โครงการจากใจสู่ใจ ซ่ึงเร่ิมโครงการ
เม่ือเดือนกันยายน 2556 โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 
(1) ผู้ต้องขังได้รับการฟื้นฟูจิตใจ และเป็นการเตรียม
ความพร้อมด้านจิตใจของผู้ต้องขังหญิงในระยะยาว  
(2) เจ้าหน้าท่ีเข้าใจเร่ืองการดูแลผู้ต้องขังท่ีมีสมดุลระหว่าง
การควบคุมและการฟ้ืนฟูเยียวยา และ (3) เรือนจำา 
หรือทัณฑสถานหญิงมีระบบรองรับในการดูแลผู้ต้องขัง
ในเรื่องสุขภาพใจและสาธารณสุขมูลฐาน 

หัวใจของโครงการจากใจสู่ใจอยู่ท่ีการรู้จักการ 
ใคร่ครวญตัวเองเป็นสำาคัญ ทั้งในการทำาความเข้าใจ 
ตัวเองและผู้อื่น การฝึกฝนการรู้ตัวและสัมผัสคุณค่า 
ภายในจิตใจ เรียนรู้เพื่อเท่าทันสังคม (ทักษะในการ
ใช้ชีวิต เช่น ระบบเพศ บริโภคนิยม และกลไกทาง
สังคมท่ีมีอิทธิพลต่อตัวตน) และเพ่ือให้ตระหนักถึงความ 
เช่ือมโยงของสรรพส่ิง โดยผู้ต้องขังท่ีเข้าร่วมโครงการจาก
ใจสู่ใจ จะเกิดความเข้าใจตนเอง ความเคารพตนเอง และ
รู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย ทำาให้พวกเขามีจิตใจท่ีแข็งแกร่ง
ข้ึนและช่วยเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมต่อไป

จากใจสู่ใจในเรือนจำา:  
การเปลี่ยนแปลงด้านใน 
เพื่อชีวิตด้านนอก 

วันท่ี 14-16 มีนาคม 2561 ผู้แทนท่ีเก่ียวข้องกับ 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดจากนานาประเทศ ได้ร่วมกัน 
ทบทวนประเด็นเก่ียวกับปัญหายาเสพติดและมาตรการ 
ที่ใช้แก้ไขปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ในเวทีท่ีประชุมคณะ
กรรมาธิการยาเสพติด สมัยท่ี 61 ซ่ึงจัดข้ึนท่ีกรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย 

TIJ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม ประกอบ 
ด้วย นางสาวเจน ฮอลลอเวย์ หัวหน้ากลุ่มโครงการ
อาชญากรรมและการพัฒนา และนางสาวชลธิช ช่ืนอุระ 
หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำาหนดกรุงเทพ 
และการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิด และได้ร่วมจัดกิจกรรม 
คู่ขนานในหัวข้อ “ผู้หญิง นโยบายทางด้านยาเสพติด และ
สถานการณ์การจำาคุกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:  
การบูรณาการประเด็นในมิติเพศภาวะ” (“Women, Drug 
Policy and Incarceration in Southeast Asia: Main-
streaming a Gendered Perspective”) มีผู้ร่วมเสวนา 
ได้แก่  นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทน UNODC ภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก นางสาวเคท่ี อัลวาเรซ ผู้ประสานงานโครงการ
เก่ียวกับผู้หญิงและการจำาคุก International Drug Policy 
Consortium – IDPC นายเออเนสโต คอร์เตส จาก  
Asociación Costarricense para el Estudio e  
Intervención en Drogas หรือ ACEID โดยสรุปการ
ประชุมได้ว่า ผู้หญิงอาเซียนส่วนใหญ่ต้องโทษคุมขัง
จากคดีท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด ในขณะท่ีจำานวนผู้ต้อง
โทษหญิงเพ่ิมสูงข้ึน แนวทางการแก้ไขปัญหาหน่ึงคือ 
การเข้าใจรากของปัญหา เส้นทางที่นำาไปสู่วังวนแห่ง 
การกระทำาความผิด เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ ส่งเสริมการ
ฝึกอบรมทักษะการใช้ชีวิตก่อนปล่อยตัวเพ่ือสร้างโอกาสใน
สังคม และปฏิรูปกฎหมายเพ่ือลดโทษ ลบประวัติ หรือใช้วิธี
การที่มิใช่การคุมขังในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

TIJ ร่วมกับมูลนิธิผู้หญิงกฎหมายและการพัฒนา 
ชนบท (FORWARD) และภาควิชาสตรีศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (WSC) จัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: ความรู้ด้านกฎหมาย
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำาหรับผู้หญิง 
(Paralegal Training-Workshop: “Women for Justice; 
Justice for Women”) ประจำาปี 2561 เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพด้านความรู้ในเรื่องความละเอียดอ่อนทาง
เพศสภาวะ ความเข้าใจข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และสร้างเครือข่าย 
ในกลุ่มผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นผู้ช่วยด้านกฎหมายและ 
ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม นอกจากน้ียังมุ่งหวัง 
ให้การฝึกอบรมดังกล่าวช่วยเ พ่ิมจำานวนผู้ช่ วย 
ด้านกฎหมายที่เป็นผู้หญิง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น 
ผู้นำาชุมชน นักพัฒนา นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ 
บ้านพักฉุกเฉิน นักกิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิผู้หญิง 
และนักกฎหมาย

การฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (workshop) การบรรยาย และการศึกษา 
ดูงานหน่วยงานต้นแบบ มีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิด 
เพศภาวะและความรุนแรงทางเพศ กลไกในกระบวนการ
ยุติธรรม ขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ และกฎหมายพื้นฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง โดยได้ดำาเนินการฝึกอบรมแล้ว 
4 ครั้ง วันที่ 25-27 มีนาคม 2561 ที่จังหวัดขอนแก่น  
วันที่ 27-29 เมษายน 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 
11-14 มิถุนายน 2561 ที่จังหวัดนครปฐม และวันที่ 
9-11 กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดกระบี่ 

TIJ ร่วมเสนอแนวโน้ม 
การแก้ปัญหายาเสพติดโลก 

TIJ จัดอบรม PARALEGAL 
TRAINING WORKSHOP 
2018



IBR ต้อนรับคณะผู้แทนกัมพูชา
ดูงานข้อกำาหนดกรุงเทพ

TIJ ร่วมสัมมนาส่งเสริม
มาตรการทางเลือกแทน 
การจำาคุก

IBR อบรมเสริมทักษะชีวิตแก่
ผู้ต้องขังหญิง
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วันที่ 20-30 พฤษภาคม 2561 คณะผู้แทน 
จากกรมราชทัณฑ์กัมพูชา เดินทางมายังประเทศไทย
เพื่อศึกษาดูงานเรือนจำาต้นแบบ ภายใต้ข้อกำาหนด 
กรุงเทพ ท่ีทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และโครงการฟ้ืนฟู 
ผู้ต้องขังที่ดอยราง จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.นัทธ ี
จิตสว่าง ที่ปรึกษาพิเศษ TIJ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ TIJ 
ให้การต้อนรับ 

ผลจากการศึกษาดูงานและเปล่ียนความคิดเห็น 
และประสบการณ์ในการบริหารจัดการเรือนจำา 
นายเฮง แฮก ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และ 
นายชาน กิมเส็ง อธิบดีกรมราชทัณฑ์จากกัมพูชา เห็นพ้อง 
ในการร่วมมือกับ TIJ นำาข้อกำาหนดกรุงเทพไปริเริ่ม
ดำาเนินการโครงการข้อกำาหนดกรุงเทพในเรือนจำาหญิง
ในประเทศ โดยเริ่มต้นที่ทัณฑสถาน Correctional  
Centre 2 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1. ระยะการ
สังเกตการณ์และประเมินสถานการณ์ (เดือนพฤษภาคม-
กันยายน 2561) และ 2. ระยะการนำาข้อกำาหนดกรุงเทพ
ไปใช้และติดตามผล (เดือนตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 TIJ ร่วมการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ  “ก้าวผิดคิดพลาด...ให้โอกาสแก้ตัวใหม่” 
(มาตรการทางเลือกแทนการจำาคุก) ที่โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ดร.นัทธี จิตสว่าง  
ที่ปรึกษาพิเศษ TIJ ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง  
“การใช้โทษทางเลือกหลังจากการพิจารณาคดี” ร่วมกับ 
รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด อาจารย์ประจำา 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเเละ 
พัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และนายพยนต์ สินธุนาวา  
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ภายในงานยังมีการจัดสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรการเลี่ยงโทษจำาคุกก่อน 
การพิจารณาคดี และมีปาฐกถาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านมาตรการทางเลือกแทนการจำาคุก

ก า ร สั ม ม น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น ค รั้ ง นี้ เ ป็ น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงแนวทางและวิธีการใน 
การสนับสนุนการใช้กฎหมายเพ่ือเลี่ยงหรือส่งเสริมให้
ใช้มาตรการทางเลือกแทนการจำาคุก โดยมีการอธิบายถึง 
โทษจำาคุกในบริบทของไทยและสากล ตลอดจนมาตรการ 
ทางเลือกแทนการจำาคุกในหลายประเทศท่ีดำาเนินการ 
แล้วประสบความสำาเร็จ ด้วยเป้าหมายคือเปล่ียนแนวทาง 
แก้ไขปัญหาจากการสร้างท่ีคุมขังเพ่ิม เป็นการลดจำานวน 
ผู้ต้องขัง ท้ังยังช่วยแบ่งเบาภาระในการบริหารงานเรือนจำา 
ด้านต่างๆ ตามมาตรฐานสากล และลดการละเมิดสิทธิ 
มนุษยชนผู้กระทำาผิด การป้องกันการรับอวิชชาท่ีมาจาก 
การต้องโทษจำาคุก ตลอดจนการถูกสังคมตราหน้าว่า
เป็นอดีตผู้ต้องขัง 

ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2561 กลุ่ม
โครงการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำาหนดกรุงเทพและ 
การปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิด TIJ ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์  
และภาคเอกชนดำาเนินโครงการ “เรือนจำาต้นแบบเชิงลึก” 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟู 
ผู้ต้องขังหญิงอย่างครบวงจร โดยมุ่งท่ีการสร้างศักยภาพ 
องค์ความรู้ และต่อยอดทักษะเชิงวิชาชีพที่ผู้ต้องขัง 
มีอยู่แล้ว ด้วยหลักสูตรการวางแผนธุรกิจเพ่ือสร้างแนวคิด 
แบบผู้ประกอบการ การเตรียมพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดงาน 
และเป็นบุคลากรคุณภาพและการเสริมสร้างความรู้ 
ท่ีจำาเป็นด้านการบริหารเงิน หน้ี และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ลดความเป็นไปได้ในการกระทำาความผิดซ้ำาและ
เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง TIJ และภาคเอกชน
ในประเด็นที่เก่ียวกับการพัฒนาและการบำาบัดฟ้ืนฟู 
ผู้กระทำาผิดในระดับชุมชน 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือผู้ต้องขังหญิงที่มี 
กำาหนดจะพ้นโทษในเดือนตุลาคม 2561 จำานวน 60 คน 
ต่อ 1 เรือนจำา/ทัณฑสถาน โดยเป็นผู้ท่ีได้รับการประเมิน 
จากเจ้าหน้าท่ีเรือนจำาแล้วว่ามีโอกาสกระทำาผิดซ้ำาน้อย 
และมีความประพฤติดีตามมาตรฐานเรือนจำา ท่ีผ่านมา 
โครงการได้เข้าไปดำาเนินการฝึกอบรมให้แก่เรือนจำาแล้ว 
2 แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงธนบุรีและทัณฑสถาน
บำาบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี 



TIJ จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรม 
(TIJ Executive Program on the Rule of Law 
and Development หรือ RoLD) ปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2561 โดย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กล่าวถึง
โครงการอบรมในครั้งนี้ว่า การเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ตลอด
จนให้ความสำาคัญกับการนำาหลักนิติธรรมไปสู่การ
ปฏิบัติ 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาร่วมเปิดประเด็น “การปฏิรูปหลักนิติธรรมสู่
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0” ซึ่งสรุปประเด็นได้
ว่า หลักนิติธรรมหรือสังคมท่ีเป็นธรรม เป็นปัจจัยเอ้ือท่ี
สำาคัญให้ประสบความสำาเร็จ โดยรัฐมีหน้าท่ีสำาคัญใน
การวางโครงสร้างหรือระบบนิเวศน์ให้เอื้ออำานวยต่อ
การสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมในชั้นต้น 
แต่หากปราศจากความสนใจและการเข้าร่วมสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงโดยหน่วยต่างๆ ในสังคม ตั้งแต่
หน่วยใหญ่ไปจนถึงระดับครอบครัวหรือปัจเจกชน
แล้ว ก็เป็นการยากที่จะสร้างสังคมที่เป็นธรรมให้เกิด
ขึ้นได้

จากนั้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.กอบศักด์ิ 
ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  
คุณกิตติ ต้ังจิตรมณีศักดา เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม 
และกรรมการในคณะกรรมการดำาเนินการปฏิรูป 
กฎหมายในระยะเร่งด่วน และคุณปกรณ์ นิลประพัทธ์ 
รองเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมาธิการกฤษฎีกา  
ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ  “Thailand’s Journey 
on Regulatory Guillotine” โดยได้ข้อสรุปว่า  

การที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่มีคุณภาพ จำาเป็น 
จะต้องนำาหลักนิติธรรมมาใช้ตลอดกระบวนการ 
ออกกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในสังคมได้ 
มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการให ้
ความสำาคัญกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมทั้งกลุ่มคนชายขอบ กฎหมาย
ที่ได้มาจึงเกิดจากความเห็นชอบของประชาชน และมุ่ง 
พัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งลด 
ความเหลื่อมล้ำาในสังคม และตอบสนองต่อคนทุก 
ภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ชัยวัฒน์  
วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Social 

Impact กับตลาดทุน” โดยมีสาระสำาคัญที่บทบาท
ของตลาดทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในภาคธุรกิจ
ที่ เกี่ ยวข้องในการเข้ามาร่วมดูแลแก้ ไขปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำา
กิจกรรมทางสังคมต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมให้ดียิ่งขึ้น เป็นธรรมมากขึ้น 
หรือลดความเหลื่อมล้ำาลง ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้มุ่ งสนับสนุนผู้ประกอบการและ 
นักลงทุนรายย่อยให้เข้าถึงตลาดทุนได้มากขึ้น อาทิ 
การสร้าง platform การจัดอบรมให้ความรู้แก่บริษัท
สตาร์ทอัพ (start-up) 

ตลอดจนการทำากิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในรูปแบบ
ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate  
Social Responsibility  และการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ 
Sustainable Development โดยในการทำากิจกรรม
ทางสังคมน้ัน ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดคือผู้นำาขององค์กรต้องมี 
ความเช่ือและตระหนักถึงความสำาคัญ เพราะจะผลักดัน
ให้เกิดเป็นนโยบาย แผนงาน ซึ่งอาจต้องปรับปรุง
กระบวนการทำางาน ความตระหนักและการริเร่ิมปฏิบัติ
ในระดับองค์กรมีความสำาคัญยิ่ง เพราะจะสามารถ
ขยายผลออกไปยังคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ และ
ท้ายสุดคือทั้งภาคส่วนธุรกิจ
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วันที่ 29 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำานวยการ TIJ เป็น 
วิทยากรในหัวข้อ “ภาพรวมการปฏิรูปกระบวนการ 
ยุติธรรมไทย” กล่าวถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ไทยว่าประเทศไทยมีจำานวนผู้ต้องขังสูงติดอันดับต้นๆ 
ของโลก เน่ืองจากความไม่เอ้ืออำานวยของระบบที่ให ้
ความสำาคัญกับโทษทางอาญา และระบบยุติธรรม 
ท่ีดีคือการลดอัตราการกระทำาผิดให้สังคมอยู่ด้วยกัน 
อย่างสงบสุข โดยมีทางเลือกคือ ระบบอาจแสวงหา 
มาตรการอื่นที่จะลดจำานวนคนในระบบการคุมขัง 
ในเรือนจำา ที่การชดเชยการกระทำาผิดอย่างเหมาะสม 
โดยทุกข้ันตอนของระบบยุติธรรมท้ังตำารวจ อัยการ ศาล 
หน่วยงานที่ดูแลผู้กระทำาผิดและทนายความ ต้อง
ทำางานประสานกันเพื่อธำารงความยุติธรรมและหา
ทางออกร่วมกัน มีการบูรณาการในการทำางานมากขึ้น 
นอกจากนี้ ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนช่วยในการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมได้ด้วยการให้กำาลังใจและให้ 
โอกาสผู้ก้าวพลาด เพ่ือให้พวกเขากลับมาเป็นพลเมือง 
ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

วันที่ 26 เมษายน 2561 ดร.วิรไท สันติประภพ 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ 
“Conversation with the Governor” โดย ดร.วิรไท 
กล่าวถึงเทคโนโลยี  FinTech ที่เข้ามามีบทบาทใน
ยุค Thailand 4.0 ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินทาง
เลือกที่มาช่วยตอบความต้องการของ SMEs คนที่มี
รายได้น้อยหรือไม่มีหลักประกัน ซึ่งเดิมไม่สามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินที่ 
ถูกกฎหมาย ต้องพ่ึงพาหน้ีนอกระบบและถูกเอาเปรียบ
โดยเจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เป็นธรรม FinTech 
จึงนับเป็นทางออกที่ช่วยกระจายโอกาสการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนและช่วยลดความเหล่ือมล้ำาในอีกทางหน่ึง 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์

พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตร ี
เพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย ร่วมเป็น 
วิทยากรในหัวข้อ “Rule of Law and Conflict  
Reconciliation” โดยได้บรรยายถึงหลักนิติธรรมและ 
กรอบแนวคิดในระดับสากล หลักนิติธรรมกับประเทศไทย  
หลักนิติธรรมกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ตลอดจนบทบาทของหลักนิติธรรม
ในกระบวนการปรองดองเพื่อสร้างความสมานฉันท์ 
ลดความขัดแย้ง และนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
เพ่ือกำากับการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมเสวนาในหัวข้อ 
"Rule of Law and Democracy in Thailand" โดย
บรรยายถึงกรอบแนวคิดของคำาว่าหลักนิติธรรมทั้ง
ในบริบทระดับสากลและในบริบทของไทย ตลอดจน 
บทบาทสำาคัญของประชาธิปไตยที่มีผลในการ 
ส่งเสริมหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม และความ

ท้าทายในการใช้หลักนิติธรรมในสังคมปัจจุบัน 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายมีชัย วีระไวทยะ 

ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ เป็น
วิทยากรในการบรรยายหัวข้อการสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเคารพกฎกติกา (Culture of Lawfulness) 
ในสังคมไทย โดย นายมีชัย กล่าวว่าอาจเริ่มได้
จากการพยายามบ่มเพาะเด็กไทยให้เป็นคนดีและมี 
วัฒนธรรมท่ีเคารพกฎกติกา จึงนำาไปสู่การตั้งโรงเรียน
มีชัยพัฒนา โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม
ในการดำาเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน ทั้งในด้านการ
บริหารจัดการโรงเรียน เช่น การมีสภานักเรียนที่มี
การหารือและออกเสียงในการออกกฎระเบียบต่างๆ 
การเลือกวิชาหรือหัวข้อที่จะเรียน และการสร้าง
ความผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับชุมชนรอบโรงเรียน 
นอกจากนี้ยังมีการบ่มเพาะอบรมให้นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์ รู้จักแบ่งปัน ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นนักคิด
และนักพัฒนา และที่สำาคัญเป็นคนรุ่นใหม่ที่เคารพ
กติกา
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
อาคารจีพีเอฟ ตึกบี ชั้น 15-16 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


