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4 รายงานประจำาป 2558

สารจากประธานกรรมการ

ต้ังแต่เริ่มก่อต้ัง สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยมุ่งสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายสหประชาชาติและนานา
ประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนางานกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และปีนี้ภารกิจดังกล่าวก็มีความโดดเด่น
เป็นพิเศษ

สถาบันฯ ได้ริเริ่มความร่วมมือกับหน่วยงานระดับระหว่างประเทศ
หลายแห่งจากทุกภูมิภาค ทั้งในการศึกษาวิจัย การส่งเสริม 
การปฏิบัติและพัฒนาแนวคิด แนวนโยบายและการจัดกิจกรรม 
รณรงค์ทุกๆ โครงการ แม้โครงการที่เน้นกลุ่มเป้าหมายภายใน
ประเทศเป็นหลักก็มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างประเทศเข้ามา
รว่มงานอย่างต่อเนือ่งอยู่หลายโครงการ  สะทอ้นให้เหน็ว่าสถาบันฯ 
เริ่มประสบความสำาเร็จในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระดับสากล
อย่างแท้จริง

ในช่วงระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 13 ณ กรุงโดฮา 
รัฐกาตาร์ สถาบันฯ ได้เข้าร่วมการประชุมและจัดกิจกรรมคู่ขนาน 
ที่หน่วยงานนานาชาติและรัฐสมาชิกร่วมกันจัดขึ้น ผู้เช่ียวชาญ
และผู้ปฏิบัติงานของเราไดน้ำาเสนอผลงานทางวชิาการทีม่คุีณภาพ 

ซึ่งบทบาทในการประชุมดังกล่าวนั้นทำาให้พันธมิตรท้ังหลาย 
ต่างมีความเห็นว่าเหมาะสมแล้วทีส่ถาบันฯ จะเขา้รว่มเป็นเครอืข่าย 
สถาบันสมทบในแผนงานของสหประชาชาติได้ในระยะเวลาอันใกล้

อน่ึง ตลอดระยะเวลาทีเ่ปน็ส่วนหน่ึงของท่ีน่ี ผมรูส้กึภาคภูมใิจและ
ยินดีทีไ่ด้เหน็ว่าสถาบันฯ ทีเ่ริม่กอ่ต้ังมาเพยีงไมก่ี่ป ีสามารถปฏิบัติ
งานจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเช่นนี้ บทบาทภายใน
ประเทศทีแ่ต่เดิมยังไมช่ดัเจนนัก ก็เติบโตข้ึนอย่างก้าวกระโดด ท้ังนี้
ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันฯ รวมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน

และในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารฯ ผมรู้สึกสำานึกใน 
พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทีท่รงสนบัสนุนการดำาเนินงานของทางสถาบนัฯ เสมอมา ท้ังในปีนี ้
ยังได้เสด็จมาทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และ
ประทานแนวนโยบายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานอย่างย่ิง 
ผมหวังว่างานของสถาบันฯ จะเป็นส่วนสำาคัญในการยกระดับ
บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกและผลักดันการพัฒนางาน
ด้านความยุติธรรมทางอาญาสมดังที่พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงได้มี
บทบาทนำาไว้ทุกประการ

นายตระกูล วินิจนัยภาค
ประธานกรรมการบริหารสถาบันเพ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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สารจากผู้อำานวยการ

ปี 2558  เป็นปีแรกที่ผมได้เข้ารับตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยอย่างเต็มตัว  หลังจากที่ได้มีส่วน
ร่วมในบทบาทต่างๆ ตั้งแต่เมื่อเริ ่มก่อตั้ง ทั้งในฐานะรักษาการ
ผู้อำานวยการคนแรกเป็นระยะเวลาส้ันๆ และในฐานะคณะกรรมการ
บริหารขณะดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ในปีนี้ มีความสำาเร็จประการหน่ึงที่ควรจะต้องบันทึกไว้ในหน้า
ประวัติศาสตร์ของสถาบันฯ คือการได้เข้าร่วมเวทีการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา สมัยท่ี 13 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ซึ่งเป็นเวทีระหว่าง
ประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสาขานี้เป็นครั้งแรก และได้จัดกิจกรรม
คู่ขนานร่วมกับหน่วยงานชั้นนำาจากนานาประเทศ ได้เผยแพร่
ผลงานวิชาการทั้งเรื่องข้อกำาหนดกรุงเทพ เรื่องความรุนแรงต่อ
เด็ก เรื่องตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และเรื่องการ
พัฒนาสถิติกระบวนการยุติธรรม  ถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็น
ทางการท่ีประสบความสำาเร็จและเป็นโอกาสที่สถาบันฯ ได้แสดง
ความพร้อมในการจะสมัครเข้าเป็นสถาบันสมทบในเครือข่ายของ
สหประชาชาติในปลายปีที่จะถึงนี้ 

อย่างไรก็ดี การจะเติบโตไปได้ในอนาคต นอกจากสถาบันฯ
จะต้องเน้นการดำาเนินงานเชิงรุกแล้ว การพัฒนาประสิทธิภาพ
ภายในองค์กรก็เป็นเรื่องสำาคัญ ในระยะน้ีสถาบันฯ มีการ
เปล่ียนแปลงภายในค่อนข้างมาก ทั้ งการปรับทีมบริหาร 

การสรรหาผู้มีความสามารถมาเพิ่มเติมในตำาแหน่งสำาคัญ และ 
 การปรับกระบวนงานหลายๆ ส่วน อันจะเอ้ือให้บุคลากรปฏิบัติ
งานได้อย่างเต็มศักยภาพ เปน็รากฐานในการผลักดันภารกิจสำาคัญ
ทั้งการส่งเสริมหลักนิติธรรมในสังคม การส่งเสริมสิทธิและการเข้า
ถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มเปราะบาง การพัฒนาการปฏิบัต ิ
ต่อผู้กระทำาผิด รวมไปถึงการศึกษาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มประเทศอาเซยีน ซึง่จะเป็นขอบขา่ยงานใหมข่องสถาบันฯ 
ต่อไป 

ผมรูสึ้กสำานึกในพระกรณุาธคุิณของพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้ 
พัชรกิ ติยาภา ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาพิเศษของ
สถาบันฯ ที่ได้ประทานแนวพระดำาริ และประทานกำาลังใจแก่ 
ผู้ปฏิบัติงานในโอกาสท่ีทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ รวมถึง
การเสด็จพระดำาเนินเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรม
การบริหารฯ   ท้ายนี้ ผมยังต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาคีของเรา
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเชื่อมั่นและ
สนับสนุนงานของสถาบันฯ  ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลงานของ
เราจะมีส่วนในการเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม 
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้าง
สังคมท่ีสงบสุขอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนใน
ทุกมิติต่อไป  

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำานวยการสถาบันเพ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



ข้อมูลสถาบัน



7สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ความเป็นมา

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 
13 มิถุนายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัย และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  
เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ 
และในภูมิภาคอาเซียน

ภารกิจสำาคัญของสถาบันฯ ประการหน่ึงคือ การส่งเสริมให้เกิด
การอนุวัติ “ข้อกำาหนดกรุงเทพ” หรือ ข้อกำาหนดสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการท่ีมิใช่การ 

คุมขังสำาหรับผู้กระทำาความผิดหญิงรวมถึงส่งเสริมมาตรฐาน 
สหประชาชาติอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและผู้หญิง 
ในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้ง ยังทำาหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็น
สำาคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา
สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความม่ันคง

สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากรัฐบาล 
แต่ปฏิบติังานข้ึนตรงกับคณะกรรมการบรหิารสถาบันฯ ซึง่ประกอบ
ไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลายแขนง และผู้บริหารองค์กรต่างๆ 
ในกระบวนการยุติธรรม ซึง่ทำาหนา้ท่ีกำากับดูแล และกำาหนดนโยบาย 
กรอบยุทธศาสตร์ แผนงานของสถาบันฯ และมีพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจา้พชัรกิติยาภา ทรงเป็นประธานกรรมการทีป่รกึษาพเิศษ



วิสัยทัศน์

สถาบันเพ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาการท่ี ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ด้านการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

8 รายงานประจำาป 2558
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ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
เผยแพร่และส่งเสริมการนำามาตรฐานและบรรทัดฐานของ
สหประชาชาติด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิด โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ข้อกำาหนดกรุงเทพ ไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

ศึกษา วิจัย รวบรวม และพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลสถิติด้าน 
หลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรม มาตรฐาน
และบรรทัดฐานสหประชาชาติ ในด้านการป้องกันอาชญากรรม 
และความยุติธรรมทางอาญา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติ 
ที่มีสมรรถนะสูง สามารถสร้างเครือข่าย และปฏิบัติภารกิจได้ 
ทั้งในและระหว่างประเทศ



Strategic Map

Strategic Agenda

Target

Level of Target Service

Supporting Infrastructure

S1
Implement

the Bangkok Rules
and relevant
standards
and norms

S2
Research and

development on
crime prevention,

criminal justice and
the rule of law

S3
Dissemination
of knowledge 
and capacity 

building

S4
Effective

management and
network creation

The Bangkok Rules
is known, understood, 

and effectively 
implemented in

various countries.

Research and studies
are conducted on the

topics concerning
the rule of law and

relevant UN Standards
and Norms.

Criminal justice
personnel are 
equipped with 

knowledge about
the relevant UN

Standards and Norms
and the rule of law, 

and capable of 
improving their 

work accordingly.

Effective and productive cooperation with domestic and
international partners, networks, and stakeholders

Systematic working process

Eficient information and
communication technology Capable personnel with

positive attitude towards 
the job and the organization

Practical regulations
Electronic-based knowledge 
management and library

Good and effective
governance

Stakeholders and the
public recognize the

importance of the rule
of law and relevant
UN Standard and

Norms.

Thailand has reliable
data and statistics on

crime and criminal
justice.
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กรอบการดำาเนินงาน

สถาบันฯ เป ็นตัวกลางในการนำาหลักการมาตรฐานและ
บรรทัดฐานสากลมาสู่การปฏิบัติ รวมถึงมุ ่งสนับสนุนให้การ 
กำาหนดนโยบาย ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญาทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ต้ังอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อมูลหลักฐานทางวิชาการและสถิติที่มีคุณภาพ โดยมีกรอบ 
การดำาเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้

• การส่งเสริมมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ 
 ด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิด

• การขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยการส่งเสริมการเข้าถึง 
 ความยุติธรรม

• การยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนท่ีเข ้าสู ่กระบวน 
 การยุติธรรม

• การส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาข้อมูล เพื่อเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม
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โครงสร้างสถาบัน

Deputy
Executive Director

Core Team

Special Programmers

Women and
Children

Empowerment

Implementation
of Bangkok

Rules

Promoting
The Rule 
of Law

Crime and
Justice
Museum

Youth
Activities

Office of Strategy 
and Planning

Office of Knowledge
Management

Office of External
Relations and Policy 

Coordination

Office of
Management

Internal Audit Unit

Board of 
Directors

Executive
Director
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นายตระกูล วินิจนัยภาค

คุณหญิง
ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล         

คุณหญิง
ลักษณาจันทร เลาหพันธ์ 

ดร.รอยล จิตรดอน นายวิทยา สุริยะวงค์           ศาสตราจารย์
ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล

รักษาการประธานกรรมการบริหารสถาบันเพ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
มิถุนายน 2557 – กันยายน 2558

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารสถาบันฯ
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นายตระกูล วินิจนัยภาค
อัยการสูงสุด

นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ

(ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)

นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
เลขาธิการศาลยุติธรรม

พลตำารวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรรมการโดยตำาแหน่ง
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นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์     ศาสตราจารย์พิเศษ
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  

นายภัคพล งามลักษณ์

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
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ดร.นัทธี จิตสว่าง
รักษาการในตำาแหน่งรองผู้อำานวยการ
ท่ีปรึกษาพิเศษ
สถาบันเพ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย   

เอกอัครราชทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์                
ท่ีปรึกษาพิเศษ
สถาบันเพ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำานวยการสถาบันเพ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้บริหาร



กิจกรรมสำาคัญ
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การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี 13 

Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention 
and Criminal Justice (UN Crime Congress)

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
จัดขึ้นทุก 5 ปี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ สภาพปัญหา กำาหนดทิศทางและ
นโยบายและแนวทางการปฏบัิติท่ีดีเก่ียวกับการปอ้งกันอาชญากรรมและการพฒันากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เป็นการพบปะกันของผู้กำาหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นดังกล่าวทั้งมิติ
ภายในประเทศและมิติต่างประเทศ ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยในครั้งนี้เป็นสมัยที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-19 เมษายน 2558
ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์



หวัขอ้หลกัของการประชมุครัง้น้ี คือ Integrating crime prevention 
and criminal justice into the wider United Nations agenda 
to address social and economic challenges and to promote 
the rule of law at national and international levels, and 
public participation  โดยสถาบนัฯ มีบทบาทหลักใน การสนับสนุน 
เชิงสารัตถะ เช่นเดียวกับบทบาทของหน่วยงานสถาบันเครือ
ข่ายแผนงานสหประชาชาติ ด้านการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา ( United Nations Programme 
Network Institute on Crime Prevention and Criminal 
Justice - PNI) สถาบันได้เข้าร่วมจัดการประชุมและกิจกรรม 
คู่ขนานและนำาเสนอผลงานในหัวข้อต่างๆ จัดนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้ นอกจากน้ียังมีส่วนร่วมในการคัดเลือกเยาวชนในฐานะ 
ทตูเยาวชนนิติธรรมท่ีเปน็ตัวแทนของประเทศไทยเขา้รว่มกิจกรรม
เวทีเยาวชน The Doha Youth Forum อีกด้วย

Development and human
rights depend on legal
frameworks that promote
equality and on governance
that upholds those laws.

19สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

Ban Ki-moon
Secretary-General of the United Nations
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• กิจกรรมคู่ขนาน หัวข้อ Women and Children as victims, 
offenders and agents of crime prevention จัดร่วมกับ 
Academic Council on the United Nations System 
(ACUNS) 

• กิจกรรมคู่ขนาน หัวข้อ Improving the quality of crime and 
justice statistics: new standards and tools จัดร่วมกับ 
Korean Institute of Criminology (KIC)

• กิจกรรมคู่ขนาน หัวข้อ Polit ical aspects of crime 
prevention and their effects on reducing crime  จัดร่วม 
กับ Academic Council on the United Nations System 
(ACUNS) 

• กิจกรรมคู่ขนาน  หัวข้อ Criminal justice performance 
measures จดัรว่มกับ International Center for Criminal Law 
Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR) 

โดยในหัวข้อ Improving the Quality of Crime and Justice 
Statistics - New Standards and Tools และหัวข้อ Criminal 
Justice Performance Measures น้ัน มีการนำาเสนอผลงาน
วิชาการที่ผ่านมาของสถาบันฯ เป็นเนื้อหาหลักส่วนสำาคัญ

กิจกรรมคู่ขนานที่สถาบันฯ มีส่วนร่วมในการกำาหนดเนื้อหา และร่วมนำาเสนอ ประกอบด้วย
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สถาบันฯ ยังมีส่วนร่วมในการเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop 1) ซ่ึงเป็น
หนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการท่ีสำาคัญที่สุดส่วนหน่ึง เพ่ือหารือการนำามาตรฐานและ
บรรทัดฐานของสหประชาชาติในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม 
ทางอาญามาใชส้นบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการยุติธรรมท่ีมปีระสิทธิภาพ เป็นกลางเคารพ
หลักมนุษยธรรม และตรวจสอบได้ โดยที่ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ทรงมีปาฐกถาพิ เศษ  และ ผู้อำ านวยการสถาบันฯ  ไ ด้นำ า เสนอในหัวข้ อ 
Women: treatment of offender, rehabilitation, and social integration   

Derived from the commitment of Member 
States to keep society safe, secure and 
humane, the UN standards and norms 
have stood the test of time as a global 
benchmark that guides national
governments to strengthen 
the effectiveness of criminal justice
system and their responses to 
various forms of crime.
HRH Princess Bajrakitiyabha Mahidol 
Chair, TIJ’s Special Advisory Board
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นอกจากนี้  ผู้ เ ชี่ ยวชาญของสถาบันฯ  ยั ง ไ ด้ รับ เชิญ
ให้ร่วมนำาเสนอผลงานในกิจกรรมอีกจำานวนหน่ึง ซ่ึง
บทบาทหลากหลายในเวทีการประชุมสหประชาชาติ
นี้  มี ส่ ว น ทำ า ใ ห้ ผู้ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร กำ า ห น ด น โ ย บ า ย
กระบวนการยุติธรรมจากนานาประเทศรับทราบ และ
เห็นถึงความสำาคัญของผลงานวิชาการและข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายที่เก่ียวข้องในมุมมองของประเทศไทย อันจะช่วย 
กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยนำาหลักนิติธรรมไปปรับใช้ 
อีกท้ังยงัย้ำ�ถึงแนวทางในการดำาเนินงานของสถาบันฯ ทีมุ่ง่เนน้ 
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง 

อาญาให้มีความก้าวหน้า ส่วนของนิทรรศการเผยแพร่ความรู้น้ัน 
สถาบันฯ ได้สะท้อนประเด็นเรื ่องหลักนิติธรรม ภายใต้หัวข้อ
Investing in the Rule of Law Thailand, ASEAN, and Beyond  
โดยเป็นการนำาเสนอผลงานในบรบิทท่ีสอดคลอ้งกับหัวขอ้หลักของ
การประชุมสมัยที่ 13 ช่วยตอกย ้ำ�ถึงบทบาทเชิงรุกของสถาบันฯ
ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนหลักนิติธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จ 
ทรงเปิดนิทรรศการดังกล่าว และนายบัน คี มูน เลขาธิการ 
สหประชาชาติก็ได้เข้าเยี่ยมชมและทักทายกับผู้บริหารสถาบันฯ

We must all work together 
to stop crime. We cannot 
allow it to hinder the wider 
plans for sustainable
development.
Yury Fedotov
Executive Director
of the United Nations Ofice on Drugs and Crime
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นอกจากน้ี สถาบันฯ ยังได้รเิริม่การคัดเลือก “ทตูเยาวชนนติิธรรม” เข้ารว่มการประชมุ
เยาวชนระดับนานาชาติในงาน The Doha Youth Forum และเข้าร่วมสังเกตการณ์
ในเวทีการประชุมสหประชาชาติดังกล่าว  

กิจกรรมการคัดเลือกน้ัน เริ่มจากการเปิดให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจส่งเรียงความใน
หัวข้อ Young Generation’s Contribution to the Advancement of the Rule 
of Law, Crime Prevention, and Criminal Justice และเข้าร่วมค่ายสัมมนา 
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2558   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลัก
นิติธรรม แสดงทัศนะแลกเปล่ียนความรู้กับวิทยากรรับเชิญ และ ผู้เชี่ยวชาญของ
สถาบันฯ เม่ือสิ้นสุดกิจกรรมค่าย คณะกรรมการได้คัดเลือก นักเรียนนายร้อยตำารวจ 
ธติยฤกษ ์ไชยศิลป์ ช้ันปท่ีี 3 โรงเรยีนนายรอ้ยตำารวจ และ นายจกัรณิ ตรดีารา นกัศึกษา 
ช้ันปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น “ทูตเยาวชนนิติธรรม” 

ทัง้น้ี สถาบันฯ มแีผนจะคัดเลือกทตูเยาวชนไปเขา้รว่มสังเกตการณ์การประชมุระหว่าง
ประเทศที่สำาคัญอื่นๆ รวมทั้งจัดทำาหลักสูตรสำาหรับเครือข่ายเยาวชนของสถาบันฯ 
เป็นการเฉพาะ ในอนาคต เพือ่ส่งเสรมิบทบาทของเยาวชนในการพฒันากระบวนการ
ยุติธรรมต่อไป

ตลอดระยะเวลาในการร่วประชุม 
The Doha Youth Forum และ
สังเกตการณ์การประชุม UN 
Crime Congress ทำาให้ผมทราบ
ว่า ยังมีคนกลุ่มหน่ึงท่ีทำางานอย่าง
จริงจังเพ่อให้เกิด
ความยุติธรรม... ผมรู้สึกตระหนัก
กับคำาว่านิติธรรมมากข้ึน

นักเรียนนายร้อยตำารวจ ธติยฤกษ์ ไชยศิลป์
ทูตเยาวชนนิติธรรม สถาบันเพ่ือการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย
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การประชุมระหว่างปีของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย  

ASIAN Society of International Law Inter-sessional Conference

ด้วยวัตถุประสงค์ทีจ่ะสนับสนุนความรว่มมอืระดับภูมภิาคในการพฒันากระบวนการยุติธรรม สถาบันฯ 
ได้ร่วมกับ Asian Society of International law (AsianSIL) และกระทรวงยุติธรรม จัดการประชุม
ระหวา่งปขีองสมาคมกฎหมายระหวา่งประเทศแห่งเอเชยี ภายใต้หัวขอ้ ความสมัพนัธ์ของหลกั
นิติธรรมและการพัฒนา: ข้อตกลงใหม่สำาหรับเอเชีย (The Rule of Law and Development 
Nexus: A New Deal for Asia?) ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558
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AsianSIL เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการศึกษาวิจัยกฎหมายระหว่าง
ประเทศจากมุมมองของเอเชีย เป็นเวทีสำาหรับนักกฎหมายรุ่นใหม่
ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการและทางปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ความ
สำาคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ  โดยสมาคมฯ จะมีกิจกรรม
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการประชุมใหญ่ของสมาชิก
ทุกๆ สองปี ซ่ึงครั้งนี้จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปี 2558 ได้
ประสานความร่วมมือมายังสถาบันฯ เพื่อจัดการประชุมระหว่างปี
ขึ้นก่อน โดยมีความพิเศษ คือเป็นครั้งแรกที่มีการเชิญผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติเข้าร่วม ถือเป็นการ
ขยายเครอืขา่ยความรว่มมอืมุง่ใหเ้กิดการยอมรบัในระดับระหว่าง
ประเทศว่า กรอบงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศสามารถให้
ความสำาคัญกับการเสริมสร้างหลักนิติธรรม และสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

If Asia with its rapid changes and 
development is to achieve sustainable 
and inclusive economic and social 
development, the rule of law must be 
an important part of that process.
Dr. Surakiart Sathirathai
President of the Asian Society of International Law

ประชุมแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ประกอบด้วย 
• หลักนิติธรรมและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังปี 2015
• กฎหมายระหว่างประเทศและการคุ้มครองเด็กและผู้หญิง
• กฎหมายระหวา่งประเทศกับองค์กรอาชญากรรมและยาเสพติด
• หลักนิติธรรมกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
• กฎหมายระหว่างประเทศกับการรวมกลุ่มประเทศ ASEAN 
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิากท้ังหน่วยงานไทย และต่างประเทศ
ร่วมนำาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะประธาน 
คณะทีป่รกึษาพเิศษของสถาบันเพือ่การยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
และที่ปรึกษากิตติมศักด์ิของคณะกรรมการจัดการประชุมประจำา
สองปีของสมาคมกฎหมายแห่งเอเชีย เสด็จร่วมการประชุม 
ทรงประทานพระดำารัสในช่วงพิธีเปิด เน้นย้ำ�ความสำาคัญของหลัก
นติิธรรม ความยุติธรรม และการพฒันาสงัคม และเศรษฐกิจในทุก
มิติ อีกทั้งยังได้ทรงร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง กฎหมายระหว่าง
ประเทศกบัการคุ้มครองผู้หญงิและเดก็ (International Law and 
the Protection of Women and Children) โดยทรงยกความสำาคัญ
ของข้อกำาหนดกรุงเทพ และยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการใน
ทางปฏิบัติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

การประชุมประสบความสำาเร็จมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ  
200 คน จากมากกวา่ 20 ประเทศ ประกอบด้วย ผูแ้ทนรฐับาลระดับสูง 
ผู้พิพากษา อัยการ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงผู้แทนหน่วยงานสหประชาชาติที่มี
สำานักงานในภูมิภาค เช่น United Nations Ofice on Drugs and 
Crime (UNODC), United Nations Development Programme 
(UNDP), United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women (UN Women), United Nations 
Children’s Fund (UNICEF) และบคุคลสำาคัญฝ่ายไทย ขา้ราชการ
กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรม
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ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรม First TIJ Youth 
Forum เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาทุกคณะและ
สาขาวิชาจากทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมอบรมการอภิปรายแลก
เปล่ียนความคิดเห็น ในหัวข้อ “หลักนิติธรรมและการพัฒนา
อยา่งย่ังยนื” มปีระเด็นอภปิรายย่อยประกอบด้วย หลักนิติธรรมกับ
การพฒันาสิง่แวดล้อม หลกันติิธรรมกับความตระหนักรูข้องสังคม  
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ หลัก 
ธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและภาครัฐ รวมถึงหลักนิติธรรมกับ 
การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

เยาวชน 60 คน จาก 12 ประเทศในเอเชีย หารือแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น เรียนรู้ระหว่างกันเก่ียวกับปัญหาระดับสากลท่ีเกิด
บนพืน้ฐานความหลากหลายทางวฒันธรรม สังคมและส่ิงแวดล้อม 

ที่แตกต่าง ทำาให้เข้าใจในความสำาคัญของหลักนิติธรรม ทั้งยังได ้
เปิดโลกทัศน์และเสริมทัศนคติท่ีดีเป็นแรงบันดาลใจในการเผยแพร่ 
และสนบัสนนุหลักนิติธรรมในทกุภาคส่วนเพือ่รว่มกันแก้ไขปญัหา
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจากคนรุ่น
ใหม่และถ่ายทอดต่อรุ่นต่อๆ ไป ทั้งน้ี เยาวชนท่ีเข้าร่วมได้เข้า
สังเกตการณ์ในการประชุมระหว่างปีของสมาคมกฎหมายระหว่าง
ประเทศแห่งเอเชีย และในช่วงสุดท้ายก่อนพิธีปิดการประชุม
ดังกล่าว ตัวแทนเยาวชน 5 คน ได้ขึ้นกล่าวสรุปมติจากประเด็น
อภิปรายย่อยทั้ง 5 ประเด็น ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจาก
ผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำาคัญจากนานาประเทศในที่ประชุม 
และทุกคนล้วนใหค้วามเหน็ว่าเปน็กิจกรรมทีดี่ซึง่ใหโ้อกาสเยาวชน
คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมเสริมความเข็มแข็งกระบวนการยุติธรรม 
และส่งเสริมบรรยากาศการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย
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It is also a responsibility of
my generation to encourage
your generation to step up

for and work to better
the lives and bring justice

to those who have their right 
violated today and everyday.

Dr. Kittipong Kittiyarak
Executive Director, Thailand Institute of Justice



ผลงานหลัก



การส่งเสริมมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ
ด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดไปสู่การปฏิบัติ

We believe that imprisonment should 
only be used as a last resort. 
Alternative forms of sentencing,  
including restorative justice 
approaches and community service 
orders, should be primarily
considered in order to reduce the 
number of prison population and
stigmatization caused by
imprisonment.

Dr. Kittipong Kittayarak
Executive Director, Thailand Institute of Justice
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การส่งเสริมมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทำาผิดไปสู่การปฏิบัติ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
สถาบันฯ ทำาการศึกษาวิจยัท่ีสอดคล้องกับภารกิจสำาคัญ คือ ส่งเสรมิ 
การอนุวัติ ข้อกำาหนดกรุงเทพ โดยเน้นเก็บข้อมูลลักษณะของ 
ผู้ต้องขงัหญิง ความต้องการ และผลกระทบต่อชวิีตในการถูกคุมขงั 
ซึ่งดำาเนินการตามข้อกำาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ
ตอ่ผู้ตอ้งขังหญิงและมาตรการท่ีมิใชก่ารคุมขังสำาหรับผูก้ระทำา
ผิดหญิง หรือ United Nations Rules for the Treatment of 
Women Prisoners and No-custodial Measures for Women 
Offenders (the Bangkok Rules) โดยตลอดสองปีที่ผ่านมา ได้
มีการเก็บข้อมูลตัวอย่างทั้งในประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ 
โดยร่วมมือกับนักวิชาการต่างประเทศและหน่วยงานราชทัณฑ์
ในพื้นท่ี ข้อมูลจากการศึกษานำาไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำา
แผนการแก้ไขฟื้นฟูโดยคำานึงถึงความต้องการพื้นฐานและความ
จำาเป็นเม่ือต้องกลับคืนสู่สังคม              

การศึกษาในหัวข้อดังกล่าว ยังได้ประเมินสภาพของเรือนจำา 
ตลอดจนแผนงานและการบรกิารในเรอืนจำา  โดยผู้เชีย่วชาญของ
สถาบนัฯ ได้ลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มลู เย่ียมเยือนและสัมภาษณ์ผู้ต้องขงั
หญิงในเรือนจำาทั่วประเทศ โดยมีการใช้มาตรฐานต่างๆ ที่ระบุไว้
ในขอ้กำาหนดกรงุเทพในการประเมนิเพือ่ให้การปฏิบัติในเรอืนจำา 
มคีวามสอดคลอ้งตามขอ้กำาหนดกรงุเทพ การเผยแพรแ่นวปฏิบัติ
อันเหมาะสมในการดำาเนินงานในเวทีระหว่างประเทศต่างๆและ
ในภูมิภาคด้วย

ด้วยเหตุที่จำานวนผู้ต้องขังหญิงมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วกว่า 
ผู้ต้องขังชาย การพิพากษาคดีจึงมีความสำาคัญ ในประเทศไทย
นั้นมีอัตราผู้ต้องขังหญิงสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมี 
ผลมาจากนโยบายในการกำาหนดโทษ มากกว่าระดับความ
ร้ายแรงของอาชญากรรมในสังคมที่แท้จริง
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ทั้ งนี้ สถาบันฯได้มี การศึ กษาวิ จั ย ร่ วมกับมหาวิทยาลั ย
กริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อศึกษาข้อมูลจากตำารวจ
ศาลยุติธรรม และงานราชทัณฑ์ เพ่ืออธิบายความเปล่ียนแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ร อ บ ท ศ ว ร ร ษ แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ข้ อ มู ล ข อ ง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย นโยบาย และ
การปฏิบัติด้านความยุติธรรมทางอาญาน้ัน ส่งผลต่อผู้กระทำาผิด
หญิง มากกว่าการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยหลักพื้นฐานอ่ืน

การศึกษาวิจัยอีกเรื่องหนึ่ง คือการใช้มาตรการท่ีมิใช่การคุมขัง
และมาตรการทางเลือกในการบำาบดัฟืน้ฟผูู้กระทำาผดิคดียาเสพติด 
ในบางประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ายังมีอุปสรรค
และความท้าทาย เก่ียวกับบทบัญญัติด้านมาตรการทางเลือก

ที่เหมาะสม และที่ได้มีการนำาเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมคู่
ขนานของท่ีประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยยาเสพติด สมัยที่ 58           
(The 58th Session of the Commission on Narcotic Drugs-CND) 
ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
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ส่วนหน่ึงของโครงการคือ จัดเสวนา ตามหาเรือนจำาต้นแบบ
ข้อกำาหนดกรุงเทพฯ เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? ณ ห้องอบรม
ของสถาบันฯ เพื่อเผยแพร่การดำาเนินการและความพยายามใน
การตามหาเรือนจำาต้นแบบจากเรือนจำาต่างๆ ท่ัวประเทศ มีการ 
นำาเสนอเรื่องราวท่ีน่าสนใจในการทำางานของเจ้าหน้าท่ีเรือนจำา 
และการเล่าประสบการณ์ของนักวิชาการที่ร่วมคณะผู้ประเมิน 
จนค้นพบเรือนจำาท่ีสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อกำาหนด
กรุงเทพครบทุกด้านเป็นแห่งแรกคือเรือนจำาจังหวัดอุทัยธานี 
แม้จะเป็นเรือนจำาที่มีแดนหญิงขนาดเล็กมีพื้นที่แคบ แต่สามารถ
ดูแลผู้ต้องขังได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขังเป็น
ส่วนสำาคัญ นอกจากน้ี โครงการยังค้นพบเรือนจำาที่มีการปฏิบัติ 
ท่ีดีเลิศอีกหลายแห่งจึงมีแผนจะคัดเลือกเรือนจำาต้นแบบอย่าง 
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแรงสนับสนุน เป็นขวัญกำาลังใจแก่
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
เรือนจำาต้นแบบตามข้อกำาหนดกรุงเทพ  
ภารกิจหลักสำาคัญประการหนึ่งของสถาบันฯ คือการเผยแพร่และ
ส่งเสริมการอนุวัติตาม ข้อกำาหนดกรุงเทพ ทั้งในประเทศและ 
ในระดับนานาชาติ  ส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานดังกล่าวคือ 
การจดัทำาชดุตัวชีวั้ดเพือ่ประเมนิการปฏิบติัตามข้อกำาหนดกรงุเทพ 
โดยร่วมกับ Penal Reform International (PRI) ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ระหว่างประเทศท่ีมีภารกิจในการพัฒนางานด้านการบำาบัดฟื้นฟู 
ผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยเคารพต่อหลัก 
มนุษยชน มีสำานักงานใหญ่อยู่ ณ กรุงลอนดอน สหราชณาจักร  

แม้ ว่าประเทศไทยจะมีหลายหน่วยงานที่ ไ ด้ดำ า เ นินการ
ปรับปรุงเรือนจำาและทัณฑสถานให้สอดคล้องตามข้อกำาหนด
กรุงเทพ แต่ยังไม่เคยมีการประเมินมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม 
สถาบันฯ จึงริเริ่มโครงการเรือนจำาต้นแบบขึ้น โดยอาศัยชุด 
ตัวชีวั้ดท่ีพฒันารว่มกับ PRI  และเชญิผู้เช่ียวชาญจากทัง้ไทยและ 
ต่างประเทศมาร่วมเป็นกรรมการประเมินพิจารณาหาเรือนจำา
ต้นแบบที่มีแนวปฏิบัติท่ีดีที่สุด เหมาะสมจะเป็นตัวอย่างให้ 
เรือนจำาอ่ืนๆ และต่างประเทศมาศึกษา 



34 รายงานประจำาป 2558

การพัฒนางานสืบเสาะและพินิจผู้กระทำาผิดหญิง
ในการส่งเสริมมาตรการลงโทษทางเลือกที่ไม่ใช่การคุมขัง 
ตามข้อกำาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ในเรือนจำาและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังสำาหรับผู้กระทำาผิดหญิง 
หรือ ข้อกำาหนดกรุงเทพ สถาบันฯ ได้ร่วมมือกับกรมคุมประพฤติ
เพื่อพัฒนาเครื่องมือการสืบเสาะ ซึ่งประกอบด้วยคู่มือการสืบ
เสาะ แบบสืบเสาะ และอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง โดยจัด
ทำาให้เหมาะสมกับผู้กระทำาผิดหญิง โดยครอบคลุมสภาพชีวิต 
เช่น ภาระการเล้ียงดูบุตร และคำานึงถึงความละเอียดอ่อน เช่น 
ประวัติการตกเป็นเหยื่อความรุนแรง เพื่อให้การแสวงหาข้อ
เทจ็จรงิน้ันครบถว้น ใชป้ระกอบการพจิารณาในชัน้ศาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ี สถาบันฯ ยังได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกับงานสืบเสาะและพินิจผู้กระทำาผิดหญิงและ
เครื่องมือการสืบเสาะที่พัฒนาขึ้น ระหว่างกรมคุมประพฤติซ่ึงเป็น            
ผู้ดำาเนินงานหลัก กับผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาล ซ่ึงเป็นหน่วย
งานสำาคัญท่ีใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว  ซึ่งผู้เข้าร่วมต่างได้
แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในส่วนของขั้นตอน
การดำาเนนิการสบืเสาะ ขอ้มลูท่ีได้สามารถนำาไปใชป้รับปรุงเคร่ืองมอื
และกรมคุมประพฤติจะได้เริ่มทดลองใช้ในอนาคต

การส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดโดยอาศัยชุมชน
ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน
วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันฯ ร่วมกับ กรมคุมประพฤติ  
United Nations Asia and Far East Institute (UNAFEI) 
และ Japan International Cooperation Agency (JICA) 
จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดโดยอาศัย
ชุมชนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (The Seminar on Promoting 
Community-Based Treatment in the ASEAN Region) โดยมี 
ผู้แทนหน่วยงานระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ และมีผู้แทนจาก
หน่วยงานด้านการบำาบัดฟื้นฟูผู้กระทำาผิดจากกลุ่มประเทศ
อาเซียน รวมถึง ประเทศเกาหลีและญ่ีปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

การสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุมประพฤติ 
ได้แลกเปล่ียนองค์ความรู้วิธีปฏิบัติท่ีดีในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำา
ผิดโดยอาศัยชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน 
เพือ่เป็นการต่อยอดและเสรมิสรา้งประสทิธิภาพของมาตรการฟืน้ฟู
ผู้กระทำาผิดในภูมิภาคอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น
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โครงการพัฒนามาตรการบริการชุมชนและ
การคุมประพฤติท่ีมีความอ่อนไหวต่อเพศสภาวะ
ในสาธารณรัฐเคนยา

สาธารณรัฐเคนยาเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความต่ืนตัวในการพัฒนา
แนวการปฏิบัติท่ีดีต่อผู้กระทำาผิดและผู้ต้องขังหญิง โดย Penal 
Reform International หรือ PRI ได้เข้าไปดำาเนินโครงการพัฒนา
มาตรการบริการชุมชนและการคุมประพฤติที่มีความอ่อนไหวต่อ
เพศสภาวะในนี้ และเชิญสถาบันฯ เข้าร่วมสนับสนุน ในฐานะ 
ทีเ่ป็นหนว่ยงานทีม่ภีารกิจในด้านการสง่เสรมิการอนวัุติขอ้กำาหนด
กรุงเทพ 

โครงการดังกล่าวจะเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์
และแนวปฏิบัติที่ดีในปัจจุบันในสาธารณรัฐเคนยา การพัฒนา
เครื่องมือการประเมินผู้กระทำาความผิดที่มีความอ่อนไหวทาง
เพศสภาวะ ออกแบบจัดทำาคู่มือการใช้มาตรการบริการชุมชน 
และการคุมประพฤติท่ีมคีวามออ่นไหวต่อเพศสภาวะและเอกสาร 
เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม
การใช้มาตรการท่ีมิใช่การคุมขังที่เหมาะสมกับผู้กระทำาความ
ผิดหญิง โดยพิจารณาจากพื้นฐานทางร่างกาย จิตใจ สังคมและ 
ความต้องการพเิศษ ซึง่อาจชว่ยลดปจัจยัความเส่ียงในการกระทำา 
ความผิดซ้ำาหลังพ้นโทษ นอกจากนี้ โครงการยังจะติดตามความ 
คืบหน้าในการนำาข้อกำาหนดกรุงเทพฯ ไปปรับใช้ในระบบงาน
ราชทัณฑ์ในสาธารณรัฐเคนยาในภาพรวมด้วย

โ ค ร ง ก า ร นี้ ถื อ เ ป็ น ก้ า ว สำ า คั ญ ใ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
ร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
และต่อยอดองค์ความรู้ของสถาบันฯ เพื่อขยายขอบเขต 
การดำาเนินงานของสถาบันฯ ไปสู่ภูมิภาคแอฟริกา



การขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง
โดยการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม

the obligation [of the states] to provide
adequate reparations involves ensuring the rights 
of women to access both criminal and civil
remedies and the establishment of effective
protection, support and rehabilitation services
for survivors of violence.
Rashida Manjoo
Special Rapporteur on violence against women
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
องค์ความรู้ถือเป็นสิ่งขับเคลื่อนสำาคัญของทุกการเปล่ียนแปลง  
ด้วยเหตุนีส้ถาบันฯ จงึทุม่เททรพัยากรทัง้ภายในองค์กร รวมถึงรว่ม
มือกับองค์กรอ่ืนๆ และผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเพื่อดำาเนินการ
ศึกษาวิจยัหลากหลายหวัขอ้อย่างกว้างขวาง ภายใต้วตัถุประสงค์
รว่มหนึง่เดียว คือการปรบัปรงุกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพือ่
คุณภาพชีวิตและสิทธิของประชาชนทุกคน

การศึกษาวิจัยเก่ียวข้องกับการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง 
เป็นงานหนึ่งที่สถาบันฯ ให้ความสำาคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
ช่องทางการอำานวยความยุติธรรมท่ีคำานึงถึงความละเอียด
อ่อนทางเพศให้กับเหย่ือ พยานผู้เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้กระทำา
ผิด เพื่อเป็นส่วนสำาคัญของกระบวนการเสริมพลังให้ผู้หญิง
ที่ประสบปัญหาสามารถยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองได้ 
ในปีนี้สถาบันฯ มีโครงการศึกษาการเข้าถึงความยุติธรรม
ของผู้หญิงในประเทศภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคเอเชีย  
เน้นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อทำาความเข้าใจเหตุและ
ผลกระทบของความไม่เท่าเทียมด้านต่างๆ ท่ีกระทบต่อ
การอำานวยความยุติธรรมในบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ี 
หลากหลายและมพีลวตั นอกจากนียั้งมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาการ
เขา้ถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในสถานการณ์ท่ีมคีวามอ่อนไหวสูง 
เช่น บริเวณรอยต่อชายแดนที่มีปัญหาความขัดแย้ง 

งานวิจัยที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือ “Trial of Rape” ซ่ึงสถาบันฯ ร่วม
งานกับทาง United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women (UN Women) ศึกษาเปรยีบเทยีบ การ
สนองตอบต่อคดีความรนุแรงทางเพศในกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศไทย เวียดนาม และอินเดีย โดยดำาเนินงานร่วมกับคณะ
วิจัยจากสถาบัน ICCLR ซ่ึงผลการศึกษาบางส่วนได้นำาไปเสนอ
ในกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมคณะกรรมาธิการ สหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  
สมัยท่ี 24 (The 24th Session of the Commission on Crime 
Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) ณ กรุงเวียนนา 
ซ่ึงสถาบันฯ จัดร่วมกับ United Nations Ofice on Drugs and 
Crime (UNODC), International Centre For Criminal Law 
Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR) และ  Academic 
Council of the United Nations System (ACUNS) ภายใต้หัวข้อ 
Violence Against Women: From Rape to Femicide - Criminal 
Justice as Prevention and Cure

การขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง
โดยการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม
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กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
SpeakUp SpeakOut
โครงการรณรงค์และการแก้ปัญหาเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศ 
ต่อผู้หญิงน้ัน จำาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ชายในสังคม 
เพราะทุกคน ทุกเพศคือสมาชิกในสังคม และความรุนแรงที่เกิด
ขึน้กับผู้หญิงน้ัน ไมไ่ด้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงเท่านัน้ แต่ยังกระทบ
ต่อสังคมในวงกว้าง เราทุกคนสามารถร่วมกันยับย้ังและลดการ
เกิดความรุนแรงนี้ได้

สถาบันฯร่วมกับ UN Women จัดกิจกรรมค่ายเสริมความรู้  
สรา้งความเขา้ใจ และประกวดแคมเปญให้ความรูเ้ก่ียวกบัการยุติ
ความรุนแรงต่อผู้หญิง ในช่ือ SpeakUp SpeakOut แนวคิดจาก
ทมีชนะเลิศจะไดพ้ัฒนาเป็นหนงัสัน้เพือ่เผยแพรต่่อไป โครงการนี้
เริ่มที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแห่งแรก เม่ือวันที่ 5-6 กันยายน 
2558 และได้รบัความสนใจจากนกัศึกษาสมัครเขา้รว่มกว่า 50 คน

กระบวนการส่อสาธารณะว่าด้วยการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ
ส่วนหนึง่ของความพยายามทีจ่ะส่งเสรมิใหภ้าคประชาสังคม และ
เอกชนมคีวามเข้าใจและตระหนักรูถึ้งความละเอยีดออ่นและอคติ
ทางเพศภาวะในสื่อและกระแสสังคม ซ่ึงส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน 
และการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง สถาบันฯ จึงร่วมกับ
สำานักงานคณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย และ UN Women จดัการ
สัมมนาเชงิปฏิบัติการ หัวขอ้ กระบวนการสือ่สาธารณะว่าด้วยการ
เขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมทีม่คีวามละเอยีดอ่อนทางเพศภาวะ ใน
วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2558

ตลอดระยะเวลาสามวันของกิจกรรม ผู้ปฏบัิตงิานด้านการสือ่สาร
องค์กรซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการช่วยส่งเสริมกระแสสังคม
เก่ียวกับสิทธิและสถานะภาพของผู้หญิง นักสิทธิสตรี รวมถึง 
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมที่เก่ียวข้องจำานวนมาก ได้ร่วม
กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนากระบวนการส่ือสารที่
เหมาะสมเพือ่ส่งเสรมิการเขา้ถึงความยุติธรรมของผูห้ญิง และหา
แนวทางดำาเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต
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การประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญนานาชาติว่าด้วยการ
ฆ่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงอันมีเหตุมาจาก
ความเป็นเพศหญิง
สถาบันฯ ร่วมกับ UNODC จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
นานาชาติว่าด้วยการฆ่าผู้หญิงและเด็ก อันมีเหตุมาจาก
ความเป็นเพศหญิง (International Expert Group Meeting on 
Gender-related Killing of Women and Girls) ระหว่างวันท่ี 
11 - 13 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 32 
ประเทศ รวมทั้งสิ้น 150 คน 

แมว้า่เน้ือหาการประชุมจะกว้างกว่าขอบขา่ยภารกิจในการอำานวย
ความยุติธรรมแก่ผู้หญิงของสถาบันฯ แต่การประชุมในครั้งน้ีมี
ความสำาคัญ ด้วยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยได้
นำาเสนอร่างข้อมติว่าด้วยการตอบโต้การฆ่าผู้หญิงและเด็ก 
ผู้หญิงอันเน่ืองมาจากความเป็นเพศหญิง (Taking action 
against gender - related killing of women and girls) ระหว่าง 
การประชุม CCPCJ สมัยที่ 22  ซ่ึงนานาประเทศเห็นชอบให้
จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ และแลกเปล่ียนข้อคิด
เห็นและหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการป้องกัน สืบสวน 
สอบสวน ดำาเนินคดี การลงโทษผู้กระทำาผิด รวมไปถึงแนวทาง
การช่วยเหลือเหย่ือ และการเก็บข้อมูลสถิติท่ีจำาเป็นเก่ียวกับ 
อาชญากรรมลักษณะดังกล่าว โดยผลลัพธ์จากการประชุม 
ได้นำาเสนอในท่ีประชมุ CCPCJ สมัยท่ี 24 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2558 และท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยท่ี 70 (The 70th 
Session of the United Nations General Assembly - UNGA) 
ในช่วงปลายปี 2558
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การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยท่ี 70
(The 70th United Nations General Assembly 
-UNGA) High Level Side-Event
ในระหว่างการประชุมสมัยที่ 70 ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ 
High Level Side-event on Women, Crime Prevention,  
Criminal Justice and the Post-2015 Development Agenda 
เพือ่ส่งเสรมิความตระหนักเรือ่งผูห้ญิงและการพฒันา ซึง่ UNODC 
จดัขึน้โดยการสนับสนุนของรฐับาลไทย รฐับาลกาตาร ์และรฐับาล
อิตาลี เมือ่วันที ่30 กันยายน 2558 ณ สำานกังานใหญ่สหประชาชาติ
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีบุคคลสำาคัญและผู้มีชื่อเสียง 
ได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์แสดงความคิดเห็น และ
ความห่วงใยเก่ียวกับประเด็นความรุนแรงต่อเพศหญิงในฐานะ 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในแง่มุมต่างๆ ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โปรดให้ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ผู้อำานวยการสถาบันฯ เป็นผู้แทนพระองค์ฯ เขา้รว่มงานและกล่าว
สุนทรพจน์เน้นยำาว่า ความพยายามในการเสริมพลังผู้หญิงนั้นมี
มานานมากแล้ว และถึงแม้ความเท่าเทียมระหว่างเพศท่ีแท้จริง
อาจยังไม่สามารถเกิดข้ึนได้จริงท่ัวโลก แต่ก็มีความคืบหน้าที่น่า
ชื่นชมหลายประการ ทั้งนี้ยังได้กล่าวถึงพระภารกิจของพระเจ้า
หลานเธอฯ และประสบการณ์ของประเทศไทยในการสนับสนุน
ให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย

้

A majority of women in the 
world are still fighting for the 
right to live beyond infancy, the 
right to education, the right to 
vote or hold public office, the 
right to own property, and- 
perhaps most importantly-the 
right to her own body.

Dr. Kittipong Kittayarak
Executive Director, Thailand Institute of Justice



Model Strategies aim not only to improve the
effectiveness of the criminal justice system in
preventing and responding to violence against 
children, but also to protect children against 
any violence that may result from their contact
with that system.
Jeramy Douglas
Regional Representatie United Nations ofice on 
Drugs and Crime for Southeast Asia.

การยุติความรุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
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ระบบกระบวนการยุติธรรมนั้นถูกออกแบบมาให้รับมือกับปัญหา
อาชญากรรมความรุนแรง และความขัดแย้งลักษณะต่างๆ 
ด้วยมาตรฐานทีเ่ทีย่งตรงไมเ่ลอืกปฏบิติั แต่เม่ือเด็กเยาวชนจำาเป็น
ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะในฐานะเหย่ือ พยาน 
ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้มีส่วนได้เสียในทางแพ่งหรือปกครอง การใช้
มาตรฐานการปฏิบัติเดียวกับผู้ใหญ่อาจจะไม่เหมาะสม ทำาให้
จำาเป็นต้องมีการกำาหนดระบบกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็ก
ขึ้นเป็นการเฉพาะ 

สถาบันฯ เล็งเห็นความสำาคัญของประเด็นดังกล่าว และได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและตอบสนองต่อความรุนแรง 
ต่อเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (United Nations 
Model Strategies and Practical Measures on the Elimination 
of Violence against Children in the Field of Crime Prevention 
and Criminal Justice) ซึ่งที่ประชุม UNGA ได้มีมติรับรองเมื่อ
เดือนกันยายน 2557 ให้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่สามารถ
ใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำาหรับ
เด็กและเยาวชนทั่วโลก

การขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
โดยการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม
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กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
การฝึกอบรมระดับภูมิภาคเร่องยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ 
การรณรงค์และการแก้ปัญหาเพ่ือยุติความรุนแรง สถาบันฯ ร่วม
กับ UNODC และ UNICEF จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาค
เรื่องยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติ 
ว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Training 
Workshop on Model Strategies and Practical Measures on the 
Elimination of Violence against Children in the Field of Crime 
Prevention and Criminal Justice) ระหวา่งวันที ่3 - 7 พฤศจกิายน 
2557 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวม 15 ประเทศ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่
องค์การระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และข้าราชการเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิ บั ติงานจากหน่วยงานไทยที่ เ ก่ียวข้องกว่า 150 คน  
โดยพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้พชัรกิติยาภา ซึง่ทรงได้มบีทบาท
นำาระหว่างที่รัฐบาลไทยผลักดันการยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ  
ดังกล่าวได้เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด 

การฝึกอบรมถือเป็นการสนับสนุนทางวิชาการ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติในภูมิภาค เพื่อเผยแพร่สร้าง
ความตระหนักรู้เก่ียวกับร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ และนำาไป 
สู่การปฏบิติัเพือ่พฒันากระบวนการยุติธรรมใหเ้หมาะสม ลดความ
รนุแรงต่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะทีเ่กิดข้ึนจากระบบงาน และ
ตอบสนองต่อเหตุอาชญากรรมที่เด็กและเยาวชนมีส่วนเก่ียวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาข้อมูล
เพ่อประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม 

If we deliver on our promise, if we can build a world of 
justice and equality, we will have been part of an
extraordinary achievement for billions of people
Yvon Dandurand
International Centre For Criminal Law Reform 
and Criminal Justice Policy
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สถาบันฯให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้และความ
ตระหนักเรื่องหลักนิติธรรมในสังคม และตระหนักว่าหลักนิติธรรม
เป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาระบบงานกระบวนการยุติธรรมและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเริ่มกระบวนการระดมความคิดเห็น
และสรา้งองค์ความรูใ้นประเด็นดังกล่าว สถาบันฯ จงึรเิริม่ ชดุการ
สมัมนาเพือ่เสรมิสร้างกระบวนการยุตธิรรมไทย (TIJ’s Series 
of Criminal Justice Seminar) ซ่ึงมุ่งสะท้อนปัญหาและอุปสรรค
ในกระบวนการยุติธรรมไทยที่ผูกโยงกับแนวคิดเรื่องนิติธรรม 
รวมทั้งนำาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศ 
เพื ่อเสริมสร้าง พัฒนา และยกระดับความตระหนักในปัญหา 
ดังกล่าว ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ 

กิจกรรมชุดการสัมมนาเริ่มข้ึนในเดือนมกราคม 2558 ด้วยหัวข้อ 
พัฒนาการกระบวนการยุติธรรมไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในประเทศไทย จดุเด่นจดุด้อยและปัญหาอุปสรรคของแต่ละ
ยุคสมยั นับจากภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองฯ พ.ศ. 2475 
จนถึงปัจจุบัน และการคาดการณ์อนาคตกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาไทยในทศวรรษหน้า โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เก่ียวข้องในงานกระบวนการ
ยุติธรรมมายาวนานมาร่วมแลกเปล่ียนมุมมองและทัศนะ รวม
ทั้งยังมีนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมไทยให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
การสัมมนาเพ่อเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมไทย

การส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาข้อมูล
เพ่อประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม 
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ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงกันยายน 2558 มีการสัมมนา 
ต่อเนื่อง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

• สายวัดรอบเอวกระบวนการยุติธรรมไทย
 (Criminal Justice Performance Indicators) 

• ข้างนอกโปร่งใส ข้างในเป็นธรรม
 (Accountability & Transparency)

• คนยุติธรรม ที่ไม่อยุติธรรม
 (Criminal Justice Human Resources)

• เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เข้าให้ถึงความเป็นธรรม
 (Access to Justice)

• คดีล้นศาล นกัโทษล้นคุก ปญัหาจกุอกกระบวนการยุติธรรมไทย 
(Diversion) 

โดยทุกการสัมมนา ทางสถาบันฯ จะเชิญผู้เช่ียวชาญและผู้ปฏิบัต ิ
จากนานาประเทศท้ังในอาเซียน และผู้แทนจากหน่วยงาน 
เครือข่ายสหประชาชาติ เช่น Professor Yvon Dandurand 
จากสถาบนั ICCLR ประเทศแคนาดา Mr. Yusuke Hirose จากสถาบนั 
UNAFEI  Mr. Nicholas Booth จาก UNDP Mr. Brian M. Pearce 
จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย 
Mr. Narendra Jatna จากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำา
ประเทศไทย  Ms. Theresa Blanche Bolunia ผู้พิพากษาจาก
ประเทศฟิลิปปินส์ มานำาเสนอประสบการณ์ แลกเปลี่ยนแนวคิด
และแนวปฏิบัติเปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฎิบัติ ผู้แทนภาค
เอกชนและประชาสังคมในประเทศไทย เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ 
ต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัดกระบวนการยุติธรรมไทย 

จากการสัมมนา สถาบันฯ ได้สกัดเอาองค์ความรู้ผลิตเป็นเอกสาร
เผยแพร่ และต่อยอดเป็นโครงการวิจัย โดยเฉพาะในหัวข้อสายวัด
รอบเอวกระบวนการยุติธรรมไทย ที่จะมีการศึกษาวิจัยในปี 2559 
เพื่อกำาหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสม
และใช้ได้จริงสำาหรับบริบทสังคมไทย



47สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

การประชุมระดับภูมิภาค เร่องสถติิอาชญากรรม
และการสำารวจข้อมูลเหย่ออาชญากรรม

สถาบันฯ ดำาเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนา
งานกระบวนการยุติธรรมกับหน่วยงานต่างๆ ของสหประชาชาติ 
สถาบันเครอืขา่ยแผนงานสหประชาชาติ และประเทศต่างๆ โดยมุ่ง
ผลิตข้อมูลหลักฐานทางวิชาการท่ีครบถ้วนและถูกต้องมีคุณภาพ
เพื่อใช้สนับสนุนการกำาหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาในทุก
ระดับ อย่างไรก็ตาม จากการดำาเนินงานพบว่าสถิติกระบวนการ
ยุติธรรม และสถิติอาชญากรรมทีม่รีายละเอียดเก่ียวกับเหย่ือและ
ผู้กระทำาผิด เป็นข้อมูลสำาคัญที่หลายๆประเทศยังประสบปัญหา
ในการจัดเก็บและเผยแพร่ให้ผู้เก่ียวข้องนำาไปใช้ประโยชน์ ทั้งใน
ระดับระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคและในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน ยังขาดมาตรฐานการจัดเก็บที่สอดคล้องกันเพียงพอจะ
นำามาเปรียบเทียบศึกษาได้    

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสถิติของสหประชาชาติ สมัยที่ 44  
(United Nations Statistical Commission) ได้เห็นชอบแผนการ
ดำาเนินงานว่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพและการจัดให้มีสถิติ
อาชญากรรมเผยแพร่ท้ังระดับชาติและระหว่างประเทศ 
(Roadmap to improve the quality and availability of crimes  
statistics at the national and international levels) 
ซึ่งกำาหนดให้ประเทศสมาชิกพยายามริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ในการ
สนบัสนุนการพัฒนาปรบัปรงุการเก็บขอ้มลู วิเคราะห์และเผยแพร ่
สถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเน่ือง 
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เพื่อให้ประเทศต่างๆ มีตัวเลขสถิติท่ีสามารถเทียบเคียงกันให้เห็น
ภาพรวมในระดับภูมิภาคเป็นประโยชน์ในการกำาหนดนโยบาย 
ร่วมกันเพื่อต่อต้าอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันฯ จึงได้ร่วมกับ UNODC และ United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and the Paciic (UNESCAP) 
และ Korean Institute of Justice (KIC) จดัประชมุเชงิปฏบัิตกิาร
ระดับภูมิภาคเร่ืองสถิติอาชญากรรมและการสำาารวจข้อมูล
เหยื่ออาชญากรรม (Regional Meeting on Crime Statistics 
and Victimization Surveys) ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2557 
มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จาก 20 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วม โดยถือเป็นเวที
แรกในภูมิภาคที่เชิญทั้งนักสถิติและผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ยุติธรรมมาแลกเปล่ียน ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการ
จดัเก็บเผยแพร ่รวมถึง การพฒันาและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลสถิติ
อาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

การประชุมได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วม และต่างมีความเห็น 
ว่าควรพิจารณาจัดการประชุมในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ หน่วยงานสถิติของ UNODC และ KIC แสดงความสนใจเป็น
พเิศษทีจ่ะดำาเนินโครงการเพือ่สง่เสรมิการพฒันาสถิติขอ้มลู รว่มกับ
สถาบันฯ ต่อไปในอนาคต

Without a serious investment in the collection,
analysis and dissemination of qualifies, relevant 
and timely data and statistics, all efforts to address 
challenges within the criminal justice community 
remain shortsighted.
Adisak Panupong
Advisor Thailand Institute of Justice



รายงานการเงิน
และรายงานการเข้าท่ีประชุม
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สถาบันเพ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)   
งบแสดงฐานะการเงิน        
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 

    2558 2557

สินทรัพย์ 

 สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  142,216,172.50  156,537,283.99 

  ลูกหนี้ระยะสั้น   2,914,316.44  13,471,867.02 

  วัสดุคงเหลือ  415,133.90  284,578.71 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  145,545,622.84  170,293,729.72 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  ลูกหนี้ระยะยาว  1,500,480.00  1,500,480.00 

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)  60,336,563.28  75,754,287.67 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  37,053.28  74,299.70 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  61,874,096.56  77,329,067.37 
รวมสินทรัพย์   207,419,719.40  247,622,797.09 

(หน่วย:บาท)



สถาบันเพ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)   
งบแสดงฐานะการเงิน        
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 

    2558 2557

หน้ีสิน

 หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้าหนี้ระยะสั้น  1,037,551.80 306,390.81 

  เงินรับฝากระยะสั้น  2,296,560.10 753,386.97

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  3,334,111.90  1,059,777.78 

 รวมหนี้สิน  3,334,111.90   1,059,777.78

   สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน                     204,085,607.50               246,563,019.31

    สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   
          
          ทุน  98,962,500.00 98,962,500.00 
       รายได้สูง / (ตำา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  105.123,107.50  147,600,519.31 

รวมสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน   204,085,607.50  246,563,019.31 

 ่
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สถาบันเพ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)   
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558

    2558 2557

รายได้จากการดำาเนินงาน 

 รายได้

  รายได้จากงบประมาณ   138,558,900.00  109,087,500.00 

  รายได้อ่ืน   1,376,113.35  2,642,783.66 

 รวมรายได้   139,935,013.35  111,730,283.66  

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร   20,358,334.94  9,880,930.00 

  ค่าตอบแทน   7,358,362.87  11,660,310.00 

  ค่าใช้สอย   122,989,331.09  134,223,409.90 

  ค่าวัสดุ   2,936,616.28  1,095,970.13 

  ค่าสาธารณูปโภค   2,206,294.34  1,590,704.99 

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย   16,861,924.17  8,393,492.88 

  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน   9,677,428.92  6,991,000.00 

 รวมค่าใช้จ่าย  182,388,292.61  173,835,817.90
รายได้สูง (ต ำ�) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (42,453,279.26) (62,105,534.24)

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ งบการเงินนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจากสตง.*
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สถาบันเพ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)   
งบกระแสเงินสด
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558

    2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

 รายได้

  รายได้สูง (ตำา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ  (42,453,279.26) (62,105,534.24) 

 รายการปรับกระทบรายได้สูง (ตำา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน  

  บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย   16,861,924.17   8,393,492.88 

   ลูกหนี้ระยะสั้นลดลง   10,557,550.58   1,791,247.61 

   วัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้น                                        -                                    131,963.73 

   เงินรับฝากระยะสั้นเพิ่มขึ้น   1,543,173.13 297,674.54 

   รับเงินคืนจากลูกค้า   120.00  0.00 

  หัก รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน                                        -           (45,211.18)

   วัสดุคงเหลือลดลง                                                                             (130,555.19)                                -

                    เจ้าหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น                                                                                -           (999,638.36)

     กระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  (12,889,905.58) (52,536,005.02)

   

                    

                    เงินสดจ่ายปรับปรุงอาคาร  (171,600.00) (43,982,519.91)

   เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์  (1,259,605.91) (28,526,340.06)

   เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                         -                                 (62,595.00)

   กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  (1,431,205.91) (72,571,454.97)

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  (14,321,111.49) (125,107,459.99)
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 156,537,283.99  281,644,743.98 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 142,216,172.50  156,537,283.99

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

่

่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน



ทุน รายได้สูง/(ต่ำา)
กว่าค่าใช้จ่าย

สะสม

องค์ประกอบอ่น
ของสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน
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สถาบันเพ่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)   
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
 ตามที่รายงานไว้เดิม   98,962,500.00   147,600,519.31   -   246,563,019.31 
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน   -  (24,132.55)  -    (24,132.55)  
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
 นโยบายการบัญชี   -   -   -   -  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
 หลังปรับปรุง  98,962,500.00   147,576,386.76   -   246,538,886.76 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
 ส่วนทุนสำาหรับปี 2558   -   -   -   -  
การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้ทุนเพิ่ม/ลด   -   -   -   -  
รายได้สูง/(ตำา)กว่าใช้จ่ายสำาหรับงวด   -  (42,453,279.26)  -  (42,453,279.26)
กำาไร/ขาดทุนจาการปรับมูลค่าเงินลงทุน   -   -   -   -  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558   98,962,500.00   105,123,107.50   -   204,085,607.50 

(หน่วย:บาท)

่



55สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

 10/2557 11/2557 12/2557 1/2558 2/2558 3/2558 4/2558 5/2558 6/2558 7/2558 8/2558

 28/10/57 18/11/57 23/12/57 20/01/58 17/02/58 24/03/58 27/05/58 09/06/58 20/07/58 25/08/58 21/09/58

รวม
จำานวน

คร้ัง
ท่ีเข้า

ประชุม

จำานวน
ร้อยละ
ท่ีเข้า

ประชุม

1. เลขาธิการสำานักงานศาลยุติธรรม 

 นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ 10/11 90.9

2. อัยการสูงสุด 

 นายตระกูล วินิจนัยภาค √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 11/11 100

3. ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 นายชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ √ √ √ √ - √ - √ √ - √  
9/11 81.8

 นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ (ผู้แทน) - - - - - - - - - √ -

4. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

 นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์  √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ 
11/11 100

 นายเชิดเกียรติ อัตถากร (ผู้แทน) - - - √ - - - - - - -

5. ดร.รอยล จิตรดอน √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - 9/11 81.8

6. นายวิทยา สุริยะวงค์ - √ √ - √ - √ √ - √ - 6/11 54.5

7. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 9/11 81.8

8. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11/11 100

9. ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10/11 90.9

10. ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อ
   การยุติธรรมแห่งประเทศไทย - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10/11 90.9
   (กรรมการและเลขานุการ) 

เอกอัครราชทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์  - √ 

ดร. นัทธี จิตสว่าง (รักษาการ ผอ.)     √ √ √ - - - - - - 10/11 90.9

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์       √ √ √ √ √ √

รวมจำานวนกรรมการฯ 
6/10 10/10 10/10 9/10 9/10 9/10 9/10 9/10 8/10 9/10 8/10ผู้เข้าร่วมประชุม

ร้อยละ 60 100 100 90 90 90 90 90 80 90 80

ครั้งที่ / วันที่

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการดังน้ี
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