








สถิตอยู่ ในใจตราบนิรันดร ์

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย





สารจากประธานกรรมการ
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งถึงการด�าเนิน

งานด้านการยุติธรรมว่า “...ผู้ท�ำหน้ำท่ีพิทักษ์ควำมยุติธรรมหรือควำมเป็นธรรม...ควรจะได้ท�ำควำมเข้ำใจให้แน่ชัด

ว่ำกฎหมำยนั้นไม่ใช่ตัวควำมยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่ำงหนึ่งส�ำหรับใช้ในกำรรักษำและอ�ำนวยควำม

ยุติธรรมเท่ำน้ัน กำรใช้กฎหมำยจึงต้องมุ่งหมำยใช้เพื่อรักษำควำมยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษำตัวบทของกฎหมำย...”  

หลักการของพระองค์ท่านถือเป็นแนวทางท่ีผมได้น้อมน�ามาเป็นแนวทางในการท�างานเพื่อผดุงรักษาความเป็นธรรม 

เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่ประชาชน และมุ ่งม่ันตั้งปณิธานจะสืบสานหลักการทรงงานของพระองค์ตลอดมา 

ดังการท�างานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยในปีนี้ กล่าวได้ว่าเป็นปีที่ TIJ ประสบความส�าเร็จ

อย่างยิ่งในเวทีระดับโลกและระดับภูมิภาค จากการด�าเนินการโครงการ กิจกรรม และการวิจัยต่างๆ เพื่อช่วย

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ล ้วนเอื้อประโยชน์ให้ประเทศไทยมีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่แข็งแกร่ง 

ยิ่งขึ้น โดยมีผลงานที่โดดเด่นคือการได้รับการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติ

ด้านการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา (United Nations Programme Network of  

Institutes – PNI) อันจะช่วยเป็นรากฐานในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในประเทศและภูมิภาคได้ และได้มีการ 

จัดประชุมเตรียมความพร้อมระดับภูมิภาคด้านการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพเป็นครั้งแรก 

อีกทั้งมีการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองท้ังในด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างง่าย 

สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ตลอดจนการขยาย

ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแสวงหาแนวทาง

แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีแนวโน้มจะมีความท้าทายยิ่งขึ้น จากการเข้าสู ่การเป็นประชาคมอาเซียน   

จากนี้และต่อไป ผมเชื่อมั่นว่า TIJ จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งระหว่าง

หน่วยงานพันธมิตรทั้งจากภาครัฐ ภาคีที่เก่ียวข้องอื่นๆ ตลอดจนบุคลากรที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อจะสานต่อ

ความส�าเร็จขององค์กร  
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สารจากผู้อ�านวยการ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ในปี 2559 ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองสถานะ 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา  

(United Nations Programme Network of Institutes – PNI) โดยได้มีการลงนามระหว่าง TIJ และส�านักงาน 

ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ที่ส�านักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ท�าให้ TIJ เป็นสถาบันจาก

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งแรกที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก PNI และต่อจากนี้ไป TIJ จะได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในระดับ 

นานาประเทศ และความพร้อมทีจ่ะมบีทบาทส�าคญัในการช่วยเสรมิสร้างความเข้มแขง็แก่กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเวทีโลก

 

ในปีนี้ TIJ ยังได้ด�าเนินงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรด้วย ทั้งในด้านการส่งเสริมการน�ามาตรฐาน 

ข้อก�าหนดกรุงเทพ และบรรทัดฐานอ่ืนๆ ของสหประชาชาติมาสู่การปฏิบัติ ดังเช่นโครงการฝึกอบรมว่าด้วยการบริหาร

จัดการผู้ต้องขังหญิงส�าหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโสในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นครั้งแรก การจัดเสวนาเผยแพร ่

เรือนจ�าต้นแบบตามข้อก�าหนดกรุงเทพอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ส่วนงานส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมในด้าน 

การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ได้ร่วมมือกับพันธมิตร เช่น องค์กรการปฏิรูปการลงโทษ

สากลเพื่อจัดประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอนุวัติข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่า 

แห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยการปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงัฉบบัปรบัปรงุ หรอื ข้อก�าหนดเนลสนัแมนเดลา อกีทัง้มโีครงการต่อเน่ือง

เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเน้นกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง ซึ่งร่วมมือกับองค์การเพื่อการส่งเสริม

ความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ 

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ที่ให้ความร่วมมือและเช่ือม่ันใน

การด�าเนินงานของ TIJ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแนบแน่นระหว่างภาคีและบุคลากรภายใน

องค์กร จะน�าพาให้ TIJ ประสบความส�าเรจ็ในการเสรมิสร้างศกัยภาพกระบวนการยตุธิรรมในประเทศไทยและภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ และน�าพาให้ภูมิภาคแห่งนี้มีสังคมที่สงบสุข มีเสถียรภาพ โดย TIJ จะมุ่งมั่นด�าเนินงานในฐานะองค์กร

วิชาการที่ส่งเสริมการปฏิบัติตาม “หลักนิติธรรม” และพัฒนา “การป้องกันอาชญากรรม” และ “กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา” เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม ตลอดจนเอื้อประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
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ความเป็นมา 
TIJ



สถาบนัเพือ่การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย (องค์การ

มหาชน) หรอื Thailand Institute of Justice - TIJ 

จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่13 มถินุายน. 2554 โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัย และการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของ

ประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติว่า

ด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง

อาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู ่การปฏิบัติ 

ในระดับประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 

ภารกิจส�าคัญของ TIJ ประการหนึ่งคือ การส่งเสริม 

ให้เกิดการอนวัุต ิ“ข้อก�าหนดกรงุเทพ” หรอื ข้อก�าหนด

สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และ

มาตรการที่มิใช ่การคุมขังส�าหรับผู ้กระท�าผิดหญิง  

รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะด้านเด็กและผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรม 

อีกทั้งยังท�าหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นส�าคัญต่างๆ ในเวที

ระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนาสิทธ ิ

มนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

นอกจากน้ี TIJ ยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ในฐานะหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและ 

มี ศักยภาพด ้านการป ้องกันอาชญากรรม การ

พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา และส่งเสริม

หลักนิติธรรม โดยในวันท่ี  24 พฤษภาคม 2559 

ส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง 

สหประชาชาต ิ(United Nations Office on Drugs and 

Crime - UNODC) ได้รับรองสถานะให้ TIJ เป็นสถาบัน

เครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกัน

อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United 

Nations Programme Network Institutes - PNI) 

ส่งผลให้ TIJ เป็นองค์กรแรกของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ PNI 

ทั้งนี้ TIJ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจาก

รัฐบาล แต ่ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการ

บริหาร TIJ ซึ่งประกอบไปด้วยผู ้เชี่ยวชาญในหลาย

แขนง และผู ้บริหารองค์กรต่างๆ ในกระบวนการ

ยุติ ธรรม ซึ่ งท� าหน ้ าที่ ก� ากับดู แล  และก� าหนด 

นโยบาย กรอบยุทธศาสตร์ แผนงานของ TIJ และ 

มีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรง 

เป็นประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ  

ความเป็นมา
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“สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กร

วิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้านการ 

ส่งเสริมการปฏิบัติตาม “หลักนิติธรรม” และพัฒนา 

“การป้องกนัอาชญากรรม” และ “กระบวนการยตุธิรรม

ทางอาญา”

เผยแพร่และส่งเสริมข้อก�าหนดกรุงเทพไปสู่การปฏิบัติ

ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ  

หลักนิติธรรม ด้านการป้องกันอาชญากรรมและ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

เผยแพร่และส่งเสรมิการปฏบิติัตามหลกันติิธรรมในด้าน

การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

พัฒนากระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อมุ ่งสู ่องค์กรแห่ง 

ความเป็นเลิศ

วสิยัทศัน์

ยุทธศาสตร์
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ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 



โครงสร้างการบริหาร

Board of Director

Executive Director

Office of 
Management

Women and 
Children  

Empowerment

Implementation 
of Bangkok 

Rules

Promoting the 
Rules of Law

Crime and  
Justice Museum

Youth 
Activities

Office of 
Strategy and 

Planning

Office of 
Knowledge 

Management

Office of 
External  

Relations and 
Policy  

Coordination

Internal Audit Unit

Core TeamDeputy Executive Director

Special Programs

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
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กรรมการโดยต�าแหน่ง

อยัการสูงสุด
 
ร.ต.ต. 
พงษ์นวิฒัน์ 
ยุทธภณัฑ์บรภิาร   

ปลัดกระทรวง
การยุติธรรม

นาง 
สวุณา 
สวุรรณจฑูะ  

ปลัดกระทรวง
การยุติธรรม

นาย
ชาญเชาวน์ 
ไชยานกิุจ

เลขาธิการ 
ศาลยุติธรรม

นาย 
อธคิม 
อนิทภูุติ 

ผู้แทน 
ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ

นางสาว 
พรประไพ 
กาญจนรนิทร์  
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณหญิง 
ลกัษณาจนัทร 
เลาหพนัธุ์

คุณหญิง 
ปัทมา  
ลสีวสัดิต์ระกูล 

ดร. 
รอยล 
จติรดอน

นาย 
วิทยา 
สริุยะวงค์

ศาสตราจารย์ 
ดร. สรุศักดิ์ 
ลขิสทิธิวั์ฒนกุล
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

ศาสตราจารย์
พเิศษ 
ดร. ทศพร 
ศิรสัิมพันธ์

นาง 
กาญจนารัตน์  
ลวิีโรจน์

ศาสตราจารย์
พเิศษ 
วิศิษฏ์  
วิศิษฏ์สรอรรถ

นาย 
ภัคพล  
งามลกัษณ์
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ผู้อ�านวยการ 

ที่ปรึกษาพิเศษ 

ศาสตราจารย์
พเิศษ ดร. 
กิตติพงษ์ 
กิตยารกัษ์ 

เอกอคัรราชทตู
อดศิกัดิ์ 
ภาณุพงศ์ 

ดร. 
นทัธี 
จติสว่าง

รกัษาการณ์
รองผูอ้�านวยการ 
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 กิจกรรมส�าคัญ 



TIJ ร่วมเครือข่ายสถาบันระดับโลก

TIJ องค์กรแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะสมาชิก PNI

พัฒนากระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

พันธกิจของ TIJ  ที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายแผนงาน 

สหปร ะ ช าช า ติด ้ า นก า รป ้ อ งกั นอ าชญากรรม 

และความยุติธรรมทางอาญา (United Nations 

Programme Network Institutes - PNI) และ

ในปี 2559 TIJ บรรลุพันธกิจดังกล่าวด้วยความ

ร่วมมือและการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากกระทรวง

ยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และองค์การ

สหปร ะชาชา ติ  โดย เมื่ อ วั นที่  2 4  พฤษภาคม  

2559 ณ ส�านักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา 

สาธารณรัฐออสเตรีย ส�านักงานว่าด้วยยาเสพติด 

และอาชญากรรมแห ่ งสหประชาชาติ  (Uni ted  

Nations Office on Drugs and Crime - UNODC)  

ได้รบัรองสถานะให้ TIJ เป็นหนึง่ใน PNI อย่างเป็นทางการ 

ภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และ 

ส่งผลให้ TIJ  เป็นองค์กรแรกของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก PNI  

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงมีขึ้นระหว่างสมัยประชุม

ประจ�าปีของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วย

การป ้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง

อาญา (Commission on Crime Prevention 

and Criminal Justice - CCPCJ) สมัยที่  25  

ระหว่าง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

ผูอ้�านวยการ TIJ  กบั นายยรู ิ เฟโดทอฟ (Yury Fedotov) 

ผู้อ�านวยการบริหาร UNODC และผู้อ�านวยการใหญ่

ส�านักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา (United  

Nations Office at Vienna - UNOV)
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สมาชิก  PNI  นั้นมีบทบาทหน ้ าที่ ส� าคัญในการ

สนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการแก่ CCPCJ อันจะน�าไปสู ่

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการส่งเสริมการปฏิบัติ

ของประเทศสมาชิก ควบคู ่ ไปกับการพัฒนางาน

ศึกษาวิจัย ฝึกอบรม และเข้าร่วมการประชุมส�าคัญ 

ที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น หลัก

นิติธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิทธิมนุษยชน และ

สนัตภิาพและความมัน่คง ทีอ่งค์การสหประชาชาตจิดัขึน้ 

ปัจจุบัน PNI มีสมาชิกจากทั่วโลกทั้งหมด 17 แห่ง และ

สถาบันฯ ได้รับสถานะสมาชกิของ PNI อย่างเป็นทางการ 

เป็นแห่งที่ 18 ของโลกและเป็นแห่งที่ 4 ในภูมิภาคเอเชีย

และแปซิฟิก ต่อจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน และ

เป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. กติตพิงษ์ กล่าวว่า “การเข้าร่วม

เป็นสถาบนั PNI เป็นเป้าประสงค์ทีก่�าหนดไว้ ตัง้แต่ก่อต้ัง 

TIJ และเป็นภารกิจที่ตนในฐานะ ผู้อ�านวยการสถาบันฯ 

ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะท�าให้ส�าเร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันเข้ารับ

ต�าแหน่งเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2558”

ทัง้นี ้เป้าหมายการเป็นสถาบัน PNI มทีีม่าจากพระวสิยัทศัน์

ของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่มี

พระประสงค์จะยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวที

สหประชาชาติ ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความ

ยตุธิรรมทางอาญา ซึง่ปัจจบุนัทรงด�ารงต�าแหน่งประธาน

ที่ปรึกษาพิเศษของ TIJ ด้วย  

สมาชิก PNI นั้นมี
บทบาทหน้าที่ส�าคัญ 
ในการสนับสนุนข้อมูล
เชิงวิชาการแก่ CCPCJ

“

”
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“The TIJ has become the 18th 

member of the network 
following significant outreach 
and effort after its inception 
a couple of years ago, It also 
recognises how quickly the 
TIJ has been able to establish 
itself as a regional leader in 
policy analysis and research 
something that has been 
Her Royal Highness’s vision 
for the Institute.”

Mr. Jeremy Douglas,  
UNODC Regional Representative for 
Southeast Asia and the Pacific.



“การเข้าร่วมเป็นสถาบัน PNI 
จะยกระดับสถานะของ TIJ  
ให้สามารถมีบทบาทน�าในเวทีการ
ประชุมยูเอ็นที่ส�าคัญหลายเวท ี
และเนื่องจากที่ผ่านมายังไม่ม ี
หน่วยงานใดในภูมิภาคอาเซียน 
ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ
จาก UN ในลักษณะนี้มาก่อน 
ดังนั้น TIJ จะมีบทบาทส�าคัญ 
ในการสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของรัฐบาลไทย และเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน 
ได้เป็นอย่างดี” 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อ�านวยการ TIJ 



หลังจากนั้น UNODC ได้จัดพิธีแสดงความยินดี 

ต ่อ  TIJ  เมื่ อวัน ท่ี  29 มิถุนายน 2559  โดย 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประธาน

คณะที่ปรึกษาพิเศษ TIJ ร่วมเป็นประธานในพิธี และ

ได้รับเกียรติจากผู ้แทนระดับสูงจากรัฐบาลไทยและ

กระบวนการยุติธรรมไทย เครือข ่ายสถานทูตใน

ประเทศไทย หน่วยงานสหประชาชาติและหน่วยงาน

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน เช่น ส�านักงาน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Development Program - UNDP) องค์การ

เพื่อการส ่งเสริมความเสมอภาคระหว ่างเพศและ

เพิ่มพลังของผู ้หญิงแห ่งสหประชาชาติ (United  

Nations Entity for Gender Equality and the  

Empowerment of Women - UN Women 

องค ์การทุน เพื่ อ เด็กแห ่ งสหประชาติ  (Uni ted  

Nations Children’s Fund - UNICEF) ส�านักงาน

เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat Office) 

เป็นต้น
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การเข้าร่วมเป็นสมาชิก PNI จะน�าไปสู่การเสริมสร้าง

บทบาทน�าของ TIJ ในการสร้างบทบาทที่โดดเด่น

ชัดเจนในเวทีสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

ช่วยงานการประชุมกรรมาธิการสหประชาชาติเพื่อ

พัฒนากฎหมายและมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมในประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 

ทั้งยังมีเป้าหมายเร่งด่วนในการพัฒนาสู่ความเป็นผู้น�า

ด้านกระบวนการยุติธรรมในอาเซียนอย่างเหมาะสม 

ตลอดจนการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ

หน่วยงานสมาชิก PNI จากประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี  

พร้อมกันนี้ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างบทบาทของ TIJ  

สู ่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านหลักนิติธรรม  

(Rule of Law) และผู ้น�ารุ ่นใหม่ในภูมิภาค โดย

ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ กั บ ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย

และหลักนิติธรรมอันจะเป ็นพื้นฐานส�าคัญที่ สุดใน

การส ่ง เสริมให ้ เป ้าหมายของการพัฒนาที่ ย่ั ง ยืน 

หรือ Sustainable Development Goals ของ

องค์การสหประชาชาติบรรลุสัมฤทธิผล รวมไปถึง 

การพัฒนาองค์ความรู ้ด้านการศึกษาวิจัยและการ

พัฒนาสถิติข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานยุติธรรม 

ด ้วยการร ่วมมือกับองค ์การสหประชาชาติด ้ าน 

การวจิยั เช่น สถาบนัวจิยัอาชญากรรมและความยุตธิรรม

ระหว่างภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (United Nations  

Interregional Crime and Justice Research  

Institute - UNICRI) และเครือข ่ายอื่นๆ เพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู ้และระบบสถิติข ้อมูลด้านต่างๆ 

ของกระบวนการยุติธรรม และผลักดันให้มีการน�า 

องค์ความรู ้นั้นๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อก�าหนดนโยบาย 

ด ้ านการพัฒนากร ะบวนการยุ ติ ธ รรมอย ่ า งมี

ประสิทธิภาพต่อไป
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เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 พระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ ้าพัชรกิติยาภา ประธานคณะที่ปรึกษา

พิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

หรือ TIJ ทรงเป ็นประธานในพิธีลงนามในบันทึก 

ความตกลงระหว่าง TIJ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู ้อ�านวยการ TIJ กับ 

ศูนย์วิจัยกฎหมายอาเซียน-จีน (China-ASEAN 

Legal Research Center) โดย ศาสตราจารย์ฟู่ จื่อถัง 

ประธานกรรมการศนูย์วจิยัฯ และอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จีนตะวันตกเฉียงใต้ เพ่ือ

ความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และการแลกเปลี่ยน

ทางวิชาการเพื่อการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมในอาเซียน

 

ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขยาย

ขอบข ่ายความร ่วมมือทางวิชาการกับหน ่วยงาน 

ในต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์การท�างานของ 

TIJ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่องค์กร

แห่งความเป็นเลิศ

TIJ ลงนามบันทึกความตกลงกับ China-ASEAN Legal Research Center  
ขยายความร่วมมือทางวิชาการ
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ต ่อมา ในวันที่  21  กันยายน 2559  T IJ  โดย 

ศาสตราจารย ์พิ เศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ ์  

ผู ้อ�านวยการ TIJ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ

ระหว่าง TIJ กับสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและ

การปฏิบัติต่อผู ้กระท�าผิดของสหประชาชาติภาคพื้น

เอเชียและตะวันออกไกล (United Nations Asia and 

Far East Institute for the Prevention of Crime 

and the Treatment of Offenders - UNAFEI) 

ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้าน

การป ้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง

อาญา (United Nations Programme Network 

Institutes  - PNI) ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่กรุงโตเกียว  

ประเทศญี่ปุ ่น และถือเป็นการจัดท�าบันทึกข้อตกลง 

ฉบับแรก ภายหลังได้รับสถานะเป็น PNI ของ TIJ 

นอกจากนี ้TIJ ยังได้เข้าสงัเกตการณ์การสมัมนาระหว่าง

ประเทศด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา คร้ังที่ 164 ของสถาบัน UNAFEI 

พร้อมทั้งศึกษาดูงานการปฏิบัติต่อเด็กผู้กระท�าผิด ที่ 

AIKO Juvenile Training School for Girls อีกทั้ง 

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร. กติติพงษ์ ยงัได้เข้าหารอืกบันาย

ฮิโรมุ คุโรกาว่า ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายทัตสึยะ 

ซากุม่า ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและฝึกอบรม กระทรวง

ยติุธรรม ประเทศญีปุ่น่ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนด

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ TIJ ในอนาคต 

TIJ ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ UNAFEI ด้านหลักนิติธรรม  
และการป้องกันอาชญากรรม
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TIJ ส่งเสริมและสนับสนุนข้อก�าหนดกรุงเทพ
และมาตรฐานสหประชาชาติ

การอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพเป็นหนึ่งในพันธกิจของ 

TIJ การด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมการอนุวัติข้อก�าหนด

กรุงเทพจึงเป็นกิจกรรมที่ TIJ ให้ความส�าคัญและมีการ

จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยหน่ึงในกิจกรรมท่ีประสบ

ความส�าเร็จ ได้แก่ การจัดการฝึกอบรมว่าด้วยการ

บริหารจัดการผู้ต้องขังหญิงส�าหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

ระดับอาวุโสในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ 10-19 

สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค�าแนะน�าและ

ความรู้ในแนวทางการน�าข้อก�าหนดกรุงเทพไปปรับใช้ใน

ทางปฏิบัติ 

ทั้งนี้ TIJ ได้ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่ ส่งเสริม 

การโต้ตอบและการมีส่วนร่วม รวมถึงการใช้สื่อผสม 

การบรรยาย การน�าเสนอ การอภิปราย การแลก

เปลี่ยนข้อคิดเห็นและความส�าเร็จต่างๆ โดยมุ่งให้ผู้เข้า

ร่วมการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงได้ดีย่ิงข้ึน  

อีกทั้ งมี กิ จกรรม เสริมหลักสูตรอื่ นๆ  ที่ จ ะช ่ วย

แ น ะ แ น ว ท า ง ใ ห ้ ผู ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม จ า ก

ประเทศต่างๆ สามารถประเมินและตรวจสอบการ

บริหารจัดการภายในเรือนจ�าในประเทศนั้นๆ ว ่า 

โครงการฝึกอบรมว่าด้วยการบรหิารจดัการผูต้้องขงัหญงิส�าหรบัเจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์ 

ระดบัอาวโุส ในกลุม่ประเทศอาเซยีน ครัง้ที ่1 (Training on the Management of 

Women Prisoners for Senior Correctional Staff in the ASEAN Region – 

Bangkok Rules Training)

เผยแพร่และส่งเสริมข้อก�าหนดกรุงเทพไปสู่การปฏิบัติ
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มีความสอดคล้องกับข้อก�าหนดกรุงเทพมากน้อย

เพียงใด นอกจากนี้  ระหว ่างการฝ ึกอบรมยังได ้

จดัให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ศกึษาดงูานเรอืนจ�าหญิงของ

ประเทศไทย ทีไ่ด้น�าข้อก�าหนดกรงุเทพบางส่วนไปปฏบิติั

แล้ว ได้แก่ ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง เรือนจ�าจังหวัด

อุทัยธานี และเรือนจ�าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส�าหรับหลักสูตรการฝึกอบรมน้ีมีเป้าหมายเพื่อช่วยให ้

ผู้เข้าร่วมออกแบบแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

วางโครงสร้างส�าหรบัการน�าข้อก�าหนดกรงุเทพ กฎเกณฑ์ 

และมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ไปปฏิบัติ ทั้งยังเปิดโอกาสให ้

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ช่วยกันระบุและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นถึงปัญหา ข้อท้าทาย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี 

(Best Practices) ในการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังหญิง 

ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย 

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโสในกลุ่มประเทศอาเซียน

ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม อันประกอบไปด้วย ผู้คุมเรือนจ�า 

หรือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ระดับอาวุโสที่มีความรับผิดชอบ 

หลักในการจัดการดูแลการด�าเนินงานของสถาน

ราชทัณฑ์หญิงจากกลุ ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต ้  7 ประเทศ คือ ประเทศไทย  

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ สาธารณรัฐอนิโดนเีซยี สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และมาเลเซีย นอกจากนี ้

ยงัมเีจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์จากภมูภิาคอืน่ ได้แก่ สาธารณรฐั

ประชาชนบังกลาเทศ และสาธารณรัฐเคนยา เข้าร่วม 

การฝึกอบรม

33Thailand Institute of Justice





“ข้อก�าหนดกรุงเทพเรียกร้องให้มีการใช้
มาตรการทางเลือกอื่น นอกจากการคุมขัง 

ซึ่งค�านึงถึงความแตกต่างด้านเพศสภาพ รวมไปถึง 
ประวัติของผู้กระท�าผิดหญิงที่อาจเคยตกเป็นเหยื่อ
ความรุนแรงหรือเป็นผู้มีบทบาทในการเลี้ยงดูบุตร 

ซึ่งการถูกจ�าคุกนั้นจะส่งผลร้าย
อย่างรุนแรงต่อสวัสดิภาพของเด็กด้วย” 

พระด�ารัส
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ TIJ



ผูแ้ทนจาก TIJ ได้เข้าร่วมสมัมนาและศกึษา

ดูงานในโครงการเรือนจ�าต้นแบบตาม 

ข ้อก�าหนดกรุงเทพ ที่ เรือนจ�าจังหวัด

อทุยัธาน ีเรือนจ�าจังหวัดพระนครศรอียธุยา 

และเรอืนจ�าจงัหวดัสพุรรณบรุ ีระหว่างวนัที่ 

18-20 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาเรือนจ�าต้นแบบ 

ต่อไป ผู ้ เข ้าร่วมการสัมมนาและศึกษา 

ดูงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก 

กรมราชทัณฑ์ และกรมคมุประพฤติ เป็นต้น

  

TIJ เข้าร่วมสมัมนาและศกึษาดงูาน 

ในโครงการเรอืนจ�าต้นแบบตาม 

ข้อก�าหนดกรงุเทพ
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TIJ ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เรือนจ�าต้นแบบตาม

ข้อก�าหนดกรุงเทพอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2559 ได้จัด

ให้มีการประกวดเรือนจ�าต้นแบบตามข้อตกลงกรุงเทพ 

พร้อมจัดการเสวนาเผยแพร่เรือนจ�าต ้นแบบตาม 

ข้อก�าหนดกรุงเทพ ปีท่ี 2 เพื่อเผยแพร่และประกาศผล

เรือนจ�าต้นแบบให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชน และ

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างผู ้บริหารและ 

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้มีแนวคิดในการพัฒนาเรือนจ�า 

ให้เป็นเรือนจ�าต้นแบบที่ดียิ่งขึ้น 

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้มี
แนวคิดในการพัฒนาเรือนจ�าให้เป็น

เรือนจ�าต้นแบบที่ดียิ่งขึ้น 

ส�าหรับการประกาศผลเรือนจ�าต้นแบบและการจัดงาน 

เสวนาฯ ได้จัดข้ึนในวันที ่29 กนัยายน 2559 ซึง่ปีนีม้เีรอืนจ�า 

ที่ผ่านการประเมินให้เป็นเรือนจ�าต้นแบบ 3 แห่ง ได้แก่ 

ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิงธัญบุรี ทัณฑสถานหญิง

ชลบุรี และเรือนจ�ากลางสมุทรสงคราม

 

ในการนี้ ดร.นัทธี จิตสว่าง รองผู้อ�านวยการ TIJ ได้เข้า

ร่วมการเสวนาฯ และเอกอคัรราชทตูอดศิกัดิ ์ ภาณพุงศ์  

ทีป่รกึษาพเิศษ TIJ เป็นผูม้อบรางวลั ท่ามกลางผูเ้ข้าร่วม 

การเสวนาและผู ้ร ่วมเป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย  

ผู้บญัชาการเรอืนจ�า ผู้อ�านวยการทณัฑสถาน และผูแ้ทน

จากกรมราชทัณฑ์  

TIJ จดัการประกาศผลและเสวนา 

เผยแพร่เรอืนจ�าต้นแบบ 

ตามข้อก�าหนดกรงุเทพ ปีท่ี 2

”

“
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ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ในการบริหารจัดการผู ้ต ้องขัง นอกจากการอนุวัติ

ข้อก�าหนดกรุงเทพแล้ว TIJ ยังได้ร่วมกับ องค์กร

การปฏิ รูปการลงโทษสากล (Penal  Reform  

International - PRI) จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอนุวัติ

ข้อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าแห่งสหประชาชาติว่าด้วย 

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับปรับปรุง (ข้อก�าหนดเนลสัน

แมนเดลา) ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ห้อง 

บอลรูม ๑ โรงแรมคอนราด กรุง เทพฯ โดยมี 

จุดมุ่งหมายเพื่ออภิปรายเก่ียวกับบทบัญญัติภายใต้ 

ข ้ อ ก� า ห น ด เ น ล สั น แ ม น เ ด ล า  อั น จ ะ น� า ไ ป สู  ่

การเพิ่มเติมค�าอธิบายของข้อก�าหนดดังกล่าว และ

การพิจารณาแนวทางการปฏิบัติ ท่ี เป ็นรูปธรรม  

รวมทั้ ง ห า รือถึ ง อุปสรรคแล ะข ้ อท ้ าท ายต ่ า งๆ  

ที่คาดว ่าจะเกิดในการอนุวัติข ้อก�าหนดแต ่ละข ้อ 

อีกทั้ ง เป ็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ ดี  

(Best Practices) ที่มีอยู่แล้วในแต่ละด้าน

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอนุวัต ิ

ข้อก�าหนดมาตรฐานข้ันต�า่แห่งสหประชาชาตว่ิาด้วยการปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงัฉบบัปรบัปรงุ 

(ข้อก�าหนดเนลสันแมนเดลา)

เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมในด้านการป้องกันอาชญากรรม

และความยุติธรรมทางอาญา
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ในการนี ้พลเอก ไพบลูย์ คุ้มฉายา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ 

โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  

ผู ้อ�านวยการ TIJ กล่าวต้อนรับผู ้เข ้าร่วมประชุมฯ 

นอกจากนี้ นางสาวโอลิเวีย โรป เจ้าหน้าที่โครงการ

จาก PRI ได้น�าเสนอและแนะน�าเน้ือหาในภาพรวมของ 

ข้อก�าหนดเนลสนัแมนเดลา และร่วมการอภปิรายในแต่ละ

หัวข้ออีกด้วย

 

ส�าหรับการอภิปรายในด้านเนื้อหาของข ้อก�าหนด 

เนลสันแมนเดลานั้นมี นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัด 

กระทรวงยุติธรรม เป ็นผู ้น�าการอภิปราย และมี 

ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้แทนระดับสูงจากกรมราชทัณฑ์และ

เรือนจ�า องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานในสังกัด

องค์การสหประชาชาติ องค์การไม่แสวงผลก�าไร และ

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ จ�านวนกว่า ๘๐ คน จาก ๘ 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 

ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และมาเลเซยี และประเทศในภมูภิาคอืน่ คอื 

ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และสาธารณรัฐ

เคนยา

39Thailand Institute of Justice



เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์

เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงเข้าร่วมและประทานพระด�ารัส

ในการสมัมนาระดับสงูว่าด้วยการส่งเสรมิหลกันติิธรรม

เพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ กรุงปักกิ่ง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ทรงเน้นย�้าถึง

ความส�าคัญของหลักนิติธรรมกับการพัฒนา ในฐานที่

หลักนิติธรรมเป็นหลักส�าคัญที่ช่วยให้ประชาชนมีความ

มัน่ใจทัง้ในด้านเศรษฐกจิ การตระหนกัถงึสทิธิขัน้พืน้ฐาน 

รวมถึ งการ เสริมพลั ง ให ้กลุ ่ มผู ้ด ้อยโอกาสและ 

กลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม

 

ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

ผู้อ�านวยการ TIJ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. 

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพ

แห่งการปรองดองแห่งเอเชีย และ ศาสตราจารย์ฟู่ จื่อถัง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จีน 

ตะวันตกเฉียงใต้ ได้เข้าร่วมอภิปรายในการสัมมนา 

ดังกล่าวพร้อมผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกกว่า 200 คน  

หลักนิติธรรมเป็น
หลักส�าคัญที่ช่วย
ให้ประชาชนมีความ
มั่นใจในด้านเศรษฐกิจ
และสิทธิขั้นพื้นฐาน

การสมัมนาระดับสงูว่าด้วยการส่งเสริมหลกันติธิรรม 

เพ่ือความร่วมมือด้านการพัฒนาท่ีย่ังยนื
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ระหว่างการประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมาธิการ

สหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด (The Commission 

on Narcotic Drugs - CND) ผู้แทนจาก TIJ ได้ร่วมกับ

คณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ�าสหประชาชาติ ที่ 

กรงุเวยีนนา และคณะผูแ้ทนถาวรแห่งประเทศคอสตาริกา

ประจ�าสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา หน่วยงาน 

International Drug Policy Consortium (IDPC) 

และ Penal Reform International (PRI) จัดกิจกรรม

คู่ขนานในหัวข้อ “The Way towards Drug Policy 

Reform: Regional Prospective from Southeast 

Asia and Latin America” เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 

2558 ณ ส�านักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ว่าด้วยการน�านโยบายการใช้มาตรการ

ที่มิใช่การคุมขังไปใช้กับผู ้กระท�าความผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติดระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 

ลาตินอเมริกา ซึ่งเป็นนโยบายที่จะน�าไปสู ่การแก้ไข

ปัญหาผู้ต้องขงัล้นคกุและมีความสอดคล้องกบัหลกัสทิธ ิ

มนษุยชนมากขึน้ โดย ดร. พเิศษ สอาดเยน็ ผูอ้�านวยการ 

ส�านักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย ได้น�า

เสนอแนวทางการใช้มาตรการดังกล่าวในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และพัฒนาการด้านกฎหมายของ

ประเทศไทยเพื่อสนับสนุนมาตรการดังกล่าวด้วย

ส�าหรับงานในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความ

ยติุธรรมทางอาญา นอกจากการประชมุคณะกรรมาธกิาร

สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ

ความยุติธรรมทางอาญา (Conference on Crime  

Prevention and Criminal Justice - CCPCJ) TIJ 

ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

อาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ

ยติุธรรมทางอาญา ครัง้ที ่1 (The ASEAN Conference 

on Crime Prevention and Criminal Justice –  

ACCPCJ) โดยการประชุมเตรียมความพร้อมน้ัน 

จัดขึ้น เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ที่เกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

 

การประชุมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน

สารตัถะและก�าหนดประเดน็ส�าหรบัการประชมุ ACCPCJ 

ที่จะจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2559 อันเป็นผล

ต่อเน่ืองจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน

กฎหมาย คร้ังที่ 16 และการประชุมรัฐมนตรีกฎหมาย

อาเซียน ครั้งที่ 9 ซึ่งมีขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2558 โดย 

ในครัง้นัน้ทีป่ระชมุมมีติให้ TIJ เป็นเจ้าภาพจัดการประชมุ 

ACCPCJ การประชุม ACCPCJ เป็นเวทีส�าคัญที่จะช่วย

เสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรม

และการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่าง

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนให้มากข้ึน และการท่ี 

TIJ ได้รับการรับรองให้เป็น PNI จะช่วยให้ TIJ สามารถ

สนบัสนนุข้อมลูเชงิวชิาการด้านหลกันติธิรรม การพฒันา

อย่างยั่งยืน สิทธิมนุษยชน และการปฏิรูปกระบวนการ

ยตุธิรรมให้แก่ประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคอาเซยีนได้ดยีิง่ข้ึน

TIJ เข้าร่วมกระประชมุกจิกรรมคู่ขนาน

ระหว่างการประชุมสมันพิเศษ CND 

สมัยท่ี 58 และ CCPCJ สมัยท่ี 24

การประชุมคณะที่ปรึกษาส�าหรับ 

การประชมุอาเซียนว่าด้วยการป้องกนั

อาชญากรรมและความยุติธรรมทาง

อาญา คร้ังที ่1
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โครงการรณรงค์และการแก้ปัญหาเพื่อยุติความรุนแรง

ต่อเด็กและสตรีนั้นเป็นหน่ึงในมาตรการสากลที่จ�าเป็น

อย่างยิง่ทีจ่ะต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งและได้รบัความ

ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อยับยั้ง

ความรุนแรงของสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยจากสถิติ

ล่าสุดในปี 2558 พบว่า มีเด็กและสตรีถูกกระท�ารุนแรง

มากกว่า 30,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีเด็กและ

สตรีถูกกระท�ารุนแรงกว่า 28,000 ราย และจากสถิติ 

ในปี 2558 พบว่าเป็นเด็ก 19,000 ราย และเป็นสตรี 

12,000 ราย นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าในกลุ่มเด็กร้อยละ 

90 เป็นเด็กหญิง อายุระหว่าง 10-15 ปี ทั้งยังสามารถ

แบ่งประเภทการกระท�ารุนแรงได้ว่าอันดับหนึ่งเป็นการ

กระท�ารุนแรงต่อร่างกาย ทั้งการกักขัง บังคับ และทุบตี 

ส่วนอันดับสองเป็นคดีทางเพศ ได้แก่การข่มขืน กระท�า

ช�าเราล่วงละเมิดทางเพศ 

ด้วยเหตุนี้ TIJ จึงได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

การสร้างสังคมที่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้าทางเพศ 

และช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก

และสตรี โดยตั้งแต่ปี 2558 ได้ร่วมกับองค์การเพื่อการ

ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของ

ผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Entity 

for Gender Equality and the Empowerment 

of Women – UN Women) ในการจัดกิจกรรม 

SpeakUp SpeakOut “ค่ายเสริมความรู้ สร้างความ

เข้าใจ ยุติความรนุแรงต่อผู้หญงิ” เพือ่รณรงค์ให้เยาวชน

ทั้งชายและหญิงมีส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงต่อ 

ผู ้หญิงอย่างสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2558 

TIJ ร่วมมือกับ UN Women จัดกจิกรรมรณรงค์เนือ่งในโอกาส

วนัขจัดความรนุแรงต่อเด็กและสตรีสากล  
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ต่อมาเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 TIJ ยังได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�า

ประเทศไทย จดังาน “Expert talk on Gender-Based Violence in Southeast Asia: Solutions 

and Ways Forward” อันเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นความรุนแรงทางเพศ 

(Gender-based Violence) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ค�าแนะน�า ประสบการณ์ ระหว่างประเทศ 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 

และผู้แทนประจ�าสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจ�าประเทศไทย

ในการนี ้เอกอคัรราชทตูอดิศกัด์ิ ภาณพุงศ์ ทีป่รกึษาพเิศษสถาบนัเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ได้กล่าวเปิดงาน ร่วมกบั Ms. Anne Lee Seshadri (Cultural Affairs Officer) จากนัน้ Dr. Mary 

Ellsberg ผู้เชี่ยวชาญรับเชิญจาก The George Washington University’s Global Women’s 

Institute – GWI น�าเสนอข้อมลูและกรณศึีกษา โดยเน้นย�า้ถึงพัฒนาการและความส�าเร็จของการ

ป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงที่เกิดขึ้นในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ นางสาวสลิล อาวุธ เครือข่ายเยาวชน SpeakUp SpeakOut ของ TIJ ยังได้ร่วมเล่าถึง

ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงอีกด้วย
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กจิกรรมด้านการต่อต้านความรนุแรงต่อเดก็และสตรมีกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง อาท ิกจิกรรมการศึกษาดูงานส�าหรบั

เครือข่ายเยาวชน ณ ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมประกอบไปด้วย คณะเจ้าหน้าที่ของ TIJ และอาจารย์และเยาวชน รวม 39 คน ประกอบด้วยเยาวชนจากเครือข่าย

เยาวชน TIJ และนิสิตที่ลงเรียนในวิชาสัมมนาสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงมนุษย์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในครั้งนี้ เป ็นไปเพ่ือ

เผยแพร่และสร้างความรู ้ ความเข้าใจในการอนุวัติ 

ข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

หญิง (ข้อก�าหนดกรุงเทพ) แก่สังคมไทย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษา ที่สามารถเป็น

ส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู ้ถึงความส�าคัญ 

ในการพฒันาหลกัสทิธมินษุยชนในกระบวนการยตุธิรรม

ไทยให้มีความเข้มแข็ง และเป็นที่ประจักษ์ต่อไปในระดับ

นานาชาติ นอกจากนี้ การให้ความรู ้และความเข้าใจ 

ดังกล่าว มคีวามสอดคล้องกบัเนือ้หาวชิาในเรือ่งหลกัสทิธิ

มนุษยชนในหลักสูตร ซึ่งสามารถท�าให้เยาวชนมีมุมมอง

ทางกระบวนการยุติธรรมและราชทัณฑ์ไทยท่ีกว้างขวาง

มากขึ้น และประยุกต์ได้กับวิชาอื่นๆ

 

ระหว่างการจัดกิจกรรม TIJ และคณะได้รับเกียรติจาก 

นางฑิฆัมพร วิเชียรเชื้อ ผู้อ�านวยการทัณฑสถานบ�าบัด

พิเศษหญิง ในการเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความ

รู้เรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิง และน�าเยาวชนไทยเข้า 

เย่ียมชมภายในทัณฑสถาน ซึ่งท�าให้เยาวชนได้รู ้จัก

โครงการส�าคัญที่ส่งเสริมการกลับคืนสู ่สังคมของ 

ผู้พ้นโทษ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ต้องขัง เช่น  

งานหัตถกรรมและงาน Call Center การรักษาพยาบาล 

และมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนคืนสู ่สังคม  

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท้ังภาคเอกชน และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

เผยแพร่และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการอนุวัต ิ
ข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วย 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
(ข้อก�าหนดกรุงเทพ) 
แก่สังคมไทย ”

“

44 Thailand Institute of Justice



หลังจากนั้น TIJ ยังได้ร่วมกับ UN Women จัดการ 

ฝึกอบรม “The Southeast Asian Regional Training 

of Trainers Workshop on Effective Prosecution 

Responses to Violence against Women and 

Girls” ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2559 ที่ส�านักงาน

สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาความเข้าใจในประเด็นความซับซ้อนและพลวัต

ของความรุนแรงต่อผู ้หญิงและเด็กหญิง ถ่ายทอด 

องค์ความรู้ สร้างความเชี่ยวชาญในเร่ืองดังกล่าวให้กับ

พนกังานอยัการจากประเทศในกลุม่อาเซียน จ�านวน 30 คน 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นความอ่อนไหว

ทางเพศมากขึ้น รวมถึงสามารถน�าองค์ความรู ้ที่ได้ 

ไปใช้เผยแพร่และพฒันากระบวนการยตุธิรรมในประเทศ

ของตนต่อไป

การฝึกอบรมในครัง้นัน้ เอกอคัรราชทตูอดศิกัดิ ์ ภาณุพงศ์  

ที่ปรึกษาพิเศษ TIJ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ ดร. สิตา 

สัมฤทธ์ิ หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและ

เด็ก ได้ร่วมน�าเสนอในหัวข้อ “Understanding and 

Dealing with Women Who Suffer Violence” 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความ

เข้าใจที่ดีขึ้น ในเร่ืองสถานะของผู้หญิงในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะสถานะของเหย่ือของ

ความรุนแรงหญิง และร่วมกันค้นหามาตรการให้กับ 

ผู้พิพากษาในการจัดการสิ่งท้าทายและอุปสรรคในการ 

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง
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เป็นการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง TIJ Dr. Barbara Owen และ Ms. Tomris Atabay โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม

ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในการอนวุตัข้ิอก�าหนดกรุงเทพในประเทศไทย ซึง่ประกอบไปด้วยคดคีวามผดิทีก่ระท�าโดยผูห้ญงิ ปัญหา

และปัจจยัการกระท�าผิด ผลกระทบจากการตกเป็นเหย่ือและการคมุขงัผูก้ระท�าผดิหญงิ ทีม่า และลกัษณะผูก้ระท�าผดิหญิง 

เพื่อน�าไปสู่การระบุปัญหาและให้ข้อเสนอแนะที่น�ามาซึ่งการประยุกต์ใช้ข้อก�าหนดกรุงเทพ 

ทัง้นี ้ผลจากการส�ารวจและศกึษาได้ระบถุงึคณุลกัษณะและภมูหิลงัของ 

ผู้ต้องขังหญิง เช่น อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการท�างาน ประวัติการ

กระท�าผิด และน�าเสนอข้อเสนอแนะการปฏิบัติที่ค�านึงถึงเพศสภาวะ 

อันมีความสอดคล้องกับข้อก�าหนดกรุงเทพ เช่น การพิจารณาแนวทาง

ใช้บทลงโทษทีม่ใิช่การคมุขงั การจดัให้ผูต้้องขงัถกูคมุขงัในเรอืนจ�าทีใ่กล้

กับบ้านเกิด การบ�าบัดฟื้นฟูด้านจิตใจ และเตรียมความพร้อมในการ 

กลับคืนสู่สังคมหลังการพ้นโทษ การจ�าแนกรายบุคคลเพื่อจัดประเภท

การฝึกทักษะและเสริมอาชีพที่สามารถน�าไปต่อยอดได้ภายหลังจาก

การพ้นโทษ เป็นต้น 

TIJ สนับสนุนการศึกษา วิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม 

ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา TIJ ได้ด�าเนนิงานร่วมกบัสถาบนัและองค์กรต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพือ่ท�าการศกึษา 

วิจัย ส�ารวจ และประเมินข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม

ทางอาญา พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่รายงานศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานการวิจัยประจ�าปี 2559 ดังต่อไปนี้ 

การส�ารวจและศึกษาคุณลักษณะและภูมิหลังของ 

ผู้ต้องขังหญิงและการประเมินผลการอนุวัติข้อก�าหนด

กรุงเทพในประเทศไทย  (Women Prisoners and the  

Implementation of the Bangkok Rules in Thailand)

ตุลาคม – ธันวาคม 2558
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เป็นการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง TIJ และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหรัฐอเมริกา ด�าเนินงานศึกษาการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมของผู้หญิงในภูมิภาคอาเซียน จากผลการศึกษาพบว่า ความท้าทายส�าคัญของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ของผูห้ญงิในภมูภิาคอาเซยีน ได้แก่ ปัญหาความเหลือ่มล�า้และการเลอืกปฏบัิตเิพราะเหตทุางเพศ อคตทิางด้านเพศสภาพ

ในระบบกฎหมาย อุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ข้อจ�ากัดของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนความ

ท้าทายพิเศษที่มีต่อกลุ่มเปราะบาง เช่น หญิงไร้สัญชาติ ผู้ลี้ภัยหญิง และจากผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นข้อมูลส�าคัญ

ให้ผู้ก�าหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อเอื้อ

ประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงได้ ทั้งในระดับประเทศและ

ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง TIJ ต�ารวจภูธรภาค 7 และ SR Law ถอดบทเรียนจากคดีฆาตกรรมคนงานและ

คดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม โดยมุ่งศึกษา รวบรวมประสบการณ์ และถอดบทเรียน

จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดี โดยสะท้อนให้เห็นปัญหาอุปสรรค และปัจจัยแห่งความส�าเร็จในคดีที่ยุ่งยากซับซ้อน 

เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ เพื่อให้เกิดการยกระดับองค์ความรู้และเป็นแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและการด�าเนินคดี อันจะน�าไปสู่การถอดบทเรียนเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเป็นแนวทางในการด�าเนินคดีค้ามนุษย์ที่เป็นการแสวงหา

ประโยชน์จากการบงัคบัใช้แรงงานหรอืบริการในงานภาคเกษตรกรรม ได้แก่ (1) แนวทางการพจิารณาข้อบ่งชีแ้รงงานบงัคบั 

(2) ข้อควรรู้ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (3) สิ่งที่ต้องค�านึงในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์

(4) ความแตกต่างระหว่างการใช้แรงงานกับการบังคับใช้แรงงาน และ (5) การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ใน 

รูปแบบการบังคับใช้แรงงานหรือการบริการ 

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู ้หญิงใน

ภูมิภาคอาเซียน (Women’s access to Justice: 

ASEAN perspective)

ถอดบทเรียนความร่วมมอืในการด�าเนนิคดซีบัซ้อนจากกรณศีกึษา

คดีค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน (Lessons Learned from 

Interdisciplinary Cooperation in a Complicated Forced 

Labor and Human Trafficking Case)

49Thailand Institute of Justice



หนึ่งในพันธกิจแรกเริ่มของ TIJ คือการส ่งเสริม

สวสัดิภาพของผู้ต้องขงั โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูต้้องขงัหญงิ

ในทัณฑสถาน เพื่อให้เป็นไปตามการอนุวัติข้อก�าหนด 

สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและ

มาตรการที่มิใช่การคุมขัง หรือข้อก�าหนดกรุงเทพ 

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากการสนับสนุนการอนุวัต ิ

ข้อก�าหนดกรุงเทพทั้งในแง่ของนโยบายและการปฏิบัติ

แล้ว TIJ พบว่ากรอบการด�าเนินงานข้อก�าหนดกรุงเทพ

ยังไม่ครอบคลุมถึงการเสนอแนะแนวทางการออกแบบ

เรือนจ�าหญิงให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดกรุงเทพ ซ่ึงจะ

ช่วยเสริมสร้างให้การอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเมื่อการออกแบบเรือนจ�าจะส่งผลต่อชีวิตความ

เป็นอยู่และสุขภาวะของผู้ต้องขัง ดังนั้น TIJ จึงได้ร่วมกับ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี ด�าเนินการศึกษาและจัดท�าแนวทาง

การออกแบบเรือนจ�าหญิงท่ีสอดคล้องกับข้อก�าหนด

กรุงเทพ ภายใต้เป้าหมายเพือ่ให้มคีวามเข้าใจอย่างลกึซึง้ 

ยิ่งขึ้นในด้านสภาวะความเป็นอยู ่ภายในเรือนจ�า สิ่ง

ก่อสร้างและสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในเรือนจ�า และ

แนวทางการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ�านวยความ

สะดวกในเรือนจ�าให้สอดคล้องกับการอนุวัติข้อก�าหนด

กรุงเทพ โดยด�าเนินการศึกษาเรือนจ�าทั้งในประเทศไทย

และประเทศต่างๆ ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และ

มกราคม – กันยายน 2559

การศึกษาและจัดท�าแนวทางการออกแบบ

เรือนจ�าหญิงที่สอดคล้องกับข้อก�าหนด

กรุงเทพ (Developing Guideline for 

Basic Design of Women Correctional 

Facilities) 

พบว่าเรือนจ�าหญิงส่วนใหญ่เป็นเรือนจ�าที่ถูกปรับปรุง

มาจากเรือนจ�าชาย จึงไม่เหมาะสมต่อการช่วยส่งเสริม

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ต้องขังหญิง ดังนั้น เพื่อให้การ 

อนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เรอืนจ�าหญงิจงึต้องได้รบัการออกแบบทีเ่หมาะสม โดยให้

ความส�าคัญกับปัจจัยรอบด้านทั้งลักษณะทางกายภาพ

ของผู้ใช้งานไปจนถึงการใช้สี โดยแนวทางการออกแบบ

เรือนจ�าหญิงที่ได้จากการวิจัยจะได้รับการน�าไปเผยแพร่

แก่ภาคีเครือข่ายของ TIJ ในระดับนานาชาติ เพื่อให้

สามารถน�าไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อไป
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เป็นการศึกษาวิจัยโดยคณะวิจัยของ TIJ เพื่อรวบรวม

ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพ ซึ่ง

ประกอบไปด้วยคดีความผิดที่กระท�าโดยผู้หญิง ปัญหา

และปัจจัยการกระท�าผิด ผลกระทบจากการตกเป็น

เหยื่อและการคุมขังผู้กระท�าผิดหญิง ที่มา และลักษณะ

ผู้กระท�าผิดหญิง เพื่อน�าไปสู ่การระบุปัญหาและให ้

ข้อเสนอแนะท่ีน�ามาซึง่การประยกุต์ใช้ข้อก�าหนดกรงุเทพ

ในกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ โดยใน

ปี 2559 ได้ด�าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ 3 ประเทศ ได้แก่ 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

การเปรียบเทียบการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด

ในและนอกเรือนจ�าของกลุ่มประเทศอาเซียน 

(Women Prisoners and the Implemen-

tation of the Bangkok Rules in ASEAN 

countries)
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เป็นการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง TIJ และศูนย์บริการ

วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งศึกษา

วิ เคราะห ์ เส ้นทางการเงินของธุรกิจหรือเครือข ่าย

ขบวนการค้าผู้หญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

และเสนอแนวทางและขั้นตอนท่ีชัดเจนในการบังคับใช้

กฎหมายฟอกเงินระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทาง

การติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการ 

ดังกล่าว และการควบคุมดูแลการท�าธุรกรรมทางการ

เงินของสถาบันทางการเงิน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย

ฟอกเงินมีประสิทธิภาพและสามารถขยายผลไปสู่การ

ปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ได้ต่อไป

การติดตามเส้นทางการเงินของขบวนการ 

ค้าผู้หญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง  

(Patterns and Evolution of Child Sex 

Tourism and Evidence-Based Practice  

in  Se lected ASEAN Countr ies  

(Thailand, Lao PDR and Cambodia))

ผลจากการศึกษานั้นพบว่า แนวโน้มและรูปแบบการ 

ฟอกเงินที่อาชญากรน�ามาใช้ในการแปรสภาพทรัพย์สิน

และปกปิดแหล่งที่มาเพื่อให้ยากแก่การตรวจสอบจาก 

เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการฟอกเงินผ่านสถาบันการเงินใน

ลักษณะที่เป็นจ�านวนเงินไม่มากและฟอกเงินผ่านธุรกิจ

บังหน้า เช่น ธุรกิจสถานบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

การลงทุนในหลายรูปแบบเพื่อปกเงินที่ ได ้จากการ 

กระท�าความผิดกับธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย และกระท�าเป็น

เครือข่ายองค์กรอาชญากรรม และส่วนใหญ่เมื่อมีการ 

กระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิง

และเดก็จะเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และส่วนหนึง่ 

เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงาน โดย

มคีวามเชือ่มโยงกบัองค์กรอาชญากรรมร้ายแรงประเภท

อื่นด้วย เช่น ธุรกิจการค้าประเวณี การเข้าเมืองผิด

กฎหมาย การค้ายาเสพติดและการค้าอาวุธ การพนัน 

การปลอมแปลงเอกสาร เป็นต้น  

ส�าหรับปัญหาเรื่องการติดตามเส้นทางการเงินและ

การด�าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

พบว ่าแต ่ละประเทศใช ้มาตรการเพื่อปราบปราม 

การค้ามนุษย ์โดยมุ ่งไปที่ ตัวผู ้กระท�าผิดเป ็นหลัก 

ไม ่ใช ่ที่ เงิน ทรัพย์สิน หรือรายได้ที่ ได ้มาจากการ 

กระท�าความผิด ท�าให้ไม่มีการสอบสวนเพื่อขยายผลใน

การจดัการกบัเงนิ ทรพัย์สนิ รายได้ และกจิกรรมทางการ

เงินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ และหากเป็นคดี

ค้ามนุษย์ที่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก็ยิ่งประสบ

ปัญหาในการด�าเนินคดีและสอบสวนคดีระหว่างประเทศ 

เนื่องจากขาดกฎหมายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ดงันัน้เพือ่ต่อต้านขบวนการค้ามนษุย์ จงึควรมเีครือ่งมอื

ตามกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

โดยคณะผู้จัดท�ารายงานได้เสนอแนะให้มีการรายงาน
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กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ 

ในประเทศไทย (Conceptual and Strategic 

Framework for the Development of 

Rule of Law Index/Indicators)

เป็นการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่าง TIJ และสถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เพื่อสนับสนุน

การพัฒนายุทธศาสตร์ในการส่งเสริมหลักนิติธรรม/ 

นิติรัฐอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์  

4 ประการ คือ

(1) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือในการ

ส่งเสริมหลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในประเทศไทยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(2) เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

กลไกและเคร่ืองมือ ในการด�าเนินโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อส่งเสริม “หลักนิติธรรม/นิติรัฐ” อย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

และเป็นขั้นตอน 

ธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยัและการเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิของผูม้หีน้าทีร่ายงาน การสนบัสนุนการสอบสวนทางการ

เงินโดยหน่วยข่าวกรองทางการเงินและหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีกลไกด้านความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในคดีที่ได้รับการร้องขอเกี่ยวข้องกับความผิดฐานค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และความผิดอื่นที่เชื่อมโยง และ

มีมาตรการระงับการท�าธุรกรรม การยึดและอายัดชั่วคราว และมาตรการด้านทรัพย์สินที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินทุน

ด�าเนินงานของขบวนการค้ามนุษย์ 

(3) เพือ่เป็นองค์ความรูเ้บือ้งต้นและข้อมลูพืน้ฐานส�าหรับ

พัฒนายุทธศาสตร์ในการจัดท�าดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม/

นิติรัฐที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมไทย

(4) เพื่อเป ็นข ้อมูลส�าหรับใช ้ต ่อยอดในการจัดท�า

ดัชนีช้ีวัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับนานาชาติและน�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงใน

สังคมไทย น�าไปสู่การน�าเสนอกรอบแนวคิดและกรอบ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/

นิติรัฐในประเทศไทย 
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รายงานการเงิน 
ประจ�าปีงบประมาณ 2559 



สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของ

งบการเงินนี้

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์ 183,440,703.88 207,419,719.40

สินทรัพย์หมุนเวียน

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

    ลูกหนี้ระยะสั้น

    วัสดุคงเหลือ

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

    ลูกหนี้ระยะยาว

    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

112,673,962.82

5,199,438.00

542,940.69

118,416,341.51

1,500,480.00

61,884,175.65

1,639,706.72

65,024,362.37

142,216,172.50

2,914,316.44

415,133.90

145,545,622.84

1,500,480.00

60,336,563.28

37,053.28

61,874,096.56

5

6

7

8

9

หมายเหตุ 2559 2558

(หน่วย:บาท)
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของ

งบการเงินนี้

งบการเงินนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง.

หนี้สิน

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน

หนี้สินหมุนเวียน

    เจ้าหนี้ระยะสั้น

    เงินฝากระยะสั้น

    รวมหนี้สินหมุนเวียน

    ทุน

    รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

1,892,603.69

2,898,703.84

4,791,307.53

4,791,307.53

178,649,396.35

98,962,500.00

79,686,896.35

178,649,396.35

98,962,500.00

105,123,107.50

204,085,607.50

1,037,551.80

2,296,560.10

3,334,111.90

3,334,111.90

204,085,607.50

11

หมายเหตุ 2559 2558

(หน่วย:บาท)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของ

งบการเงินนี้

รายได้

ค่าใช้จ่าย

(หน่วย:บาท)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (26,444,766.28) (42,453,279.26)

รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากที่อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

รวมค่าใช้จ่าย

156,606,700.00

901,293.99

157,507,993.99

27,291,207.96

6,983,000.00

101,460,967.15

3,547,627.85

2,658,467.61

18,240,657.78

23,770,831.92

183,952,760.27

138,558,900.00

1,376,113.35

139,935,013.35

20,358,334.94

7,358,362.87

122,989,331.09

2,936,616.28

2,206,294.34

16,861,924.17

9,677,428.92

182,388,292.61

12

13

14

15

16

17

18

19

หมายเหตุ 2559 2558

งบการเงินนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สตง.

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน  
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

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

(หน่วย:บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ลูกหนี้ระยะสั้นลดลง

วัสดุคงเหลือลดลง

เจ้าหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น

เงินรับฝากระยะสั้นเพิ่มขึ้น

รับเงินคืนจากลูกค้า

วัสดุคงเหลือเพิ่มขึ้น

ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น

เจ้าหนี้ระยะสั้นลดลง

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดจ่ายปรับปรุงอาคาร

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด

บวก

หัก

(26,444,766.28)

18,240,657.78

0.00

0.00

855,051.89

602,143.74

989,650.99

(127,806.79)

(2,285,121.56)

0.00

(8,170,190.23)

(1,284,950.95)

(18,380,482.74)

(1,706,585.76)

(21,372,019.45)

(29,542,209.68)

142,216,172.50

112,673,962.82

(42,453,279.26

 16,861,924.17

10,557,550.58

0.00

731,160.99

1,543,173.13

120.00

(130,555.19)

0.00

0.00

(12,889,905.58)

(171,600.00)

(1,259,605.91)

0.00

(1,431,205.91)

(14,321,111.49)

156,537,283.99

142,216,172.50

2559 2558

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของ

งบการเงินนี้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของ

งบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 หลังปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2558

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพิ่ม/ลด

รายได้สูง/ (ต�่า) กว่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

98,962,500.00

-

-

98,962,500.00

-

-

-

-

98,962,500.00

105,123,107.50

1,008,555.13

-

106,131,662.63

-

-

(26,444,766.28)

-

79,686,896.35

204,085,607.50

-

-

205,094,162.63

-

-

(26,444,766.28)

-

178,649,396.35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทุน

รายได้สูง/(ต�่า)กว่า

ค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย ์

สุทธิ/ส่วนทุน

องค์ประกอบ

อืน่ของ

สนิทรพัย์

สทุธ/ิส่วนทนุ

(หน่วย:บาท)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของ

งบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 หลังปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2558

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพิ่ม/ลด

รายได้สูง/ (ต�่า) กว่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

ก�าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

98,962,500.00

-

-

98,962,500.00

-

-

-

-

98,962,500.00

147,600,519.31

(24,132.55)

-

147,576,386.76

-

-

(42,453,279.26)

-

105,123,107.50

246,563,019.31

(24,132.55)

-

246,538,886.76

-

-

(42,453,279.26)

-

204,085,607.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทุน

รายได้สูง/(ต�่า)กว่า

ค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย ์

สุทธิ/ส่วนทุน

องค์ประกอบ

อืน่ของ

สนิทรพัย์

สทุธ/ิส่วนทนุ

(หน่วย:บาท)

61Thailand Institute of Justice



รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ตารางแจงนับจ�านวนกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชน

รายนาม

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
ครั้งที่ 1       ครั้งที่ 2       ครั้งที่ 3       ครั้งที่ 4      ครั้งที่ 5       ครั้งที่ 6      ครั้งที่ 7      ครั้งที่ 8

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ประจ�าปีงบประมาณ 2559

อัยการสูงสุด

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

เลขาธิการศาลยุติธรรม

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

คุณหญงิลกัษณาจันทร เลาหพนัธุ์

ดร.รอยล จิตรดอน

ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

นายวิทยา สุริยะวงค์

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

หมายเหตุ : 

รวม 8 10 9 8 9 7 10 7

1. กรรมการโดยต�าแหน่ง จ�านวน 4 ท่าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน ผู้อ�านวยการสถาบัน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ

เลขานุการ รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน

2. การประชุมครั้งที่ 8/2559 คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เข้าร่วมการประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ประจ�าปีงบประมาณ 2559 มีจ�านวน 8 ครั้ง โดยแบ่งเป็นการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จ�านวน 2 

ครั้ง (7/10*100 = 70%), (2/8*100 = 25%)/การเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จ�านวน 2 ครั้ง (8/10*100 = 80%), (2/8*100 = 25%) 

/การเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จ�านวน 2 ครั้ง (9/10*100 = 90%), (2/8*100 = 25%) และการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จ�านวน 2 ครั้ง 

(10/10*100 = 80 %), (2/8*100 = 25%) เพราะฉะนั้น (25% + 25% + 25% + 25%) = 100%

การค�านวณ : 
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ฝ่ายสื่อสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

คณะผู้จัดท�า




