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สารจากประธาน

                 สู่ปีที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ 
TIJ มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการวิจัย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ท่ีมีภา คีความร่วมมือ 
ทั้งในประเทศ ในภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ 

งานของเราเป ็นเหมือนสะพานเชื่อมท่ีสนับสนุนการน�า 
แนวความคดิระดบัสากลไปสูก่ารปฏบิตั ิเพ่ือประสทิธิภาพของการ 
อ�านวยความยุตธิรรมในทุกสงัคม  เราปฏิบตังิานใกล้ชิดกบัองค์กร 
ของสหประชาชาติรวมทั้งเครือข่ายสถาบันสมทบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ในด้านความยุติธรรมทางอาญาและการพัฒนา  โดยเน้นหนัก
ที่การปฏิบัติต่อผู ้กระท�าผิดและกลุ ่มผู ้ เปราะบางในสังคม  
อนัสอดคล้องกับจดุเริม่ต้นของสถาบันฯ ซึง่ตั้งข้ึนเพ่ือเป็นหน่วยงาน 
ที่จะอนุวัติข ้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต ่อ 
ผู้ต้องขังหญิงและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�า
ผดิหญิงหรอื Bangkok Rules  อนัเป็นการสานต่อความส�าเรจ็ 
ส�าคัญของประเทศไทย ภายใต้การน�าของพระเจ้าหลานเธอ  
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

ในปีงบประมาณ 2557  ภารกิจส�าคญัหน่ึงในงานหลายด้านของเรา 
คอืการเสริมสร้างหลักนิติธรรมด้วยความเชื่อที่ว่า จะช่วยสร้าง
ความสงบสขุเรยีบร้อยและปลอดภัยในสงัคม ซึง่เป็นสภาพแวดล้อม 
ทีจ่�าเป็นต่อการพัฒนาที่ต่อเน่ืองย่ังยืนในทกุมติ ิ  สถาบนัฯ ได้จดั 
การประชมุเสวนาระดบันานาชาตใินหวัข้อดงักล่าว ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญ 
และผูน้�าระดบัสงูจากหลายประเทศได้เข้าร่วม เพ่ือเน้นย�า้ความส�าคญั 
ของการรวมเอาหลักนิติธรรมและงานด้านความยุติธรรมไว้ 

นายตระกูล วินิจนัยภาค

ประธานกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

เป็นส่วนหนึ่งในวาระการพัฒนาของสหประชาชาต ิ ภายหลัง  
ค.ศ. 2015 และเป็นโอกาสแนะน�าสถาบันฯ ให้เป็นท่ีรู้จัก
อย่างกว้างขวาง 

ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ผมรู้สึกส�านึกใน
พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา  
ที่ได้ประทานแนวพระด�าริและแนวนโยบายในเร่ืองต่างๆ  
ร่วมทั้งทรงมีบทบาทในงานกิจกรรมส�าคัญๆ ของสถาบันฯ  
อย่างสม�าเสมอ ทั้งยังต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ รวมถงึ 
ทุกท่านท่ีมีส่วนสนับสนุนงานของเรา กระผมรู้สึกภาคภูมิใจอย่างย่ิง 
ท่ีได้ร่วมเป็นทีมบริหารสถาบันใหม่ท่ีเข้มแข็ง ซ่ึงจะเติบโตข้ึนเป็นหลัก 
ส�าคัญหน่ึงในการพัฒนางานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศไทย และภูมิภาคน้ีต่อไป 

    (นายตระกูล   วินิจนัยภาค) 
     ประธานกรรมการ 
                สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

“ งานของเราเป็นเหมือนสะพานเชื่อม 
ที่สนับสนุนการน�าแนวความคิดระดับสากล 

ไปสู่การปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพ 
ของการอ�านวยความยุติธรรมในทุกสังคม ”

ก้าว

่
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“ งานของเราเป็นเหมือนสะพานเชื่อม 
ที่สนับสนุนการน�าแนวความคิดระดับสากล 

ไปสู่การปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพ 
ของการอ�านวยความยุติธรรมในทุกสังคม ”

สารจากผู้อำานวยการ

นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

ผู้อ�านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

                            เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรอื  TIJ 
เป็นองค์การมหาชน ทีเ่กิดขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัฯ 
เมือ่วันที ่13 มถุินายน 2554  มวีตัถุประสงค์ทีส่�าคญัคอืการส่งเสรมิ 
และสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วย
การปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังหญิงและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขัง
ส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง หรือ Bangkok Rules  รวมถึงส่งเสริม
มาตรฐานข้อก�าหนดสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และศึกษา
วิจัยหาองค์ความรู้แนวนโยบายเพ่ือการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทั้งในประเทศและภูมิภาค 

เพ่ือมุ่งสู ้เป้าหมายคือการเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ในปีนี้ สถาบันฯ ได้ผลักดันงาน 
ท่ีมคีวามส�าคญัหลายด้าน ประกอบด้วย  การส่งเสรมิหลกันิตธิรรม 
และผลักดันให้เป็นส่วนหน่ึงของวาระการพัฒนาภายหลังปี 
ค.ศ. 2015   โดยเราได้จดัประชมุเสวนาระดบันานาชาต ิThe Bangkok 
Dialogue on the Rule of Law: Investing in the Rule of 
Law, Justice and Security for the Post-2015 Development 
Agenda  ทัง้ยังได้เริม่โครงการส่งเสรมิหลกันิตธิรรมภายในประเทศ 
เพ่ือพัฒนาจิตส�านึกการรักความยุติธรรมในสังคม ส ่งเสริม
ความร่วมมือทุกฝ่ายเพ่ือสร้างประสิทธิภาพและความเชื่อมั่น
ในระบบงานกระบวนการยุติธรรมไทย

การส่งเสริมสิทธิและขจัดความรุนแรงในกลุ่มเด็กและผู้หญิง 
เป็นงานอีกด้านที่เราให้ความส�าคัญ  โดยการด�าเนินงานนั้น
ได้พยายามมองรอบด้านให ้ครอบคลุมท้ังผู ้หญิงและเด็ก
ทัว่ไปในสงัคมและผูห้ญิงและเดก็ท่ีจ�าเป็นต้องเข้าสูก่ระบวนการ 
ยุตธิรรมในสถานะต่างๆ ซึง่อาจประสบปัญหากับระบบวธีิปฏิบตัิ 
ที่ ไม ่ เอื้อต ่อกลุ ่มเปราะบาง เราได้มีส ่วนในการผลักดัน 
UN Model Strategies and Practical Measures on the 

สถาบัน

Elimination of Violence against Children in the Field  
of Crime Prevention and Criminal Justice System  
ซึ่งเชื่อได้ว่าจะเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีนานาชาติจะน�าไปเป็น 
แนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ตอบสนองเหตุ
ความรุนแรงต่อเด็กได้ดีย่ิงขึ้น

ส�าหรบังานหลกัเกีย่วกับการปฏิบตัต่ิอผูก้ระท�าผดิ เราได้ด�าเนนิงาน 
หลายอย่างเพ่ือเตรยีมความพร้อมอย่างต่อเน่ืองในปีหน้า เรามแีผน 
ทีจ่ะเริม่การศกึษาวจิยัในหลายประเดน็ประกอบด้วยการเก็บข้อมลู 
ผู้ต้องขังหญิงท้ังในประเทศไทยและประเทศฟิลปิปินส์ การศึกษา
เปรยีบเทียบอตัราโทษระหว่างผูก้ระท�าผดิหญิงและชาย รวมถึง
การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบ�าบัดผู้กระท�าผิดที่ติด 
ยาเสพติดในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน

นอกจากน้ี เรายังมีแผนจะพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านมาตรการลงโทษที่ไม่ใช่
การคุมขัง เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านดังกล่าว  
แก่กระบวนการยุติธรรมไทยและประเทศในภูมิภาค 

จะเห็นได้ว่า สถาบันฯ เน้นการท�างานกับเครือข่ายท้ังภายใน
และต่างประเทศ บนปณิธานท่ีจะพัฒนาศกัยภาพให้ได้มาตรฐาน
เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล นอกจากเพ่ือบรรลเุป้าหมายในการ 
เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาการกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคอาเซียน ยังเป็นการวางรากฐาน
ส�าหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันสมทบแห่ง
สหประชาชาติ (Programme Network Institutes - PNIs)  
ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

ผมรู ้สึกส�านึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ ้าหลานเธอ  
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นอย่างย่ิง ด้วยพระบารมีที่ทรง
เป็นองค์ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาพิเศษของสถาบันฯ 
ท�าให้เราได้ปฏิบตังิานท่ีมคีวามส�าคญัต่างๆ และขอขอบพระคุณ 
คณะกรรมการบรหิารสถาบนัฯ รวมถึงท่านผูบ้รหิารหน่วยงานภาครฐั 
และภาคเอกชนที่เป็นภาคีของเราทั้งภายในและต่างประเทศ 
ทีใ่ห้ความเชือ่มัน่และสนบัสนุน ในการด�าเนนิงานทกุด้านด้วยด ี
ตลอดมา และท้ายท่ีสดุน้ีขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทกุคนทีไ่ด้ทุ่มเทร่วมกันจนท�าให้สถาบันเล็กๆ ของเราสามารถ 
ปฏิบัติงานจนบรรลุผลส�าเร็จได้เกินความคาดหมาย 

         (นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์) 
           ผู้อ�านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ความเป็นมา
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เกี่ยวกับสถาบันฯ

สถาบนัเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรอื 
Thailand Institute of Justice (TIJ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี  
13 มิถุนายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลศิ 
ด้านการวิจัย และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมอืกับสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุตธิรรมทางอาญา เชือ่มโยง 
แนวคดิตามหลกัสากลสูก่ารปฏบิตัใินระดบัประเทศ และในภูมภิาค 
อาเซยีน 

ภารกิจส�าคัญของสถาบันฯ ประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้เกดิ
การอนุวัติ “ข้อก�ำหนดกรุงเทพ” หรอื ข้อก�าหนดสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยการปฏิบติัต่อผูต้้องขงัหญิง และมาตรการทีไ่ม่ใช่การคมุขงั
ส�าหรบัผูก้ระท�าความผดิหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสรมิ 
มาตรฐานสหประชาชาตอิืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะด้านเดก็และ
ผูห้ญิงในกระบวนการยติุธรรม อกีท้ัง ยังท�าหน้าท่ีขบัเคลือ่นประเดน็ 
ส�าคญัต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลกันิตธิรรม การพัฒนา 
สทิธิมนษุยชน สนัตภิาพ และความมัน่คง 

สถาบนัฯ ถือเป็นองค์การมหาชนท่ีได้รบัการสนับสนุนงบประมาณ
จากรฐับาล แต่ปฏิบตังิานข้ึนตรงกับคณะกรรมการบรหิารสถาบนัฯ 
ซึง่ประกอบไปด้วยผูเ้ชีย่วชาญในหลายแขนง และผูบ้รหิารองค์กรต่างๆ 
ในกระบวนการยุตธิรรม ซึง่ท�าหน้าท่ีก�ากับดแูล และก�าหนดนโยบาย 
กรอบยุทธศาสตร์ แผนงานของสถาบนัฯ และมพีระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิตยิาภา ทรงเป็นประธานกรรมการท่ีปรกึษาพิเศษ
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วิสัยทัศน์

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

เป็นองค์กรวิชาการที่ได้รับการยอมรับ 

ในระดับนานาชาติ ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติ 

ตามหลักนิติธรรมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารอนวุตัข้ิอก�าหนดสหประชาชาตว่ิาด้วย 
การปฏิบัติต่อผู ้ต ้องขังหญิงและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขัง หรือ  
ข้อก�าหนดกรุงเทพ รวมถึงมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการ
ยตุธิรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการปฏบิตัติามหลกันติธิรรม 
สอดรบักับมาตรฐานสากล รวมถึงให้ความรูแ้ละโอกาสแก่ประชาชน 
ผูม้ีส่วนได้เสีย

 

พันธกิจ

 ศึกษา วิจัย รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม 
มาตรฐานและบรรทัดฐานของ สหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรม 
และความยุติธรรมทางอาญา เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันสมทบแห่งสหประชาชาติ 
(Programme Network Institute - PNIs) รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือ 
ในกรอบอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เผยแพร่และส่งเสริมการน�ามาตรฐาน
และบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการปฏิบัติต่อ 
ผู ้กระท�าผิด โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อก�าหนดกรุงเทพ  
ไปสู่การปฏิบัติ

งานด้านผู้หญิงและเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
สถาบันฯ ส่งเสรมิการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนโดยเน้นกลุม่ประชากร 
ทีม่คีวามเปราะบาง โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุตธิรรมทางอาญา โดยเน้นการส่งเสรมิการอนวัุตข้ิอก�าหนดกรงุเทพ 
และการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและผู ้หญิงในกระบวนการ 
ยุติธรรม

 
สถาบนัฯ เป็นตวักลางในการน�าหลกัการ มาตรฐานและบรรทัดฐาน 
สากลมาสู่การปฏิบัติ จึงมุ่งสนับสนุนให้การก�าหนดนโยบาย 
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล
หลักฐานทางวิชาการและสถิติที่มีคุณภาพ

“หลักนิติธรรม” กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบนัฯ ตระหนักว่าหลกันิตธิรรม กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 

ทีม่ปีระสทิธิภาพและความเชือ่มัน่ของประชาชน เป็นปัจจัยท่ีเก่ียว

เนือ่งกันท่ีส�าคัญต่อการพัฒนาทีย่ั่งยืนในภาพรวม จงึด�าเนินงาน

เพือ่เสริมสร้างหลักนิติธรรมในสังคม ผ่านการพัฒนาศักยภาพ 

และการเผยแพร่ความรูแ้ละการปลกูฝังวัฒนธรรมการเคารพกฎกตกิา 

ของสังคมผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มเยาวชน

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร ์ที่  2   ศึกษา วิจัย  รวบรวมและพัฒนา 
องค์ความรู ้ รวมถึงข้อมลูสถิตด้ิานหลกันติธิรรม การป้องกัน 
อาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตาม
หลกันิตธิรรม และมาตรฐานสากลต่างๆ ในด้านการป้องกัน 
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนากระบวนการจดัการท่ีมปีระสทิธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

แผนงานหลัก

งานพัฒนาข้อมูลวิชาการเพื่อการก�าหนดนโยบาย

วิสัยทัศน์

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

เป็นองค์กรวิชาการที่ได้รับการยอมรับ 

ในระดับนานาชาติ ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติ 

ตามหลักนิติธรรมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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      ผ่านมา  สังคมไทยมักกล่าวอ้างถึงหลักนิติธรรมในระดับนามธรรมเท่านัน้  โดยถกูน�ามาใช้
เพือ่อวดอ้างหรือบ่งชี้ว่านโยบาย การกระท�า  และค�าวินิจฉัยของที่เกี่ยวข้องกับระบบยตุธิรรม 
ของไทย มีความถูกต้องชอบธรรม เพ่ือช่วยค�้าจุนความศักดิ์สิทธ์ิของสิ่งที่ผู้มีอ�านาจต้องการ 
ให้ผู้คนเชื่อถือและศรัทธา  แต่ในปัจจุบัน สังคมโลกให้ความส�าคัญกับหลักนิติธรรมในมติิ
ครอบคลมุถงึประเด็นด้านการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
การปกครอง  มิใช่เพียงข้ออ้างหรือค�าพูดเชิงนามธรรมอีกต่อไป ท้ังนี้ เนื่องจากเป็นท่ีปรากฏ 
ในประเทศที่พัฒนาแล้วว่า ประเทศเหล่านั้นล้วนได้มีการปลูกฝังแนวคิดการปฏิบติัตามหลกั
นติิธรรม การมกีตกิาและกลไกจ�ากัดอ�านาจรฐัให้อยู่ภายใต้ระบบของการตรวจสอบและถ่วงดุล  
การบรหิารรฐักิจท่ีมคีวามโปร่งใสและไม่มกีารทุจรติประพฤตมิชิอบ  และการใช้อ�านาจรฐัทีต้ั่งอยู่ 
บนพ้ืนฐานของการเคารพสทิธิมนษุยชน  จะท�าให้ประชาชนเชื่อถือและมั่นใจในความเท่าเทียม 
กนัภายใต้กฎหมาย  หลังจากที่ สถาบันฯ ประสบความส�าเร็จในการเป็นสะพานเชือ่มโยงไทย 
ไปสู่บรรทัดฐานและมาตรฐานสากลในเรื่องท่ีเก่ียวกับความยุติธรรมในเวทีสหประชาชาติ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติต่อกลุ่มเปราะบางในสังคม  
จึงได้เล็งเห็นความจ�าเป็นท่ีจะต้องเริ่มปลูกฝังหลักนิติธรรมให้เกิดและเติบโตขึ้นอย่างแท้จริง 
ในสังคมไทย ภายใต้แนวคิดที่จะท�าให้เรื่องของหลักนิติธรรมเป็นกระแสหลักในการพัฒนา
ทกุมติ ิ(Mainstreaming the Rule of Law)  

ความส�าคัญและปัญหาของหลักนิติธรรมในสังคมไทย

ที่ 
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ในระดบัระหว่างประเทศ ตั้งแต่สหประชาชาติได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
ในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) นานาประเทศได้ให้ความส�าคัญต่อวาระการพัฒนา โดยมุ่งเน้น
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพอนามัย โดยเป้าหมายดังกล่าว จะถึงก�าหนดสิ้นสุดลง
ในปีน้ี จึงได้เริ่มมีกระบวนการหารือเพ่ือก�าหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (Post-
2015 Development Agenda) โดยเริ่มจาก Rio+20 ในปี พ.ศ. 2555 ผู ้น�าประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติได้เห็นชอบให้เป้าหมายของการพัฒนามุ่งเน้นท่ีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
เป็นส�าคัญ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) จะสามารถด�าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จ�าเป็นต้องมีพื้นฐานสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงพ้ืนฐานเชิงสังคมท่ียึดถือหลักนิติธรรม และมีระบบยุติธรรมที่อ�านวยความเป็นธรรม 
ได้อย่างเสมอภาค ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับความสงบสขุ
ปลอดภัยในสังคมอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หลายๆ ประเทศจึงเห็นพ้องที่จะส่งเสรมิ
และผลกัดนัหลกันิตธิรรมและงานด้านความยุตธิรรมเป็นส่วนหนึง่ของเป้าหมายการพัฒนา

ส�าหรับประเทศไทย การผลักดันหลักนิติธรรมในสังคม ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยส่งเสรมิ 
ให้เกิดการพัฒนาประเทศโดยรวมท้ังในสังคมและเศรษฐกิจ เพราะหลักนิติธรรมจะช่วยสร้าง
สงัคมท่ีมกีติกาและบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม อนัจะก่อให้เกิดเสถียรภาพและความมัน่คง
ในระยะยาว

“Crime hinders sustainable development, but development can help 
reduce crime. Rule of law and sustainable socio-economic 
development are thus two forces that work together for  
the betterment of  a society.”
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
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1. การ เสวนาระดับนานาชาติว ่ าด ้วยหลักนิติธรรม : 

Bangkok Dialogue on the Rule of Law 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิาภา ทรงตระหนักถึงความส�าคญั 
ของการส่งเสริมการน�าหลักนิติธรรมมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
สถาบนัฯ จงึน้อมรบัพระด�าริและร่วมกับส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
และกระทรวงต่างประเทศ จัดเสวนาระดับนานาชาติ “The Bangkok 
Dialogue on the Rule of Law: Investing in the Rule of Law, Justice 
and Security for the Post-2015 Development Agenda” ข้ึน  
เมือ่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556  ณ โรงแรมสยาม เคมปินสก้ี กรุงเทพฯ  
ซึง่การเสวนาดังกล่าว มคีวามส�าคัญในฐานะทีป่ระเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
การจัดเวทรีะดบันานาชาติท่ีมผีูน้�าและผูเ้ชีย่วชาญระดบัโลกจากประเทศต่างๆ
ร่วมเสวนาแลกเปลีย่นความคิดเหน็และองค์ความรูเ้ก่ียวกับความส�าคญั
ของหลกันติธิรรมกระบวนการยุตธิรรมท่ีเสมอภาคและความมั่นคงย่ังยืน

งานดงักล่าวมผีูเ้ข้าร่วมประมาณ 200 คน ประกอบด้วยผูแ้ทนจากภาครฐั 
ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ คณะทูตานุทูต ตลอดจน ภาคประชาสงัคม 
ในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผู ้ทรงคุณวุฒิชาวไทย

การเสวนาในครั้งนี้  ถือเป็นการแสดงจุดยืนของรัฐบาลไทยในการส่งเสริม 
หลักนิติธรรม เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม 
และเป็นกลาง อันจะน�ามาซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยตระหนักว่าหลักนิติธรรมเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ต่อการเสรมิสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีย่ังยืนในทกุมติิ ส่งเสรมิ
สทิธิมนุษยชน สร้างสันติภาพ และความมัน่คงระหว่างประเทศ
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2. กิจกรรมคู่ขนานในระหว่างการประชุมคณะทำางานว่าด้วย 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สมัยที่ 8

สถาบนัฯ ได้จดักิจกรรมคูข่นานในระหว่างการประชมุคณะท�างานว่าด้วย
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน สมัยที่ 8 (The 8 th Sess ion  o f  the 
Open Working Group on Sustainable Development Goals)  
เมื่ อ วัน ท่ี  4  กุมภาพันธ ์  2557 ณ ส� า นักงานสหประชาชาติ  
นครนิวยอร์ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ให้นานาชาติตระหนักถึง
ความส�าคญัของหลกันิตธิรรมต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  ด้วยการผลกัดนั 
ให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนใน ค.ศ. 2015 บรรจุเป้าหมาย
และตั ว ชี้ วั ด หลักนิติธรรมไว้เป็นการเฉพาะด้วย นอกจากน้ี ยังได้
ใช้โอกาสนี้ในการน�าเสนอสาระส�าคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีได้จาก
การเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม (Bangkok Dialogue 
on the Rule of Law) และเปิดตวัรายงานฉบบัย่อของการเสวนาดังกล่าว 
 เป็นครั้งแรกด้วย 

การจดักิจกรรมนี ้มผีูแ้ทนจากประเทศสมาชกิและองค์กรภาคประชาสงัคม 
กว่า 50 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับแนวทาง
ในการผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ในแง่มมุต่างๆ โดยทีป่ระชมุล้วนเหน็พ้องถึงความส�าคญัของการส่งเสรมิ 
ให้หลักนิติธรรมเป็นสิ่งท่ีจับต้องได้และมีผลในทางปฏิบัติ มากกว่า
เป็นเพียงหลักการที่ถูกอ้างอิงในระดับนามธรรมเท่านั้น  

ท้ังน้ี แม้ว่าในเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาตภิายหลงั 
ค.ศ. 2015 จะยังมิได้ก�าหนดและระบุถึงตัวชี้วัดด้านหลักนิติธรรมไว้ 
เฉพาะเจาะจงตามที่มุ่งหวัง  แต่สถาบันฯ จะยังคงมุง่มัน่ด�าเนินโครงการ 
และกิจกรรมเพ่ือน�าไปสู ่การสร้างดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรมและ
กระบวนการยตุธิรรม เพื่อให้เป็นเครื่องมือของประชาชนในการตดิตาม 
ประเมินภาวะและคุณภาพเกี่ยวกับความเป็นธรรมและความยุติธรรม
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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3. โครงการสนั บสนุ น เค รือข ่ า ย แล ะกระบวนการ 

ภาคประชาสังคมเพ่ือการปฏิ รูปอย ่ างยั่งยืน

สถาบนัฯ ก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน
ด้านการปฏริปูระบบยุตธิรรมและการปฏิรปูประเทศไทย โดยเฉพาะ 
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 ที่มุ่งเน้นการศึกษา วิจัย  พัฒนา และรวบรวม
องค์ความรู ้  ข ้อมูล และสถิติด ้านหลักนิติธรรม การป้องกัน 
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และยุทธศาสตร์
ข้อที ่3 ทีมุ่ง่เน้นการเผยแพร่และส่งเสรมิการปฏบัิตติามหลกันิติธรรม 
มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงได้ด�าเนินงาน
ด้านการปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิรูประบบยุติธรรม โดยการ
จัดท�าโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม
ภายในประเทศขึ้นและได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
มาเป ็นท่ีปรึกษาโครงการดังกล ่าวโดยเริ่มด�าเนินงานตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 เพ่ือประสานกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ต่างๆ รวมท้ังมีส่วนส�าคัญในการเสรมิสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าร่วมเครอืข่าย “เดนิหน้าปฏิรูป” (Reform 
Now Network - RNN) และการด�าเนินโครงการร่วมกับส�านักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Development 
Programme – UNDP)

3.1 การปฏิรูปประเทศ

สถาบนัฯ มบีทบาทส�าคญัในเครอืข่าย RNN ซึง่เป็นเครอืข่ายขนาดใหญ่ 
ทีม่อีงค์ประกอบจากภาคส่วนและฝ่ายต่างๆ และมีความเป็นกลาง 
ในการด�าเนินงานด้านสารตัถะ ได้มคีวามพยายามทีจ่ะยกร่างแนวทาง 
การปฏิ รูปผ่านการประชมุหารอืเพ่ือร่วมกันก�าหนดกรอบประเดน็
ปัญหาที่สมาชิกเห็นพ้องว่าควรด�าเนนิการปฏิรปูก่อน เช่น ด้านการ 
แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม  และมีการ
จัดท�าร่าง “โครงร่างเอกสาร” ในการประมวลข้อเสนอโจทย์ปัญหา
และแนวทางปฏิรปูฉบบัประชาชน เพ่ือเป็นเครือ่งมอืในการบรรจขุ้อมลู
และความคิดเห็นที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิรูป

นอกจากน้ี ภาคสีมาชกิในเครอืข่ายฯ ยังได้จัดเวทีรบัฟังความคดิเห็น
จากประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ และจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการม ี
ส่วนร่วมเชงิบวกต่อการปฏิรปูและการสร้างความปรองดองภายใน
ประเทศ ทีเ่ป็นกิจกรรมท่ีต้องจดัควบคูกั่นและส่งเสรมิซ่ึงกันและกัน

ท้ังนี ้ในด้านกระบวนการท�างาน เน่ืองจากปัจจบุนัประเทศไทยก�าลงั
อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง มีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  
จงึน่าจะเป็นโอกาสท่ีด ี ท่ีโครงการจะช่วยเช่ือมประสานความร่วมมอื
จากภาคประชาสังคมให ้มีส ่วนร ่วมกับการปฏิรูปประเทศ 
ตามความเหมาะสม  
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ประเทศไทย รวมถึงการศึกษาแนวทางในการน�าเอาตัวชี้วัดดังกล่าว 

มาผกูโยงกับการประเมนิผลการปฏบิตังิาน หรอื KPI ของหน่วยงานต่างๆ 
นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดการสัมมนาระดับประเทศโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการปฏิรูประบบยุติธรรมและการจัดท�าตัวชี้วัดจากสหประชาชาติ  
นกัวชิาการและนักปฏิบติัจากประเทศต่างๆ  มาแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
และความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติของไทยอีกด้วย 

3.2 การปฏิรูประบบยุติธรรม 

สถาบันฯ ได้ด�าเนินงานร่วมกับส�านักงาน UNDP อย่างใกล้ชิด 
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ เพื่อหาแนวทางศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาในระบบยุติธรรมไทยและสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูประบบ
ยุติธรรม โดยการออกแบบและสร้างเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา
ปรับปรุงระบบและวิธีการเก็บรวบรวมสถิติและบริหารข้อมูล   
รวมทั้งจัดท�าตัวชี้ วัดประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาของไทย โดยยึดแนวทางจาก The United Nations 
Rule of Law Indicators (First edition: Criminal Justice 
Indicators) และสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีสามารถน�ามาปรบัใช้ได้กับบรบิท 

4. กิจกรรมการสัมมนาเยาวชนนิติธรรม

สถาบนัฯ ให้ความส�าคญักับการปลกูฝังคุณค่าของหลกันิตธิรรมแก่เยาวชนของชาต ิโดยได้จดัโครงการประกวดเรยีงความในหัวข้อ “กฎหมายเป็นใหญ่ 
สงัคมไทยเป็นธรรม (?)” เพือ่เป็นโครงการน�าร่องสูก่ารคดักรองนกัเรยีน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่มีอายุไม่เกนิ 21 ปี เข้าร่วมการสัมมนา 
เยาวชนนิติธรรม เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของหลักนิติธรรมในสงัคมไทย 
ในกลุม่เยาวชน โครงการดงักล่าว มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 297 คน จากทั่วประเทศ และผ่านการคัดเลือกท้ังสิน้ 42 คน โดยเมื่อวันที่  
25 มถุินายน 2557  เยาวชนผูผ่้านการคดัเลอืกได้เข้าร่วมกิจกรรมและการสมัมนา “เยาวชนนติธิรรม”  ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ แอท เซน็ทรลัพลาซ่า
ลาดพร้าว กรงุเทพฯ  ซึง่สถาบนัฯ คาดหวงัว่าเยาวชนกลุม่น้ีจะเป็นเมลด็พันธ์ุชัน้ดสี�าหรบัการสร้างเครอืข่าย เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้สงัคมไทย
เป็นสงัคมทีเ่คารพในหลกันิตธิรรมต่อไป 
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ข้อกำาหนดกรุงเทพ : การส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานและบรรทัดฐาน 

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ผู้ต้องขังหญิงและปัญหาจากการใช้โทษจ�าคุก

ผู้ต้องขังหญิงถือเป็นประชากรกลุ่มน้อยในกระบวนการยุติธรรม เมื่อเทียบกับผู้ต้องขังชาย 
อย่างไรก็ดี ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ประชากรผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น 

อย่างรวดเร็ว ในอัตราที่สูงกว่าผู้ต้องขังชายหลายเท่า  

รายงานสถิตกิรมราชทัณฑ์ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมผีูต้้องขัง 

ทัว่ประเทศท้ังสิน้ 322,998 คน โดยเป็นผูต้้องขังหญิง จ�านวน 46,615 คน หรอืคิดเป็น ร้อยละ 14  

ของผูต้้องขงัทัง้หมด นอกจากน้ี หากพิจารณาสถิตผิูต้้องขังหญิงต่อจ�านวนประชากร แล้วจะพบว่า

ประเทศไทยมสีดัส่วนผูต้้องขังหญิงสงูสดุในโลก หรอื 71 คนต่อประชากร 100,00 คน  

สาเหตท่ีุผูห้ญิงกระท�าความผดิมคีวามหลากหลายและซบัซ้อน โดยลกัษณะความผดิของผูห้ญิง

ส่วนมากมกัเป็นความผดิเลก็น้อยและไม่รนุแรง สถิตกิรมราชทัณฑ์แสดงให้เห็นว่าผูต้้องขงัหญิง

ในประเทศไทยกว่าร้อยละ 82 กระท�าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด รองลงมาเป็นความผดิ 

เก่ียวกับทรพัย์ ดงัน้ัน จะเห็นได้ว่าผูก้ระท�าความผดิหญิงส่วนมากไม่ใช่ผูท่ี้มคีวามโหดร้ายโดยสนัดาน 

การเพ่ิมจ�านวนประชากรผูต้้องขงัหญิงน�าไปสูปั่ญหาในการบรหิารงานในเรอืนจ�าหลายประการ 

อาทิ ลกัษณะทางกายภาพของเรอืนจ�าและการดูแลท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้าน

ของเพศหญิง ความแออัดในเรือนจ�า และความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าทีร่าชทัณฑ์ เป็นต้น 

 

THE BANGKOK RULES: 
PROMOTING STANDARDS AND NORMS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

TIJ report Thai-edit color.indd   22 7/29/15   5:01 PM



23

ความเป็นมาของข้อก�าหนดกรุงเทพ

ความพยายามอย่างต่อเน่ืองของประเทศไทยในการพัฒนาคณุภาพชวิีต
ผูต้้องขังหญิงในเรือนจ�านั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีความสนพระทัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับผูห้ญิงและเดก็ในกระบวนการยุตธิรรม โดยเมือ่ครัง้เสดจ็เย่ียมชมและ
ประทานสิง่ของแก่ผูต้้องขังหญิงและเด็กตดิผูต้้องขงั ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง 
จึงเกิดเป็นแรงบันดาลพระทัยในการให้ความช่วยเหลือประชากร 
กลุม่เปราะบางเหล่าน้ี 

เมือ่ พ.ศ. 2549 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิาภา ทรงมพีระด�าริ 
ให้จัดตั้งโครงการก�าลังใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ดแูลด้านสขุภาพ และให้การสนบัสนนุด้านจติใจแก่ผูต้้องขงัหญงิท้ังในขณะ 
จ�าคกุและภายหลงัได้รบัการปล่อยตวั โดยมุง่เน้นการให้โอกาสผูต้้องขังหญิง 
ในการกลับคืนสู่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งที่ยังขาดแคลนเพื่อให้ 
ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ดูแลเด็กติดผู้ต้องขังในเรือนจ�า 
และการพัฒนาทักษะในการท�างานภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนส่งเสริม
ให้สังคมไทยเข้าใจปัญหาของผู้ที่เคยท�าผิดพลาดท่ีต้องการโอกาส 
ที่จะเริ่มต้นใหม่

ความส�าเรจ็ของโครงการก�าลงัใจน�าไปสูก่ารจดัตัง้โครงการ Enhancing 
Lives of Female Inmates (ELFI) หรอื โครงการจดัท�าข้อเสนอในนาม
ประเทศไทยเพ่ือผลกัดันให้เป็นข้อก�าหนดสหประชาชาตว่ิาด้วยการปฏบิตั ิ
ผูต้้องขงัหญิงในเรอืนจ�า โดยโครงการดงักล่าว มวีตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน 
ให้มีมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดหญิง
เป็นการเฉพาะ

แนวคดิการผลกัดนัข้อก�าหนดกรงุเทพ ตัง้อยู่บนหลกัการท่ีว่าผูต้้องขังหญิง 
และผูก้ระท�าผดิท่ีเป็นหญิงมคีวามต้องการเฉพาะทีต่่างไปจากผูต้้องขงัชาย 
โดยท่ัวไป ซึง่เรอืนจ�าในประเทศต่างๆ มกัถูกออกแบบขึน้โดยมไิด้ค�านึง
ถึงความต้องการเฉพาะด้านของผูห้ญิง อาท ิ  สขุอนามยัของผูต้้องขังหญิง 
ในเรือนจ�า และการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง ท�าให้การดูแลผู้ต้องขังหญิง 
ในหลายประเทศยังขาดความละเอียดอ่อนด้านเพศสภาพ ฉะน้ัน  
จงึควรทีจ่ะต้องมมีาตรฐานส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานราชทณัฑ์ ในการปฏบิตัต่ิอ
ผูต้้องขังกลุม่นี้ 

สาเหตุที่ผู้หญิงกระท�าความผิด 
มีความหลากหลายและซับซ้อน  
แต่ลักษณะความผิดส่วนมาก 

มักเป็นความผิดเล็กน้อย 
และไม่รุนแรง
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ภายใต้โครงการ ELFI ประเทศไทยใช้ยุทธศาสตร์การทูตเชิงรุก  
ผ่านการเจรจาโน้มน้าวและแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการจัดท�าข้อก�าหนดสหประชาชาติว ่าด้วยการปฏิบัติต ่อ 
ผู ้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขังส�าหรับ 
ผูก้ระท�าความผดิหญิง เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี โดยข้อก�าหนดดงักล่าว  
ได้รบัแรงสนับสนุนอย่างดใีนเวทีสหประชาชาต ิจนในท่ีสดุ ท่ีประชมุ 
สมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 65 ได้ให้การรับรอง เมื่อวันท่ี  
21 ธันวาคม 2553 และเพ่ือให้เกียรติแก่ประเทศไทยในฐานะ 
ผู้ผลักดันจึงเรียกชื่อย่อของข้อก�าหนดนี้ว่า “ข้อก�าหนดกรุงเทพ” 
หรือ “the Bangkok Rules”

การดำาเนนิงานของสถาบนัเพือ่การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย 

เพือ่ส่งเสริมการอนวุตัข้ิอกำาหนดกรุงเทพ

การรับรองข้อก�าหนดกรุงเทพโดยสหประชาชาติเป็นเพียงก้าวแรก
ของความส�าเรจ็ในการพัฒนาคณุภาพผูต้้องขงัหญิงในเรอืนจ�าและ
ผูก้ระท�าผิดหญิงทั่วโลก และเพ่ือต่อยอดความส�าเร็จอย่างย่ังยืน 
ในการส่งเสริมการน�าข้อก�าหนดกรุงเทพ ไปปรับใช้ในประเทศต่างๆ 
รัฐบาลได้จัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยม ี
วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่ง คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การอนุวัตข้ิอก�าหนดกรงุเทพ ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยท่ีผ่านมาสถาบนัฯ ได้มกีารด�าเนินการด้านต่าง  ๆทีเ่ก่ียวข้อง ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ 

สถาบันฯ ร่วมมือกับส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and 
Crime – UNODC) จัดการประชุมนานาชาติเพ่ือสร้างเวที 
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู ้ระหว่างกลุ ่มผู ้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์
ต่างประเทศ อาทิ:
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การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดสหประชาชาติส�าหรับการปฏิบัติต่อ 
ผูต้้องขงัหญิงและมาตรการท่ีมใิช่การคมุขังส�าหรบัผูก้ระท�าผดิหญิง 
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรงุเทพฯ ระหว่างวันท่ี 19 - 21 
กุมภาพันธ์ 2556

 การประชุมผู้เชี่ยวชาญสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรม 
ตามข้อก�าหนดกรุงเทพ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ระหว่าง
วันท่ี 19 - 21 มีนาคม 2556

นอกจากนี ้ ยังได้รเิริม่โครงการเสรมิสร้างความรูเ้ก่ียวกับการด�าเนินงาน 
ตามข้อก�าหนดกรุงเทพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจ 
ด้านพฒันาพฤตินิสัย ในการน�าข้อก�าหนดดังกล่าว ไปเป็นแนวทาง 
ในการปฏบิติัต่อผูต้้องขงัหญิงและผูก้ระท�าผดิหญิงภายในประเทศ 

โดยได้ด�าเนินการในช่วงเดอืนมกราคม - เมษายน 2557 ซึง่มผีูเ้ข้าร่วม 
กว่า 400 คน จากท้ังส่วนกลางและภูมภิาค ได้แก่ จงัหวัดนนทบรุี 
จงัหวดัขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต

 2. ด้านการศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้

สถาบันฯ ได้ริเริ่มโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�า 
และการอนวัุตข้ิอก�าหนดกรงุเทพในประเทศไทย” โดยความร่วมมอื 
กับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่ึงในคณะผู้เชี่ยวชาญ 
ที่ยกร่างข้อก�าหนดกรุงเทพ ในการเก็บข้อมูลในเรือนจ�า 6 แห่ง  
เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ อาทิ ลักษณะความผิด ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการกระท�าความผิดของผู้หญิงผิด และผลกระทบ 
จากการถูกคุมขังที่มีต่อผู้หญิงและครอบครัว 
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ซึ่งการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องตามข้อที่ 67-69 

แห่งข้อก�าหนดกรุงเทพ ที่ส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ พัฒนาการ

ศึกษาวิจัยและข้อมูลองค์ความรู ้เก่ียวกับที่มาและการกระท�า 

ความผิดของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�า โดยมุ่งหวังจะขยายขอบเขต 

การวิจัยลักษณะนี้ให้ครอบคลุมประเทศอื่นๆ ในกลุ ่มภูมิภาค

อาเซียน โดยปีหน้าจะเริ่มด�าเนินการในประเทศฟิลิปปินส์

นอกจากน้ี ยังได้จัดท�าสารคดีสั้นเรื่อง “Putting the Bangkok 
Rules into Practice”  เพ่ือสะท้อนความส�าคัญของการอนุวัติ
ข้อก�าหนดกรงุเทพ โดยน�าเสนอมมุมองของผูป้ฏบิติัจากภูมภิาคต่างๆ 
และแนวทางการปฏิบัติ ท่ีดีในการน�าเอาข้อก�าหนดกรุงเทพ  
ไปปรับใช ้และได้ร ่วมมือกับองค์กรปฏิรูปการลงโทษสากล 
(Penal Reform International – PRI) จัดท�าและเผยแพร่คู่มือ
ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีส�าคัญ 2 รายการ ได้แก่ คู ่มือแนวทาง 
การอนุวัติตามข้อก�าหนดกรุงเทพ (Guidance Document on 
the UN Bangkok Rules) และดัชนีวัดการด�าเนินการตาม 
ข้อก�าหนดกรงุเทพ (Index of Implementation of the Bangkok 
Rules)

3. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

สถาบันฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศเพ่ือเป็นภาคีในการสร้างความตระหนักเก่ียวกับ
การปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดโดยยึดหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา ซึง่กิจกรรมท่ีผ่านมา ได้แก่ การจดั 
ประชมุสมัมนาระหว่างประเทศ การศกึษาดงูาน และการจดักิจกรรม 
คูข่นานระหว่างการประชุมสหประชาชาต ิโดยมเีครอืข่ายความร่วมมอื 
ที่ส�าคัญ อาทิ ส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาต ิ (United Nations Office on Drugs and Crime – 
UNODC) และเครอืข่ายสถาบนัสมทบของสหประชาชาติ (Programme 
Network Institutes – PNIs)

กิจกรรมระหว่างประเทศท่ีส�าคญั คอื การประชุม IPPF Colloquium 
2014 ในหัวข้อ Women in Prison: The Bangkok Rules and Beyond 
ระหว่างวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ  
ซึง่จดัร่วมกับมลูนธิิป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบตัต่ิอผูก้ระท�าผดิ 
ระหว่างประเทศ (International Penal and Penitentiary 
Foundation – IPPF) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้
เกีย่วกับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�า และการอนุวัติข้อก�าหนดกรุงเทพ 
ตลอดจนเสรมิสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัองค์กรเอกชนระหว่าง
ประเทศ ผูท้รงคณุวุฒิด้านอาชญาวิทยาและผู้ด�ารงต�าแหน่งส�าคญั
ในหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรมจากทัว่โลก
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4. ด้านการส่งเสริมการใช้มาตรการท่ีมิใช่การคุมขังส�าหรับ 
ผู้กระท�าความผิดหญิง

สถาบันฯ สนับสนุนการใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับ 
ผูก้ระท�าผิดหญิง ตามแนวทางที่ได้มีการก�าหนดไว้ในข้อก�าหนด
กรงุเทพและข้อก�าหนดโตเกียว โดยจดัเวทรีะดมสมองเพ่ือแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญ
จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรไม่แสวง 
ผลก�าไร ในการก�าหนดแนวทางการส่งเสรมิการใช้มาตรการทีม่ใิช่ 
การคุมขังส�าหรบัผูก้ระท�าผดิหญิง เพ่ือกระตุน้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ทุกฝ่าย ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้มาตรการดังกล่าว 
และยกระดบัการด�าเนินการเพ่ือขบัเคลือ่นการใช้ข้อก�าหนดกรงุเทพ 
ในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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VULNERABLE GROUPS
WOMEN & CHILDREN 

กลุ่มเปราะบาง : ผู้หญิงและเด็ก 
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ความรุนแรงต่อผู้หญิง 

(Violence against Women)

ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงนั้น เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาล�าดับต้นๆ  
ในประเด็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ สหประชาชาติได้ประมาณการ
ไว้ว่า กว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลกเคยผ่านประสบการณ์การถูกคุกคามหรือกระท�า 
ความรนุแรงทางเพศมาแล้ว* นอกจากนี ้ สถิติของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาตหิรือ 
UNICEF แสดงให้เห็นว่า เด็กหญิงประมาณ 120 ล้านคนทั่วโลก หรือ 1 ใน 10  
ต้องประสบกับการถูกบงัคบัให้มเีพศสมัพันธ์หรอืการกระท�าในลกัษณะทางเพศในช่วงชวีติ** 
ส�าหรับในประเทศไทย พบว่าทุกๆ 15 นาที จะเกิดคดีข่มขืน 1 คดี*** ดังน้ันจะเห็นได้ว่า 
ความรนุแรงท่ีเกิดขึน้กับผูห้ญิงเป็นความรนุแรงท่ีเกิดขึน้โดยเฉพาะเจาะจง จากอคติทางเพศ
และมนัียยะของการเหยียดเพศ ระหว่างชายและหญิงน่ันเอง 

อะไรคือความรุนแรงต่อผู้หญิง

ปฏิญญาสากลว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงของสหประชาชาติได้นิยามค�าว่า  
ความรนุแรงต่อผู้หญิง ไว้ว่า “การกระท�าใดๆ ทีเ่ป็นความรนุแรงทีเ่กิดข้ึนจากอคติทางเพศ 
เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผูห้ญิง รวมทัง้การขูเ่ข็ญ คกุคาม กีดกันเสรภีาพผูห้ญิง 
ทัง้ในพ้ืนที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว” จะเห็นได้ว่าความรุนแรงดังกล่าว ครอบคลุม 
ถึงความรุนแรงในทุกระดับและมิติของสังคม ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัว 
(การด่าทอ ทุบตี ท�าร้ายร่างกาย) กระท�าความรุนแรงทางเพศ (ข่มขืนกระท�าช�าเรา 
อนาจาร) การคุกคามทางเพศในสถานที่ท�างาน สถานศกึษา และการบังคับค้าประเวณี 
เป็นต้น 

1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลกเคยผ่าน

ประสบการณ์การถูกคุกคามหรือ

กระทำาความรุนแรงทางเพศ*

*www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-
violence-against-women/facts-and-figures

**www.unicef.org/publications/files/Hidden_in_
plain_sight_statistical_analysis_Summary_EN_2_
Sept_2014.pdf

***http://tdri.or.th/tdri-insight/rape-and-execute/

TIJ report Thai-edit color.indd   30 7/29/15   5:01 PM



31

จากสถิติปี พ.ศ. 2554 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ พบว่าความรุนแรงต่อผู ้หญิงนั้น มักกระท�าโดยบุคคลใกล้ชิด  
คนรู้จักคุ้นเคย รวมถึงสมาชิกในครอบครัว คดิเป็นประมาณร้อยละ 80 จากสถติดิงักล่าว

การขับเคลื่อนประเด็นยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

สถาบัน ฯ มุ่งสนับสนุนให้ผู้หญิงและเด็กหญิงสามารถเติบโตและด�าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภยั 
ปราศจากภัยคุกคามร้ายแรงอันเกิดจากอคติทางเพศ ดังนั้น จึงจัดท�าโครงการเพ่ือให้การ
ส่งเสริมและเสริมพลังแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่จะสามารถวิเคราะห์ 
ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าว จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการผลักดันนโยบายส�าคัญในอนาคต 

 

โครงการวจัิยและกิจกรรมต่างๆ ในด้านการยตุคิวามรุนแรงต่อผู้หญิงและเดก็หญิง

1. งานวิจัยด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง  

สถาบันฯ ร่วมกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิง 
แห่งสหประชาชาติ (UN Women) จัดท�าโครงการวิจัยในหัวข้อ ระบบยุติธรรมทางอาญา 
กับการตอบสนองต่อการข่มขืนและการกระท�าความรุนแรงทางเพศในประเทศไทย (The Trial 
of Rape : Understanding the Criminal Justice System Response to Sexual Violence 
in Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเข้าใจปัญหา อุปสรรค ตลอดจนบริบทของการจัดการ 
กับกรณีความรุนแรงทางเพศในกระบวนการยุติธรรม

ผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า แม้ในปัจจุบันเหตุคดีการใช้ความรุนแรงทางเพศมีแนวโน้ม 
ทีเ่พ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่สถิติของการเข้าแจ้งความคดีความรุนแรงทางเพศ กลบัไม่เพ่ิมสงูขึน้
ตามสถติดิงักล่าว นอกจากนัน้ จ�านวนคดีความรุนแรงทางเพศที่ได้มีการตัดสินลงโทษผู้กระท�า
ความผิดจนสิ้นสุดกระบวนการ ยกตัวอย่างเช่น คดีข่มขืน กระท�าช�าเรา กระท�าอนาจาร  
กลับไม่ได้มีจ�านวนเพ่ิมขึ้นในลักษณะแปรผันตามจ�านวนความรุนแรงท่ีมีแนวโน้ม ที่สูงข้ึน 
แต่อย่างใด

ดงัน้ัน รายงานวิจยัดงักล่าว จึงมุง่เน้นหาท่ีมา สาเหตแุละปัจจยัต่างๆ ท่ีท�าให้คดคีวามผดิเก่ียวกับเพศ 
หลดุออกจากกระบวนการยุติธรรม (attrition) ซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนา 
กระบวนการยุติธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง ท้ังน้ี พบว่ามีปัจจยั 
ส�าคัญหลายประการ ที่ท�าให้คดีความผิดเกี่ยวกับเพศหลุดออกจากกระบวนการยุติธรรม อาทิ

 การขาดความตระหนักรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ยุติธรรมเก่ียวกับความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ จนอาจเป็นการตอกย�้าและเป็นเหตใุห้ 
ผูเ้สยีหายรู ้สึกอับอาย โดยเฉพาะในข้ันตอนการรับแจ้งเหตุและด�าเนินการสืบสวน
สอบสวนเน่ืองจากเจ้าหน้าทีอ่าจมทัีศนคตแิละมมุมองท่ีท�าให้ผูถู้กกระท�าไม่กล้าแจ้งความ เช่น 
การทีเ่จ้าหน้าท่ีมกัมองว่าการข่มขนืจะเกดิขึน้กับผูห้ญิงบางประเภททีแ่ต่งตวัล่อแหลมทางเพศ 
 และมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น 
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 ประเทศไทยมีข้อจ�ากัดด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีรับแจ้งเหตุ  
และสบืสวนสอบสวน ซึง่อาจยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ 
ปฏิบตัต่ิอผูเ้สยีหายทีถู่กกระท�าความรนุแรงทางเพศอย่างเพียงพอ 
จึงท�าให้ปฏิบัติต ่อผู ้ เสียหายได้อย่างไม่เหมาะสมมากนัก 
เน่ืองจากคดคีวามผดิเก่ียวกับเพศถือเป็นประเดน็ท่ีมคีวามอ่อนไหว 
ด้านเพศภาวะ ซึ่งมีความเปราะบางและละเอียดอ่อนมาก

 ระยะเวลาการด�าเนินการที่ล่าช้าและยาวนาน โดยเฉลี่ยแล้ว
ระยะเวลาในการด�าเนินคดีจนจบถึงชั้นศาล ประมาณ 3 - 4  ปี  
ซึ่งเป ็นระยะเวลาท่ียาวนานและบั่นทอนก�าลังใจในการ 
ด�าเนนิคดขีองผูเ้สยีหาย เพราะการด�าเนนิคดีแต่ละขั้น มีค่าใช้จ่าย 
ค่อนข้างสูง เช่น ค่าเดินทางหรือค่าทนายความ นอกจากนั้น 
เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งวิถีชีวิตของผู้เสียหายเปลี่ยนแปลงไป 
จึงท�าให้ผู ้เสียหายบางคนตัดสินใจที่จะลืม สิ่งท่ีเคยเกิดขึ้น 
เพราะรู้สึกอับอายที่จะเล่าเรื่องที่ตนเคยประสบให้กับคู ่ครอง
หรือครอบครัวในปัจจุบันฟัง

 ข้อจ�ากัดของประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ยังคงมีบทบัญญัติที่ท�าให้ผู้เสียหายทีเ่ป็น 
ผูห้ญิงเสียเปรียบและมีช่องโหว่ที่เอื้อต่อการยอมความหรอื 
ถอนฟ้อง

 การขาดการประสานงานท่ีเป็นระบบ ระหว่างหน่วยงานหลัก 
ในกระบวนการยุติธรรม คือ ต�ารวจ อัยการ ศาล และหน่วยงาน
ที่มีส่วนเก่ียวข้องอื่นๆ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การ 
พัฒนาเอกชน ซึง่ท�าให้การด�าเนนิกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 
ไม่มปีระสทิธิภาพ บ่อยครัง้ความบกพร่องในการประสานงานและ 
ขาดระบบการรวบรวมข้อมูลได้เพยีงพอ คดีความจึงไม่ได้เข้าสู่ 
กระบวนการยุตธิรรมตัง้แต่แรก

 การขาดความรู ้ด ้านกฎหมายและสิทธิที่ พึงมีของผู ้หญิง 
และเด็ก ตลอดจนข้อจ�ากัดด้านความรู ้ความเชี่ยวชาญของ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

อคตเิรือ่งเพศในสงัคมไทย เช่น การโทษว่าเป็นความผดิของผูห้ญิง 
การมองว่าคดีข่มขืนเป็นเรือ่งเล็กน้อย หรอืหากมีการด�าเนินคด ี
ก็จะท�าให้ครอบครัวของผู้เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ

จะเหน็ได้ว่าสาเหตุท่ีท�าให้คดคีวามผดิทางเพศหลดุจากกระบวนการ 
ยุตธิรรมน้ัน สามารถเกิดข้ึนได้ตัง้แต่ก่อนการเข้าสูก่ระบวนการยุติธรรม  
และผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยส�าคัญที่จะน�าพาคดเีข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมได้เป ็นผลส�าเร็จขึ้นอยู ่ กับการท�างาน 
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ัน สถาบนัฯ จงึจดัประชมุ
ระดมความคดิเห็นในหัวข้อโครงการวิจยัข้างต้น (Research Validation 
Workshop) เพ่ือให้ผูเ้ชีย่วชาญ นักวิชาการ และผูบ้รหิารระดับสูง
ในกระบวนการยุติธรรมร่วมกันเสนอให้มีนโยบายทีช่ดัเจนเก่ียว
กับการด�าเนนิคดข่ีมขนืและคดีความรุนแรงทางเพศ โดยที่ประชุม
เสนอให้มีการเพ่ิมจ�านวนพนักงานสอบสวนหญิงในสถานีต�ารวจ 
ทัว่ประเทศและควรให้มกีารอบรมเรือ่งความละเอยีดอ่อนทางเพศสภาพ 
แก่เจ้าหน้าท่ีทุก  ๆ ฝ่ายในกระบวนการยุตธิรรม ตลอดจนให้มกีารส่งเสรมิ 
ความร่วมมือของชุมชนเพ่ือให้ผู้หญิงเข้าใจสิทธิของตนมีความรู้
เรือ่งกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมและช่องทางความช่วยเหลอืต่างๆ 
ของท้ังภาครัฐและประชาสังคม รวมทั้งสาระเรื่องการเสริมพลงั 
(empowerment) เพ่ือให้ผู้หญิงและเด็กหญิงสามารถยืนหยัดได้
อย่างแข็งแกร่งและย่ังยืนในสงัคม
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2. งานด้านการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงท่ีถูกกระท�า
ความรุนแรงทางเพศ 

ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยยังคงมี 
ให้เห็นอย่างต่อเนือ่งและนบัวันจะเพ่ิมความรนุแรงข้ึน โดยจะเห็นได้ 
จากสถิติการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกกระท�า
ความรุนแรง พบว่าในปี พ.ศ. 2550 มีผู ้หญิงและเด็กเข้ารับ 
การช่วยเหลือจากศูนย์พ่ึงได้เป็นจ�านวน 19,067 คน เฉลี่ยวันละ 
52 คน แต่ในปี พ.ศ. 2556 การกระท�าความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 
เป็น 31,866 คน หรือเฉลี่ย 87 คนต่อวัน 

อย่างไรก็ด ี แม้ว่าปัญหาความรนุแรงทางเพศจะมแีนวโน้มท่ีเพ่ิมมากขึน้ 
แต่ผู้ท่ีประสบกับความรุนแรงทางเพศมักเลือกท่ีจะไม่แจ้งต�ารวจ
หรอืน�าคดเีข้าสูก่ระบวนการยุตธิรรม โดยจากสถิตขิองส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติประจ�าปี พ.ศ. 2556 มบัีนทกึการแจ้งเหตคุดีความรนุแรง  
ทางเพศต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจเพียง 3,273 คดี เท่านัน้ ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะ 
ผูเ้สยีหายไม่กล้า กลวัเสยีชือ่เสยีง ขาดความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการ 
ยุติธรรม รวมไปถึงบริบทของสังคมที่มิได้เอื้ออ�านวยหรือส่งเสริม
ให้ผู้เสียหายกล้าออกมาแจ้งความ

ด้วยเหตุน้ี เมือ่ผูห้ญิงหรอืเดก็หญิงได้รับความรุนแรง คนเหล่านั้น
จ�าเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน และเสริมสร้าง 
ความเข้มแขง็ท้ังจากหน่วยงานในภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 
ตลอดจนสถาบันทางสังคมและชุมชน เ พ่ือให้ผู ้ ท่ี ถูกกระท�า 
ความรุนแรงพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

สถาบันฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของประเด็นปัญหาดังกล่าว 
จงึได้ด�าเนินการศกึษาวิจยัช่องทางการให้ความช่วยเหลอืผู ้ท่ีได้รับ 
ความรุนแรงทางเพศ โดยศึกษาถึงลักษณะเด่นและอุปสรรค  
ในการด�าเนินงาน รวมถึงภาพรวมของความรนุแรงทางเพศท่ีเกิดขึน้ 
ในปัจจุบัน อีกท้ังยังได้จัดท�าโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว ให้กับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมและผู้เสียหาย โดยจัดท�า คู่มือปฏิบัติการ (The Toolkit) 
ที่มีสือ่สร้างสรรค์ที่สามารถใช้ได้หลากหลายรปูแบบ เพือ่เป็นการให้
ข้อมูลท่ีควรทราบแก่บุคคลทั่วไป ผู้ถูกกระท�าความรุนแรง และ 
เจ้าหน้าทีป่ฏิบตักิาร ในประเด็นเก่ียวกับสทิธิของผูท่ี้ถูกกระท�าความ
รนุแรงทางเพศ บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ข้อกฎหมาย 
ที่ควรทราบ ซึง่การให้ข้อมลูเหล่านีน้อกจากจะเป็นการเสรมิพลงัให้
ผูห้ญิงแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง 
ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงท่ีถูกกระท�าความรุนแรง 
ทั้งในเรื่องบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานตนเอง รวมถึงบทบาท 
ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนถึงข้อควรค�านึงเมื่อต้อง 
ช่วยเหลือผู้ถูกกระท�าดังกล่าว โดยมีการเปิดตัวของกล่องคู ่มือ 
เชงิสร้างสรรค์นี้ เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันยุต ิ
ความรุนแรงต่อผู้หญิง
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ความรุนแรงต่อเด็กเป็นปรากฏการณ์ที่ข ้ามวัฒนธรรมและข้ามชนชั้นทางสังคม อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อเด็กจ�านวนมาก 
ในหลายพ้ืนที่ เด็กมีความเปราะบางต่อความรุนแรงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เป็นเรื่องยากมากท่ีจะทราบถึงภาพรวม 
ของสถานการณ์ความรนุแรงต่อเดก็ ข้อมลูจากยูนิเซฟประมาณการว่า มเีดก็มากกว่า 500 ล้านคนท่ัวโลก   ตกเป็นเหยือ่ความรนุแรง ซึง่ครึง่
หน่ึงในจ�านวนนัน้เป็นความรนุแรงทีเ่กิดขึน้ในครอบครวั* และองค์กรการค้าโลกรายงานว่า มีเดก็อายุต�า่กว่า 18 ปี ถึง 5.5 ล้านคน ถกูบงัคับ
ใช้แรงงาน **   

ในประเทศไทย จากการส�ารวจสถิตสิถานการณ์การกระท�าความรนุแรง 
ต่อเดก็และผูห้ญงิ โดยศนูย์ช่วยเหลอืสงัคม (OSCC) พบว่าตลอดปี 
พ.ศ. 2556 ได้ช่วยเหลือเด็กท่ีถูกกระท�ารุนแรง รวม 19,229 คน 
เทียบกับในปี พ.ศ. 2555 มีจ�านวน 9,803 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่
เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในจ�านวนนี้ 13,904 คน ถูกล่วง 
ละเมิดทางเพศ และ 4,256 คน ถูกท�าร้ายร่างกาย ***

หากจะพิจารณาถึงแนวนโยบายเพ่ือการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว 
ตลอดระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา จะพบว่าในประเทศไทยมกีฎหมาย
หลายฉบับท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองเด็ก เช่น พระราชบัญญัติ
คุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัตคิุม้ครองผูถู้กกระท�ารนุแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเดก็
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในบริบทความร่วมมอื
ระหว่างประเทศจะพบว่าประเทศไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลง
นานาชาติหลายฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  อนุสัญญา 
ว่าด้วยการขจดัแรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายท่ีสดุ (หมายเลขท่ี 182) 
และมบีนัทึกข้อตกลงนานาชาติเพ่ือความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศ 
เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึง่กฎหมายเหล่านีเ้ป็นพ้ืนฐานในการท�างาน 
ด้านการคุม้ครองเด็ก 

 

ความรุนแรงต่อเด็ก (Violence against Children) 

*    www.unicef.org/media/media_45451.html
**  www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_181961/lang--en/index.htm
*** www.phdb.moph.go.th/phdb/index.php?&p=1&type=3&t=3&id=26

การกระท�าความรุนแรงในเด็ก
จ�าแนกตามประเภทของการกระท�าความรุนแรง***

 

จิตใจ

การล่อลวงบังคับ
แสวงผลประโยชน์

ถูกทอดทิ้ง
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อย่างไรก็ตาม จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันปัญหา 
ความรุนแรงต่อเด็กเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี สาเหตุหน่ึง 
อาจเป็นเพราะสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในสังคม
ปัจจบุนัท่ีเปลีย่นแปลงไป เช่น หลายพ้ืนทีม่แีหล่งอบายมขุ สารเสพตดิ 
ธรุกจิบรกิารทางเพศ รวมถึงมีสื่อลามกอนาจารและสื่อความรนุแรง
ซึง่ปัจจยัเหล่านีล้้วนเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้เกิดการกระท�าความรนุแรง 
ต่อเด็ก และถือเป็นอุปสรรคส�าคัญที่ส ่งผลต่อการแก้ปัญหา 
ในภาพรวม 

นอกจากน้ี ยังไม่รวมถึงความรุนแรงท่ีเกิดกับเด็กซึ่งอยู่ในระหว่าง
การเข้าสูก่ระบวนการยุติธรรม เพราะจากรายงานข้อมลูสถานการณ์
ความรนุแรงของประเทศไทย พบว่าหลายจังหวัดไม่มกีารร้องทุกข์ 
ในคดทีีเ่ก่ียวกับความผิดทางเพศ โดยสาเหตหุลกัมาจากการทีผู่ถู้ก
กระท�าความรนุแรง หรอื ผูเ้สยีหายไม่ร้องทุกข์ หรอื แจ้งความด�าเนิน
คดกัีบผูก้ระท�าผดิ เป็นผลให้ไม่มกีารน�าตวัผูก้ระท�าผดิมาด�าเนินคดี 

ทัง้นีอ้าจมาจากปัจจยั ดงัน้ี

 กระบวนการในการสอบสวนในชัน้ต�ารวจ อยัการและการสบืพยาน 
ในชัน้ศาล ต้องมกีารเล่าข้อเทจ็จรงิท่ีเกิดข้ึนหลายครัง้ เปรยีบเสมอืน 
การถูกกระท�าซ�้า (revictimization) ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�า 
ไม่ต้องการด�าเนินคดี

 แม้จะมีกฎหมายท่ีให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ท้ังภาครัฐและองค์กร
เอกชนเข้าแทรกแซงและช่วยเหลือได้เมื่อเกิดปัญหา ตลอดทั้ง 
มีการจัดตั้งและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบต่อปัญหานี้
โดยตรง แต่การช่วยเหลอืเป็นไปในลกัษณะสหวิชาการท่ีเป็นการ
ท�างานประสานงานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน ซึ่งอาจยงัไม่
สามารถก่อให้เกดิผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

โดยผู้ถูกกระท�าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและผู้หญิง 
ซึ่งนับวันจะมีอายุน้อยลง และผู้กระท�าส่วนใหญ ่
จะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวหรือเป็นคนที่รู้จัก 

 ผู ้เสียหายและครอบครัวไม่ประสงค์ด�าเนินการทางกฎหมาย 
เนื่องจากความอับอายและความกังวลว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียง  

 เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมบางส่วนอาจขาดความเข้าใจ
อย่างเพียงพอถึงประเด็นอันอ่อนไหวด้านเพศภาวะ ท่ีเกีย่วกับ
ปัญหาการใช้ความรนุแรงต่อเด็กและผูห้ญิง เน่ืองจากมุ่งหวังผล
ทางกฎหมายและการแสวงหาพยานหลักฐานทางคดีเป็นหลัก  
จงึอาจมไิด้ค�านงึถึงเรือ่งของการฟ้ืนฟูเยียวยาสภาพร่างกายและ
จติใจของผูเ้สยีหายทีเ่ป็นเด็กและผูห้ญิง

สถาบันฯ จึงพยายามด�าเนินการเพ่ือก�าหนดแนวทางการปฏบิตั ิ
ท่ีครอบคลุมและบูรณาการส�าหรับการด�าเนินงานในด้านดังกล่าว 
เพ่ือรับมือกับความท้าทายนี้
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“ [The Model Strategies] will send a strong and unequivocal political message 
that we, the international community, do not tolerate any form of violence 
against children, that we believe in change from business as usual, and that 
we are ready to engage to make the world a better place for our children. ”
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

การขับเคลื่อนงานด ้ านการยุติความรุนแรงต ่อเด็ก 

ที่ เข ้าสู ่กระบวนการยุติธรรม

โครงการยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติ 
ว่าด้วยการยุติความรนุแรงต่อเดก็ในสาขาการป้องกันอาชญากรรม 
และความยุติธรรมทางอาญา (Model Strategies and Practical 
Measures on the Elimination of Violence against Children in 
the Field of Crime Prevention and Criminal Justice)

สบืเนือ่งจากการประชมุหารอือย่างไม่เป็นทางการเรือ่งการดแูลเดก็ 
ในกระบวนการยุตธิรรม ซึง่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิาภา 
ที่ทรงด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุตธิรรมทางอาญา สมยัท่ี 21 ได้ทรงเข้าร่วม 
การเปิดตัวรายงาน “Joint Report of OHCHR, UNODC and 
SRSG on Violence against Children on Prevention of and 
Responses to Violence against Children within the Juvenile 
Justice System” และในที่ประชุมรับรองร่างข้อมติของออสเตรีย 
เรื่อง Human Rights in the Administration of Justice, in 
Particular Juvenile Justice และตกลงให้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์
ต้นแบบในประเด็นดังกล่าว

ประเทศไทยจึงได้ขออาณัติจากสหประชาชาติในการเป็นเจ้าภาพ 
จัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Open-ended Intergovernmental 
Expert Group Meeting to Develop a Draft Set of Model 
Strategies and Practical Measures on the Elimination 
of Violence against Children in the Field of Crime Prevention 

and Criminal Justice ระหว่างวันท่ี 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2557  
โดย UNODC, UNICEF, OHCHR, Special Representative of 
the UN Secretary General on Violence against Children  
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันเจรจายกร่างต้นแบบยุทธศาสตร ์
ดงักล่าว เพ่ือเป็นแนวทาง น�าไปปรับใช้ในการปฏิบัติของประเทศ
ต่างๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดแูลและให้ความช่วยเหลอืและ
ป้องกันความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ประเทศสมาชกิสหประชาชาติ 
28 ประเทศ หน่วยงานของสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ 
องค์การไม่แสวงหาก�าไร และหน่วยงานอื่นๆ จ�านวนกว่า 90 คน 

การประชุมครั้งน้ี ได้มีการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ในแต่ละ
หัวข้ออันถือเป็นสาระส�าคัญ รวมถึงมกีารหารอือย่างกว้างขวางใน
ประเด็นต่างๆ อาทิ การก�าหนดค�านิยามของค�าศัพท์เฉพาะ
ความหลากหลายของกฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
ความสอดคล้องของแนวทางตามร่างยุทธศาสตร์กับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(The Convention on the Rights of the Child – CRC) ซึ่งผู้แทน
จากประเทศต่างๆ ได้แก่ ปากีสถาน  อียิปต์  อิหร่าน  ฟิลิปปินส์  
และจอร์แดน ได้เสนอแนะแนวคิดเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ เช่น  
การให้ค�านิยามประเด็นหลักต่างๆ ของร่างยุทธศาสตร์ฯ ให้มี
ความชัดเจนย่ิงขึ้น  
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นอกจากนี ้ สถาบนัฯ ยังเตรยีมการจดัฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้ยุทธศาสตร์ 
ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการยุติความรุนแรง 
ต่อเดก็ในสาขาการป้องกันอาชญากรรม และความยุตธิรรมทางอาญา 
ของสหประชาชาติ  ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 เพ่ือเป็น 
การสนับสนุนและผลักดันให้เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม
นานาประเทศมีความเข้าใจ ท้ังในด้านข้อกฎหมายตามร่าง
ข้อมติดังกล่าว รวมถึงตระหนักถึงความส�าคัญในการแก้ปัญหา
เรื่องความรุนแรงต่อเด็กอย่างเป็นรูปธรรม

โดยร่างแผนยุทธศาสตร์นี้แบ่งเป็นสามส่วน คือ 

 ยุทธศาสตร์ป้องกันทั่วไป

 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในการตอบสนองต่อคดีความรุนแรงต่อเด็ก

 ยุทธศาสตร์การป้องกันและตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กท่ีเกิดภายในกระบวนการยุติธรรม 

ทัง้นี ้ ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้รับการรบัรองจากคณะกรรมาธกิาร
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและยุตธิรรมทางอาญา สมยัท่ี 23 แล้ว 
และจะน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสมชัชาสหประชาชาตเิพ่ือให้การรบัรอง
ในช่วงปลายปี

นบัแต่นัน้มา สถาบนัฯ จงึมุง่มัน่ในการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา
เรือ่งเด็กในกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด เพราะเล็งเห็นว่าเดก็ 
ถือเป็นกลุ่มเปราะบางและมักตกเป็นเหย่ือของความรุนแรงและ
อาชญากรรมในรปูแบบต่าง  ๆแม้กระทัง่เดก็ท่ีเข้าสูก่ระบวนการยุตธิรรม 
ก็สามารถเป็นเหย่ือของความรนุแรงได้เช่นกัน จงึได้พยายามก�าหนด
แนวทางตามร่างยุทธศาสตร์ดงักล่าว เพ่ือแก้ปัญหาโดยจดัท�าข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานปฏิบัติที่เก่ียวข้องได้รับทราบ  
เพือ่น�าไปปรบัประยุกต์ใช้
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สถาบันฯ ให้ความส�าคัญกับปัญหาด้านการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง โดยเฉพาะ 
ในประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายให้เป็นระบบและการผสาน 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ เช่น ข้อมูล
ของเหย่ือ ข้อมูลของผู้กระท�าผิด ความสัมพันธ์ระหว่างเหย่ือกับผู้กระท�าผิด และแนวโน้ม 
ของการค้ามนุษย์ มีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิงในการก�าหนดนโยบายเพ่ือปราบปราม
และต่อต้านอาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บทบาทของสถาบันฯ เก่ียวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์มีอยู่ด้วยกันสองส่วนหลักๆ คือ 
การบรูณาการข้อมลูส�าหรบัการเขยีนรายงานด้านการด�าเนนิคดค้ีามนษุย์ ซึง่ประเทศไทยเสนอ
ต่อสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 และการส่งเสริมประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน
และด�าเนินคดีค้ามนุษย์ รวมถึงยังมีกิจกรรมในการยกระดับความสัมพันธ์และการประสาน
งานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย ดังนี้

 ร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจัดประชุมทวิภาคีด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างไทย
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต
และก�าหนดจัดอีกครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม 2557  ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษจัดการประชุมทวิภาคีด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันท่ี 18 - 20 สิงหาคม 2557 
ณ จังหวัดชลบุรี

 ร่วมกบัส�านกังานกจิการและโครงการในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ส�านักงานต่างประเทศ และส�านักงานอัยการสูงสุดจัดการสัมมนา 
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอัยการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์” ให้แก่พนักงานอัยการระดับ
อธิบดีและรองอธิบดีโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2557 ณ จังหวัดชลบุรี

การค้ามนุษย์  

Human Trafficking
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 ร่วมกับส�านักงานศาลยุติธรรม และส�านักงานว่าด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) จัดท�า
โครงการสัมมนาผู ้พิพากษาระหว่างประเทศ ในเรื่องบทบาท 
ของผูพิ้พากษาในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที ่27 - 28 
ตุลาคม 2557 ณ ประเทศอิสราเอล 

 
ทั้งนี้ จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดเป็นรูปธรรม ดังนี้
 

สนับสนุนให้มีการปรับปรุงรูปการเขียนรายงานในภาพรวม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในส่วนท่ีเก่ียวกับการด�าเนินคดีให้มี  
ความชัดเจนมากขึ้น

 
ส ่งเสริมการประสานความร ่วมมือกันอย่างใกล้ชิดย่ิงขึ้น 
ในหมู ่ผู ้รับผิดชอบระดับสูงและผู ้เชี่ยวชาญในกระบวนการ 
ยุติธรรมของไทย ได้แก่ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงาน 
อัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�านักงานศาลยุติธรรม 
ส�านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ส�านักงานป้องกัน 
และปราบปรามการทจุรติในภาครฐั รวมถึงกระทรวงแรงงาน

 
 

กระชบัความสมัพันธ์และประสานงานระหว่างหน่วยงานบงัคบัใช้
กฎหมายของไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

บทบาทของสถาบันฯ เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย ์
มีอยู่ด้วยกันสองส่วนหลักๆ คือ  

การบูรณาการข้อมูลส�าหรับการเขียนรายงาน 
ด้านการด�าเนินคดีค้ามนุษย์ และการส่งเสริมประสิทธิภาพ 

ในการสืบสวนสอบสวนและด�าเนินคดีค้ามนุษย์
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การเตรยีมการจดัการประชุมสหประชาชาติ

ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมยัที ่13 
 นอกจากนี้ ยังได้แปลค�าพิพากษาคดีค้ามนุษย์ท่ีน่าสนใจ 

ส่งให้กับ UNODC เพ่ือสนับสนุนการจดัท�าฐานข้อมูลด้านคดี
ทางกฎหมาย (Case Law Database) รวมถึงด�าเนนิโครงการ
น�าร่องในการส�ารวจและเก็บข้อมลูด้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 
(Trafficking in Persons Data Collection: Pilot Study in Thailand) 
เพ่ือน�าวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพในการเก็บข้อมลู วิเคราะห์ถึงธรรมชาติ 
และขอบเขตของการค้ามนุษย์ มาทดลองและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
ทางวชิาการระหว่างประเทศสอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติ 
โดยมกีารก�าหนดกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ผูเ้ชีย่วชาญและผูป้ฏิบติั 
ในกระบวนการยตุธิรรมท่ีมปีระสบการณ์เชงิลกึด้านการค้ามนุษย์
ในประเทศไทย รวมถึงผู้กระท�าความผิด ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว 
จะถูกตีพิมพ์เผยแพร่ใน UNODC Global Report on 
Trafficking in Person ต่อไป

นบัเป็นอกีก้าวหนึ่งของสถาบนัฯ ที่มีบทบาทส�าคัญในการมุ่งเน้น 
การพัฒนางานและมุ่งสร้างภาคเีครอืข่ายในการสนบัสนุนหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์
อย่างเป็นรูปธรรม  
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การเตรยีมการจดัการประชุมสหประชาชาติ

ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมยัที ่13 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา (United Nations Congress on 
Crime Prevention and Criminal Justice) มีก�าหนดจัด
ประชุมทุก 5 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ สภาพปัญหา ก�าหนด
ทิศทางและนโยบายและแนวทางการปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับ 
การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เป็นการชมุนุมกันของผูก้�าหนดนโยบาย ผูเ้ชีย่วชาญทางวิชาการ 
และภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในประเด็น
ดังกล่าว ทั้งมิติภายในประเทศและมิติประเทศ โดยที่ประเทศ
สมาชิกองค์การสหประชาชาติจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เพื่อเป็นเจ้าภาพ 

ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม 
และความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 11 โดยกระทรวงยุติธรรม 
ร ่วมกับส�านักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบการเตรียมการ  
ด้านพิธีการและสารัตถะ ซึ่งด�าเนินการประสบผลส�าเร็จ 
เป็นอย่างดี ผู ้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ ล้วนพึงพอใจใน
การเป น็เจา้ภาพของประเทศไทย และมติของที่ประชุมครั้งนั้น 
ซึ่งเรียกว่า ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)  
มี เนื้ อหาซึ่ ง เป ็นประโยชน ์ในการก�าหนดแนวนโยบาย 
ทางด้านการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความร่วมมือ 
ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศต่อมา

ส�าหรับในปีน้ี ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (General 
Assembly) ได้มีข้อมติท่ี 65/230 รับรองข้อเสนอของรัฐบาล
กาตาร์ ในการเสนอการเป็นเจ้าภาพจัดการประชมุสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
สมัยที่ 13 ระหว่างวันที่ 12-19 เมษายน 2558  ณ กรุงโดฮา  
รฐักาตาร์ โดยมหัีวข้อหลกัของการประชมุครัง้นี ้คอื “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”

จากความส�าเร็จของประเทศไทยที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการ 
ประชุมดงักล่าว ประกอบกับความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างประเทศไทย 
และรัฐกาตาร์ สถาบันฯ จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนในรายละเอียดด้านสารัตถะในการเป็นเจ้าภาพ 
การประชุมและช่วยเตรียมความพร้อมในการเจรจาร่าง 
ปฏญิญาโดฮา (Doha Declaration) แก่ผู ้แทนรัฐกาตาร ์
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วยการประชุม 
เชิงปฏิบัติการในประเทศไทย 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 23 
กุมภาพนัธ์ - 1 มีนาคม 2556 วันที่ 18 - 20 มกราคม 2557 และ 
วันที ่30 - 31 ตลุาคม 2557 รวมท้ังยังส่งผูแ้ทนไปเข้าร่วมประชมุ
เตรยีมการในลักษณะเดียวกัน ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ และ 
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียอีกด้วย 
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นอกจากนี ้สถาบนัฯ ยังมบีทบาทส�าคัญในการประชมุเตรยีมการ
ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกฯ (Asia and Pacific Regional 
Preparatory Meeting for the Thirteenth United Nations 
Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) ซึง่จดัขึน้ 
ณ กรงุเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาก�าหนดท่าทีร่วมระดบัภมิูภาค 
ท่ีมต่ีอหวัข้อการประชมุสหประชาชาต ิ โดยในระหว่างการประชมุ 
คณะผูแ้ทนไทยได้ให้ความส�าคญักับประเดน็เรือ่งอาชญากรรม 
ข้ามชาติ โดยเฉพาะความเชือ่มโยงกับการลกัลอบค้ายาเสพติด 
และอาชญากรรมทีม่กี�าไรสงูแต่มคีวามเสีย่งต่อการถูกด�าเนนิคดตี�า่ 
การปกป้องพยานในคดอีาญา รวมถึงประเด็นเรือ่งหลกันิตธิรรม
และสทิธิมนุษยชนศกึษาเป็นส�าคญั   

อกีทัง้ ในการประชมุสมยัที ่13 ในเดอืนเมษายน 2558 ท่ีจะถึงนี้ 
สถาบนัฯ จะร่วมจดัประชมุเชงิปฏิบติัการ หวัข้อที ่1 ว่าด้วยเรือ่ง 
“บทบาทของมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการป้องอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ในการ
สนบัสนนุกระบวนการยุติธรรมทีม่ปีระสทิธิภาพ ความเสมอภาค 
และเคารพต่อมนุษยธรรม รวมทัง้ประสบการณ์ด้านการตอบสนอง 
ต่อความต้องการจ�าเพาะของผูห้ญิงและเดก็ ในบรบิทการปฏบิตั ิ
ต่อผูก้ระท�าความผดิและการกลบัคนืสูส่งัคมของผูก้ระท�าผดิ” 

ซึง่ในส่วนของการเตรยีมการน้ัน สถาบนัฯ ได้ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมประชุม 
ณ สถาบนัการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบตัต่ิอผูก้ระท�าผดิ 

ของสหประชาชาตภิาคพ้ืนเอเชียและตะวนัออกไกล (UNAFEI) 
กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ระหว่างวันท่ี 11 -13 มถุินายน 
2557 และการประชมุ ณ ส�านกังานสถาบนัราอลู วอลเลนเบร์ิก 
(Raoul Wallenberg Institute – RWI) เมอืงลนุด์ ประเทศ
สวีเดน วันที่ 23 ตุลาคม 2557  ซึ่งสถาบันฯ ได้ร่วมแลก
เปลีย่นข้อมลูกับหน่วยงานผู้จัด และเครือข่ายสถาบันสมทบ 
แห่งสหประชาชาต ิ(PNIs) ร่วมพิจารณาขอบเขตเน้ือหาและรายชือ่ 
วิทยากรท่ีเหมาะสมในแต่ละหัวข้อ ท้ังนี้ พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิตยิาภา ทรงรบัค�ากราบทูลเชญิเพ่ือกล่าวปาฐกถา 
พิเศษ ในฐานะ Keynote Speaker และ ดร.กิตตพิงษ์ กิตยารกัษ์ 
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายในหวัข้อผูต้้องขงัหญิง 
ในเรือนจ�า โดยเน้นประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของไทย  
ถือเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
PNIs อืน่ๆ ด้วย

ย่ิงไปกว่าน้ัน สถาบนัฯ ยังมแีผนท่ีจะจดักิจกรรมคูข่นาน (Ancillary 
Meeting) ในหัวข้อด้านกระบวนการยุติธรรมและการป้องกัน 
อาชญากรรมทางอาญา รวมถึงการจัดนทิรรศการแนะน�าและ 
น�าเสนอผลงานของสถาบนัฯ ในธีมเก่ียวกับหลกันิตธิรรมในบรบิท
ของกระบวนการยุตธิรรมและการป้องกันอาชญากรรมทางอาญา 
ที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุม สมัยที่ 13 ซึ่งจะ 
มส่ีวนช่วยตอกย�า้บทบาทเชิงรกุของสถาบนัฯ ในเวทีน้ีได้เป็นอย่างดี  
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โครงสร้างการบริหารงาน  

 Organizational Structure
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คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

ผู้อ�านวยการสถาบันฯ

รองผู้อ�านวยการสถาบันฯ

หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit

ผู้เชี่ยวชาญ

โครงสร้างสถาบันฯ

44
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ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ

เมษายน 2556 - มิถุนายน 2556
ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

มิถุนายน 2556 - กรกฎาคม 2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์ุ

นายวิทยา สุริยะวงค์ ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุลนายรอยล จิตรดอน

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit
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ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

มกราคม 2555 - ปัจจุบัน
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

มกราคม 2555 - ปัจจุบัน

นายวิรัช ชินวินิจกุล

ตุลาคม 2552 - กันยายน 2556 
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง

ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

มกราคม 2555 - กันยายน 2556
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

ตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557
นายตระกูล วินิจนัยภาค

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน

อัยการสูงสุด

เลขาธิการศาลยุติธรรม

ปลัดกระทรวง

การต่างประเทศ

ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม

กรรมการโดยตำาแหน่ง
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นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

ตุลาคม  2555 - ปัจจุบัน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

ตุลามคม  2555 - ปัจจุบัน
ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

นายอดิศักด์ิ ภาณุพงศ์

ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน
นายนัทธี จิตสว่าง

ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน

ผู้อำานวยการสถาบันฯ รองผู้อำานวยการสถาบันฯ

(รักษาการ)
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นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที
กันยายน 2555 - พฤษภาคม 2557

ดร. พิเศษ สอาดเย็น
กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน

พันต�ารวจตรี ธฤตวัน วนาพัทธ์
กันยายน 2555 - เมษายน 2557

นายวัลลภ นาคบัว
เมษายน  2557 - ปัจจุบัน

นายวิพล กิติทัศนาสรชัย
พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน

ผู้อำานวยการสำานัก

สำานักกิจการต่างประเทศ 

และประสานนโยบาย

โครงการส่งเสริม 

และพัฒนาองค์ความรู้ 

ด้านหลักนิติธรรมภายในประเทศ

สำานักบริหาร

ผู้อำานวยกลุ่มโครงการ
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รายงานทางการเงิน

  Financial Report
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย:บำท 

2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 156,537,283.99 281,644,743.98 

รายได้ค้างรับ 0.00 393,353.44 

ลูกหนี้เงินมัดจ�า 0.00 1,270,684.80 

ลูกหนี้ระยะสั้น 14,972,347.02 15,099,556.39 

วัสดุคงเหลือ 284,578.71 416,542.44 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.00 0.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 171,794,209.72 298,824,881.05

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 75,754,287.67 11,558,756.24 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 74,299.70 46,657.86 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 75,828,587.37 11,605,414.10 

รวมสินทรัพย์ 247,622,797.09 310,430,295.15

หมายเหตุ  งบการเงินนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย:บำท 

2557 2556

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 306,390.81 1,192,527.82 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.00 113,501.35 

เงินรับฝากอื่น 256,254.17 78,633.43 

เงินประกันอื่น 497,132.80 377,079.00 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.00 0.00 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,059,777.78 1,761,741.60 

รวมหนี้สิน 1,059,777.78 1,761,741.60 

สินทรัพย์สุทธิ 246,563,019.31 308,668,553.55

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน 98,962,500.00 98,962,500.00 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 147,600,519.31 209,706,053.55 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 246,563,019.31 308,668,553.55

หมายเหตุ  งบการเงินนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หมายเหตุ  งบการเงินนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย:บำท

2557 2556

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้

รายได้จากเงินอุดหนุน 109,087,500.00 274,824,699.23

รายได้อื่น 2,642,783.66 1,289,276.24 

รวมรายได้ 111,730,283.66 276,113,975.47

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 9,880,930.00 8,124,572.00 

ค่าตอบแทน 11,660,310.00 0.00

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0.00 8,546,764.81 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 4,904,212.22 

ค่าใช้สอย 134,223,409.90 0.00

ค่าวัสดุ 1,095,970.13 0.00

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 0.00 18,712,510.70 

ค่าสาธารณูปโภค 1,590,704.99 670,656.38 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 8,393,492.88 979,928.80 

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 6,991,000.00 24,469,282.91 

ค่าใช้จ่ายอื่น 0.00 0.00

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 173,835,817.90 66,407,927.82 

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน (62,105,534.24) 209,706,047.65

ต้นทุนทางการเงิน

รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่าย (62,105,534.24) 209,706,047.65

หมายเหตุ  งบการเงินนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย:บำท

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

รายได้เงินอุดหนุน-ทุนประเดิม (ฝากธนาคาร)      0.00 98,962,500.00 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (62,252,543.24)     209,706,047.65

รายการปรับกระทบรายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย   7,413,564.08 979,928.80 

เงินรับฝากอื่น     177,620.74 78,633.43 

เงินประกันอื่น     120,053.80 377,079.00 

เจ้าหนี้ระยะสั้น     (886,137.01) 1,192,527.82 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     (113,501.35) 113,501.35 

หัก ลูกหนี้เงินมัดจ�า   1,270,684.80 (1,270,684.80)

ลูกหนี้ระยะสั้น     274,209.37 (15,099,556.39)

วัสดุคงเหลือ     131,963.73 (416,542.44)

รายได้ค้างรับ     393,353.44 (393,353.44)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน (53,470,722.64)    294,230,080.98

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (ครุภัณฑ์) (71,636,737.35) (12,585,342.90)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (71,636,737.35) (12,585,342.90)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (125,107,459.99) 281,644,738.08

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด 281,644,738.08 5.91

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 156,537,283.99 281,644,743.99

หมายเหตุ  งบการเงินนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หมายเหตุ  งบการเงินนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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การก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน

สถาบันฯ ได้ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ คณะอนุกรรมการและคณะท�างานไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส เป็นไป
ตามแนวทางการบรหิารองค์การมหาชนที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด โดยไม่มกีารให้ผลประโยชน์ตอบแทนอืน่แก่คณะกรรมการบรหิารสถาบนัฯ 
เช่น โบนัส ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดการก�าหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานของสถาบันฯ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การก�าหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท�างานของสถาบันฯ

ค่าเบี้ย
ประชุม

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
(ตั้งตำมแนวทำงกำรบริหำรองค์กำรมหำชน 

และ มติคณะกรรมกำร ตำมมติกำรประชุมครั้งที่ 
2/2555 ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2555)

คณะท�างาน
(ตั้งโดยระเบียบพัสดุ และ 

ระเบียบจ้ำงที่ปรึกษำ  
ตำมประกำศ และ  
มติคณะกรรมกำร)

ประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ช่วย
เลขานุการ

ประธาน อนุกรรมการ เลขานุการ 
และผู้ช่วย

ต้องจำ้งเกิน 2 ล้ำนบำท

15,000 12,000 12,000 8,000 7,500 6,000 6,000 2,000
กรรมการ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

สถาบันฯ มีการก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ล่วงหน้าและน�าเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบในการประชุมแต่ละครั้ง  
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ในปีงบประมาณ 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ รวมท้ังสิ้น 11 ครั้ง โดยมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า  
เพ่ือให้กรรมการทุกท่านได้พิจารณาเอกสารและข้อมูลก่อนในการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง โดยการประชุมทุกครั้ง 
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ สามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเสรีและเปิดเผย และฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการจดบันทึกรายงาน 
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 

รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบรหิารสถาบนัฯ
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5555

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการดังนี้

ครั้งที่

8/
25

56

9/
25

56

1/
25

57

2/
25

57

3/
25

57

4/
25

57

5/
25

57

6/
25

57

7/
25

57

8/
25

57

9/
25

57 จ�านวนทีเ่ข้าประชุม

วันที่

4/
11

/5
6

26
/1

2/
56

28
/0

1/
57

25
/0

2/
57

31
/0

3/
57

24
/0

4/
57

29
/0

5/
57

24
/0

6/
57

30
/0

7/
57

28
/0

8/
57

22
/0

9/
57

ครั้ง ร้อยละ

กรรมการโดยตำาแหน่ง

1. เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม

นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง 3 3 3 3 3 3 3 3 3

นายสิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์ (ผู้แทน) 3 3 11/11 100

2. อัยการสูงสุด

นายอรรถพงศ์ ใหญ่สว่าง 3 3 3 3 3 3 3

นายตระกูล วินิจนัยภาค 3 3 3 10/11 90.9

3. ปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 3 3 3 3 3 3 3

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ (รักษาการ) 3 3 3 10/11 90.9

4. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ (ผู้แทน) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10/11 90.9

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายรอยล จิตรดอน 3 3 3 3 3 3 3 3 8/11 72.7

6. นายวิทยา สุริยะวงค์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10/11 90.9

7. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 3 3 3 3 3 3 3 3 8/11 72.7

8. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11/11 100

9. ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11/11 100

10. ผูอ้�านวยการสถาบนัเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(กรรมการและเลขานุการ)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10/11 90.9

รวมจ�านวนกรรมการฯผู้เข้าร่วมประชุม 9/10 8/10 10/1010/10 8/10 9/10 10/10 9/10 9/10 9/10 8/10

ร้อยละ 90 80 100 100 80 90 100 90 90 90 80
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คณะผู้จัดท�ำ
นางสาวสุดารักษ์ สุวรรณานนท ์
นางสาวชมพูนุท ทองสุโชติ 
นายพงษ์รัฐ   ศรีหรั่งไพโรจน์ 
นางสาวชนกานต์ เพชรพลอย
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