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สารจากประธาน
“ งานของเราเป็นเหมือนสะพานเชื่อม
ที่สนับสนุนการน�ำแนวความคิดระดับสากล
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพ
ของการอ�ำนวยความยุติธรรมในทุกสังคม ”

นายตระกูล วินิจนัยภาค

ประธานกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

นเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ
ก้TIJามุว่งมัสู่น่ปทีีท่จี่ะเป็3 สถาบั
นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการวิจัย
และพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรม ที่ มี ภ าคี ค วามร่ ว มมื อ
ทั้งในประเทศ ในภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ

งานของเราเป็ น เหมื อ นสะพานเชื่ อ มที่ ส นั บ สนุ น การน� ำ
แนวความคิดระดับสากลไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ ประสิทธิภาพของการ
อ�ำนวยความยุตธิ รรมในทุกสังคม เราปฏิบตั งิ านใกล้ชดิ กับองค์กร
ของสหประชาชาติรวมทั้งเครือข่ายสถาบันสมทบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ในด้านความยุติธรรมทางอาญาและการพัฒนา โดยเน้นหนัก
ที่การปฏิบัติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด และกลุ ่ ม ผู ้ เ ปราะบางในสั ง คม
อันสอดคล้องกับจุดเริม่ ต้นของสถาบันฯ ซึง่ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงาน
ที่ จ ะอนุ วั ติ ข ้ อ ก� ำ หนดสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต ่ อ
ผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำ
ผิดหญิงหรือ Bangkok Rules อันเป็นการสานต่อความส�ำเร็จ
ส�ำคัญของประเทศไทย ภายใต้การน�ำของพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในปีงบประมาณ 2557 ภารกิจส�ำคัญหนึง่ ในงานหลายด้านของเรา
คือการเสริมสร้างหลักนิติธรรมด้วยความเชื่อที่ว่า จะช่วยสร้าง
ความสงบสุขเรียบร้อยและปลอดภัยในสังคม ซึง่ เป็นสภาพแวดล้อม
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการพัฒนาที่ต่อเนือ่ งยัง่ ยืนในทุกมิติ สถาบันฯ ได้จดั
การประชุมเสวนาระดับนานาชาติในหัวข้อดังกล่าว ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
และผูน้ ำ� ระดับสูงจากหลายประเทศได้เข้าร่วม เพือ่ เน้นย�ำ้ ความส�ำคัญ
ของการรวมเอาหลั ก นิ ติ ธ รรมและงานด้ า นความยุติธรรมไว้
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เป็นส่วนหนึ่งในวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ ภายหลัง
ค.ศ. 2015 และเป็ น โอกาสแนะน� ำ สถาบั น ฯ ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง
ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ผมรูส้ กึ สำ�นึกใน
พระกรุณาธิคณ
ุ ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิตยิ าภา
ที่ ไ ด้ ป ระทานแนวพระดำ�ริ แ ละแนวนโยบายในเรื่อ งต่ า งๆ
ร่วมทั้งทรงมีบทบาทในงานกิจกรรมสำ�คั ญ ๆ ของสถาบันฯ
อย่างสมำ�เสมอ ทั้งยังต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
ทุกท่านทีม่่ สี ว่ นสนับสนุนงานของเรา กระผมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จอย่างยิง่
ทีไ่ ด้รว่ มเป็นทีมบริหารสถาบันใหม่ทเ่ี ข้มแข็ง ซึง่ จะเติบโตขึน้ เป็นหลัก
สำ�คัญหนึ่งในการพัฒนางานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ของประเทศไทย และภูมภิ าคนีต้ อ่ ไป

(นายตระกู ล วิ นิ จ นั ย ภาค)
			
ประธานกรรมการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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สารจากผู้อำ�นวยการ
Elimination of Violence against Children in the Field
of Crime Prevention and Criminal Justice System
ซึ่งเชื่อได้ว่าจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่นานาชาติจะน�ำไปเป็น
แนวทางการพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ ต อบสนองเหตุ
ความรุนแรงต่อเด็กได้ดียิ่งขึ้น
ส�ำหรับงานหลักเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิด เราได้ดำ� เนินงาน
หลายอย่างเพือ่ เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนือ่ งในปีหน้า เรามีแผน
ทีจ่ ะเริม่ การศึกษาวิจยั ในหลายประเด็นประกอบด้วยการเก็บข้อมูล
ผู้ต้องขังหญิงทัง้ ในประเทศไทยและประเทศฟิลปิ ปินส์ การศึกษา
เปรียบเทียบอัตราโทษระหว่างผูก้ ระท�ำผิดหญิงและชาย รวมถึง
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บแนวทางการบ� ำ บัดผู้กระท�ำผิดที่ติด
ยาเสพติดในประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน

นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

ผู้อ�ำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
เพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ
สถาบั
น
เป็นองค์การมหาชน ทีเ่ กิดขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันฯ

เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2554 มีวตั ถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญคือการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อก�ำหนดสหประชาชาติว่าด้วย
การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง และมาตรการที่ มิ ใ ช่ ก ารคุ ม ขั ง
ส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิง หรือ Bangkok Rules รวมถึงส่งเสริม
มาตรฐานข้อก�ำหนดสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และศึกษา
วิจัยหาองค์ความรู้แนวนโยบายเพื่อการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทั้งในประเทศและภูมิภาค
เพื่อมุ่งสู้เป้าหมายคือการเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ในปีนี้ สถาบันฯ ได้ผลักดันงาน
ทีม่ คี วามส�ำคัญหลายด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริมหลักนิตธิ รรม
และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการพัฒนาภายหลังปี
ค.ศ. 2015 โดยเราได้จดั ประชุมเสวนาระดับนานาชาติ The Bangkok
Dialogue on the Rule of Law: Investing in the Rule of
Law, Justice and Security for the Post-2015 Development
Agenda ทัง้ ยังได้เริม่ โครงการส่งเสริมหลักนิตธิ รรมภายในประเทศ
เพื่อพัฒนาจิตส�ำนึกการรักความยุ ติ ธรรมในสั ง คม ส่ ง เสริ ม
ความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อสร้างประสิทธิภาพและความเชื่อมั่น
ในระบบงานกระบวนการยุติธรรมไทย
การส่งเสริมสิทธิและขจัดความรุนแรงในกลุ่มเด็กและผู้หญิง
เป็นงานอีกด้านที่เราให้ความส�ำคัญ โดยการด�ำเนินงานนั้น
ได้พยายามมองรอบด้ า นให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ผู ้ ห ญิ ง และเด็ก
ทัว่ ไปในสังคมและผูห้ ญิงและเด็กทีจ่ ำ� เป็นต้องเข้าสูก่ ระบวนการ
ยุตธิ รรมในสถานะต่างๆ ซึง่ อาจประสบปัญหากับระบบวิธปี ฏิบตั ิ
ที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ กลุ ่ ม เปราะบาง เราได้ มี ส ่ ว นในการผลั ก ดั น
UN Model Strategies and Practical Measures on the

นอกจากนี้ เรายังมีแผนจะพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านมาตรการลงโทษที่ไม่ใช่
การคุมขัง เพื่ อ ส่ งเสริ มการพั ฒ นาศั ก ยภาพในด้ า นดังกล่าว
แก่กระบวนการยุติธรรมไทยและประเทศในภูมิภาค
จะเห็นได้ว่า สถาบันฯ เน้นการท�ำงานกับเครือข่ายทั้งภายใน
และต่างประเทศ บนปณิธานทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพให้ได้มาตรฐาน
เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล นอกจากเพือ่ บรรลุเป้าหมายในการ
เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาการกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคอาเซียน ยังเป็นการวางรากฐาน
ส�ำหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันสมทบแห่ง
สหประชาชาติ (Programme Network Institutes - PNIs)
ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย
ผมรู ้ สึ ก ส� ำ นึ ก ในพระกรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระเจ้ า หลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นอย่างยิ่ง ด้วยพระบารมีที่ทรง
เป็ น องค์ ป ระธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษของสถาบันฯ
ท�ำให้เราได้ปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามส�ำคัญต่างๆ และขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ รวมถึงท่านผูบ้ ริหารหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เป็นภาคีของเราทั้งภายในและต่างประเทศ
ทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ และสนับสนุน ในการด�ำเนินงานทุกด้านด้วยดี
ตลอดมา และท้ายทีส่ ดุ นีข้ อขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทุกคนทีไ่ ด้ทมุ่ เทร่วมกันจนท�ำให้สถาบันเล็กๆ ของเราสามารถ
ปฏิบัติงานจนบรรลุผลส�ำเร็จได้เกินความคาดหมาย

(นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์)
ผู้อำ� นวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ความเป็นมา
About TIJ
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เกี่ยวกับสถาบันฯ
สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ
Thailand Institute of Justice (TIJ) จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
13 มิถุนายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัย และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุตธิ รรมทางอาญา เชือ่ มโยง
แนวคิดตามหลักสากลสูก่ ารปฏิบตั ใิ นระดับประเทศ และในภูมภิ าค
อาเซียน
ภารกิจส�ำคัญของสถาบันฯ ประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้เกิด
การอนุวัติ “ข้อก�ำหนดกรุงเทพ” หรือ ข้อก�ำหนดสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิง และมาตรการทีไ่ ม่ใช่การคุมขัง
ส�ำหรับผูก้ ระท�ำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริม
มาตรฐานสหประชาชาติอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและ
ผูห้ ญิงในกระบวนการยุตธิ รรม อีกทัง้ ยังท�ำหน้าทีข่ บั เคลือ่ นประเด็น
ส�ำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิตธิ รรม การพัฒนา
สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมัน่ คง
สถาบันฯ ถือเป็นองค์การมหาชนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาล แต่ปฏิบตั งิ านขึน้ ตรงกับคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
ซึง่ ประกอบไปด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญในหลายแขนง และผูบ้ ริหารองค์กรต่างๆ
ในกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแล และก�ำหนดนโยบาย
กรอบยุทธศาสตร์ แผนงานของสถาบันฯ และมีพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ทรงเป็นประธานกรรมการทีป่ รึกษาพิเศษ
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วิสัยทัศน์
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ด้านการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักนิติธรรมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา

พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารอนุวตั ขิ อ้ ก�ำหนดสหประชาชาติวา่ ด้วย
การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ งและมาตรการที่ มิ ใช่ ก ารคุ ม ขั ง หรื อ
ข้อก�ำหนดกรุงเทพ รวมถึงมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและหน่ ว ยงานในกระบวนการ
ยุตธิ รรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการปฏิบตั ติ ามหลักนิตธิ รรม
สอดรับกับมาตรฐานสากล รวมถึงให้ความรูแ้ ละโอกาสแก่ประชาชน
ผูม้ ีส่วนได้เสีย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันสมทบแห่งสหประชาชาติ
(Programme Network Institute - PNIs) รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือ
ในกรอบอาเซียน
ศึกษา วิจัย รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม
มาตรฐานและบรรทัดฐานของ สหประชาชาติดา้ นการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ
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แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เผยแพร่และส่งเสริมการน�ำมาตรฐาน
และบรรทั ด ฐานของสหประชาชาติ ด ้ า นการปฏิ บั ติ ต ่ อ
ผู ้ ก ระท�ำ ผิ ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ข้ อ ก�ำ หนดกรุ ง เทพ
ไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ศึ ก ษา วิ จั ย รวบรวมและพั ฒ นา
องค์ความรู้ รวมถึงข้อมูลสถิตดิ า้ นหลักนิตธิ รรม การป้องกัน
อาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตาม
หลักนิตธิ รรม และมาตรฐานสากลต่างๆ ในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

งานด้านผู้หญิงและเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สถาบันฯ ส่งเสริมการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนโดยเน้นกลุม่ ประชากร
ทีม่ คี วามเปราะบาง โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญา โดยเน้นการส่งเสริมการอนุวตั ขิ อ้ ก�ำหนดกรุงเทพ
และการขจัด ความรุ น แรงต่ อเด็ กและผู ้ ห ญิ ง ในกระบวนการ
ยุติธรรม

แผนงานหลัก

งานพั ฒ นาข้ อ มู ล วิ ช าการเพื่ อการก�ำ หนดนโยบาย
สถาบันฯ เป็นตัวกลางในการน�ำหลักการ มาตรฐานและบรรทัดฐาน
สากลมาสู่การปฏิบัติ จึงมุ่งสนับสนุนให้การก�ำหนดนโยบาย
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
หลักฐานทางวิชาการและสถิติที่มีคุณภาพ
“หลักนิติธรรม” กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สถาบันฯ ตระหนักว่าหลักนิตธิ รรม กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความเชือ่ มัน่ ของประชาชน เป็นปัจจัยทีเ่ กีย่ ว
เนือ่ งกันที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในภาพรวม จึงด�ำเนินงาน
เพือ่ เสริมสร้างหลักนิติธรรมในสังคม ผ่านการพัฒนาศักยภาพ
และการเผยแพร่ความรูแ้ ละการปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพกฎกติกา
ของสังคมผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มเยาวชน

11

TIJ report Thai-edit color.indd 11

7/29/15 5:00 PM

12

TIJ report Thai-edit color.indd 12

7/29/15 5:00 PM

ผลงานหลัก
Highlights

TIJ report Thai-edit color.indd 13

7/29/15 5:00 PM

MAI NST RE AM ING

THE RULE OF LAW
การสนับสนุนส่งเสริมหลักนิติธรรม

TIJ report Thai-edit color.indd 14

7/29/15 5:00 PM

ความส�ำคัญและปัญหาของหลักนิติธรรมในสังคมไทย
ผ่านมา สังคมไทยมักกล่าวอ้างถึงหลักนิติธรรมในระดับนามธรรมเท่านัน้ โดยถูกน�ำมาใช้
ทีเพือ่ ่อวดอ้
างหรือบ่งชี้ว่านโยบาย การกระท�ำ และค�ำวินิจฉัยของที่เกี่ยวข้องกับระบบยุตธิ รรม
ของไทย มีความถูกต้องชอบธรรม เพื่อช่วยค�้ำจุนความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่ผู้มีอ�ำนาจต้องการ
ให้ผู้คนเชื่อถือและศรัทธา แต่ในปัจจุบัน สังคมโลกให้ความส�ำคัญกับหลักนิติธรรมในมิติ
ครอบคลุมถึงประเด็นด้านการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การปกครอง มิใช่เพียงข้ออ้างหรือค�ำพูดเชิงนามธรรมอีกต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นที่ปรากฏ
ในประเทศที่พัฒนาแล้วว่า ประเทศเหล่านั้นล้วนได้มีการปลูกฝังแนวคิดการปฏิบตั ติ ามหลัก
นิตธิ รรม การมีกติกาและกลไกจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐให้อยูภ่ ายใต้ระบบของการตรวจสอบและถ่วงดุล
การบริหารรัฐกิจทีม่ คี วามโปร่งใสและไม่มกี ารทุจริตประพฤติมชิ อบ และการใช้อำ� นาจรัฐทีต่ งั้ อยู่
บนพืน้ ฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน จะท�ำให้ประชาชนเชื่อถือและมั่นใจในความเท่าเทียม
กันภายใต้กฎหมาย หลังจากที่ สถาบันฯ ประสบความส�ำเร็จในการเป็นสะพานเชือ่ มโยงไทย
ไปสู่บรรทัดฐานและมาตรฐานสากลในเรื่องที่เกี่ยวกับความยุติธรรมในเวทีสหประชาชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติต่อกลุ่มเปราะบางในสังคม
จึงได้เล็งเห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องเริ่มปลูกฝังหลักนิติธรรมให้เกิดและเติบโตขึ้นอย่างแท้จริง
ในสังคมไทย ภายใต้แนวคิดที่จะท�ำให้เรื่องของหลักนิติธรรมเป็นกระแสหลักในการพัฒนา
ทุกมิติ (Mainstreaming the Rule of Law)
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“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
ในระดับระหว่างประเทศ ตั้งแต่สหประชาชาติได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) นานาประเทศได้ให้ความส�ำคัญต่อวาระการพัฒนา โดยมุ่งเน้น
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพอนามัย โดยเป้าหมายดังกล่าว จะถึงก�ำหนดสิ้นสุดลง
ในปีนี้ จึงได้เริ่มมีกระบวนการหารือเพื่อก�ำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (Post2015 Development Agenda) โดยเริ่ ม จาก Rio+20 ในปี พ.ศ. 2555 ผู ้ น� ำ ประเทศ
สมาชิ กสหประชาชาติได้เห็นชอบให้เป้าหมายของการพัฒนามุ่งเน้นที่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็ น ส� ำ คั ญ
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น (Sustainable Development) จะสามารถด�ำ เนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพนั้น จ�ำเป็นต้องมีพื้นฐานสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพื้นฐานเชิงสังคมที่ยึดถือหลักนิติธรรม และมีระบบยุติธรรมที่อ�ำนวยความเป็นธรรม
ได้อย่างเสมอภาค ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับความสงบสุข
ปลอดภัยในสังคมอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หลายๆ ประเทศจึงเห็นพ้องที่จะส่งเสริม
และผลักดันหลักนิตธิ รรมและงานด้านความยุตธิ รรมเป็นส่วนหนึง่ ของเป้าหมายการพัฒนา
ส�ำหรับประเทศไทย การผลักดันหลักนิติธรรมในสังคม ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาประเทศโดยรวมทั้งในสังคมและเศรษฐกิจ เพราะหลักนิติธรรมจะช่วยสร้าง
สังคมทีม่ กี ติกาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม อันจะก่อให้เกิดเสถียรภาพและความมัน่ คง
ในระยะยาว
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1. การเสวนาระดั บ นานาชาติ ว ่ า ด้ ว ยหลั ก นิ ติ ธ รรม :
Bangkok Dialogue on the Rule of Law
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ทรงตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการส่งเสริมการน�ำหลักนิติธรรมมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
สถาบันฯ จึงน้อมรับพระด�ำริและร่วมกับส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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” ขึน้
เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
ซึง่ การเสวนาดังกล่าว มีความส�ำคัญในฐานะทีป่ ระเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
การจัดเวทีระดับนานาชาติทมี่ ผี น้ ู ำ� และผูเ้ ชีย่ วชาญระดับโลกจากประเทศต่างๆ
ร่วมเสวนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและองค์ความรูเ้ กีย่ วกับความส�ำคัญ
ของหลักนิตธิ รรมกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ สมอภาคและความมั่นคงยั่งยืน

งานดังกล่าวมีผเู้ ข้าร่วมประมาณ 200 คน ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ คณะทูตานุทตู ตลอดจน ภาคประชาสังคม
ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ ง ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ช าวไทย
การเสวนาในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงจุดยืนของรัฐบาลไทยในการส่งเสริม
หลักนิติธรรม เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม
และเป็นกลาง อันจะน�ำมาซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยตระหนักว่าหลักนิติธรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อการเสริมสร้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทีย่ งั่ ยืนในทุกมิติ ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน สร้างสันติภาพ และความมัน่ คงระหว่างประเทศ
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2. กิจกรรมคู่ขนานในระหว่างการประชุมคณะท�ำงานว่าด้วย
เป้าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น สมัยที่ 8
สถาบันฯ ได้จดั กิจกรรมคูข่ นานในระหว่างการประชุมคณะท�ำงานว่าด้วย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สมัยที่ 8 (The 8 th Session of the
Open Working Group on Sustainable Development Goals)
เมื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ณ ส� ำ นั ก งานสหประชาชาติ
นครนิวยอร์ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นานาชาติตระหนักถึง
ความส�ำคัญของหลักนิตธิ รรมต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด้วยการผลักดัน
ให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน ค.ศ. 2015 บรรจุเป้าหมาย
และตั วชี้ วั ด หลักนิติธรรมไว้เป็นการเฉพาะด้วย นอกจากนี้ ยังได้
ใช้โอกาสนี้ในการน�ำเสนอสาระส�ำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม (Bangkok Dialogue
on the Rule of Law) และเปิดตัวรายงานฉบับย่อของการเสวนาดังกล่าว
เป็นครั้งแรกด้วย
การจัดกิจกรรมนี้ มีผแู้ ทนจากประเทศสมาชิกและองค์กรภาคประชาสังคม
กว่า 50 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับแนวทาง
ในการผลักดันประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในแง่มมุ ต่างๆ โดยทีป่ ระชุมล้วนเห็นพ้องถึงความส�ำคัญของการส่งเสริม
ให้หลั กนิ ติ ธ รรมเป็ น สิ่ ง ที่ จับต้ องได้ แ ละมี ผ ลในทางปฏิบัติ มากกว่า
เป็นเพียงหลักการที่ถูกอ้างอิงในระดับนามธรรมเท่านั้น
ทั้งนี้ แม้วา่ ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติภายหลัง
ค.ศ. 2015 จะยังมิได้ก�ำหนดและระบุถึงตัวชี้วัดด้านหลักนิติธรรมไว้
เฉพาะเจาะจงตามที่มุ่งหวัง แต่สถาบันฯ จะยังคงมุง่ มัน่ ด�ำเนินโครงการ
และกิ จ กรรมเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งดั ช นี ชี้ วั ด ด้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรมและ
กระบวนการยุตธิ รรม เพื่อให้เป็นเครื่องมือของประชาชนในการติดตาม
ประเมินภาวะและคุณภาพเกี่ยวกับความเป็นธรรมและความยุติธรรม
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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3. โครงการสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยและกระบวนการ
ภาคประชาสั ง คมเพื่ อ การปฏิ รู ป อย่ า งยั่ ง ยื น
สถาบันฯ ก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ด้านการปฏิรปู ระบบยุตธิ รรมและการปฏิรปู ประเทศไทย โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 ที่มุ่งเน้นการศึกษา วิจัย พัฒนา และรวบรวม
องค์ ค วามรู ้ ข้ อ มู ล และสถิ ติ ด ้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรม การป้ อ งกั น
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และยุทธศาสตร์
ข้อที่ 3 ทีม่ งุ่ เน้นการเผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักนิตธิ รรม
มาตรฐานและบรรทั ด ฐานของสหประชาชาติ ด ้ า นการป้ อ งกั น
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงได้ด�ำเนินงาน
ด้านการปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิรูประบบยุติธรรม โดยการ
จัดท�ำโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม
ภายในประเทศขึ้นและได้รับเกียรติจาก ดร.กิ ต ติ พ งษ์ กิ ต ยารั ก ษ์
มาเป็ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการดั ง กล่ า วโดยเริ่ม ด� ำ เนิ น งานตั้ ง แต่
เดือ นกุมภาพั น ธ์ 2557 เพื่ อประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ รวมทั้งมีส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้างเครื อ ข่ายความร่วมมือ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเข้าร่วมเครือข่าย “เดินหน้าปฏิรูป” (Reform
Now Network - RNN) และการด�ำเนินโครงการร่วมกับส�ำนักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development
Programme – UNDP)
3.1 การปฏิรูปประเทศ
สถาบันฯ มีบทบาทส�ำคัญในเครือข่าย RNN ซึง่ เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
ทีม่ อี งค์ประกอบจากภาคส่วนและฝ่ายต่างๆ และมีความเป็นกลาง
ในการด�ำเนินงานด้านสารัตถะ ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะยกร่างแนวทาง
การปฏิ รู ป ผ่านการประชุมหารือเพือ่ ร่วมกันก�ำหนดกรอบประเด็น
ปัญหาที่สมาชิกเห็นพ้องว่าควรด�ำเนินการปฏิรปู ก่อน เช่น ด้านการ
แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และมีการ
จัดท�ำร่าง “โครงร่างเอกสาร” ในการประมวลข้อเสนอโจทย์ปญ
ั หา
และแนวทางปฏิรปู ฉบับประชาชน เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการบรรจุขอ้ มูล
และความคิดเห็นที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูป

นอกจากนี้ ภาคีสมาชิกในเครือข่ายฯ ยังได้จดั เวทีรบั ฟังความคิดเห็น
จากประชาชนในพื้ นที่ ต่ า งๆ และจั ดกิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น การมี
ส่วนร่วมเชิงบวกต่อการปฏิรปู และการสร้างความปรองดองภายใน
ประเทศ ทีเ่ ป็นกิจกรรมทีต่ อ้ งจัดควบคูก่ นั และส่งเสริมซึง่ กันและกัน
ทัง้ นี้ ในด้านกระบวนการท�ำงาน เนือ่ งจากปัจจุบนั ประเทศไทยก�ำลัง
อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง มีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
จึงน่าจะเป็นโอกาสทีด่ ี ทีโ่ ครงการจะช่วยเชือ่ มประสานความร่วมมือ
จากภาคประชาสั ง คมให้ มี ส ่ ว นร่ ว มกั บ การปฏิ รู ป ประเทศ
ตามความเหมาะสม
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3.2 การปฏิรูประบบยุติธรรม
สถาบันฯ ได้ด�ำเนินงานร่วมกับส�ำนักงาน UNDP อย่างใกล้ชิด
ในการแลกเปลี่ ยนองค์ ค วามรู ้ เพื่อ หาแนวทางศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาในระบบยุติธรรมไทยและสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูประบบ
ยุติธรรม โดยการออกแบบและสร้างเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ระบบและวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมสถิ ติ แ ละบริ ห ารข้ อ มู ล
รวมทั้ ง จั ด ท� ำ ตั ว ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ทางอาญาของไทย โดยยึดแนวทางจาก The United Nations
Rule of Law Indicators (First edition: Criminal Justice
Indicators) และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีส่ ามารถน�ำมาปรับใช้ได้กบั บริบท

ประเทศไทย รวมถึงการศึกษาแนวทางในการน�ำเอาตัวชี้วัดดังกล่าว
มาผูกโยงกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน หรือ KPI ของหน่วยงานต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดการสัมมนาระดับประเทศโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิรูประบบยุติธรรมและการจัดท�ำตัวชี้วัดจากสหประชาชาติ
นักวิชาการและนักปฏิบตั จิ ากประเทศต่างๆ มาแลกเปลีย่ นประสบการณ์
และความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติของไทยอีกด้วย

4. กิจกรรมการสัมมนาเยาวชนนิติธรรม
สถาบันฯ ให้ความส�ำคัญกับการปลูกฝังคุณค่าของหลักนิตธิ รรมแก่เยาวชนของชาติ โดยได้จดั โครงการประกวดเรียงความในหัวข้อ “กฎหมายเป็นใหญ่
สังคมไทยเป็นธรรม (?)” เพือ่ เป็นโครงการน�ำร่องสูก่ ารคัดกรองนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 21 ปี เข้าร่วมการสัมมนา
เยาวชนนิติธรรม เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของหลักนิติธรรมในสังคมไทย
ในกลุม่ เยาวชน โครงการดังกล่าว มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 297 คน จากทั่วประเทศ และผ่านการคัดเลือกทั้งสิน้ 42 คน โดยเมื่อวันที่
25 มิถนุ ายน 2557 เยาวชนผูผ้ า่ นการคัดเลือกได้เข้าร่วมกิจกรรมและการสัมมนา “เยาวชนนิตธิ รรม” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึง่ สถาบันฯ คาดหวังว่าเยาวชนกลุม่ นีจ้ ะเป็นเมล็ดพันธุช์ นั้ ดีสำ� หรับการสร้างเครือข่าย เพือ่ ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้สงั คมไทย
เป็นสังคมทีเ่ คารพในหลักนิตธิ รรมต่อไป
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THE BANGKOK RULES:

PROMOTING STANDARDS AND NORMS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

ข้ อ ก�ำหนดกรุ ง เทพ : การส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและบรรทั ด ฐาน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ผู้ต้องขังหญิงและปัญหาจากการใช้โทษจ�ำคุก
ผู ้ ต้ อ งขั งหญิ ง ถื อเป็นประชากรกลุ่มน้อยในกระบวนการยุติธรรม เมื่ อ เที ยบกั บผู้ต้องขังชาย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ประชากรผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ในอัตราที่สูงกว่าผู้ต้องขังชายหลายเท่า
รายงานสถิตกิ รมราชทัณฑ์ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีผตู้ อ้ งขัง
ทัว่ ประเทศทัง้ สิน้ 322,998 คน โดยเป็นผูต้ อ้ งขังหญิง จ�ำนวน 46,615 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 14
ของผูต้ อ้ งขังทัง้ หมด นอกจากนี้ หากพิจารณาสถิตผิ ตู้ อ้ งขังหญิงต่อจ�ำนวนประชากร แล้วจะพบว่า
ประเทศไทยมีสดั ส่วนผูต้ อ้ งขังหญิงสูงสุดในโลก หรือ 71 คนต่อประชากร 100,00 คน
สาเหตุทผี่ หู้ ญิงกระท�ำความผิดมีความหลากหลายและซับซ้อน โดยลักษณะความผิดของผูห้ ญิง
ส่วนมากมักเป็นความผิดเล็กน้อยและไม่รนุ แรง สถิตกิ รมราชทัณฑ์แสดงให้เห็นว่าผูต้ อ้ งขังหญิง
ในประเทศไทยกว่าร้อยละ 82 กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รองลงมาเป็นความผิด
เกีย่ วกับทรัพย์ ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ผูก้ ระท�ำความผิดหญิงส่วนมากไม่ใช่ผท้ ู ม่ี คี วามโหดร้ายโดยสันดาน
การเพิม่ จ�ำนวนประชากรผูต้ อ้ งขังหญิงน�ำไปสูป่ ญ
ั หาในการบริหารงานในเรือนจ�ำหลายประการ
อาทิ ลักษณะทางกายภาพของเรือนจ�ำและการดูแลที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้าน
ของเพศหญิง ความแออัดในเรือนจ�ำ และความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ เป็นต้น
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ความเป็นมาของข้อก�ำหนดกรุงเทพ
ความพยายามอย่างต่อเนือ่ งของประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจ�ำนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีความสนพระทัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับผูห้ ญิงและเด็กในกระบวนการยุตธิ รรม โดยเมือ่ ครัง้ เสด็จเยีย่ มชมและ
ประทานสิง่ ของแก่ผตู้ อ้ งขังหญิงและเด็กติดผูต้ อ้ งขัง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง
จึ ง เกิ ด เป็ น แรงบั น ดาลพระทั ย ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชากร
กลุม่ เปราะบางเหล่านี้
เมือ่ พ.ศ. 2549 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ทรงมีพระด�ำริ
ให้จัดตั้งโครงการก�ำลังใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ดูแลด้านสุขภาพ และให้การสนับสนุนด้านจิตใจแก่ผตู้ อ้ งขังหญิงทัง้ ในขณะ
จ�ำคุกและภายหลังได้รบั การปล่อยตัว โดยมุง่ เน้นการให้โอกาสผูต้ อ้ งขังหญิง
ในการกลับคืนสู่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งที่ยังขาดแคลนเพื่อให้
ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ดูแลเด็กติดผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
และการพัฒนาทักษะในการท�ำงานภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนส่งเสริม
ให้สังคมไทยเข้าใจปัญหาของผู้ที่เคยท�ำผิดพลาดที่ต้องการโอกาส
ที่จะเริ่มต้นใหม่

สาเหตุที่ผู้หญิงกระท�ำความผิด
มีความหลากหลายและซับซ้อน
แต่ลักษณะความผิดส่วนมาก
มักเป็นความผิดเล็กน้อย
และไม่รุนแรง

ความส�ำเร็จของโครงการก�ำลังใจน�ำไปสูก่ ารจัดตัง้ โครงการ Enhancing
Lives of Female Inmates (ELFI) หรือ โครงการจัดท�ำข้อเสนอในนาม
ประเทศไทยเพือ่ ผลักดันให้เป็นข้อก�ำหนดสหประชาชาติวา่ ด้วยการปฏิบตั ิ
ผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจ�ำ โดยโครงการดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุน
ให้มีมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดหญิง
เป็นการเฉพาะ
แนวคิดการผลักดันข้อก�ำหนดกรุงเทพ ตัง้ อยูบ่ นหลักการทีว่ า่ ผูต้ อ้ งขังหญิง
และผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นหญิงมีความต้องการเฉพาะทีต่ า่ งไปจากผูต้ อ้ งขังชาย
โดยทัว่ ไป ซึง่ เรือนจ�ำในประเทศต่างๆ มักถูกออกแบบขึน้ โดยมิได้คำ� นึง
ถึงความต้องการเฉพาะด้านของผูห้ ญิง อาทิ สุขอนามัยของผูต้ อ้ งขังหญิง
ในเรือนจ�ำ และการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง ท�ำให้การดูแลผู้ต้องขังหญิง
ในหลายประเทศยั ง ขาดความละเอียดอ่อนด้านเพศสภาพ ฉะนั้ น
จึงควรทีจ่ ะต้องมีมาตรฐานส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านราชทัณฑ์ ในการปฏิบตั ติ อ่
ผูต้ อ้ งขังกลุม่ นี้
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ภายใต้โครงการ ELFI ประเทศไทยใช้ยุทธศาสตร์การทูตเชิงรุก
ผ่านการเจรจาโน้มน้าวและแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการจั ด ท� ำ ข้ อ ก� ำ หนดสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต ่ อ
ผู้ต้ องขั ง หญิ ง ในเรื อนจ�ำและมาตรการที่ มิ ใช่ ก ารคุ มขั ง ส�ำ หรั บ
ผูก้ ระท�ำความผิดหญิง เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี โดยข้อก�ำหนดดังกล่าว
ได้รบั แรงสนับสนุนอย่างดีในเวทีสหประชาชาติ จนในทีส่ ดุ ทีป่ ระชุม
สมัชชาสหประชาชาติ สมั ย ที่ 65 ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รอง เมื่ อวันที่
21 ธั น วาคม 2553 และเพื่ อให้ เกี ยรติ แ ก่ ป ระเทศไทยในฐานะ
ผู้ผลักดันจึงเรียกชื่อย่อของข้อก�ำหนดนี้ว่า “ข้อก�ำหนดกรุงเทพ”
หรือ “the Bangkok Rules”

การด�ำเนินงานของสถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
เพือ่ ส่งเสริมการอนุวตั ขิ อ้ ก�ำหนดกรุงเทพ
การรับรองข้อก�ำหนดกรุงเทพโดยสหประชาชาติเป็นเพียงก้าวแรก
ของความส�ำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจ�ำและ
ผูก้ ระท�ำผิดหญิงทั่วโลก และเพื่อต่อยอดความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
ในการส่งเสริมการน�ำข้อก�ำหนดกรุงเทพ ไปปรับใช้ในประเทศต่างๆ
รัฐบาลได้จัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่ง คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การอนุวตั ขิ อ้ ก�ำหนดกรุงเทพ ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
โดยทีผ่ า่ นมาสถาบันฯ ได้มกี ารด�ำเนินการด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์
สถาบันฯ ร่วมมือกับส�ำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and
Crime – UNODC) จั ด การประชุ ม นานาชาติ เ พื่ อ สร้ า งเวที
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ความรู ้ ร ะหว่ า งกลุ ่ ม ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านราชทั ณ ฑ์
ต่างประเทศ อาทิ:
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การประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดสหประชาชาติส�ำหรับการปฏิบัติต่อ
ผูต้ อ้ งขังหญิงและมาตรการทีม่ ใิ ช่การคุมขังส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิดหญิง
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19 - 21
กุมภาพันธ์ 2556
การประชุมผู้เชี่ยวชาญสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซี ยน) เพื่ อการพั ฒ นาหลั กสู ต รในการฝึ ก อบรม
ตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ระหว่าง
วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2556
นอกจากนี้ ยังได้รเิ ริม่ โครงการเสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ตามข้อก�ำหนดกรุงเทพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มภารกิจ
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย ในการน�ำข้อก�ำหนดดังกล่าว ไปเป็นแนวทาง
ในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงและผูก้ ระท�ำผิดหญิงภายในประเทศ

โดยได้ดำ� เนินการในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2557 ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วม
กว่า 400 คน จากทัง้ ส่วนกลางและภูมภิ าค ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต
2. ด้านการศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้
สถาบันฯ ได้ริเริ่มโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำ
และการอนุวตั ขิ อ้ ก�ำหนดกรุงเทพในประเทศไทย” โดยความร่วมมือ
กับผู้เชี่ยวชาญต่ า งประเทศ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในคณะผู้เชี่ยวชาญ
ที่ยกร่างข้อก�ำหนดกรุงเทพ ในการเก็บข้อมูลในเรือนจ�ำ 6 แห่ง
เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ อาทิ ลักษณะความผิด ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการกระท�ำความผิดของผู้หญิงผิด และผลกระทบ
จากการถูกคุมขังที่มีต่อผู้หญิงและครอบครัว
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ซึ่ งการศึ ก ษาวิ จั ย ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งตามข้ อ ที่ 67-69
แห่ ง ข้ อ ก�ำ หนดกรุ งเทพ ที่ ส ่ ง เสริ มให้ ป ระเทศต่ า งๆ พั ฒนาการ
ศึ ก ษาวิ จั ย และข้ อ มู ล องค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ที่ ม าและการกระท� ำ
ความผิดของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำ โดยมุ่งหวังจะขยายขอบเขต
การวิ จั ย ลั ก ษณะนี้ ให้ ครอบคลุ มประเทศอื่ นๆ ในกลุ ่ ม ภู มิ ภ าค
อาเซี ย น โดยปี หน้ า จะเริ่ มด�ำ เนิ นการในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์
นอกจากนี้ ยังได้จัดท�ำสารคดีสั้นเรื่อง “Putting the Bangkok
Rules into Practice” เพื่อสะท้อนความส�ำคัญของการอนุวัติ
ข้อก�ำหนดกรุงเทพ โดยน�ำเสนอมุมมองของผูป้ ฏิบตั จิ ากภูมภิ าคต่างๆ
และแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการน� ำ เอาข้ อ ก� ำ หนดกรุ ง เทพ
ไปปรั บ ใช้ แ ละได้ ร ่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปฏิ รู ป การลงโทษสากล
(Penal Reform International – PRI) จัดท�ำและเผยแพร่คู่มือ
ส�ำหรับผู้ป ฏิ บั ติ ง านที่ ส� ำ คั ญ 2 รายการ ได้แก่ คู ่ มื อ แนวทาง
การอนุ วัติตามข้ อ ก�ำ หนดกรุ งเทพ (Guidance Document on
the UN Bangkok Rules) และดั ช นี วั ด การด� ำ เนิ น การตาม
ข้อก�ำหนดกรุงเทพ (Index of Implementation of the Bangkok
Rules)
3. ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
สถาบันฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศเพื่อเป็นภาคีในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
การปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดโดยยึดหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ซึง่ กิจกรรมทีผ่ า่ นมา ได้แก่ การจัด
ประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ การศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรม
คูข่ นานระหว่างการประชุมสหประชาชาติ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือ
ที่ส�ำคัญ อาทิ ส�ำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime –
UNODC) และเครือข่ายสถาบันสมทบของสหประชาชาติ (Programme
Network Institutes – PNIs)
กิจกรรมระหว่างประเทศทีส่ ำ� คัญ คือ การประชุม IPPF Colloquium
2014 ในหัวข้อ Women in Prison: The Bangkok Rules and Beyond
ระหว่างวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
ซึง่ จัดร่วมกับมูลนิธปิ อ้ งกันอาชญากรรมและการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิด
ระหว่างประเทศ (International Penal and Penitentiary
Foundation – IPPF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
เกีย่ วกับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำ และการอนุวัติข้อก�ำหนดกรุงเทพ
ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรเอกชนระหว่าง
ประเทศ ผูท้ รงคุณวุฒิด้านอาชญาวิทยาและผู้ดำ� รงต�ำแหน่งส�ำคัญ
ในหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมจากทัว่ โลก
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4. ด้านการส่ งเสริ มการใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับ
ผู้กระท�ำความผิดหญิง
สถาบั น ฯ สนั บ สนุ น การใช้ ม าตรการที่ มิ ใ ช่ ก ารคุ ม ขั ง ส� ำ หรั บ
ผูก้ ระท�ำผิดหญิง ตามแนวทางที่ได้มีการก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนด
กรุงเทพและข้อก�ำหนดโตเกียว โดยจัดเวทีระดมสมองเพือ่ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญ
จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรไม่แสวง
ผลก� ำ ไร ในการก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้มาตรการทีม่ ใิ ช่
การคุมขังส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิดหญิง เพือ่ กระตุน้ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้มาตรการดังกล่าว
และยกระดับการด�ำเนินการเพือ่ ขับเคลือ่ นการใช้ขอ้ ก�ำหนดกรุงเทพ
ในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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VULNERABLE GROUPS
WO M E N & C H I LD R E N

กลุ่มเปราะบาง : ผู้หญิงและเด็ก
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ความรุนแรงต่อผู้หญิง
(Violence against Women)

1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลกเคยผ่าน
ประสบการณ์การถูกคุกคามหรือ
กระท�ำความรุนแรงทางเพศ*

*www.unwomen.org/en/what-we-do/endingviolence-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/

ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงนั้น เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาล�ำดับต้ น ๆ
ในประเด็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ สหประชาชาติได้ประมาณการ
ไว้ว่า กว่า 1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลกเคยผ่านประสบการณ์การถูกคุกคามหรือกระท�ำ
ความรุนแรงทางเพศมาแล้ว* นอกจากนี้ สถิติของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ
UNICEF แสดงให้ เ ห็ นว่ า เด็ ก หญิ ง ประมาณ 120 ล้ า นคนทั่ ว โลก หรื อ 1 ใน 10
ต้องประสบกับการถูกบังคับให้มเี พศสัมพันธ์หรือการกระท�ำในลักษณะทางเพศในช่วงชีวติ **
ส�ำหรับในประเทศไทย พบว่าทุกๆ 15 นาที จะเกิดคดีข่มขืน 1 คดี*** ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับผูห้ ญิงเป็นความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะเจาะจง จากอคติทางเพศ
และมีนยั ยะของการเหยียดเพศ ระหว่างชายและหญิงนั่นเอง
อะไรคือความรุนแรงต่อผู้หญิง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงของสหประชาชาติได้นิยามค�ำว่า
ความรุนแรงต่อผู้หญิง ไว้วา่ “การกระท�ำใดๆ ทีเ่ ป็นความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ จากอคติทางเพศ
เป็นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผหู้ ญิง รวมทัง้ การขูเ่ ข็ญ คุกคาม กีดกันเสรีภาพผูห้ ญิง
ทัง้ ในพื้นที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว” จะเห็นได้ว่าความรุนแรงดังกล่าว ครอบคลุม
ถึงความรุนแรงในทุกระดับและมิติของสังคม ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัว
(การด่าทอ ทุบตี ท�ำร้ายร่างกาย) กระท�ำความรุนแรงทางเพศ (ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา
อนาจาร) การคุกคามทางเพศในสถานที่ท�ำงาน สถานศึกษา และการบังคับค้าประเวณี
เป็นต้น
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จากสถิติปี พ.ศ. 2554 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับโครงการ
พัฒนาแห่ ง สหประชาชาติ พบว่ า ความรุ นแรงต่ อ ผู ้ หญิ งนั้น มักกระท�ำโดยบุคคลใกล้ชิด
คนรู้จักคุ้นเคย รวมถึงสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นประมาณร้อยละ 80 จากสถิตดิ งั กล่าว
การขับเคลื่อนประเด็นยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
สถาบัน ฯ มุ่งสนับสนุนให้ผู้หญิงและเด็กหญิงสามารถเติบโตและด�ำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย
ปราศจากภัยคุกคามร้ายแรงอันเกิดจากอคติทางเพศ ดังนั้น จึงจัดท�ำโครงการเพื่อให้การ
ส่งเสริมและเสริมพลังแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยที่จะสามารถวิเคราะห์
ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าว จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการผลักดันนโยบายส�ำคัญในอนาคต

โครงการวิจยั และกิจกรรมต่างๆ ในด้านการยุตคิ วามรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิง
1. งานวิจัยด้านการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
สถาบันฯ ร่วมกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิง
แห่งสหประชาชาติ (UN Women) จัดท�ำโครงการวิจัยในหัวข้อ ระบบยุติธรรมทางอาญา
กับการตอบสนองต่อการข่มขืนและการกระท�ำความรุนแรงทางเพศในประเทศไทย (The Trial
of Rape : Understanding the Criminal Justice System Response to Sexual Violence
in Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจปัญหา อุปสรรค ตลอดจนบริบทของการจัดการ
กับกรณีความรุนแรงทางเพศในกระบวนการยุติธรรม
ผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า แม้ในปัจจุบันเหตุคดีการใช้ความรุนแรงทางเพศมีแนวโน้ม
ทีเ่ พิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่สถิติของการเข้าแจ้งความคดีความรุนแรงทางเพศ กลับไม่เพิม่ สูงขึน้
ตามสถิตดิ งั กล่าว นอกจากนัน้ จ�ำนวนคดีความรุนแรงทางเพศที่ได้มีการตัดสินลงโทษผู้กระท�ำ
ความผิ ด จนสิ้ นสุ ดกระบวนการ ยกตั ว อย่ า งเช่ น คดี ข ่ มขื น กระท�ำ ช�ำ เรา กระท�ำ อนาจาร
กลับไม่ได้มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นในลักษณะแปรผันตามจ�ำนวนความรุนแรงที่มีแนวโน้ม ที่สูงขึ้น
แต่อย่างใด
ดังนัน้ รายงานวิจยั ดังกล่าว จึงมุง่ เน้นหาทีม่ า สาเหตุและปัจจัยต่างๆ ทีท่ ำ� ให้คดีความผิดเกีย่ วกับเพศ
หลุดออกจากกระบวนการยุติธรรม (attrition) ซึ่งเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง ทั้งนี้ พบว่ามีปัจจัย
ส�ำคัญหลายประการ ที่ทำ� ให้คดีความผิดเกี่ยวกับเพศหลุดออกจากกระบวนการยุติธรรม อาทิ
การขาดความตระหนักรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ จนอาจเป็นการตอกย�้ำและเป็นเหตุให้
ผูเ้ สียหายรู ้ สึ ก อั บ อาย โดยเฉพาะในขั้ น ตอนการรั บ แจ้ ง เหตุ แ ละด� ำ เนิ น การสื บ สวน
สอบสวนเนือ่ งจากเจ้าหน้าทีอ่ าจมีทศั นคติและมุมมองทีท่ ำ� ให้ผถู้ กู กระท�ำไม่กล้าแจ้งความ เช่น
การทีเ่ จ้าหน้าทีม่ กั มองว่าการข่มขืนจะเกิดขึน้ กับผูห้ ญิงบางประเภททีแ่ ต่งตัวล่อแหลมทางเพศ
และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
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ประเทศไทยมีข้อจ�ำกัดด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งเหตุ
และสืบสวนสอบสวน ซึง่ อาจยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูเ้ สียหายทีถ่ กู กระท�ำความรุนแรงทางเพศอย่างเพียงพอ
จึ ง ท� ำ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ เ สี ย หายได้ อ ย่ า งไม่ เ หมาะสมมากนั ก
เนือ่ งจากคดีความผิดเกีย่ วกับเพศถือเป็นประเด็นทีม่ คี วามอ่อนไหว
ด้านเพศภาวะ ซึ่งมีความเปราะบางและละเอียดอ่อนมาก
ระยะเวลาการด�ำเนินการที่ล่าช้าและยาวนาน โดยเฉลี่ยแล้ว
ระยะเวลาในการด�ำเนินคดีจนจบถึงชั้นศาล ประมาณ 3 - 4 ปี
ซึ่ ง เป็ น ระยะเวลาที่ ย าวนานและบั่ น ทอนก� ำ ลั ง ใจในการ
ด�ำเนินคดีของผูเ้ สียหาย เพราะการด�ำเนินคดีแต่ละขั้น มีคา่ ใช้จา่ ย
ค่อนข้างสูง เช่น ค่าเดินทางหรือค่าทนายความ นอกจากนั้น
เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งวิถีชีวิตของผู้เสียหายเปลี่ยนแปลงไป
จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ เ สี ย หายบางคนตั ด สิ น ใจที่ จ ะลื ม สิ่ ง ที่ เคยเกิดขึ้น
เพราะรู้สึกอับอายที่จะเล่าเรื่องที่ตนเคยประสบให้กั บ คู ่ ค รอง
หรือครอบครัวในปัจจุบันฟัง
ข้อจ�ำกัดของประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ยังคงมีบทบัญญัติที่ท�ำให้ผู้เสียหายทีเ่ ป็น
ผูห้ ญิ ง เสี ย เปรี ย บและมี ช ่ อ งโหว่ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การยอมความหรือ
ถอนฟ้อง
การขาดการประสานงานที่เป็นระบบ ระหว่างหน่วยงานหลัก
ในกระบวนการยุติธรรม คือ ต�ำรวจ อัยการ ศาล และหน่วยงาน
ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ยวข้ องอื่ น ๆ เช่ น ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ สั งคม (OSCC)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การ
พัฒนาเอกชน ซึง่ ท�ำให้การด�ำเนินกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ไม่มปี ระสิทธิภาพ บ่อยครัง้ ความบกพร่องในการประสานงานและ
ขาดระบบการรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอ คดีความจึงไม่ได้เข้าสู่
กระบวนการยุตธิ รรมตัง้ แต่แรก
การขาดความรู ้ ด ้ า นกฎหมายและสิ ท ธิ ที่ พึ ง มี ข องผู ้ ห ญิ ง
และเด็ก ตลอดจนข้ อจ�ำกั ด ด้ า นความรู ้ ความเชี่ ย วชาญของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อคติเรือ่ งเพศในสังคมไทย เช่น การโทษว่าเป็นความผิดของผูห้ ญิง
การมองว่าคดีข่มขืนเป็นเรือ่ งเล็กน้อย หรือหากมีการด�ำเนินคดี
ก็จะท�ำให้ครอบครัวของผู้เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ

จะเห็นได้วา่ สาเหตุทที่ ำ� ให้คดีความผิดทางเพศหลุดจากกระบวนการ
ยุตธิ รรมนัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้ตงั้ แต่กอ่ นการเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม
และผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำพาคดีเข้าสู่
กระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ เ ป็ น ผลส� ำ เร็ จ ขึ้ น อยู ่ กั บ การท� ำ งาน
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สถาบันฯ จึงจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นในหัวข้อโครงการวิจยั ข้างต้น (Research Validation
Workshop) เพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
ในกระบวนการยุ ติธ รรมร่ ว มกั นเสนอให้ มี นโยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ ว
กับการด�ำเนินคดีขม่ ขืนและคดีความรุนแรงทางเพศ โดยที่ประชุม
เสนอให้มีการเพิ่มจ�ำนวนพนักงานสอบสวนหญิ ง ในสถานีต�ำรวจ
ทัว่ ประเทศและควรให้มกี ารอบรมเรือ่ งความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ
แก่เจ้าหน้าทีท่ กุ ๆ ฝ่ายในกระบวนการยุตธิ รรม ตลอดจนให้มกี ารส่งเสริม
ความร่วมมือของชุมชนเพื่อให้ผู้หญิงเข้าใจสิทธิของตนมีความรู้
เรือ่ งกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมและช่องทางความช่วยเหลือต่างๆ
ของทั้งภาครัฐและประชาสังคม รวมทั้งสาระเรื่องการเสริมพลัง
(empowerment) เพื่อให้ผู้หญิงและเด็กหญิงสามารถยืนหยัดได้
อย่างแข็งแกร่งและยัง่ ยืนในสังคม
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2. งานด้านการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงที่ถูกกระท�ำ
ความรุนแรงทางเพศ
ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยยังคงมี
ให้เห็นอย่างต่อเนือ่ งและนับวันจะเพิม่ ความรุนแรงขึน้ โดยจะเห็นได้
จากสถิติการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกกระท�ำ
ความรุ น แรง พบว่ า ในปี พ.ศ. 2550 มี ผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก เข้ า รับ
การช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได้เป็นจ�ำนวน 19,067 คน เฉลี่ยวันละ
52 คน แต่ ใ นปี พ.ศ. 2556 การกระท� ำ ความรุนแรงเพิ่มขึ้น
เป็น 31,866 คน หรื อเฉลี่ ย 87 คนต่ อวัน
อย่างไรก็ดี แม้วา่ ปัญหาความรุนแรงทางเพศจะมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ มากขึน้
แต่ผู้ที่ประสบกับความรุนแรงทางเพศมักเลือกที่จะไม่แจ้งต�ำรวจ
หรือน�ำคดีเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม โดยจากสถิตขิ องส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติประจ�ำปี พ.ศ. 2556 มีบนั ทึกการแจ้งเหตุคดีความรุนแรง
ทางเพศต่อเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเพียง 3,273 คดี เท่านัน้ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ
ผูเ้ สียหายไม่กล้า กลัวเสียชือ่ เสียง ขาดความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการ
ยุติธรรม รวมไปถึงบริบทของสังคมที่มิได้เอื้ออ�ำนวยหรือส่งเสริม
ให้ผู้เสียหายกล้าออกมาแจ้งความ
ด้วยเหตุนี้ เมือ่ ผูห้ ญิงหรือเด็กหญิงได้รับความรุนแรง คนเหล่านั้น
จ�ำเป็นที่จะต้ องได้ รั บการช่ ว ยเหลื อ สนั บสนุ น และเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งทัง้ จากหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ตลอดจนสถาบั น ทางสั ง คมและชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ผู ้ ที่ ถู ก กระท�ำ
ความรุนแรงพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

สถาบันฯ ตระหนั ก ถึ งความส�ำ คั ญ ของประเด็ นปั ญ หาดั งกล่ า ว
จึงได้ดำ� เนินการศึกษาวิจยั ช่องทางการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ความรุนแรงทางเพศ โดยศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะเด่ น และอุ ป สรรค
ในการด�ำเนินงาน รวมถึงภาพรวมของความรุนแรงทางเพศทีเ่ กิดขึน้
ในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้จัดท�ำโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว ให้กับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมและผู้เสียหาย โดยจัดท�ำ คู่มือปฏิบัติการ (The Toolkit)
ที่มีสอื่ สร้างสรรค์ที่สามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เพือ่ เป็นการให้
ข้อมูลที่ควรทราบแก่บุคคลทั่วไป ผู้ถูกกระท�ำความรุ นแรง และ
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร ในประเด็นเกีย่ วกับสิทธิของผูท้ ถี่ กู กระท�ำความ
รุนแรงทางเพศ บทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อกฎหมาย
ที่ ค วรทราบ ซึง่ การให้ขอ้ มูลเหล่านีน้ อกจากจะเป็นการเสริมพลังให้
ผูห้ ญิงแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้าใจให้กบั เจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระท�ำความรุนแรง
ทั้งในเรื่ อ งบทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานตนเอง รวมถึ งบทบาท
ของหน่ ว ยงานอื่ นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนถึ ง ข้ อ ควรค�ำ นึ ง เมื่ อ ต้ อ ง
ช่วยเหลือผู้ถูกกระท�ำดังกล่าว โดยมีการเปิดตัวของกล่อ งคู ่มื อ
เชิงสร้ า งสรรค์ นี้ เมื่ อ วั นที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2557 ซึ่ ง เป็ นวั นยุติ
ความรุนแรงต่อผู้หญิง
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ความรุนแรงต่อเด็ก (Violence against Children)

34

ล่อ	
  

ทิ้	
  

เพศ	
  

การกระท�ำความรุนแรงในเด็ก
จ�ำแนกตามประเภทของการกระท�ำความรุนแรง***
การล่อลวงบังคับ
แสวงผลประโยชน์
ถูกทอดทิ้ง

Sales	
  

หากจะพิจารณาถึงแนวนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว
ตลอดระยะเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา จะพบว่าในประเทศไทยมีกฎหมาย
หลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก เช่น พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในบริบทความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจะพบว่าประเทศไทยได้ร่วมลงนามในข้อตกลง
นานาชาติหลายฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญา
ว่าด้วยการขจัดแรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ (หมายเลขที่ 182)
และมีบนั ทึกข้อตกลงนานาชาติเพือ่ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศ
เพือ่ ต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึง่ กฎหมายเหล่านีเ้ ป็นพืน้ ฐานในการท�ำงาน
ด้านการคุม้ ครองเด็ก

ร่างกาย	
  

ในประเทศไทย จากการส�ำรวจสถิตสิ ถานการณ์การกระท�ำความรุนแรง
ต่อเด็กและผูห้ ญิง โดยศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม (OSCC) พบว่าตลอดปี
พ.ศ. 2556 ได้ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระท�ำรุนแรง รวม 19,229 คน
เทียบกับในปี พ.ศ. 2555 มี จ�ำ นวน 9,803 คน ซึ่ ง เป็ นตั ว เลขที่
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งก้ า วกระโดด ในจ�ำนวนนี้ 13,904 คน ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ และ 4,256 คน ถูกท�ำร้ายร่างกาย ***

จิตใจ	
  

ความรุนแรงต่ อ เด็ ก เป็ น ปรากฏการณ์ ที่ ข ้ า มวั ฒ นธรรมและข้ า มชนชั้ น ทางสังคม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเด็กจ�ำนวนมาก
ในหลายพื้นที่ เด็กมีความเปราะบางต่อความรุนแรงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เป็นเรื่องยากมากที่จะทราบถึงภาพรวม
ของสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก ข้อมูลจากยูนเิ ซฟประมาณการว่า มีเด็กมากกว่า 500 ล้านคนทัว่ โลก ตกเป็นเหยือ่ ความรุนแรง ซึง่ ครึง่
หนึง่ ในจ�ำนวนนัน้ เป็นความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัว* และองค์กรการค้าโลกรายงานว่า มีเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี ถึง 5.5 ล้านคน ถูกบังคับ
ใช้แรงงาน **

จิตใจ

ร่างกาย

19,229
เพศ

* 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
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อย่างไรก็ตาม จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันปัญหา
ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ สาเหตุ ห นึ่ง
อาจเป็นเพราะสภาวะวิกฤติ เศรษฐกิ จ สภาพแวดล้อ มในสั ง คม
ปัจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เช่น หลายพืน้ ทีม่ แี หล่งอบายมุข สารเสพติด
ธุรกิจบริการทางเพศ รวมถึงมีสื่อลามกอนาจารและสื่อความรุนแรง
ซึง่ ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการกระท�ำความรุนแรง
ต่ อ เด็ ก และถื อเป็ น อุ ป สรรคส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การแก้ ป ั ญ หา
ในภาพรวม

โดยผู้ถูกกระท�ำส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและผู้หญิง
ซึ่งนับวันจะมีอายุน้อยลง และผู้กระท�ำส่วนใหญ่
จะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวหรือเป็นคนที่รู้จัก

นอกจากนี้ ยังไม่รวมถึงความรุนแรงที่เกิดกับเด็กซึ่งอยู่ในระหว่าง
การเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม เพราะจากรายงานข้อมูลสถานการณ์
ความรุนแรงของประเทศไทย พบว่าหลายจังหวัดไม่มกี ารร้องทุกข์
ในคดีทเี่ กีย่ วกับความผิดทางเพศ โดยสาเหตุหลักมาจากการทีผ่ ถู้ กู
กระท�ำความรุนแรง หรือ ผูเ้ สียหายไม่รอ้ งทุกข์ หรือ แจ้งความด�ำเนิน
คดีกบั ผูก้ ระท�ำผิด เป็นผลให้ไม่มกี ารน�ำตัวผูก้ ระท�ำผิดมาด�ำเนินคดี
ทัง้ นีอ้ าจมาจากปัจจัย ดังนี้
กระบวนการในการสอบสวนในชัน้ ต�ำรวจ อัยการและการสืบพยาน
ในชัน้ ศาล ต้องมีการเล่าข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ หลายครัง้ เปรียบเสมือน
การถูกกระท�ำ ซ�้ำ (revictimization) ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ำ
ไม่ต้องการด�ำเนินคดี
แม้จะมีกฎหมายที่ให้อ�ำ นาจเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและองค์กร
เอกชนเข้าแทรกแซงและช่วยเหลือได้เมื่อเกิดปัญหา ตลอดทั้ง
มีการจัดตั้งและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบต่อปัญหานี้
โดยตรง แต่การช่วยเหลือเป็นไปในลักษณะสหวิชาการที่เป็นการ
ท�ำงานประสานงานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน ซึ่งอาจยังไม่
สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

ผู้เสียหายและครอบครัวไม่ประสงค์ด�ำเนินการทางกฎหมาย
เนื่องจากความอับอายและความกังวลว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียง
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมบางส่วนอาจขาดความเข้าใจ
อย่างเพียงพอถึงประเด็นอันอ่อนไหวด้านเพศภาวะ ทีเ่ กีย่ วกับ
ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและผูห้ ญิง เนื่องจากมุ่งหวังผล
ทางกฎหมายและการแสวงหาพยานหลักฐานทางคดีเป็นหลัก
จึงอาจมิได้คำ� นึงถึงเรือ่ งของการฟืน้ ฟูเยียวยาสภาพร่างกายและ
จิตใจของผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นเด็กและผูห้ ญิง
สถาบันฯ จึงพยายามด�ำเนินการเพื่อก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
ที่ครอบคลุมและบูรณาการส�ำหรับการด�ำเนินงานในด้านดังกล่าว
เพื่อรับมือกับความท้าทายนี้
35
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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

การขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นการยุ ติ ค วามรุ น แรงต่ อ เด็ ก
ที่ เ ข้ า สู ่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม
โครงการยกร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติ
ว่าด้วยการยุตคิ วามรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา (Model Strategies and Practical
Measures on the Elimination of Violence against Children in
the Field of Crime Prevention and Criminal Justice)
สืบเนือ่ งจากการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเรือ่ งการดูแลเด็ก
ในกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา
ที่ทรงด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุตธิ รรมทางอาญา สมัยที่ 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�ำยุทธศาสตร์
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 ระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2557
โดย UNODC, UNICEF, OHCHR, Special Representative of
the UN Secretary General on Violence against Children
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเจรจายกร่างต้นแบบยุทธศาสตร์
ดังกล่าว เพือ่ เป็นแนวทาง น�ำไปปรับใช้ในการปฏิบัติของประเทศ
ต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลและให้ความช่วยเหลือและ
ป้องกันความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
28 ประเทศ หน่วยงานของสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ
องค์การไม่แสวงหาก�ำไร และหน่วยงานอื่นๆ จ�ำนวนกว่า 90 คน
การประชุ มครั้ งนี้ ได้ มี ก ารพิ จ ารณาร่ า งยุ ทธศาสตร์ ใ นแต่ ล ะ
หัวข้ออันถือเป็นสาระส�ำคัญ รวมถึงมีการหารืออย่างกว้างขวางใน
ประเด็ น ต่ า งๆ อาทิ การก� ำ หนดค� ำ นิ ย ามของค� ำ ศั พ ท์ เ ฉพาะ
ความหลากหลายของกฎหมายภายในประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ความสอดคล้องของแนวทางตามร่างยุทธศาสตร์กับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ทธิเด็ก
(The Convention on the Rights of the Child – CRC) ซึ่งผู้แทน
จากประเทศต่างๆ ได้แก่ ปากีสถาน อียิปต์ อิหร่าน ฟิลิปปินส์
และจอร์แดน ได้เสนอแนะแนวคิดเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ เช่น
การให้ค�ำ นิ ย ามประเด็ นหลั ก ต่ า งๆ ของร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ฯ ให้ มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น
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โดยร่างแผนยุทธศาสตร์นี้แบ่งเป็นสามส่วน คือ
ยุทธศาสตร์ป้องกันทั่วไป
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ทางอาญาในการตอบสนองต่อคดีความรุนแรงต่อเด็ก
ยุทธศาสตร์การป้องกันและตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กที่เกิดภายในกระบวนการยุติธรรม

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังเตรียมการจัดฝึกอบรมเกีย่ วกับการใช้ยทุ ธศาสตร์
ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการยุติความรุนแรง
ต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรม และความยุตธิ รรมทางอาญา
ของสหประชาชาติ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็น
การสนับสนุนและผลักดันให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
นานาประเทศมี ค วามเข้ า ใจ ทั้ ง ในด้ า นข้ อ กฎหมายตามร่ า ง
ข้อ มติ ดั ง กล่ า ว รวมถึงตระหนักถึงความส�ำคัญในการแก้ปัญหา
เรื่องความรุนแรงต่อเด็กอย่างเป็นรูปธรรม

ทัง้ นี้ ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและยุตธิ รรมทางอาญา สมัยที่ 23 แล้ว
และจะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมสมัชชาสหประชาชาติเพือ่ ให้การรับรอง
ในช่วงปลายปี
นับแต่นนั้ มา สถาบันฯ จึงมุง่ มัน่ ในการพัฒนาแนวทางการแก้ปญ
ั หา
เรือ่ งเด็กในกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด เพราะเล็งเห็นว่าเด็ก
ถือเป็นกลุ่มเปราะบางและมักตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและ
อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ แม้กระทัง่ เด็กทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม
ก็สามารถเป็นเหยือ่ ของความรุนแรงได้เช่นกัน จึงได้พยายามก�ำหนด
แนวทางตามร่างยุทธศาสตร์ดงั กล่าว เพือ่ แก้ปญ
ั หาโดยจัดท�ำข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เพือ่ น�ำไปปรับประยุกต์ใช้
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การค้ามนุษย์

Human Trafficking

สถาบันฯ ให้ความส�ำคัญกับปัญหาด้านการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง โดยเฉพาะ
ในประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายให้เป็นระบบและการผสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ เช่น ข้อมูล
ของเหยื่อ ข้อมูลของผู้กระท�ำผิด ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับผู้กระท�ำผิด และแนวโน้ม
ของการค้ามนุษย์ มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการก�ำหนดนโยบายเพื่อปราบปราม
และต่อต้านอาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทของสถาบั นฯ เกี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ มี อ ยู ่ ด้ ว ยกั นสองส่ ว นหลั ก ๆ คื อ
การบูรณาการข้อมูลส�ำหรับการเขียนรายงานด้านการด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์ ซึง่ ประเทศไทยเสนอ
ต่อสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 และการส่งเสริมประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน
และด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ รวมถึงยังมีกิจกรรมในการยกระดับความสัมพันธ์และการประสาน
งานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย ดังนี้
ร่วมกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจัดประชุมทวิภาคีด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างไทย
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต
และก�ำหนดจัดอีกครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ร่ว มกั บ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษจั ด การประชุ ม ทวิ ภ าคี ด ้ า นการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557
ณ จังหวัดชลบุรี
ร่วมกับส�ำนักงานกิจการและโครงการในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ส�ำนักงานต่างประเทศ และส�ำนักงานอัยการสูงสุดจัดการสัมมนา
เรื่อง “การพั ฒ นาศั กยภาพอัยการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์” ให้แก่พนัก งานอั ย การระดั บ
อธิ บ ดี แ ละรองอธิ บ ดี โ ดยจั ด ขึ้ นระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2557 ณ จังหวัดชลบุรี
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บทบาทของสถาบันฯ เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์
มีอยู่ด้วยกันสองส่วนหลักๆ คือ
การบูรณาการข้อมูลส�ำหรับการเขียนรายงาน
ด้านการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ และการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการสืบสวนสอบสวนและด�ำเนินคดีค้ามนุษย์

ร่วมกับส�ำนักงานศาลยุติธรรม และส�ำนักงานว่าด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่ ง สหประชาชาติ (UNODC) จั ด ท�ำ
โครงการสัม มนาผู ้ พิพากษาระหว่ า งประเทศ ในเรื่อ งบทบาท
ของผูพ้ พิ ากษาในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 27 - 28
ตุลาคม 2557 ณ ประเทศอิสราเอล

กระชับความสัมพันธ์และประสานงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายของไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทั้งนี้ จากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดเป็นรูปธรรม ดังนี้
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง รู ป การเขี ย นรายงานในภาพรวม
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น คดี ใ ห้ มี
ความชั ด เจนมากขึ้ น
ส่ ง เสริ ม การประสานความร่ ว มมื อ กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ยิ่ ง ขึ้ น
ในหมู ่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ สู ง และผู ้ เ ชี่ ย วชาญในกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย ได้แก่ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงาน
อัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงกระทรวงแรงงาน
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นอกจากนี้ ยั ง ได้ แปลค�ำพิ พ ากษาคดี ค้ า มนุ ษย์ ที่น ่ า สนใจ
ส่งให้กับ UNODC เพื่อสนับสนุนการจัดท�ำฐานข้อมูลด้านคดี
ทางกฎหมาย (Case Law Database) รวมถึงด�ำเนินโครงการ
น�ำร่องในการส�ำรวจและเก็บข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
(Trafficking in Persons Data Collection: Pilot Study in Thailand)
เพือ่ น�ำวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ถงึ ธรรมชาติ
และขอบเขตของการค้ามนุษย์ มาทดลองและพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
ทางวิชาการระหว่างประเทศสอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติ
โดยมีการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูป้ ฏิบตั ิ
ในกระบวนการยุตธิ รรมทีม่ ปี ระสบการณ์เชิงลึกด้านการค้ามนุษย์
ในประเทศไทย รวมถึงผู้กระท�ำความผิด ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว
จะถู ก ตี พิมพ์ เ ผยแพร่ ใน UNODC Global Report on
Trafficking in Person ต่ อ ไป
นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของสถาบันฯ ที่มีบทบาทส�ำคัญในการมุ่งเน้น
การพัฒนางานและมุง่ สร้างภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์
อย่างเป็นรูปธรรม
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การเตรียมการจัดการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 13

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา (United Nations Congress on
Crime Prevention and Criminal Justice) มีกำ� หนดจัด
ประชุมทุก 5 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ สภาพปัญหา ก�ำหนด
ทิ ศ ทางและนโยบายและแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ
การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เป็นการชุมนุมกันของผูก้ ำ� หนดนโยบาย ผูเ้ ชีย่ วชาญทางวิชาการ
และภาคประชาสั ง คม เพื่ อพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ในประเด็น
ดังกล่าว ทั้งมิติภายในประเทศและมิติประเทศ โดยที่ประเทศ
สมาชิกองค์การสหประชาชาติจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เพื่อเป็นเจ้าภาพ
ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพ
จัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 11 โดยกระทรวงยุติธรรม
ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด รั บ ผิ ด ชอบการเตรี ย มการ
ด้านพิธีการและสารั ต ถะ ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การประสบผลส� ำ เร็ จ
เป็ น อย่ า งดี ผู ้ เข้ า ร่ ว มจากประเทศต่ า งๆ ล้วนพึงพอใจใน
การเป น็ เจ า้ ภาพของประเทศไทย และมติของที่ประชุมครั้งนั้น
ซึ่งเรี ยกว่ า ปฏิ ญ ญากรุ ง เทพ (Bangkok Declaration)
มี เ นื้ อ หาซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ใ นการก� ำ หนดแนวนโยบาย
ทางด้ า นการป้ อ งกั น อาชญากรรมและสร้ า งความร่ ว มมื อ
ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศต่อมา

ส�ำหรับในปี นี้ ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ (General
Assembly) ได้มีข้อมติที่ 65/230 รับรองข้อเสนอของรัฐบาล
กาตาร์ ในการเสนอการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
สมัยที่ 13 ระหว่างวันที่ 12-19 เมษายน 2558 ณ กรุงโดฮา
รัฐกาตาร์ โดยมีหวั ข้อหลักของการประชุมครัง้ นี้ คือ “Integrating
Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider
United Nations Agenda to Address Social and Economic
Challenges and to Promote the Rule of Law at National
and International Levels, and Public Participation”
จากความส�ำเร็จของประเทศไทยที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมดังกล่าว ประกอบกับความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทย
และรัฐกาตาร์ สถาบันฯ จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมเพือ่
สนั บ สนุ น ในรายละเอี ย ดด้ า นสารั ต ถะในการเป็ น เจ้ า ภาพ
การประชุ ม และช่ ว ยเตรี ย มความพร้ อ มในการเจรจาร่ า ง
ปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) แก่ ผู ้ แทนรั ฐกาตาร์
ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ประกอบด้ ว ยการประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในประเทศไทย 3 ครั้ ง ระหว่ า งวั นที่ 23
กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 วันที่ 18 - 20 มกราคม 2557 และ
วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2557 รวมทัง้ ยังส่งผูแ้ ทนไปเข้าร่วมประชุม
เตรียมการในลักษณะเดียวกัน ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ และ
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียอีกด้วย
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นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีบทบาทส�ำคัญในการประชุมเตรียมการ
ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกฯ (Asia and Pacific Regional
Preparatory Meeting for the Thirteenth United Nations
Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) ซึง่ จัดขึน้
ณ กรุงเทพมหานคร เพือ่ พิจารณาก�ำหนดท่าทีรว่ มระดับภูมภิ าค
ทีม่ ตี อ่ หัวข้อการประชุมสหประชาชาติ โดยในระหว่างการประชุม
คณะผูแ้ ทนไทยได้ให้ความส�ำคัญกับประเด็นเรือ่ งอาชญากรรม
ข้ามชาติ โดยเฉพาะความเชือ่ มโยงกับการลักลอบค้ายาเสพติด
และอาชญากรรมทีม่ กี ำ� ไรสูงแต่มคี วามเสีย่ งต่อการถูกด�ำเนินคดีตำ�่
การปกป้องพยานในคดีอาญา รวมถึงประเด็นเรือ่ งหลักนิตธิ รรม
และสิทธิมนุษยชนศึกษาเป็นส�ำคัญ
อีกทัง้ ในการประชุมสมัยที่ 13 ในเดือนเมษายน 2558 ทีจ่ ะถึงนี้
สถาบันฯ จะร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร หัวข้อที่ 1 ว่าด้วยเรือ่ ง
“บทบาทของมาตรฐานและบรรทั ด ฐานของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ในการ
สนับสนุนกระบวนการยุตธิ รรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ความเสมอภาค
และเคารพต่อมนุษยธรรม รวมทัง้ ประสบการณ์ดา้ นการตอบสนอง
ต่อความต้องการจ�ำเพาะของผูห้ ญิงและเด็ก ในบริบทการปฏิบตั ิ
ต่อผูก้ ระท�ำความผิดและการกลับคืนสูส่ งั คมของผูก้ ระท�ำผิด”
ซึง่ ในส่วนของการเตรียมการนัน้ สถาบันฯ ได้สง่ ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุม
ณ สถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิด

ของสหประชาชาติภาคพืน้ เอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI)
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 -13 มิถนุ ายน
2557 และการประชุม ณ ส�ำนักงานสถาบันราอูล วอลเลนเบิรก์
(Raoul Wallenberg Institute – RWI) เมืองลุนด์ ประเทศ
สวีเดน วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ซึ่งสถาบันฯ ได้ร่วมแลก
เปลีย่ นข้อมูลกับหน่วยงานผู้จัด และเครือข่ายสถาบันสมทบ
แห่งสหประชาชาติ (PNIs) ร่วมพิจารณาขอบเขตเนือ้ หาและรายชือ่
วิทยากรที่เหมาะสมในแต่ ล ะหั วข้อ ทั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ทรงรับค�ำกราบทูลเชิญเพือ่ กล่าวปาฐกถา
พิเศษ ในฐานะ Keynote Speaker และ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ได้ รั บ เชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรในการบรรยายในหัวข้อผูต้ อ้ งขังหญิง
ในเรือนจ�ำ โดยเน้นประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของไทย
ถือเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
PNIs อืน่ ๆ ด้วย
ยิง่ ไปกว่านัน้ สถาบันฯ ยังมีแผนทีจ่ ะจัดกิจกรรมคูข่ นาน (Ancillary
Meeting) ในหัวข้อด้านกระบวนการยุติธรรมและการป้องกัน
อาชญากรรมทางอาญา รวมถึงการจัดนิทรรศการแนะน�ำและ
น�ำเสนอผลงานของสถาบันฯ ในธีมเกีย่ วกับหลักนิตธิ รรมในบริบท
ของกระบวนการยุตธิ รรมและการป้องกันอาชญากรรมทางอาญา
ที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุม สมัยที่ 13 ซึ่งจะ
มีสว่ นช่วยตอกย�ำ้ บทบาทเชิงรุกของสถาบันฯ ในเวทีนไี้ ด้เป็นอย่างดี
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โครงสร้างการบริหารงาน
Organizational Structure
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โครงสร้างสถาบันฯ
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Audit

ผู้อ�ำนวยการสถาบันฯ
รองผู้อำ� นวยการสถาบันฯ
ผู้เชี่ยวชาญ
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คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ
เมษายน 2556 - มิถุนายน 2556

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

นายตระกูล วินิจนัยภาค

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์ุ

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

มิถุนายน 2556 - กรกฎาคม 2557

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรอยล จิตรดอน
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ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
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กรรมการโดยต�ำแหน่ง
อัยการสูงสุด

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

มกราคม 2555 - กันยายน 2556

นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

นายตระกูล วินิจนัยภาค

นายวิรัช ชินวินิจกุล

นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง

ตุลาคม 2556 - มิถุนายน 2557

มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน

เลขาธิการศาลยุติธรรม

ตุลาคม 2552 - กันยายน 2556

ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ

ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
มกราคม 2555 - ปัจจุบัน
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ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
มกราคม 2555 - ปัจจุบัน
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ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน

ตุลามคม 2555 - ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยการสถาบันฯ

นายอดิ ศั ก ดิ์ ภาณุ พ งศ์
ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน
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ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน

รองผู้อ�ำนวยการสถาบันฯ
(รั ก ษาการ)

นายนั ท ธี จิ ต สว่ า ง

ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส�ำนักกิจการต่างประเทศ
และประสานนโยบาย

นายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที

ดร. พิเศษ สอาดเย็น

พันต�ำรวจตรี ธฤตวัน วนาพัทธ์

นายวัลลภ นาคบัว

กันยายน 2555 - พฤษภาคม 2557

กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน

ส�ำนักบริหาร

กันยายน 2555 - เมษายน 2557

เมษายน 2557 - ปัจจุบัน

ผู้อ�ำนวยกลุ่มโครงการ
โครงการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้
ด้านหลักนิติธรรมภายในประเทศ

นายวิพล กิติทัศนาสรชัย
พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
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รายงานทางการเงิน
		 Financial Report
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย:บาท

2557

2556

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้ค้างรับ

156,537,283.99
0.00

281,644,743.98
393,353.44

ลูกหนี้เงินมัดจ�ำ
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

0.00
14,972,347.02
284,578.71
0.00
171,794,209.72

1,270,684.80
15,099,556.39
416,542.44
0.00
298,824,881.05

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

75,754,287.67
74,299.70
75,828,587.37
247,622,797.09

11,558,756.24
46,657.86
11,605,414.10
310,430,295.15

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

หมายเหตุ งบการเงินนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย:บาท

2557

2556

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

306,390.81
0.00
256,254.17
497,132.80
0.00
1,059,777.78
1,059,777.78
246,563,019.31

1,192,527.82
113,501.35
78,633.43
377,079.00
0.00
1,761,741.60
1,761,741.60
308,668,553.55

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ

98,962,500.00
147,600,519.31
246,563,019.31

98,962,500.00
209,706,053.55
308,668,553.55

หนี้สิน

หมายเหตุ งบการเงินนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย:บาท

2557

2556

109,087,500.00
2,642,783.66
111,730,283.66

274,824,699.23
1,289,276.24
276,113,975.47

9,880,930.00
11,660,310.00
0.00
0.00
134,223,409.90
1,095,970.13
0.00
1,590,704.99
8,393,492.88
6,991,000.00
0.00
173,835,817.90
(62,105,534.24)

8,124,572.00
0.00
8,546,764.81
4,904,212.22
0.00
0.00
18,712,510.70
670,656.38
979,928.80
24,469,282.91
0.00
66,407,927.82
209,706,047.65

(62,105,534.24)

209,706,047.65

รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้
รายได้จากเงินอุดหนุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ งบการเงินนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย:บาท

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
รายได้เงินอุดหนุน-ทุนประเดิม (ฝากธนาคาร)
0.00
รายได้สูง (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(62,252,543.24)
รายการปรับกระทบรายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
บวก

98,962,500.00
209,706,047.65

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันอื่น
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ลูกหนี้เงินมัดจ�ำ
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
รายได้ค้างรับ

7,413,564.08
177,620.74
120,053.80
(886,137.01)
(113,501.35)
1,270,684.80
274,209.37
131,963.73
393,353.44

979,928.80
78,633.43
377,079.00
1,192,527.82
113,501.35
(1,270,684.80)
(15,099,556.39)
(416,542.44)
(393,353.44)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

(53,470,722.64)

294,230,080.98

(71,636,737.35)
(71,636,737.35)
(125,107,459.99)
281,644,738.08
156,537,283.99

(12,585,342.90)
(12,585,342.90)
281,644,738.08
5.91
281,644,743.99

หัก

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (ครุภัณฑ์)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

หมายเหตุ งบการเงินนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
53

TIJ report Thai-edit color.indd 53

7/29/15 5:01 PM

รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
การก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงาน
สถาบันฯ ได้กำ� หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ คณะอนุกรรมการและคณะท�ำงานไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส เป็นไป
ตามแนวทางการบริหารองค์การมหาชนที่คณะรัฐมนตรีกำ� หนด โดยไม่มกี ารให้ผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ แก่คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
เช่น โบนัส ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดการก�ำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานของสถาบันฯ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การก�ำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท�ำงานของสถาบันฯ
ค่าเบี้ย
ประชุม

คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

(ตั้งตามแนวทางการบริหารองค์การมหาชน
และ มติคณะกรรมการ ตามมติการประชุมครั้งที่
2/2555 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555)

ประธาน

กรรมการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วย
เลขานุการ

ประธาน

15,000

12,000

12,000

8,000

7,500

คณะท�ำงาน

(ตั้งโดยระเบียบพัสดุ และ
ระเบียบจ้างที่ปรึกษา
ตามประกาศ และ
มติคณะกรรมการ)

อนุกรรมการ เลขานุการ ต้องจ้างเกิน 2 ล้านบาท
และผู้ช่วย
6,000

6,000

2,000

กรรมการ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
สถาบันฯ มีการก�ำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ล่วงหน้าและน�ำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมแต่ละครั้ง
เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารจัดสรรเวลาเพื่อ เข้ าร่ วมประชุ ม ได้ ในปี ง บประมาณ 2557 มี ก ารประชุ มคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ รวมทั้ ง สิ้ น 11 ครั้ ง โดยมี การประชุ มอย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง และมี ก ารจั ดส่ งเอกสารประกอบการประชุ ม ล่ วงหน้า
เพือ่ ให้กรรมการทุกท่านได้พิจารณาเอกสารและข้อมูลก่อนในการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง โดยการประชุมทุกครั้ง
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ สามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเสรีและเปิดเผย และฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการจดบันทึกรายงาน
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
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28/08/57 8/2557

22/09/57 9/2557

3

30/07/57 7/2557

3

24/06/57 6/2557

3

29/05/57 5/2557

24/04/57 4/2557

3

31/03/57 3/2557

26/12/56 9/2556

3

25/02/57 2/2557

8/2556

วันที่

28/01/57 1/2557

ครั้งที่

4/11/56

สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการดังนี้

3

3

3

3

จ�ำนวนทีเ่ ข้าประชุม
ครั้ง

ร้อยละ

กรรมการโดยต�ำแหน่ง
1. เลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
นายสิทธิพงศ์ ตัญญพงศ์ปรัชญ์ (ผู้แทน)

3

11/11 100

3

2. อัยการสูงสุด
นายอรรถพงศ์ ใหญ่สว่าง

3

3

3

3

3

3

3

นายตระกูล วินิจนัยภาค

3

3

3

10/11 90.9

3

3

3

10/11 90.9

3. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

3

3

3

3

3

3

3

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ (รักษาการ)
4. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ (ผู้แทน)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

10/11 90.9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8/11 72.7

3

3

3

3

3

3

10/11 90.9

3

3

3

3

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายรอยล จิตรดอน
6. นายวิทยา สุริยะวงค์

3

7. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

3

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 ำ� นวยการสถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
(กรรมการและเลขานุการ)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8/11 72.7

3

3

รวมจ�ำนวนกรรมการฯผู้เข้าร่วมประชุม

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

10/11 90.9
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คณะผู้จัดท�ำ
นางสาวสุดารักษ์ สุวรรณานนท์
นางสาวชมพูนุท ทองสุโชติ
นายพงษ์รัฐ ศรีหรั่งไพโรจน์
นางสาวชนกานต์ เพชรพลอย
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