


สารบััญ



05

13

48

07

23

71

09

32

95

98

สารจาก
ประธานกรรมการบริหาร

 

ประวััติิองค์์กร 

ผลการดำำาเนินกิจกรรมหลัก
ประจำาปี 2564 

สารจาก
ผ้�อำานวัยการ

 

โค์รงสร�างองค์์กร 

รายงานงบการเงิน
และวิัเค์ราะห์งบการเงิน

ประจำาปี 2564 

สารจาก
อดีำติผ้�อำานวัยการ

 

TIMELINE 10 ปี TIJ 

ทิิศทิางในอนาค์ติ
ของ TIJ

ภาค์ผนวัก 



4 รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



5รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

สารจากประธานกรรมการ
สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่�งประเทศไทยุ

ในวัาระค์รบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตัิ�งของสถาบันเพ่ื่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย หร่อ 
TIJ ผมขอแสดำงค์วัามยินดีำเป็นอย่างยิ�งทีิ�สถาบันฯ แห่งนี� ไดำ�สร�างคุ์ณู้ปการณ์ูแก่สังค์ม  
เป็นองค์์กรติ�นแบบทีิ�ดีำในการมุ่งมั�นส่งเสริมและพื่ัฒนารากฐานของกระบวันการยุติิธรรม
ในประเทิศไทิยและในระดัำบภ้มิภาค์ให�แข็งแกร่ง พื่ยายามช่่วัยสร�างกระบวันการยุติิธรรม
ทีิ�ไดำ�รับค์วัามน่าเช่่�อถ่อ โปร่งใส และติรวัจสอบไดำ� ดำ�วัยการนำามาติรฐานสากลมาเทีิยบเคี์ยง 

ติลอดำช่่วัง 2-3 ปีทีิ�ผ่านมา ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ผมไดำ�ผ่านประสบการณ์ู
สำาคั์ญกับ TIJ ในหลายแง่มุม ท่ิามกลางการเปลี�ยนแปลงอย่างรวัดำเร็วัและวิักฤติการณ์ู 
ทิี�เกิดำข้�นในโลกและสังค์มไทิย ในบริบทิของประเทิศไทิยนั�น ผมพื่บวั่ามีการพื่ัฒนา
กฎหมายหลายฉบับให�เทิ่าทิันกับปัญหามากข้�น อาทิิเช่่น กฎหมายค์ุ�มค์รองสิทิธิ 
ของเด็ำก ผ้�หญิง และกลุ่มเปราะบางดำ�อยโอกาส และมีการผลักดัำนให�กระบวันการยุติิธรรม
เปิดำกวั�างมากข้�น เพ่ื่�อให�สาธารณูะช่นมีส่วันร่วัม 

อย่างไรก็ดีำ ผมเช่่�อมั�นว่ัาค์วัามพื่ยายามของ TIJ ในการเช่่�อมโยงองค์์ค์วัามร้�จากมาติรฐาน
สากลมาส่้การปฎิบัติิในประเทิศอย่างไม่ย่อทิ�อ การขยายค์วัามร่วัมม่อ การฝึึกอบรมไปยัง
ภาค์ส่วันต่ิางๆ ทัิ�งภายในกระบวันการยุติิธรรมก็ดีำ และภายนอกกระบวันการก็ดีำ รวัมไป
ถ้งการริเริ�มทิำาการศ้กษาวิัจัยทีิ�เกี�ยวัข�องกับการพัื่ฒนากระบวันการยุติิธรรมทิางอาญา 
ล�วันแล�วัแต่ิเป็นแนวัทิางทีิ�จำาเป็น และจะช่่วัยสร�างเสริมให�สังค์มค่์อยๆ เปลี�ยนแปลงไปใน
ทิิศทิางทีิ�เหมาะค์วัรไดำ�ในทีิ�สุดำ
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โค์รงการสำาคั์ญทีิ� TIJ ไดำ�ดำำาเนินการเช่่น การผลักดัำนการอนุวััติิข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่ทีิ�ให�ผล
ประจักษ์ ไดำ�รับการสานต่ิอในเวัทีิระหว่ัางประเทิศและภ้มิภาค์อาเซีียนอย่างเป็นร้ปธรรม 
การเสนอข�อมติิให�การใช่�กีฬาเพ่ื่�อลดำการกระทิำาผิดำในเยาวัช่นกลุ่มเสี�ยง การส่งเสริมการ
ใช่�แนวัทิางการส่บสวันสอบสวันแบบ Investigative Interview ทีิ�ไม่ละเมิดำสิทิธิมนุษยช่น 
การขับเค์ล่�อนแนวัทิางค์วัามยุติิธรรมสมานฉันท์ิ ติลอดำจนการจับประเด็ำนทีิ�สังค์มให�ค์วัาม
สนใจ เช่่น กรณีูการกระทิำาค์วัามผิดำของเจ�าหน�าทีิ�รัฐต่ิอประช่าช่นมาวิัเค์ราะห์ สิ�งเหล่านี�
มีค์วัามสำาคั์ญทีิ�จะช่่วัยแก�ปัญหาทิ�าทิายในกระบวันการยุติิธรรมทีิ�เร่�อรังมานาน โดำยเฉพื่าะ 
อย่างยิ�ง การลดำค์วัามแออัดำในเร่อนจำา และการละเมิดำสิทิธิมนุษยช่นในกระบวันการยุติิธรรม  

นอกจากนี� TIJ ยังไดำ�ผลักดำันการแก�ปัญหาประเดำ็นทิางสังค์มใหม่ๆ ไม่วั่าจะเป็นกรณูี
อาช่ญากรรมไซีเบอร์ การลดำช่่องวั่างและปรับเปลี�ยนทิัศนค์ติิระหวั่างวััย เพื่่�อลดำค์วัาม 
ขัดำแย�งในสังค์ม การจัดำทิำาสถิติิอาช่ญากรรมไทิยให�สอดำค์ล�องกับมาติรฐาน ICCS เป็นติ�น
 
ทิ�ายนี� ผมขอช่่�นช่มและขอบคุ์ณูค์ณูะกรรมการบริหาร ค์ณูะอนุกรรมการบริหาร ผ้�บริหาร 
บุค์ลากรและเจ�าหน�าทีิ�ของ TIJ ทุิกท่ิานทีิ�ทิำาหน�าทีิ�ไดำ�อย่างแข็งขันท่ิามกลางสถานการณ์ู
วัิกฤติติลอดำระยะเวัลาทิี�ผ่านมา และขออวัยพื่รให�ภารกิจในการขับเค์ล่�อนสังค์มให�ม ี
หลักนิติิธรรมและมีค์วัามยุติิธรรม มีค์วัามก�าวัหน�าและประสบค์วัามสำาเร็จ เพื่่�อให�
กระบวันการยุติิธรรมไทิยมีการพัื่ฒนาอย่างมีประสิทิธิภาพื่และยั�งย่น  

ศาสตราจารย์์ ดร.สุรศักด์� ล์ิขส์ทธ์ิ์�วััฒนกุลิ 
ประธิ์านกรรมการสถาบัันเพ่ื่�อการยุ์ต์ธิ์รรมแห่่งประเทศไทย์
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รสารจากผู้้�อำำานวยการ
สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่�งประเทศไทยุ

ติลอดำช่่วังทีิ�ผ่านมา TIJ ไดำ�สั�งสมประสบการณ์ูการเรียนร้� สร�างองค์์ค์วัามร้�ของตินเอง และ
สร�างเค์ร่อข่ายค์วับค่้์กับการร่วัมม่อกับพัื่นธมิติร ทีิ�มีค์วัามมุ่งหวัังเดีำยวักันในการยกระดัำบ
และปรับปรุงกระบวันการยุติิธรรมทิางอาญาทัิ�งในประเทิศและในระดัำบสากล เพ่ื่�อนำาไปส่้
กระบวันการยุติิธรรมทีิ�มีค์วัามเข�าถ้ง ทัิ�วัถ้ง และเท่ิาเทีิยม โดำยไม่ทิิ�งใค์รไวั�เบ่�องหลัง อัน
เป็นภารกิจทิี�นานาประเทิศไดำ�ให�ค์ำามั�นไวั� ภายใติ�พื่ันธสัญญาเพื่่�อเป้าหมายการพื่ัฒนาทิี� 
ยั�งย่นแห่งสหประช่าช่าติิ 2030

เป็นทีิ�น่าเสียดำายอย่างยิ�งทีิ�ค์วัามพื่ยายามอย่างไม่ย่อทิ�อของหน่วัยงานหลายๆ ภาค์ส่วัน 
จำาติ�องสะดุำดำลง เน่�องจากการระบาดำของโรค์ไวัรัสโค์โรนา หร่อ โรค์โค์วิัดำ-19 ซ้ี�งสร�าง
ค์วัามเสียหายให�แก่สังค์มและประเทิศช่าติิอย่างมหาศาล ภารกิจทีิ�สำาคั์ญต่ิางๆ ทัิ�งการแก�
ปัญหาค์วัามยากจน การมีสุขภาพื่และค์วัามเป็นอย่้ทีิ�ดีำ การเข�าถ้งการศ้กษา การส่งเสริม
ค์วัามเท่ิาเทีิยมทิางเพื่ศ การลดำค์วัามเหล่�อมลำ�า การมีคุ์ณูภาพื่ชี่วิัติทีิ�ดีำของประช่ากรใน
เม่อง การส่งเสริมสันติิภาพื่ ทุิกอย่างล�วันติ�องเผชิ่ญกับผลกระทิบจากสถานการณ์ูการแพื่ร่
ระบาดำของโรค์ระบาดำค์รั�งนี� 

อย่างไรก็ดีำ ยังมีเร่�องทีิ�น่าช่่�นช่มอย่้ทีิ�หลายภาค์ส่วันยังค์งมุ่งมั�นทีิ�จะดำำาเนินงานของตินเอง
ไปติามหน�าทีิ� แม�จะประสบกับเหตุิการณ์ูไม่ค์าดำคิ์ดำ เช่่นเดีำยวักับ TIJ ทีิ�ดำำาเนินงานอย่างมี
คุ์ณูธรรม โปร่งใส และมีค์วัามพื่ร�อมจะปรับตัิวัในการทิำางานเพ่ื่�อผลประโยช่น์ของ
สาธารณูะอย่างต่ิอเน่�อง ในปีนี� เราสานต่ิอโค์รงการทีิ�มีมาทัิ�งในส่วันของการส่งเสริม
บทิบาทิการมีส่วันร่วัมของประช่าช่น การร่วัมกับเค์ร่อข่ายและดำำาเนินการเองในการสร�าง
องค์์ค์วัามร้� รวัมทัิ�งประเมินผลกระทิบทิางสังค์ม ดำ�วัยการทิำาแบบสำารวัจค์วัามคิ์ดำเห็นต่ิอ
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ร้ปแบบของระบบและการดำำาเนินงานทิางยุติิธรรม เพื่่�อสะทิ�อนให�สังค์มไดำ�ทิราบและ
ติระหนักถ้งปัญหาและอุปสรรค์ทีิ�มีอย่้ 

ติลอดำจนกระตุิ�นเต่ิอนให�สังค์มรับทิราบว่ัา “ค์วัามยุติิธรรม” เป็นเร่�องทีิ�ทุิกค์นสามารถให�
ค์วัามเห็น และลงม่อทิำาเพ่ื่�อสนับสนุนค์วัามยุติิธรรมให�เกิดำข้�นในสังค์มไดำ� อันจะเป็นฐาน
ของระบบนิเวัศทีิ�ดีำสำาหรับการสร�างนวััติกรรมเพ่ื่�อค์วัามยุติิธรรมในสังค์มต่ิอไป 

ในอนาค์ติ ผมก็หวัังว่ัา TIJ จะยังค์งทิำาหน�าทีิ�สร�างค์ลังค์วัามร้� และเปิดำโอกาสให�แนวัร่วัม
ไดำ�เข�ามาช่่วัยกันสร�างสรรค์์สังค์มทีิ�ยุติิธรรมอย่างต่ิอเน่�อง รวัมทัิ�งการเปิดำพ่ื่�นทีิ�ให�ค์นรุ่น
ใหม่ไดำ�แสดำงค์วัามคิ์ดำเห็นและร่วัมปฎิบัติิการเพ่ื่�อผลักดัำนให�เกิดำการเรียนร้�ดำ�านค์วัาม
ยุติิธรรมแบบใหม่ ทัิ�งในร้ปแบบทีิ�เป็นทิางการและไม่เป็นทิางการ 

ทิ�ายนี� ผมขอขอบค์ุณูบุค์ลากรและเจ�าหน�าทิี�ของ TIJ ทิุกค์นทิี�ร่วัมม่อร่วัมใจกันปฏิิบัติิ
หน�าทีิ�ท่ิามกลางวิักฤติติลอดำมา รวัมทัิ�งขอขอบคุ์ณู ศ.(พิื่เศษ) ดำร.กิติติิพื่งษ์ กิติยารักษ์ 
และค์ณูะกรรมการบริหาร TIJ ทิี�ให�ค์วัามไวั�วัางใจผมในการสานติ่อภารกิจของ TIJ 
ขอบคุ์ณูค์รับ 

ดร.พ์ื่เศษ สอาดเย็์น
ผู้้�อำานวัย์การสถาบัันเพ่ื่�อการยุ์ต์ธิ์รรมแห่่งประเทศไทย์
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สารจากอำดีีตผู้้�อำำานวยการ
สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่�งประเทศไทยุ

TIJ ไดำ�รับการจัดำตัิ�งข้�นติามพื่ระราช่กฤษฎีกาจัดำตัิ�งสถาบันฯ เม่�อ พื่.ศ. 2554 โดำย
มีภารกิจหลักสำาคั์ญเบ่�องติ�น เพ่ื่�อให�เป็นองค์์กรทีิ�ปฏิิบัติิหน�าทีิ�ในการผลักดัำน ส่ง
เสริม และสนับสนุนการอนุวััติิข�อกำาหนดำสหประช่าช่าติิว่ัาดำ�วัยการปฏิิบัติิต่ิอผ้�
ติ�องขังหญิงและมาติรการทีิ�มิใช่่การคุ์มขังสำาหรับผ้�กระทิำาผิดำหญิง ซ้ี�งเรียกว่ัา 
“ข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่” ทัิ�งนี� ภารกิจยังรวัมถ้งมาติรฐานข�อกำาหนดำสหประช่าช่าติิ
อ่�นๆ ทีิ�เกี�ยวัข�อง โดำยเฉพื่าะดำ�านเด็ำก สติรี และกลุ่มเปราะบาง ดำ�วัยการศ้กษา 
วิัจัย เพ่ื่�อรวับรวัมองค์์ค์วัามร้�และแนวันโยบายมาบ้รณูาการร่วัมกับทุิกภาค์ส่วันทีิ�
เกี�ยวัข�องเพ่ื่�อพัื่ฒนากระบวันการยุติิธรรมทิางอาญาทัิ�งระดัำบในประเทิศ ภ้มิภาค์ 
และนานาอารยะประเทิศ

การดำำาเนินการข�างติ�นเพ่ื่�อเป็นการรับสนองติ่อพื่ระปณูิธานและพื่ระวัิสัยทัิศน์ของ 
สมเด็ำจพื่ระเจ�าล้กเธอ เจ�าฟ้้าพัื่ช่รกิติิยาภา นเรนทิิราเทิพื่ยวัดีำ กรมหลวังราช่สาริณีู 
สิริพื่ัช่ร มหาวััช่รราช่ธิดำา ทิี�ทิรงริเริ�มแนวัค์ิดำการปฏิิบัติิติ่อผ้�ติ�องขังหญิงและ 
เดำ็กติิดำผ้�ติ�องขัง อันนำาไปส้่การรับรองข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่ของสหประช่าช่าติิ 
นอกจากนี�ในฐานะทีิ�ทิรงมีพื่ระกรุณูาธิคุ์ณูรับเป็นองค์์ประธานค์ณูะกรรมการทีิ�
ปร้กษาพิื่เศษของ TIJ ไดำ�พื่ระราช่ทิานข�อคิ์ดำเห็น ข�อเสนอแนะ ขั�นติอนการปฏิิบัติิ 
แนวันโยบาย รวัมทัิ�งขวััญและกำาลังใจในการดำำาเนินงาน และการปฏิิบัติิงานของ
เจ�าหน�าทีิ� TIJ ให�บรรลุติามเป้าประสงค์์ พัื่นธกิจ และยุทิธศาสติร์เสมอมา อีกทัิ�ง
เสริมดำ�วัยพื่ระบารมีและพื่ระปรีช่าสามารถ ทิำาให� TIJ ไดำ�รับการยอมรับสถานะ
และศักยภาพื่ในกรอบของกระบวันการยุติิธรรมทิางอาญา ทัิ�งในเวัทีิทิวิัภาคี์และ
พื่หุภาคี์ 
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ผมมีค์วัามช่่�นช่มและภ้มิใจเป็นอย่างยิ�งว่ัาติลอดำช่่วังทิศวัรรษทีิ�ผ่านมา TIJ ไดำ�
ดำำาเนินงานสอดำค์ล�องกับภารกิจหลักต่ิางๆ ปรากฏิผลสำาเร็จเด่ำนชั่ดำอย่างเป็น 
ร้ปธรรม ส่งผลให�เป็นองค์์กรทีิ�ไดำ�รับการยอมรับถ้งบทิบาทิทีิ�สำาคั์ญในการยกระดัำบ 
องค์์ค์วัามร้�และเสริมศักยภาพื่ ค์รอบค์ลุมไปยังสถาบันและองค์์กรอ่�นๆ ทีิ�มี
ค์วัามเช่่�อมโยงกับกระบวันการยุติิธรรมทิางอาญาทัิ�งในประเทิศและต่ิางประเทิศ 
ซ้ี�งจะสร�างค์วัามเช่่�อมั�นให�สังค์มไดำ�ติระหนักถ้งเจตินารมณ์ูของ TIJ ทีิ�มุ่งไปส่้การ
เป็นองค์์กรทีิ�มีค์วัามเป็นเลิศทิางวิัช่าการในกระบวันการยุติิธรรมทิางอาญา  
รวัมทัิ�งการมุ่งส่งเสริมหลักนิติิธรรมและหลักการมีส่วันร่วัมของทุิกภาค์ส่วัน 
ของสังค์ม สอดำค์ล�องกับเป้าหมายการพัื่ฒนาทีิ�ยั�งย่นของสหประช่าช่าติิ 2030 

อน้�ง TIJ ยังไดำ�นำามาซ้ี�งค์วัามภาค์ภ้มิใจของประเทิศ เม่�อไดำ�รับการยอมรับให�เป็น
สมาชิ่กเค์ร่อข่ายสถาบันสมทิบของสหประช่าช่าติิ หร่อ UN Program Network 
Institutes (UN-PNI) เม่�อเด่ำอนพื่ฤษภาค์ม พื่.ศ. 2559 ซ้ี�งนับเป็นองค์์กรเดีำยวัจาก
ภ้มิภาค์เอเชี่ยติะวัันออกเฉียงใติ� อีกทัิ�งในปี พื่.ศ. 2564 ทีิ�ผ่านมา TIJ ยังไดำ�
ติำาแหน่งเป็นผ้�ประสานงานอย่างเป็นทิางการของ UN-PNI ร่วัมกับองค์์กรจาก
สวีัเดำนอีกดำ�วัย 

ผมมีค์วัามเช่่�อมั�นวั่าดำ�วัยองค์์ค์วัามร้� ประสบการณู์และค์วัามปรารถนาดำีติ่อ
องค์์กรของค์ณูะกรรมการบริหารสถาบันฯ ผนวักกับค์วัามมุ่งมั�น ค์วัามตัิ�งใจจริง 
และเจตินารมณ์ูทีิ�แน่วัแน่ในการบริหารงานติามหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดำการบ�านเม่องทีิ�ดีำเพ่ื่�อประโยช่น์ของประช่าช่น ดำ�วัยนโยบายการสร�างคุ์ณูธรรม
และค์วัามโปร่งใสในหน่วัยงานของผ้�บริหารและเจ�าหน�าทีิ�ทุิกท่ิาน จะเป็นปัจจัย
เชิ่งบวักทีิ�จะขับเค์ล่�อนให� TIJ ประสบค์วัามสำาเร็จ เจริญรุ่งเร่อง สามารถดำำาเนิน
งานไดำ�บรรลุติามเป้าหมาย เพิื่�มระดัำบของการไดำ�รับการยอมรับทัิ�งในประเทิศ
และระหว่ัางประเทิศยิ�งๆ ข้�นไปในทิศวัรรษหน�านี� 

เอกอัครราชท้ต อด์ศักด์� ภาณุุพื่งศ์ 
ผู้้�อำานวัย์การสถาบัันเพ่ื่�อการยุ์ต์ธิ์รรมแห่่งประเทศไทย์

(ระห่ว่ัาง พื่.ศ. 2555 - 2557)
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ติลอดำระยะเวัลาทิี�ผมบริหาร TIJ ติั�งแติ่การเริ �มติ�นอย้่ในติำาแหน่งรักษาการ 
ผ้�อำานวัยการค์นแรกเป็นระยะสั�นๆ และในฐานะค์ณูะกรรมการบริหาร เม่�อค์รั�งทีิ�
ยังดำำารงติำาแหน่งปลัดำกระทิรวังยุติิธรรม เร่�อยมาจนดำำารงติำาแหน่งผ้�อำานวัยการ 
ซ้ี�งค์รบวัาระเม่�อเด่ำอนกุมภาพัื่นธ์ พื่.ศ. 2564 ทีิ�ผ่านมา ติลอดำทุิกช่่วังเวัลาทีิ�ผม 
ไดำ�ร่วัมงานกับบุค์ลากร TIJ เปี�ยมดำ�วัยค์วัามร้�ส้กประทัิบใจในหลายๆ เหตุิการณ์ู 
ทิี�ไดำ�ร่วัมกันสร�างสรรค์์ผลงานให�เป็นทิี�ยอมรับในสังค์มทิุกระดำับ และการไดำ�รับ 
การยอมรับเป็นองค์์กรในเค์ร่อข่ายสถาบันสมทิบแห่งสหประช่าช่าติิดำ�าน 
การป้องกันอาช่ญากรรมและค์วัามยุติิธรรมทิางอาญา (UN-PNI) รวัมไปถ้ง 
การจัดำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการนำาข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่หร่อข�อกำาหนดำ
สหประช่าช่าติิว่ัาดำ�วัยการปฏิิบัติิต่ิอผ้�ตัิองขังหญิงและมาติรการทีิ�มิใช่่คุ์มขังเป็น
อีกผลงานทีิ�ไดำ�นำาประโยช่น์ไปใช่�อย่างแพื่ร่หลาย ทัิ�งการให�ค์วัามร้�แก่หน่วัยงาน
ในกระบวันการยุติิธรรมของประเทิศไทิยเอง การจัดำอบรมให�ค์วัามร้�แก่ประเทิศ
สมาชิ่กในภ้มิภาค์อาเซีียน ติลอดำจนการดำำาเนินกิจกรรมอ่�นๆ อีกมากมายทีิ�เป็น
ประเด็ำนปัจจุบันของสังค์มท่ิามกลางปรากฏิการณ์ูการเปลี�ยนแปลงในหลายๆ 
มิติิ ภายใติ�กิจกรรมในหลักส้ติร Rule of Law and Development Program 
หร่อ RoLD Program ทีิ�เราสามารถสร�างค์วัามเข�าใจร่วัมกันเพ่ื่�อการบรรเทิาและ
แก�ปัญหาสังค์มผ่านผ้�เข�าร่วัมอบรมในหลักส้ติรดัำงกล่าวั ซ้ี�งถ่อไดำ�ว่ัาเป็นศ้นย์รวัม
ของผ้�นำารุ่นใหม่ทีิ�จะก�าวัต่ิอไปเป็นกำาลังสำาคั์ญของประเทิศช่าติิ

สารจากอำดีีตผู้้�อำำานวยการ
สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่�งประเทศไทยุ
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สิ�งทีิ�ผมและช่าวั TIJ เช่่�อมั�นมาโดำยติลอดำว่ัาเป็นปัจจัยสำาคั์ญปัจจัยหน้�งทีิ�จะช่่วัย
ให�สังค์มเราก�าวัหน�าไปในทิิศทิางทิี�จะนำาไปส้่ค์วัามสงบสุขไดำ�นั�นค์่อ การปล้ก 
จิติสำาน้กและพัื่ฒนาองค์์ค์วัามร้�ดำ�านหลักนิติิธรรมและการพัื่ฒนาทีิ�ยั�งย่นให�เกิดำ
ผลเป็นร้ปธรรม พื่ร�อมๆ กับการขยายผลเพื่่�อนำาไปส้่การปฏิิบัติิไดำ�จริง โดำย
บทิบาทิของ TIJ ติั�งแติ่ติ�นในฐานะ “สะพื่าน” เช่่�อมโยงองค์์ค์วัามร้�ทิี�ไดำ�รับ 
การยอมรับทัิ�งในระดัำบประเทิศและขยายวังไปส่้ในระดัำบสากลนั�น มีค์วัามไดำ�เปรียบ 
ในการทิำาหน�าทิี�ประสานองค์์ค์วัามร้� การศ้กษาวัิจัย และการพื่ัฒนาศักยภาพื่
บุค์ลากร เพ่ื่�อปล้กฝัึง เช่่�อมโยง ส่�อสาร และเสนอแนวัทิางทีิ�มีมาติรฐานและ
ประสิทิธิภาพื่เพื่่�อการพื่ัฒนากระบวันการยุติิธรรมอย่างเป็นองค์์รวัม ช่่วัยให�ผ้�ทิี�
เกี�ยวัข�องในกระบวันการยุติิธรรมและนอกกระบวันการยุติิธรรมไดำ�มีค์วัามร้� 
ค์วัามเข�าใจ และร้�เท่ิาทัินการเปลี�ยนแปลง รวัมไปถ้งการพื่ยายามปรับทัิศนค์ติิ
และพื่ฤติิกรรมของผ้�ค์นในสังค์มให�ติระหนักถ้งค์วัามสำาค์ัญของค์ำาวั่า “หลัก
นิติิธรรม” ไดำ�อย่างแทิ�จริง
ทิ�ายนี� ผมขอขอบค์ุณูทิุกๆ ภาค์ีเค์ร่อข่ายทิั�งระดำับองค์์กรและบุค์ค์ล ทิั�งใน
ประเทิศและติ่างประเทิศ ขอบค์ุณูบุค์ลากรของ TIJ ทิุกค์น ทิี�เช่่�อมั�นและ
สนับสนุนการปฏิิบัติิภารกิจอย่างทิุ่มเทิ เสียสละ กระทิั�งทิำาให�เราสามารถ 
ทิำาหน�าทีิ�เป็นองค์์กรสำาคั์ญในการขับเค์ล่�อนส่้ภาค์ปฏิิบัติิและสัมฤทิธิ�ผลไดำ� 
อย่างเป็นร้ปธรรม และหวัังว่ัาองค์์กรของเราจะพัื่ฒนาก�าวัหน�าไปในทิิศทิางทีิ�จะ
ยกระดัำบสังค์มให�มีค์วัามมั�นค์ง ไดำ�อย่างมีประสิทิธิภาพื่และยั�งย่น เพ่ื่�ออนาค์ติ
ของประเทิศช่าติิของเราส่บไป

ศาสตราจารย์์พ์ื่เศษ ดร.ก์ตต์พื่งษ์ ก์ตย์ารักษ์ 
ผู้้�อำานวัย์การสถาบัันเพ่ื่�อการยุ์ต์ธิ์รรมแห่่งประเทศไทย์

(ระห่ว่ัาง พื่.ศ. 2558 - 2564) 
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 ประวัติอำงค์์กร
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สถาบัันเพื่่�อการย์ุต์ธิ์รรมแห่่งประเทศไทย์ (องค์การ
มห่าชน) ห่ร่อ TIJ ก่อติั�งข้�นภายใติ�พื่ระราช่กฤษฎีกา 
จัดำติั� งสถาบันเพ่ื่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย 
(องค์์การมหาช่น) พื่.ศ. 25541 โดำยให�เป็นหน่วัยงาน
ของรัฐประเภทิองค์์การมหาช่น มีวััติถุประสงค์์เบ่�องติ�น 
ในการส่งเสริมการอนุวััติิมาติรฐานและบรรทัิดำฐาน 
ของสหประช่าช่าติิเกี�ยวักับการดำำาเนินกระบวันการ
ยุติิธรรมทิางอาญา รวัมทิั�งการพื่ัฒนาองค์์ค์วัามร้�ดำ�าน 
หลักนิติิธรรม การศ้กษาวัิจัยและเผยแพื่ร่ โดำยเฉพื่าะ
ข�อกำาหนดำสหประช่าช่าติิว่ัาดำ�วัยการปฏิิบัติิติ่อผ้�ติ�องขัง 
หญิงในเร่อนจำาและมาติรการทิี�มิใช่่การค์ุมขังสำาหรับ
ผ้�กระทิำาผิดำหญิง ซี้�งเรียกกันวั่า “ข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่” 
อันเป็นหน้�งในโค์รงการอันเน่�องมาจากพื่ระดำำาริของ 
สมเดำ็จพื่ระเจ�าล้กเธอ เจ�าฟ้้าพื่ัช่รกิติิยาภา นเรนทิิรา
เทิพื่ยวัดำี กรมหลวังราช่สาริณูีสิริพื่ัช่ร มหาวััช่รราช่ธิดำา 
และพื่ระองค์์ยังทิรงดำำารงติำาแหน่งประธานทิี�ปร้กษา
พื่ิเศษของ TIJ อีกดำ�วัย

ติ่อมาดำ�วัยเจตินารมณู์ในการยกระดำับการพื่ัฒนา
กระบวันการยุติิธรรมทิางอาญาในประเทิศไทิย ภ้มิภาค์ 
และนานาประเทิศอย่างเข�มแข็ง TIJ ไดำ�รับการยอมรับ
จากนานาประเทิศ และไดำ�รับการรับรองสถานภาพื่ให�
เป็นหน้�งในสถาบันเค์ร่อข่ายแผนงานสหประช่าช่าติิ
ดำ�านการป้องกันอาช่ญากรรมและค์วัามยุติิธรรมทิาง
อาญา (UN-PNI) ของสำานักงานวั่าดำ�วัยยาเสพื่ติิดำและ
อาช่ญากรรมแห่งสหประช่าช่าติิ (UNODC) เป็นแห่ง
ทิี� 18 ของโลก และเป็นแห่งแรกแห่งเดำียวัของภ้มิภาค์
อาเซีียน 

ดำ�วัยสถานะ UN-PNI บทิบาทิสำาค์ัญของ TIJ จ้ง
ค์รอบค์ลุมไปถ้งการสนับสนุนรัฐบาลและหน่วัยงานใน
กระบวันการยุติิธรรมไทิย ในการส่งเสริมหลักนิติิธรรม 
ปฏิิร้ปกระบวันการยุติิธรรม และส่งเสริมการป้องกัน
อาช่ญากรรมในสังค์ม โดำยมีหน�าทิี�รับผิดำช่อบในการ
สนับสนุนสารัติถะงานวัิช่าการแก่หน่วัยงานรัฐบาลทิี�มี

ในปีงบประมาณ 2565 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ถูกยกเลิก และพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

1

ส่วันเกี�ยวัข�องกับกระบวันการยุติิธรรมในประเทิศไทิย 
ระหวั่างการประชุ่มระดัำบช่าติิและระดัำบนานาช่าติิ
ติ่างๆ เช่่น การประชุ่ม Crime Congress การประชุ่ม 
CCPCJ การประชุ่ม ASEAN เป็นติ�น

นอกจากนี� TIJ ยังไดำ�รับการแติ่งติั�งเป็นหน่วัยงาน
รับผิดำช่อบหลักในการสนับสนุนการปฏิิบัติิงานแดำ่
สมเดำ็จพื่ระเจ�าล้กเธอ เจ�าฟ้้าพื่ัช่รกิติิยาภา นเรนทิิรา 
เทิพื่ยวัดำี กรมหลวังราช่สาริณูีสิริพื่ัช่ร มหาวััช่รราช่ธิดำา 
ระหวั่างทิรงดำำารงติำาแหน่งทิ้ติสันถวัไมติรีดำ�านการ 
ส่งเสริมหลักนิติิธรรมและระบบยุติิธรรมทิางอาญาสำาหรับ 
ภ้มิภาค์เอเช่ียติะวัันออกเฉียงใติ� ติามค์ำากราบทิ้ลเช่ิญ
ของ UNODC 

ล่าสุดำ ใน พื่.ศ. 2564 ทิี�ประชุ่ม UN-PNI ยังไดำ�แติ่งติั�ง
ให� TIJ เป็นสถาบันฯ ประสานงานหลักของ UN-PNI 
เน่�องจากเล็งเห็นและติระหนักถ้งค์วัามมุ่งมั�นพื่ยายาม
ของ TIJ ในการปฏิิบัติิภารกิจเพื่่�อส่งเสริมและสนับสนุน
การศ้กษา วัิจัย และเผยแพื่ร่มาติรฐานและบรรทิัดำฐาน
ของสหประช่าช่าติิเกี�ยวักับการดำำาเนินกระบวันการ
ยุติิธรรมทิางอาญา รวัมทิั�งแนวัทิางในการปฏิิบัติิติ่อ 
ผ้�กระทิำาผิดำและการช่่วัยเหล่อผ้�กระทิำาผิดำหลังพื่�นโทิษ
ให�กลับค์่นส้่สังค์ม เพื่่�อนำาไปส้่การพื่ัฒนากระบวันการ
ยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิยและติ่างประเทิศ อันเป็น 
ก�าวัสำาค์ัญอีกก�าวัหน้�งของสถาบันฯ ในการก�าวัไปส้่การ
เป็นศ้นย์กลางแห่งค์วัามเป็นเลิศระดัำบนานาช่าติิดำ�าน
การพื่ัฒนากระบวันการยุติิธรรมทิางอาญาติ่อไป
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พัันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนให�มีการอนุวััติิข�อกำาหนดำสหประช่าช่าติิวั่าดำ�วัยการปฏิิบัติิ
ติ่อผ้�ติ�องขังหญิงและมาติรการทิี�มิใช่่การค์ุมขัง หร่อ “Bangkok Rules” เพื่่�อเป็น
แนวัทิางในการดำำาเนินกระบวันการยุติิธรรมแก่หน่วัยงานภาค์รัฐและภาค์เอกช่น 
ทิั�งในประเทิศและติ่างประเทิศ

ศ้กษา วัิจัย และเผยแพื่ร่มาติรฐานและบรรทิัดำฐานของสหประช่าช่าติิเกี�ยวักับการ
ดำำาเนินกระบวันการยุติิธรรมทิางอาญา รวัมทิั�งแนวัทิางในการปฏิิบัติิติ่อผ้�กระทิำา
ผิดำและการช่่วัยเหล่อผ้�กระทิำาผิดำหลังพื่�นโทิษให�กลับค์่นส้่สังค์ม เพื่่�อนำาไปส้ ่
การพื่ัฒนากระบวันการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิยและติ่างประเทิศ 

ส่งเสริมและพื่ัฒนาองค์์ค์วัามร้�ดำ�านหลักนิติิธรรมเพ่ื่�อเสริมสร�างศักยภาพื่ของ
บุค์ลากรในกระบวันการยุติิธรรมอันจะนำาไปส้่สังค์มแห่งค์วัามยุติิธรรม 

เป็นศ้นย์กลางแห่งค์วัามเป็นเลิศระดำับนานาช่าติิดำ�านการพื่ัฒนากระบวันการ
ยุติิธรรมทิางอาญาในดำ�านการปฏิิบัติิติ่อผ้�กระทิำาผิดำโดำยจะเน�นค์วัามร่วัมม่อกับ
สหประช่าช่าติิสถาบันสมทิบ (Programme Network Institute) และค์วัามร่วัมม่อ
ในกรอบอาเซีียน 

ส่งเสริมภาพื่ลักษณู์ทิี�ดำีของกระบวันการยุติิธรรมของไทิยให�ไดำ�รับการยอมรับใน
ระดำับนานาช่าติิเพ่ื่�อให�เกิดำค์วัามร่วัมม่อทิางดำ�านกระบวันการยุติิธรรมระหวั่าง
ประเทิศ

1) 

2)

3)

4)

5)
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 วิสัยทััศน์

เป็นผู้้�ส่งเสริมการเปลี่่�ยุนแปลี่ง

(Promoter of Change)

 ด้�านการยุกระด้ับักระบัวนการยุุติิธรรม แลี่ะ

เชื่่�อมโยุงห่ลี่ักนิติิธรรมกับัการพื่ัฒนาท่�ยุั�งยุ่น

ในประเทศไทยุ อาเซี่ยุน แลี่ะระด้ับัสากลี่

“

”
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 ยุทัธศาสตร์

สถาบันฯ ไดำ�กำาหนดำยุทิธศาสติร์ (พื่.ศ. 2561 - 2565) ภายใติ�บริบทิการทิำางานทิี�สอดำค์ล�อง
กับวัิสัยทิัศน์และพื่ันธกิจองค์์กร ดำังนี�

ย์ุทธิ์ศาสตร์ที� 1 
การอนุวััติิมาติรฐานและบรรทัิดำฐานของสหประช่าช่าติิดำ�านการป้องกันอาช่ญากรรมและ
ค์วัามยุติิธรรมทิางอาญาในกลุ่มผ้�เปราะบาง โดำยเฉพื่าะข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่ และการ 
ส่งเสริมสิทิธิของผ้�หญิงและเดำ็ก

ย์ุทธิ์ศาสตร์ที� 2
การส่งเสริมและพื่ัฒนาองค์์ค์วัามร้�ดำ�านหลักนิติิธรรมเพื่่�อรองรับเป้าหมายการพื่ัฒนาทิี�ยั�งย่น

ย์ุทธิ์ศาสตร์ที� 3 
การพื่ัฒนานวััติกรรมและเผยแพื่ร่องค์์ค์วัามร้�สำาหรับหน่วัยงานเค์ร่อข่ายภายในประเทิศเพื่่�อ
ยกระดำับการดำำาเนินการดำ�านการป้องกันอาช่ญากรรมและระบบยุติิธรรมทิางอาญาภายใติ�
บริบทิทิี�เกิดำข้�นใหม่ในสังค์ม

ย์ุทธิ์ศาสตร์ที� 4 
การสร�างเค์ร่อข่ายระหวั่างหน่วัยงานในสถาบันเค์ร่อข่าย UN-PNI ผ้�มีส่วันไดำ�ส่วันเสียในการ
ดำำาเนินนโยบาย นักวัิช่าการและกลุ่มเยาวัช่น ทิั�งในประเทิศและระหวั่างประเทิศ

ย์ุทธิ์ศาสตร์ที� 5 
การปรับระบบการพื่ัฒนาองค์์กร และการบริหารจัดำการให�เข�มแข็งทิันสมัย และมี
ประสิทิธิภาพื่ สามารถสนับสนุนการปฏิิบัติิภารกิจในระดำับนานาช่าติิ
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ร้ปแบับักิจกรรมในการขัับัเค์ลื่่�อำนงาน
ตามประเดี็นยุทัธศาสตร์

1) งานพื่ัฒนาองค์ควัามร้�ด�านงานวั์จัย์แลิะฐานข�อม้ลิ (Research) 
เพื่่�อสร�างค์วัามเข�มแข็งในเร่�ององค์์ค์วัามร้�ทิี�จำาเป็นติ่อการส่งเสริมหลักนิติิธรรม และ
พื่ัฒนากระบวันการยุติิธรรมทิางอาญาอย่างติ่อเน่�อง และเป็นรากฐานในการปฏิิบัติิ
ภารกิจติ่างๆ ขององค์์กร

2) งานผู้ลิักดันเช์งนโย์บัาย์ (Policy Advocacy)
โดำยการนำาองค์์ค์วัามร้�ทิี�มีเป็นเค์ร่�องม่อในการให�ค์วัามช่่วัยเหล่อและค์ำาปร้กษากับ
หน่วัยงานดำ�านนโยบายและปฏิิบัติิงานในกระบวันการยุติิธรรมทัิ�งในประเทิศและ
ติ่างประเทิศ

3) งานพื่ัฒนาศักย์ภาพื่บัุคลิากร (Capacity Building)
โดำยการนำาองค์์ค์วัามร้�มาเผยแพื่ร่ส้่กลุ่มบุค์ลากรเป้าหมายในกระบวันการยุติิธรรม
ทิางอาญาและกลุ่มบุค์ลากรอ่�นทิี�เกี�ยวัข�อง โดำยมีเป้าประสงค์์เพื่่�อให�เกิดำการพื่ัฒนา
กระบวันการยุติิธรรมทิางอาญา การป้องกันอาช่ญากรรม รวัมถ้งการส่งเสริมหลัก
นิติิธรรม เพื่่�อสร�างมาติรฐานและบรรทิัดำฐานทิี�เป็นทิี�ยอมรับในระดำับภ้มิภาค์และ
ในระดำับโลก ซี้�งถ่อเป็นการส่งเสริมภาพื่ลักษณู์ทิี�ดำีของกระบวันการยุติิธรรมไทิยใน
ระดำับเวัทิีระหวั่างประเทิศ



19รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

 ตำาแหน่งทัางยุทัธศาสตร์

สถาบันฯ กำาหนดำบทิบาทิในการทิำาหน�าทิี�เป็นสะพื่านเช่่�อมติ่อ (Connector) ระหวั่าง
หลักมาติรฐานระหวั่างประเทิศส้่การปฏิิบัติิในประเทิศไทิยและประเทิศอ่�น ๆ ในภ้มิภาค์ 
โดำยเฉพื่าะในมิติิดำ�าน “หลักนิติิธรรม” “การป้องกันอาช่ญากรรม” และการพื่ัฒนา 
“กระบวันการยุติิธรรมทิางอาญา” ให�เกิดำผลเป็นร้ปธรรม โดำยมีกรอบการทิำางานเช่่�อมโยง
กับเวัทิีระหวั่างประเทิศ ดำังนี�

ร่วัมกำาหนดำและรับประเดำ็นยุทิธศาสติร์จากภารกิจงานระหวั่างประเทิศเพื่่�อนำา
กลับมาส่งเสริมหลักนิติิธรรม และกระบวันการยุติิธรรมทิางอาญาในประเทิศไทิย
และภ้มิภาค์
ผลักดำันให�ยุทิธศาสติร์และแนวัทิางปฏิิบัติิไดำ�ถ้กนำาไปใช่�อย่างมีประสิทิธิภาพื่
สร�างองค์์ค์วัามร้�และผลักดัำนในงานส่งเสริมหลักนิ ติิธรรมและยกระดัำบ
ประสิทิธิภาพื่ของกระบวันการยุติิธรรมให�สังค์มเข�าใจและร่วัมเป็นส่วันหน้�งใน
การพื่ัฒนา

1)

2)
3)
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ทัิศทัางการทัำางานแลื่ะเป้าหมายขัอำงอำงค์์กร
เป้าห่มายุองค์์กร ในระยุะ 5 ปี
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สถาบันฯ ไดำ�กำาหนดำเป้าประสงค์์ในการขับเค์ล่�อนงานติามประเดำ็นยุทิธศาสติร์
ไวั�ดำังนี�

ประเทิศไทิยมีองค์์ค์วัามร้�ทิี�เกี�ยวัข�องกับหลักนิติิธรรม การป้องกัน
อาช่ญากรรมและกระบวันการยุติิธรรมทิางอาญาทีิ�ไดำ�รับการ
ยอมรับติามมาติรฐานสากลและสามารถเผยแพื่ร่ไดำ�ในระดัำบ
นานาช่าติิ
มีหน่วัยงานเค์ร่อข่าย UN-PNI และเค์ร่อข่ายผ้�มีส่วันไดำ�ส่วันเสียใน
การดำำาเนินนโยบาย รวัมทิั�งกลุ่มเยาวัช่นรุ่นใหม่เพื่่�อเป็นแนวัร่วัม
ในการส่งเสริมการเปลี�ยนแปลงในสังค์ม
สถาบันฯ เป็นทิี�ร้�จักและไดำ�รับการยอมรับในระดำับสากล กลายเป็น 
องค์์กรเป้าหมายของนักวัิช่าการ ทิั�งภายในประเทิศและติ่าง
ประเทิศ สามารถดำ้งดำ้ดำผ้�เช่ี�ยวัช่าญเฉพื่าะดำ�าน ให�มาทิำางานร่วัม
กับสถาบันฯ

1)

2)

3)
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กำาหนดีกรอำบัแลื่ะทัิศทัางการดีำาเนินงาน
ช่�วงปีงบัประมาณ พั.ศ. 2563 – 2565

ดำ�วัยวัิสัยทิัศน์และพื่ันธกิจของสถาบันฯ ทิี�ติ�องการสร�างการเปลี�ยนแปลงเช่ิงโค์รงสร�าง
ทิางสังค์ม ซี้�งถ่อเป็นโจทิย์ทิี�มีค์วัามทิ�าทิายและเกี�ยวัพื่ันกับค์นจากทิุกภาค์ส่วัน ซี้�งมี
ค์วัามติ�องการทีิ�หลากหลาย ดัำงนั�นเพ่ื่�อให�การขับเค์ล่�อนงานขององค์์กรให�เกิดำผลกระทิบ 
เช่ิงบวัก (Impact) อย่างเป็นร้ปธรรมไดำ�มากข้�น จ้งไดำ�กำาหนดำกรอบและทิิศทิางการ
ดำำาเนินงานในช่่วังปีงบประมาณู พื่.ศ. 2563 - 2565

สถาบันฯ เป็นหน่วัยงานเสริมของระบบยุติิธรรมไทิย โดำยมีเป้าหมายส่งเสริม
การทิำางานของหน่วัยงานหลักในกระบวันการยุติิธรรม (กระทิรวังยุติิธรรม 
ศาล อัยการ ติำารวัจ) ผ่านการนำาเสนอข�อม้ล องค์์ค์วัามร้�และนวััติกรรมดำ�าน
กระบวันการยุติิธรรมและค์วัามเป็นธรรม ทิี�อ�างอิงจากมาติรฐานสากล
เน�นกระบวันการสร�างการมีส่วันร่วัม (Collaboration) ของเค์ร่อข่ายการทิำางาน
จากภาค์ส่วันทิี�เกี�ยวัข�องทิั�งในและนอกกระบวันการยุติิธรรม เพื่่�อให�เกิดำการแลก
เปลี�ยนค์วัามค์ิดำเห็นในมุมมองใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมการฝึึกจัดำอบรม การจัดำเวัทิี
เสวันา หร่อ TIJ Platform Network ติ่างๆ ซี้�งมีค์วัามเหมาะสมกับแติ่ละกลุ่ม
เป้าหมาย
พื่ัฒนาแนวัค์ิดำ เค์ร่�องม่อ และเทิค์โนโลยีใหม่ในการสร�างนวััติกรรมค์วัาม
ยุติิธรรม (Innovation) เพื่่�อให�เกิดำค์วัามเปลี�ยนแปลงในระบบยุติิธรรม และปรับ
เปลี�ยนมุมมอง (Mindset) ของกลุ่มค์นทิุกภาค์ส่วันให�เห็นค์วัามสำาค์ัญในการ
ร่วัมแก�ไขปัญหาดำ�วัยการมองค์นเป็นศ้นย์กลาง
ผลักดำันให�เกิดำการเปลี�ยนแปลงและผลกระทิบทิี�ดำีติ่อสังค์ม (Social Impact) 
ดำ�วัยการผสานองค์์ค์วัามร้� ภาค์ีการพื่ัฒนา และเค์ร่�องม่อนวััติกรรมให�เกิดำ
การเปลี�ยนแปลงและผลกระทิบสังค์มเกี�ยวักับหลักนิติิธรรมและกระบวันการ
ยุติิธรรมทิั�งในประเทิศ และติ่างประเทิศ

1)

2)

3)

4)
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  โค์รงสร�างอำงค์์กร
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โค์รงสร�างค์ณะกรรมการบัริหาร



27รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



28 รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

โค์รงสร�างค์ณะกรรมการตรวจสอำบั
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โค์รงสร�างค์ณะอำนุกรรมการพััฒนาระบับังานวิจัยแลื่ะ
วิช่าการ
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โค์รงสร�างค์ณะอำนุกรรมการพััฒนาระบับังานบัริหารแลื่ะ
กฎระเบัียบั
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โค์รงสร�างค์ณะอำนุกรรมการประเมินผู้ลื่การปฏิิบััติงาน
ขัอำงผู้้�อำำานวยการสถาบัันเพั่�อำการยุติธรรมแห่งประเทัศไทัย
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2553 2554 2555
 ธิ์ันวัาคม
สมัชชาให่ญ่แห่่งสห่ประชาชาต์
รับัข�อมต์ข�อกำาห่นดกรุงเทพื่ 
วัันทิี� 21 ธันวัาค์ม พื่.ศ. 2553 ทิี�ประชุ่ม
สมั ช่ช่า ใหญ่ แห่ ง สหประช่าช่า ติิ   
สมัยทิี� 65 ลงค์วัามเห็นรับข�อมติ ิ
ทิี�เสนอโดำยประเทิศไทิย ในการอนุวััติิ 
ข�อกำาหนดำสหประช่าช่าติิว่ัาดำ�วัยการ 
ปฏิิบัติิติ่อผ้�ติ�องขังหญิงและมาติรการ 
ทีิ�มิใช่่การคุ์มขังสำาหรับผ้�กระทิำาผิดำหญิง 
(United Nations Rules for the 
Treatment of Women Prisoners 
and Non-Custodial Measures 
for Women Offenders) หร่อ  
ข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่ (Bangkok Rules) 
เพื่่�อให�ประเทิศติ่างๆ ไดำ�ย้ดำถ่อเป็น 
แนวัทิางในการปฏิิบัติิติ่อผ้�ติ�องขังหญิง 
และผ้�กระทิำาผิดำหญิง โดำยค์ำาน้งถ้งค์วัาม 
แติกติ่างทิางดำ�านเพื่ศสภาวัะของ 
ผ้�หญิงในเร่อนจำาและเดำ็กติิดำผ้�ติ�องขัง 

 ม์ถุนาย์น
รัฐบัาลิไทย์ตั้งสถาบัันเพื่่�อการยุ์ต์ธิ์รรม
แห่่งประเทศไทย์ 
TIJ ก่อติั�งข้ �นติามพื่ระราช่กฤษฎีกา
จัดำตัิ�งสถาบันเพื่่�อการยุติิธรรมแห่ง
ประเทิศไทิย (องค์์การมหาช่น) พื่.ศ. 
2554 โดำยมีภารกิจสำาค์ัญเพื่่�อส่งเสริม 
ค์วัาม เป็ น เลิ ศดำ� านการ วิัจั ยและ 
การพื่ัฒนากระบวันการยุติิ ธรรม 
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ วั น ร่ วั ม ข อ ง
ประเทิศไทิยในกรอบค์วัามร่วัมม่อ 
กับสหประช่าช่าติิวั่าดำ�วัยการป้องกัน 
อาช่ญากรรมและค์วัามยุ ติิ ธ ร รม 
ทิางอาญา เช่่�อมโยงแนวัคิ์ดำติามหลัก 
สากลส้่การปฏิิบัติิในระดัำบประเทิศ 
และในภ้มิภาค์อาเซีียน รวัมทัิ�งการอนุวััติิ 
ข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่ และมาติรฐาน
นานาช่าติิอ่ �นๆ ทิี �เกี�ยวัข�อง

 พื่ฤษภาคม
ผู้้�อำานวัย์การคนแรกของ TIJ 
ค์ณูะกรรมการบริหารสถาบันเพื่่�อ 
ก า ร ยุ ติิ ธ ร ร ม แห่ ง ป ร ะ เ ทิศ ไ ทิ ย  
แติ่งติั�ง อทิทิ. อดำิศักดำิ� ภานุพื่งษ์  
เป็นผ้�อำานวัยการค์นแรกของ TIJ

 กันย์าย์น
ประชุมผู้้�เชี�ย์วัชาญเพื่่�อพื่ัฒนา
ย์ุทธิ์ศาสตร์ของ TIJ 
TIJ เป็นเจ�าภาพื่จัดำงาน ‘Informal 
Expert Workshop to Develop the 
Strategic Framework and Pro-
gramme of Work of the TIJ’
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2556 2557
 พื่ฤศจ์กาย์น
งาน Bangkok Dialogue on the Rule 
of Law 

TIJ เป็นเจ�าภาพื่จัดำงาน Bangkok  
Dialogue on the Rule of Law งาน
เสวันาว่ัาดำ�วัยค์วัามยุติิธรรมทิางอาญา
นานาช่าติิ ในกรุงเทิพื่ฯ วัันทิี� 15 
พื่ฤศจิกายน พื่.ศ. 2556 เพื่่�อเปิดำเวัทิี 
การเสวันาระหว่ัางผ้�นำาและผ้�เชี่�ยวัช่าญ 
จากทัิ�วัโลกถ้งบทิบาทิของกระบวันการ 
ยุติิธรรมทิางอาญาทีิ�เท่ิาเทีิยมและ
ยุติิธรรมเพื่่�อการพื่ัฒนาทิี�ยั�งย่น เพื่่�อ 
ผลประโยช่น์ของมวัลมนุษยช่าติิ  
ผลจากงานเสวันาค์รั�งนี�ยังเอ่�อให�เกิดำ
การกำาหนดำเป้าหมายการพื่ัฒนา 
ทิี�ยั�งย่นของสหประช่าช่าติิ ในกรอบ
วัาระการพัื่ฒนาแห่งสหประช่าช่าติิ
ภายหลังปี ค์.ศ. 2015 (Post - 2015 
Development Agenda)

 กุมภาพื่ันธิ์์
TIJ ร่วัมกับัผู้้�เชี�ย์วัชาญ UN พื่ัฒนา 
กรอบัยุ์ทธิ์ศาสตร์ต�นแบับัเพื่่�อให่�เป็น
มาตรฐานการขจัดควัามรุนแรงต่อเด็ก 

ในระหวั่างวัันทิี� 18 - 21 กุมภาพื่ันธ์ 
พื่.ศ. 2557 TIJ และสำานักงานว่ัา
ดำ�วัยยาเสพื่ติิดำและอาช่ญากรรมแห่ง
สหประช่าช่าติิ (UNODC) ไดำ�ร่วัมกัน 
จัดำการประชุ่มกลุ่มผ้�เชี่�ยวัช่าญนานาช่าติิ 
เพ่ื่�อยกร่างยุทิธศาสติร์ติ�นแบบและ
มาติรการในทิางปฏิิบัติิวั่าดำ�วัยการ
ยุติิค์วัามรุนแรงติ่อเดำ็ก ในสาขาการ 
ป้ อ งกั นอาช่ญากรรมและค์วัาม
ยุติิธรรมทิางอาญา โดำยมีผ้�เข�าร่วัม
ประชุ่มกวั่า 90 ค์น ซี้�งเป็นผ้�แทิน
จากประเทิศสมาช่ิกสหประช่าช่าติิ 28 
ประเทิศ รวัมทิั�งหน่วัยงานติ่างๆ ของ 
UN องค์์การระหวั่างประเทิศ และกลุ่ม 
องค์์การไม่แสวังหากำาไรจากทิั�วัโลก

 พื่ฤศจ์กาย์น
TIJ ร่วัมกับั UN Women จัดแคมเปญ 
HeforShe เพื่่�อส่งเสร์มควัามเท่าเทีย์ม
ทางเพื่ศ แลิะแคมเปญ #SpeakUp-
Women เพื่่�อสร�างควัามตระห่นักร้�
เร่�องควัามรุนแรงทางเพื่ศ

TIJ ร่วัมม่อกับองค์์การเพื่่�อการส่งเสริม
ค์วัามเสมอภาค์ระหวั่างเพื่ศและเสริม
พื่ลังของผ้�หญิงแห่งสหประช่าช่าติิ 
หร่อ UN Women เปิดำติัวัค์วัามร่วัมม่อ 
ในการส่งเสริมสิทิธิสติรีและค์วัาม
เสมอภาค์ระหวั่างเพื่ศในประเทิศไทิย 
ในวัันทีิ� 24 พื่ฤศจิกายน พื่.ศ. 2557 ผ่าน  
2 แค์มเปญใหญ่ ไดำ�แก่ แค์มเปญ  
“รักนวัลสงวันสิทิธิ� ”(#SpeakUp-
Women) ซี้�งมุ ่งเน�นช่่วัยเหล่อและ
สร�างค์วัามเข�มแข็งแก่สติรีผ้�ถ้กกระทิำา
ค์วัามรุนแรงทิางเพื่ศ รวัมทิั�งให�ค์วัามร้� 
แก่ผ้� เ กี� ย วัข� อง กับการปฏิิ บัติิ งาน 
ไดำ�เข�าใจและปฏิิบัติิหน�าทิี�ไดำ�อย่าง 
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2558
ถ้กติ�อง ผ่านกล่องค์้่ม่อหร่อ Toolbox 
ทิี�นำาผลงานการวิัจัยอันเป็นประโยช่น์
มาให�ค์วัามร้�ในร้ปแบบทีิ�เข�าใจง่าย 
และแค์มเปญระดำับโลก “HeForShe” 
ทิี� รณูรงค์์ ให� ผ้� ช่ ายติระหนั กและ 
ให�ค์วัามสำาค์ัญกับสิทิธิและค์วัาม 
เสมอภาค์ระหวั่างเพื่ศ นอกจากนี�  
ภายในงานยังมีพิื่ธีบันทิ้กข�อติกลง
ค์วัามร่วัมม่อระหวั่างทิั�ง 2 องค์์กร 
และการร่ วัมแสดำงสัติยาบัน เพื่่� อ 
ส่งเสริมค์วัามเสมอภาค์ระหว่ัางเพื่ศ 
และติ่อส้�เพื่่�อยุติิค์วัามรุนแรงต่ิอสติรี
ในทุิกร้ปแบบให�หมดำไปจากสังค์มไทิย
และสังค์มโลก

 ธิ์ันวัาคม
สมัชชาให่ญ่แห่่งสห่ประชาชาต์รับัข�อ
มต์ยุ์ทธิ์ศาสตร์ต�นแบับัแลิะมาตรการ
เช์งปฏ์บััต์ของสห่ประชาชาต์วั่าด�วัย์
การขจัดควัามรุนแรงต่อเด็กในด�าน
การป้องกันอาชญากรรมแลิะควัาม
ย์ุต์ธิ์รรมทางอาญา

TIJ ร่วัมกับั KIC, UNODC แลิะ UNES-
CAP จัดการประชุมภ้ม์ภาคครั้งแรก
เร่�องสถ์ต์อาชญากรรมแลิะการสำารวัจ
การตกเป็นเห่ย์่�อในกรุงเทพื่

 กุมภาพื่ันธิ์์
ศ.(พื่์เศษ) ดร.ก์ตต์พื่งษ์ ก์ตย์ารักษ์  
ได�รับัการแต่งตั้งเป็นผู้้�อำานวัย์การ TIJ 
ค์ณูะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า บั น 
เพ่ื่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย 
มติิค์ัดำเล่อก ศ. (พื่ิเศษ) ดำร.กิติติิพื่งษ์ 
กิติยาร ักษ � ให �ร ับติ ำาแหน�งเป ็น 
ผ้ �อำานวัยการ TIJ โดำยมีผลติั �งแติ� 
วัันทิี� 25 กุมภาพื่ันธ์ พื่.ศ. 2558

 เมษาย์น
TIJ ร่วัมงานเสวันาว่ัาด�วัย์ควัามยุ์ต์ธิ์รรม 
ทางอาญาระห่ว่ัางประเทศครั้งแรก 
“the 13th UN Congress on Crime 
Prevention and Criminal Justice 
(CCPCJ) ที�กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

 ม์ถุนาย์น
จัดประชุม ASIANSIL 2015

TIJ ร่วัมกับ AsianSIL และกระทิรวัง
ยุติิธรรม ประเทิศไทิย จัดำงาน the 
“AsianSIL Inter-Sessional Regional 
Conference 2015” on “The Rule 
of Law and Development Nexus: 
A New Deal for Asia?” ระหวั่างวัันทิี� 
4-5 มิถุนายน พื่.ศ. 2558 เพื่่�อขยาย
เค์ร่อข่ายค์วัามร่วัมม่อของผ้�เช่ี�ยวัช่าญ
ดำ�านกฎหมายในภ้มิภาค์เอเช่ียแปซีิฟ้ิก 
รวัมถ้งผ้�แทินจากหน่วัยงานติ่างๆ
ขององค์์การสหประช่าช่าติิ (United  
Nations) ร่วัมหาร่อกันในเค์ร่อข่าย
ของสมาค์มกฎหมายระหวั่างประเทิศ
ในภ้มิภาค์เอเช่ีย อีกทิั�งยังเป็นเวัทิีทิี� 
เปิดำโอกาสให�ประเทิศไทิยไดำ�ผลักดำัน
เร่�องหลักนิติิธรรม ค์วัามยุติิธรรมและ 
ค์วัามมั�นค์งเข�าส่้กรอบวัาระการพัื่ฒนา 
แห่งสหประช่าช่าติิภายหลังปี ค์.ศ. 
2015 (Post - 2015 Development 
Agenda)
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งาน TIJ Youth Forum วั่าด�วัย์ 
ควัามยุ์ต์ ธิ์รรมแลิะห่ลัิกน์ต์ ธิ์รรม 
กรุงเทพื่ฯ ประเทศไทย์ 
TIJ จัดำการเสวันาเยาวัช่นระดัำบนานาช่าติิ 
ว่ัาดำ�วัยค์วัามยุติิธรรมและหลักนิติิธรรม 
เป็นค์รั�งแรก โดำยรับสมัค์รเยาวัช่นจาก
ภ้มิภาค์อาเซีียนเข�าร่วัมเสวันา และไดำ� 
คั์ดำเล่อกเยาวัช่นร่วัมเสวันาทัิ�งหมดำ 6 ค์น 

 ตุลิาคม
ประชุมกลิุ่มผู้้�เชี�ย์วัชาญสร�างเคร่อข่าย์
ข�อกำาห่นดกรุงเทพื่ในอาเซีย์น

 
TIJ เป็นเจ�าภาพื่จัดำประชุ่มกลุ �ม 
ผ้� เช่ี� ยวัช่าญอย่างไ ม่ เ ป็นทิางการ 
เพื่่�อสร�างเค์ร่อข่ายผลักดัำนข�อกำาหนดำ
กรุงเทิพื่ในภ้มิภาค์อาเซีียน ระหวั่าง
วัันทิี� 8-9 ติุลาค์ม พื่.ศ. 2558 เพื่่�อ
พื่ิจารณูาหลักส้ติรการฝึึกอบรม เพื่่�อ
สร� างหลัก ส้ติรการอบรมระหว่ัาง
ประเทิศในการส่งเสริมค์วัามติระหนักร้� 
และ พัื่ฒนา ทัิกษะของ เจ� าหน� าทิี�

ราช่ทัิณูฑ์ทีิ�ปฏิิบัติิงานเกี�ยวัข�องกับ 
ผ้�ติ�องขังหญิงในประเทิศติ่างๆ ให�ม ี
ประสิทิธิภาพื่ และสร�างค์วัามเข�าใจ 
ในเร่�องค์วัามติ�องการพ่ื่�นฐานและ
ค์วัามเปราะบางของผ้�กระทิำาผิดำหญิง
ให�แก่ผ้�ปฏิิบัติิงานในกระบวันการ
ยุติิธรรมทิางอาญาติามแนวัทิางของ
ข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่ฯ และมาติรฐานขั�นติ�ำา 
ของสหประช่าช่าติิวั่าดำ�วัยการปฏิิบัติิ
ติ่อผ้�ติ�องขัง ในงานเดำียวักันยังไดำ�ม ี
การจัดำเสวันาทิางวัิช่าการในโอกาส
ค์รบรอบ 5 ปี ข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่ฯ ใน
หัวัข�อ “มุมมองระหวั่างประเทิศเกี�ยวั
กับแนวัทิางปฏิิบัติิทีิ�ดีำและการถอดำบทิ
เรียนในการอนุวััติิข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่” 
(The 5th Anniversary of the Bangkok 
Rules: International Perspectives 
on Good Practices and Lessons 
Learned)

The 17th International Corrections 
and Prisons Association (ICPA) 
conference 
ค์ณูะผ้�แทิน TIJ เข�าร่วัมการประชุ่ม
ประจำาปีสมัยทีิ� 17 ของสมาค์มราช่ทัิณูฑ์ 
และเร่อนจำาระหวั่างประเทิศ (17th 

Annual Conference of the Inter- 
national Corrections and Prisons 
Association - ICPA) ณู เม่องเมลเบิร์น 
เค์ร่อรัฐออสเติรเลีย ระหวั่างวัันทิี� 25-
30 ติุลาค์ม พื่.ศ. 2558 โดำยการประชุ่ม 
ICPA จัดำข้�นเป็นประจำาทิุกปี เพื่่�อเป็น
เวัทีิให�ผ้�ทีิ�เกี�ยวัข�องกับงานราช่ทัิณูฑ์
ในประเทิศต่ิางๆ ไดำ�แลกเปลี�ยนค์วัามร้� 
และประสบการณู์อันเป็นประโยช่น์ 
ติ่อการพัื่ฒนาการปฏิิบัติิติ่อผ้�ติ�องขัง
ในเร่อนจำา

ร์เร์�มการทำาวั์จัย์ในโครงการเกี�ย์วักับั
องค์กรอาชญากรรมข�ามชาต์
TIJ ร่วัมกับ สถาบันวัิจัยอาช่ญากรรม
และค์วัามยุติิธรรมระหว่ัางภ้มิภาค์
แห่งสหประช่าช่าติิ (UNICRI) จัดำประชุ่ม 
ผ้�มีส่วันไดำ�ส่วันเสียสำาหรับโค์รงการ
ศ้กษาวิัจัยเร่�อง “การรับม่อกับภัยคุ์กค์าม 
และสิ� งทิ� าทิายทีิ� เกิ ดำ ข้� น ใหม่จาก
อาช่ญากรรมองค์์กรข�ามช่าติิ ภายใติ�
บริบทิของประช่าค์มอาเซีียน” เพื่่�อ
แนะนำาโค์รงการศ้กษาวิัจัยทีิ�สถาบัน
เพื่่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย  
(TIJ) ดำำาเนินการศ้กษาวัิจัยร่วัมกันกับ 
ส ถ า บั น วิั จั ย อ า ช่ญ า ก ร ร ม แ ล ะ
ค์วั ามยุ ติิ ธ ร รม ร ะหวั่ า งภ้ มิ ภ าค์ 
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ระหว่ัางประเทิศไปปรับใช่�เพ่ื่�อยกระดัำบ 
มาติรฐาน การทิำางานในกระบวันการ
ยุติิธรรมทิางอาญาให�สามารถอำานวัย
ค์วัามยุติิธรรมไดำ�อย่างเท่ิาเทีิยม บรรลุผล 
และติรวัจสอบไดำ�  (fair, effective and 
accountable criminal justice insti-
tutions)

 ส์งห่าคม
จัดฝึกอบัรมการบัร์ห่ารทัณุฑสถานห่ญ์ง 
สำาห่รับัเจ�าห่น�าที� เร่อนจำาอาวุัโสใน
ภ้ม์ภาคอาเซีย์น ห่ร่อ The Bangkok 
Rules Training ครั้งแรก
TIJ จัดำการฝึึกอบรมวั่าดำ�วัยการบริหาร
จัดำการผ้�ติ�องขังหญิงสำาหรับเจ�าหน�าทีิ� 
ราช่ทิัณูฑ์ระดำับอาวัุโส ในกลุ่มประเทิศ 
อาเซีียน ในระหวั่างวัันทิี� 10 - 19 
สิงหาค์ม พื่.ศ. 2559 เพื่่�อให�ค์ำาแนะนำา 
และค์วัามร้�ในแนวัทิางการนำาข�อกำาหนดำ
กรุงเทิพื่ไปปรับใช่�ในทิางปฏิิบัติิ โดำย
ผ่านการสนับสนุนให�ผ้� เข�าร่วัมการ 
ฝึึกอบรมออกแบบแผนการปฏิิบัติิงาน 
(Action Plan) โดำยการฝึึกอบรมค์รั�งนี�
จะช่่วัยผ้�เข�าร่วัมในการวัางโค์รงสร�าง
สำาหรับการนำาข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่ไป
ปฏิิบัติิ รวัมถ้งกฎเกณูฑ์และมาติรฐาน
สากลอ่�นๆ

 พื่ฤษภาคม
ร่วัมเป็นสถาบัันสมทบัเคร่ อข่ าย์
สห่ประชาชาต์ UN-PNI 

TIJ ไดำ�บรรลุค์วัามติกลง กับสำานักงาน 
วั่าดำ�วัยยาเสพื่ติิดำและอาช่ญากรรม
แห่งสหประช่าช่าติิ (UNODC) ในการ 
รับรองสถานะให� TIJ เป็นหน้�งในสถาบัน
เค์ร่อข่ายแผนงานสหประช่าช่าติิ 
ดำ�านการป้องกันอาช่ญากรรมและ
ค์วัามยุติิธรรมทิางอาญา (United 
Nations Crime Prevention and 
Criminal Justice Programme 
Network of Institutes หร่อ UN-PNI) 
อย่างเป็นทิางการ เม่�อวัันทิี� 24 
พื่ฤษภาค์ม พื่.ศ. 2559 ณู สำานักงาน
สหประช่าช่าติิ ณู กรุงเวัียนนา 
สาธารณูรัฐออสเติรีย

แผนงานสำาค์ัญของ TIJ ภายหลัง 
จากการเข�าร่วัมเป็นเค์ร่อข่ายสถาบัน 
PNI เน�นทีิ�กิจกรรมวิัช่าการ เพ่ื่�อส่งเสริม 
การนำามาติรฐานและบรรรทิัดำฐาน

แห่งสหประช่าช่าติิ (UNICRI) และเพื่่�อ
แลกเปลี�ยนประสบการณู์และข�อค์ิดำ
เห็นในร้ปแบบและมุมมองติ่างๆ 
ระหวั่างผ้�แทินส่วันราช่การทิี�ปฏิิบัติิ
งานดำ�านนโยบายการแก�ไขปัญหา
อาช่ญากรรมข�ามช่าติิ

ในปีเดีย์วักัน ทิี�ประชุ่มสมัช่ช่าใหญ ่
แห่ ง สหประช่าช่า ติิ ไดำ� รั บข� อมติิ  
ข�อกำาหนดำสหประช่าช่าติิว่ัาดำ�วัยการ
ปฏิิบัติิติ่อผ้�ติ�องขัง ฉบับปรับปรุง พื่.ศ. 
2558 หร ่อ ข ้อก ำาห่นดแมนเดลิา 
(The Nelson Mandela Rules) ใน
เดำ่อนธันวัาค์ม และ TIJ ยังเริ�มพื่ัฒนา
ห่ลิักส้ตรฝึกอบัรมเจ�าห่น�าที�เร่อนจำา
เกี�ย์วักับัข�อกำาห่นดกรุงเทพื่ และร่วัมกับ 
กรมราช่ทัิณูฑ์เปิดตัวัโครงการเร่อนจำา 
ต�นแบับั โดำยมีทัิณูฑสถานหญิงเชี่ยงใหม่ 
เป็นหน้�งในเร่อนจำาแรกในไทิยทีิ�มี 
การดำำาเนินงานสอดำค์ล�องกับข�อกำาหนดำ 
กรุงเทิพื่ 

2559
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 พื่ฤศจ์กาย์น
เจ�าภาพื่จัดการประชุม ACCPCJ คร้ังแรก 
ที�กรุงเทพื่ฯ ประเทศไทย์

TIJ จัดำการประชุ่มอาเซีียนวั�าดำ�วัย
การป้องกันอาช่ญากรรมและค์วัาม
ยุติิธรรมทิางอาญา ค์รั �งทิี � 1 หร่อ 
ACCPCJ ภายใติ�ห ัวัข �อหลักของ 
การประชุ่ม ค์อ่ “การยกระดัำบมาติรการ 
ป้องกันอาช่ญากรรมและสถาบัน
ยุติิธรรมทิางอาญาเพื่่�อการพื่ัฒนา 
ทิี� ยั� ง ย่ นของประช่าค์มอา เซีี ยน”  
ณู โรงแรม ดำุสิติธานี กรุงเทิพื่ฯ โดำย
การประชุ่มค์รั�งนี� TIJ และกระทิรวัง
ยุติิธรรมร่วัมกันจัดำข้�นเพื่่�อส่งเสริมการ
แลกเปลี�ยนมุมมองและแนวัทิางการ
ปฏิิบัติิทิี�ดำีระหวั่างประเทิศสมาช่ิก
อาเซีียน ในค์วัามร่วัมม่อทิางกฎหมาย
การป้องกันอาช่ญากรรมข�ามช่าติิ 
ส่งเสริมการดำำาเนินงานดำ�านค์วัาม
ยุติิธรรมทิางอาญาอย่างบ้รณูาการ 
และสนับสนุนการขับเค์ล่�อนประช่าค์ม
อาเซีียนอย่างยั�งย่น

2560
 มกราคม
TIJ-IGLP Workshop for Scholars 
and Emerging Leaders on the  
Rule of Law and Policy ครั้งแรก

 
TIJ ร่วัมกับ Institute for Global 
Law and Policy (IGLP) แห่งค์ณูะ
นิติิศาสติร� มหาวัิทิยาลัยฮาร�วัาร�ดำ 
จัดำอบรมหลักส้ติรนานาช่าติิดำ�าน 
หลักนิติิธรรมและนโยบาย “TIJ-IGLP 
Workshop for Scholars and  
Emerging Leaders on the Rule 
of Law and Policy” โดำยหลักส้ติร
มีเน่�อหาค์รอบค์ลุมข�อกฎหมายและ
กระบวันการยุติิธรรมในมิติิต่ิางๆ ร่วัมกับ 
การทิำาค์วัามเข�าใจมุมมองของประเด็ำน 
สำาค์ัญทิั�วัโลก ทิี�เกี�ยวักับวัิวััฒนาการ
ของกฎหมาย และระเบียบข�อบังค์ับ
นโยบายทิางเศรษฐกิจ ค์วัามยุติิธรรม
ทิางสังค์มและการปกค์รอง โดำยเฉพื่าะ 
อย่างยิ�งในประเทิศเศรษฐกิจเกิดำใหม่ 
เช่่น เอเชี่ย และถ่ายทิอดำให�แก่บุค์ลากร 
หลากกลุ่มหลายสาขาทัิ�งในประเทิศ 
ไทิย เอเชี่ย และนานาช่าติิ เพ่ื่�อเดิำนหน�า 
ขยายเค์ร่อข่ายส่้การพัื่ฒนาทุิกภาค์ส่วัน 

อย่างยั�งย่น ดำ�วัยเทิค์นิค์การเร ียน 
การสอนระดำับโลก จากค์ณูาจารย์
และผ้�ทิรงคุ์ณูวุัฒิชั่�นนำาจากมหาวิัทิยาลัย 
ฮาวัาร์ดำและเค์ร่อข่าย 

 กุมภาพื่ันธิ์์
เ ปิ ดตั วั โครงการอบัรมห่ลิั กส้ ต ร 
ห่ลิักน์ต์ธิ์รรมเพื่่�อการพื่ัฒนา (RoLD)

TIJ ยังไดำ�ร �วัมกับค์ณูะนิติ ิศาสติร�  
มหาวัิทิยาลัยฮาร์วัาร์ดำ ในการจัดำทิำา 
หลักส้ติรนิติิธรรมและการพัื่ฒนา 
หร่อ The Rule of Law and Devel-
opment Program (RoLD) เป็นค์รั�ง
แรกในประเทิศไทิยและในภ้มิภาค์
เอเช่ีย เพื่่�อพื่ัฒนาศักยภาพื่ผ้�นำาและ
ผ้�บริหารรุ่นใหม่ของไทิย ให�สามารถ
นำาหลักนิติิธรรมไปปฏิิบัติิ เพื่่�อสร�าง
ค์วัามเป็นธรรมให�กับสังค์มอันเป็น 
พื่่�นฐานส้่เป้าหมายการพื่ัฒนาทิี�ยั�งย่น
แห่งสหประช่าช่าติิ ทิั�งนี � หลักส้ติร 
RoLD ใช่�ระยะเวัลาอบรม 5 เดำ่อน
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 เมษาย์น
ตั้งสำานักสถ์ต์ เพื่่�อการพื่ัฒนาคุณุภาพื่
การเก็บัข�อม้ลิอาชญากรรมเช์งสถ์ต์
สำานักพื่ัฒนาข�อม้ลสถิเพ่ื่�อการวัิจัย
และนโยบายของ TIJ มีภารกิจหลัก
ในการสนับสนุนงานของ TIJ ดำ�วัย 
การผลิติข�อม้ลเช่ิงค์ุณูภาพื่ ใช่�ระเบียบ
วัิ ธี วิั จั ย ทีิ� มีห ลักฐานเ ชิ่งประจั กษ์   
(Evidence-based researches) และ
การสำารวัจข�อม้ล ติลอดำจนส่งเสริม
ค์วัามร่วัมม่อดำ�านเทิค์นิค์แก่หน่วัยงาน
ติ�างๆ ทิั �งในประเทิศและระหวั�าง
ประเทิศ เพื่่�อให�เกิดำการจัดำทิำานโยบาย
ในดำ�านการป้องกันอาช่ญากรรมและ
กระบวันการยุติิธรรมทิางอาญา โดำย
มีโค์รงการหลักในการสนับสนุนข�อม้ล 
ดำ�วัยระเ บียบวิัธีการสำ ารวัจข�อม้ล 
ทิี�สอดำค์ล�องกับมาติรฐานติัวัช่ี� วััดำ 
เป้ าหมายการพื่ัฒนาทิี� ยั� งย่นของ
องค์์การสหประช่าช่าติิ

ในปีเดำียวักัน ประเทศไทย์ออก พื่.ร.บั. 
ราชทัณุฑ์ 2479 ฉบัับัปรับัปรุงให่ม่ 
พื่.ศ. 2560 โดำยเพื่ิ�มเน่�อหาเกี�ยวักับ 
ผ้�ติ�องขังหญิงมีค์รรภ์ ผ้�ติ�องขังหญิง 
ทิี�มีล้กติิดำ และกลุ่มเปราะบางอ่�น ๆ   
นอกจากนี� TIJ ยังไดำ�ดำำาเนินการจัดำทิำา 
รายงานผลการศ้กษาทิี�น่าสนใจ เช่่น  
ราย์งานผู้ลิการศึกษา “Women as 
Justice Makers: Perspectives from 
Southeast Asia” ว่ัาดำ�วัยค์วัามเท่ิาเทีิยม 
ทิางเพื่ศในระบบยุติิธรรมในประเทิศ
ภ้มิภาค์อาเซีียน และ TIJ ร่วัมกับ 
UNODC เผยแพื่ร่ราย์งานผู้ลิการศึกษา 
“Trafficking in persons from  
Cambodia, Lao PDR and Myan-
mar to Thailand.” รวัมทั้งร่วัมอบัรม
ในห่ลิักส้ตรระดับัภ้ม ์ภาค ห่ัวัข้อ 
มาตรฐานระห่วั่างประเทศวั่าด�วัย์
การจำาแนกประเภทอาชญากรรมเพ่ื่�อ
ประโย์ชน�ทางสถ์ต์ หร่อมาติรฐาน 
ICCS

2561
 มกราคม
TIJ-IGLP Workshop for Scholars 
and Emerging Leaders on the Rule 
of Law and Policy ปีที� 2
TIJ ร่วัมกับ Institute for Global 
Law and Policy (IGLP) แห่งค์ณูะ
นิติิศาสติร์ มหาวัิทิยาลัยฮาร์วัาร์ดำ 
จัดำอบรมหลักส้ติรนานาช่าติิดำ�าน 
หลักนิติิธรรมและนโยบาย “TIJ-IGLP 
Workshop for Scholars and  
Emerging Leaders on the Rule  
of Law and Policy” ค์รั�งทิี� 2 

 มีนาคม
จัดก์จกรรมค้ �ขนาน ในการประชุม 
CND ครั้งที� 61

TIJ ร่วัมงานประชุ่มค์ณูะกรรมาธิการ
ยาเสพื่ติิดำ สมัยทีิ� 61 (The Commission 
on Narcotic Drugs - CND) ค์รั�งทิี� 61 
ทิี�กรุงเวัียนนา ออสเติรีย ระหวั่างวัันทิี� 
14-16 มีนาค์ม พื่.ศ. 2561 โดำยผ้�แทิน 
ทิี� เ กี� ย วั ข� อ ง กั บ ก า ร แก� ไ ขปัญหา 
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 ส์งห่าคม
จัดเสวันาวั่าด�วัย์ “ควัามก�าวัห่น�าทาง 
เศรษฐก์จแลิะการต่อต�านอาชญากรรม 
ในย์ุคด์จ์ทัลิ: อาชญากรรมกับั Cryp-
tocurrency”

TIJ ร่วัมกับ สำานักงานสหประช่าช่าติิ
วั่าดำ�วัยยาเสพื่ติิดำและอาช่ญากรรม  
(UNODC) ประจำาภ้มิภาค์เอเช่ีย
ติะวัันออกเฉียงใติ�และแปซีิฟ้ิก จัดำ
สัมมนาทิางวัิช่าการเร่งหาวัิธีบริหาร
จัดำการค์ริปโติเค์อเรนซีี�และการต่ิอ
ติ�านอาช่ญากรรมในยุค์ดำิจิทิัล โดำยไดำ�
เช่ิญผ้�เช่ี�ยวัช่าญจากภาค์ส่วันติ่างๆ 
ทิั�งทิางดำ�านเทิค์โนโลยีและกระบวัน
ยุติิธรรม เพื่่�อถกปัญหา เสนอมุม
มอง ปิดำช่่องโหวั่ และหาทิางออก
ร่วัมทิี�สร�างสรรค์์ในดำ�านการติ่อส้�กับ
ปัญหาอาช่ญากรรมทิี� เกิดำข้�นโดำย
อาศัยเงินดำิจิทิัล ในหัวัข�อ “ค์วัาม
ก� า วัหน� าทิาง เศรษฐกิ จและการ
ติ่อติ�านอาช่ญากรรมในยุค์ดำิจิทิัล: 
อาช่ญากรรมกับ Cryptocurrency”

ยาเสพื่ติิดำจากนานาประเทิศ ไดำ�มา 
รวัมกันแลกเปลี�ยนและทิบทิวันประเด็ำน
ติ่างๆ เกี�ยวักับปัญหายาเสพื่ติิดำและ 
มาติรการทิี� ใช่� แก� ไขปัญหาอย้่ ใน
ปั จจุ บั น ร่ วัมกั บประ เทิศสมา ชิ่ก 
ค์ณูะกรรมาธิการยาเสพื่ติิดำ ขณูะทีิ� TIJ 
ส่งติัวัแทินเข�าร่วัมการประชุ่มประกอบ
ดำ�วัย นางสาวัเจน ฮอลลอเวัย์ หัวัหน�า
กลุ่มโค์รงการอาช่ญากรรมและการ
พื่ัฒนา และนางสาวัช่ลธิช่ ช่่�นอุระ 
หัวัหน�ากลุ่มโค์รงการส่งเสริมการ 
อนุวััติิข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่และการปฏิิบัติิ 
ติ่อผ้�กระทิำาผิดำ ในค์รั�งนี� TIJ ยังไดำ�จัดำ 
กิจกรรมค่้์ขนานในหัวัข�อ “ผ้�หญิง นโยบาย 
ทิางดำ�านยาเสพื่ติิดำ และสถานการณู์
การจำาค์ุกในภ้มิภาค์เอเชี่ยติะวัันออก
เฉียงใติ�: การบ้รณูาการประเดำ็นในมิติิ
เพื่ศภาวัะ” ดำ�วัย

ในปีเดีำยวักัน TIJ ไดำ�ร่วัมกับมหาวิัทิยาลัย 
กริฟ้ฟ้ิธ ออสเติรเลีย จัดำการฝึึกอบรม
วั่าดำ�วัยจริยธรรมในการทิำารายงาน
วัิจัยขั�นส้ง แก่นักวัิจัยไทิย รวัมทิั�งไดำ�
ร่วัมงานค์รั�งแรกกับ PRI ในการจัดำ
ทิำารายงานสถานการณ์ูเร่อนจำาโลก
ประจำาปี
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 มกราคม
จัดอบัรมห่ลิักส้ตรนานาชาต์ด�าน 
ห่ลิักน์ต์ธิ์รรมแลิะนโย์บัาย์ “TIJ-IGLP 
Workshop for Scholars and  
Emerging Leaders on the Rule  
of Law and Policy” ครั้งที� 3

 กุมภาพื่ันธิ์์
เสวันาวั่าด�วัย์เทคน์คการส่บัสวัน
สอบัสวันที�มีประส์ทธิ์์ภาพื่ กรุงเทพื่ฯ

 
TIJ ร �วัมกับ Rule of Law and  
Development Fellows (RoLD  
Fel lows) กรมสอบสวันค์ดำีพื่ ิ เศษ 
(DSI) ศ้นย์สิทิธิมนุษยช่นแห่งนอร์เวัย์  
(Norwegian Centre for Human 
Rights) และวัิทิยาลัยติำารวัจนอร์เวัย์ 
(Norwegian Police University 
College) ร�วัมกันจัดำสัมมนาเช่ิง
ปฏิิบัติิการพื่ิเศษ เร่�อง “จากการสอบ 
ปากค์ำาส้่การซัีกถามเพ่ื่�อการส่บสวัน
สอบสวัน” ให�แก�ผ ้ �ปฏิิบ ัติ ิงานใน 

กระบวันการยุติิธรรม เพื่่�อส่งเสริม 
ค์วัามร้�เกี�ยวักับวิัธีการส่บสวันสอบสวัน 
ในค์ดีำอาญา โดำยค์ำาน้งถ้งสิทิธิมนุษยช่น 
และการค์�นหาข�อเทิ็จจริงเป็นสำาค์ัญ

 มีนาคม
โครงการ Borderless Youth Forum 
ครั้งแรก ร่วัมกับั UNODC

โค์รงการ Borderless Youth Forum 
2019 หร่องานสัมมนาเยาวัช่นไร�พื่รมแดำน 
เริ�มติ�นข้�นเม่�อเดำ่อนมีนาค์ม 2562 เพื่่�อ
เช่่�อมเค์ร่อข่ายเยาวัช่นทิี�สนใจผลักดำัน 
ประเด็ำนดำ�านค์วัามยุติิธรรมข�ามพื่รมแดำน 
ผ่านเทิค์โนโลยีการส่�อสารสมัยใหม่ 
โดำยมี เยาวัช่นจากทิั� วัทิวัีป เอ เช่ี ย
แปซีิฟ้ิกจำานวัน 162 ค์น จาก 10 
ประ เทิศมา เข� า ร่ วัมแลก เปลี� ยน
ประสบการณู์ ค์วัามค์ิดำเห็น และหา
แนวัทิางแก�ไขปัญหาทิางสังค์ม ดำ�วัย
วัิธีการ Design Thinking จาก Hasso 
Plattner Institute of Design หร่อ 
d.school มหาวัิทิยาลัยสแตินฟ้อร์ดำ 
สหรัฐอเมริกา เพื่่�อเสริมพื่ลังแก่เดำ็ก

และเยาวัช่นให�มีบทิบาทิและส่วันร่วัม
ในการแก�ไขปัญหาสังค์ม ประเดำ็นทิี�มี 
การนำามาหาร่อกัน ไดำ�แก่ การฟ้ื้นฟ้้
ผ้�ติ�องขังและการรับค์นดีำค์่นส่้สังค์ม 
การยุติิค์วัามรุนแรงทิางเพื่ศ และ
การช่่วัยเหล่อผ้�ดำ�อยโอกาสให�เข�าถ้ง 
ค์วัามยุติิธรรม ซี้�งเป็นไปติามเป้าหมาย
การพัื่ฒนาทิี�ยั�งย่นของสหประช่าช่าติิ  
เป้าหมายทิี� 5, 16 และ 17 

หลังจากนั�นยังไดำ�ขยายการเช่่�อมติ่อ
เค์ร่อข่ายเยาวัช่นจากเอเช่ียแปซีิฟ้ิก
ให�ค์รอบค์ลุมไปยังภ้มิภาค์ยุโรปและ
แอฟ้ริกา เพื่่�อหาแนวัร่วัมทิี�สนใจใน 
แนวัค์ิ ดำนี� ม า ร่ วัมกั นแลก เปลี� ยน 
ข�อม้ล โดำยการประชุ่มค์รั�งทิี�สองจัดำ
ข้�นระหวั่างวัันทิี� 12-13 ติุลาค์ม พื่.ศ. 
2562 โดำยมีเยาวัช่นเข�าร่วัมทิั�งหมดำ 
138 ค์น จาก 52 ประเทิศ 55 สัญช่าติิ

 เมษาย์น
เผู้ย์แพื่ร่ราย์งานวั์จัย์ “Women as 
Justice Makers” แลิะ “Towards 
Gender-responsive Criminal  
Justice: Good Practices from 
Southeast Asia in Responding  
to Violence against Women”

2562
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TIJ เป็นองค์์กรไทิยองค์์กรแรกและ
องค์์กรเดำียวัทิี�ไดำ�รับเช่ิญจาก UNODC 
ให�เข�าร่วัมการประชุ่มค์ณูะกรรมาธิการ 
วั่าดำ�วัยการป้องกันอาช่ญากรรมและ
ค์วัามยุติิธรรมทิางอาญา (Commission 
on Crime Prevention and Criminal 
Justice - CCPCJ) ค์รั�งทิี� 28 ในฐานะ
สถาบันเค์ร่อข่ายของสหประช่าช่าติิ
ดำ�านกระบวันการยุติิธรรม หร่อ United 
Nations Programme Network  
Institute (UN-PNI) โดำยมีสถานะ
แยกติ่างหากจากรัฐบาลไทิย โดำยม ี
บทิบาทิในการสนับสนุนการจัดำการ
ประชุ่ม CCPCJ ผ่านการนำาเสนอ
นวััติกรรมใหม�ๆ เกี �ยวักับทิิศทิาง 
ก า ร ป้ อ ง กั น อ า ช่ญ า ก ร ร ม แ ล ะ
กระบวันการยุติิธรรมทิางอาญาใน
อนาค์ติอีกดำ�วัย โดำยเฉพื่าะอย่างยิ�ง 
การเช่่�อมโยงประเด็ำนดำ�านหลักนิติิธรรม 
กับการพื่ัฒนาทิี�ยั�งย่น และในปีนี� TIJ 
ไดำ� ส นั บสนุ น รั ฐ บ าล ไทิย ในดำ� าน
วัิช่าการ เพื่่�อนำาเสนอร่างข�อมติิเร่�อง 

TIJ ร่วัมกับองค์์การเพื่่�อการส่งเสริม
ค์วัามเสมอภาค์ระหวั่างเพื่ศ และเพื่ิ�ม
พื่ลังของผ้�หญิงแห่งสหประช่าช่าติิ 
(UN Women) เป็นเจ�าภาพื่จัดำงาน
ค์วัามร่วัมม่อระหวั่างสององค์์กร และ
เปิดำเผยผลวัิจัยอย่างเป็นทิางการ 
ไดำ�แก่ “ผ้�หญิงในฐานะผ้�สร�างค์วัาม 
ยุติิธรรม” (Women as Justice 
Makers) และ “ค์วัามยุติิธรรมในค์ดำี
อาญาทิี�เกี�ยวัข�องกับประเด็ำนเร่�องเพื่ศ 
- กรณูีศ้กษาเร่�องมาติรการปฏิิบัติิทิี�ดำ ี
ใ น เ อ เ ช่ี ย ติ ะ วัั น อ อก เ ฉี ย ง ใ ติ� ใ น 
การจัดำการค์วัามรุนแรงติ่อผ้�หญิง” 
(Towards Gender-responsive 
Criminal Justice: Good Practices 
from Southeast Asia in Responding 
to Violence against Women” และ 
ในงานเดำียวักัน TIJ ไดำ�ลงนามใน 
ข�อติกลงร่วัมกับ UN Women เพื่่�อ 
การปกป้องสิทิธิและค์วัามยุติิธรรม
ของผ้�หญิงและเดำ็กผ้�หญิงดำ�วัย

 พื่ฤษภาคม
เสนอข�อมต์ การใช�กีฬาเป็นยุ์ทธิ์ศาสตร์ 
ในการป้องกันอาชญากรรมแลิะ
ควัามย์ุต์ธิ์รรมทางอาญาของเด็กแลิะ
เย์าวัชน ในงาน CCPCJ ครั้งที� 28

การใช่�กีฬาเป็นยุทิธศาสติร์ในการ
ป้ อ งกั นอาช่ญากรรมและค์วัาม
ยุติิ ธ รรมทิางอาญาของ เดำ็ กและ
เยาวัช่น (Integrating sport in youth 
crime prevention and criminal 
justice strategies) เพื่่ �อส�งเสริม 
การป้องกันอาช่ญากรรม ดำ�วัยการนำา
กีฬาเข�ามาช่่วัยฟ้ื้นฟ้้อดีำติเยาวัช่นและ
เดำ็กทิี �กระทิำาค์วัามผิดำ ให�สามารถ
ค์่นส้่สังค์มไดำ�อย่างยั�งย่น และข�อมติ ิ
ดำังกล่าวัไดำ�รับการรับรองจากทีิ�ประชุ่ม
สมัช่ช่าใหญ่แห่งสหประช่าช่าติิใน
เดำ่อนธันวัาค์มปีเดำียวักัน
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 ส์งห่าคม
ผู้ลัิกดันเร่อนจำาต�นแบับัส้่อาเซีย์น 
ประเด์มที�กัมพื่้ชา

TIJ ลงนามในข�อติกลงค์วัามร่วัมม่อ
กับกรมราช่ทิัณูฑ์กัมพื่้ช่า เพื่่�อจัดำการ
ฝึึกอบรมเจ�าหน�าทิี�ราช่ทิัณูฑ์กัมพ้ื่ช่า
ในการนำาข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่ หร่อ 
ข�อกำาหนดำสหประช่าช่าติิว่ัาดำ�วัยการ
ปฏิิบัติิติ่อผ้�ติ�องขังหญิงและมาติรการ
ทิี�มิใช่่การค์ุมขังไปใช่�ในการดำำาเนิน
งานของทัิณูฑสถานหญิง CC2 เร่อนจำา 
หญิงทิี�ใหญ่ทิี�สุดำในกัมพื่้ช่า จากนั�น 
ในเดำ่อน พื่ฤศจิกายน-ธันวัาค์ม  
TIJ เป็นเจ�าภาพื่จัดำการฝึึกอบรมเจ�าหน�าทีิ� 
ทิัณูฑสถานกัมพื่้ช่า ทิี�กรุงพื่นมเปญ 
ประเทิศกัมพื่้ช่า

 มกราคม
พื่ัฒนาแนวัทางเพื่่�อการคุ�มครองส์ทธิ์์
ของเด็กที�ตกเป็นเห่ย์่�อ
TIJ ร�วัมม่อกับ ม้ลนิธิเพื่่ �อยุติิการ 
แสวังหาประโยช่น์ทิางเพื่ศจากเด็ำก 
(ECPAT International) พัื่ฒนาแนวัทิาง 
เพ่ื่�อการคุ์�มค์รองสิทิธิของเด็ำกทีิ�ติก 
เป็นเหย่�อ โดำยจัดำทิำาเป็น “ยุทิธศาสติร์
ติ� นแบบของสหประช่าช่าติิ และ
มาติรการเชิ่งปฏิิบัติิในการขจัดำค์วัาม
รุนแรงติ่อเดำ็กในดำ�านการป้องกัน
อาช่ญากรรมและค์วัามยุติิธรรมทิาง
อาญา” 

 กุมภาพื่ันธิ์์
จัด ACCPCJ ครั้งที � 2 มุ่งประเด็น
อาชญากรรมไซเบัอร์ 

TIJ ในฐานะองค์์กรประสานการจัดำการ
ประชุ่มอาเซีียนวั่าดำ�วัยการป้องกัน
อาช่ญากรรมและค์วัามยุติิธรรมทิาง
อาญา (The ASEAN Conference on 

Crime Prevention and Criminal  
Justice - ACCPCJ) จ้งไดำ�จัดำการ
ประชุ่ม ACCPCJ ค์รั �งทิี � 2 ข้ �น 
ระหวั่างวัันทิี� 27-28 กุมภาพื่ันธ์ 
พื่.ศ. 2563 ณู โรงแรมสวัิสโซีเทิล 
กรุงเทิพื่  ภายใติ�ธ ีม “การส�งเสร ิม
วััฒนธรรมแห่งการป้องกัน เพื่่�อเสริม 
สร�างค์วัามร่วัมม่อและนวััติกรรมทิาง
ยุติิธรรมเพื่่�อทิุกค์น” (Promoting the 
ASEAN Culture of Prevention for 
a Collaborative and Innovative 
Justice for All) โดำยมุ่งประเดำ็นการ
ป้องกันอาช่ญากรรมทิางไซีเบอร์  
(Cyber Crime) โดำยการประชุ่มดัำงกล่าวั 
ไดำ�จัดำข้�นภายใติ�กรอบการดำำาเนินงาน
ของทิี�ประชุ่มเจ�าหน�าทิี�อาวัุโสอาเซีียน
ดำ�านกฎหมาย (ASLOM)  

 พื่ฤษภาคม-ม์ถุนาย์น
เสวันาออนไลิน์ ในชุดเสวันาออนไลิน์ 
วั่าด�วัย์เร่ �อง “กระบัวันการย์ุต์ธิ์รรม 
ที�ตอบัสนองต่อเพื่ศภาวัะแลิะการปฏ์ร้ป 
เร่อนจำา” พื่ร�อมเปิดตัวัราย์งานวั์จัย์ 
“ค้่ม่อว่ัาด�วัย์มาตรการที�ม์ใช่การคุมขัง
ที�ตอบัสนองต่อเพื่ศภาวัะ” แลิะค้่ม่อ
โปรแกรมกระบัวันการยุ์ต์ธิ์รรมเช์ง
สมานฉันท์ ฉบัับัปรับัปรุงครั้งที� 2 

2563
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ปรับปรุงกระบวันการยุติิธรรมและ
ระบบราช่ทิัณูฑ� ให�สอดำค์ล�องกับ 
เป้าหมายการพัื่ฒนาทีิ�ยั�งย่น เป้าหมาย 
ทีิ� 5 (ค์วัามเท่ิาเทีิยมทิางเพื่ศ), เป้าหมาย 
ทิี� 16 (การเข�าถ้งกระบวันการยุติิธรรม
สำาหรับทิุกค์น) และ 17 (การเป็น 
หุ�นส่วันค์วัามร่วัมม่อระดัำบโลก) พื่ร�อม
เปิดำติัวัรายงานวัิจัย “ค์้ �ม่อวั�าดำ�วัย
มาติรการทิี�มิใช่่การค์ุมขังทิี�ติอบสนอง
ติ�อเพื่ศภาวัะ” และค์้ �ม่อโปรแกรม
กระบวันการยุติิธรรมเช่ิงสมานฉันท์ิ 
ฉบับปรับปรุงค์รั�งทิี� 2 

 ส์งห่าคม
TIJ จัดทำาผู้ลิสำารวัจควัามค์ดเห่็น
ประชาชนต่อคดี “บัอส อย์้่วั์ทย์า”  
ที�สั�นคลิอนควัามเช่�อมั�นของประชาชน
ต่อกระบัวันการย์ุต์ธิ์รรม

 ตุลิาคม
เปิดตัวัโครงการสตรีทฟ้้ด สร�างโอกาส 
เพื่่�อให่�โอกาสครั้งให่ม่แก่ผู้้�พื่�นโทษ

TIJ ร่วัมกับสำานักงานป้องกันอาช่ญากรรม 
และป ร าบปร ามย า เ สพื่ ติิดำแห่ ง
สหประช่าช่าติิ (UNODC) จัดำงาน 
เสวันาระดำับโลก เพื่่�ออภิปรายถ้งค์วัาม 
ทิ�าทิายในปัจจุบันทีิ�ผ้�ติ�องขังหญิง 
ติ�องเผช่ิญ พื่ร�อมทิั �งเป ิดำเวัทิีให�ม ี 
การแลกเปลี�ยนวัิธีการ ประสบการณู์ 
บทิเรียน รวัมทิั�งแนวัปฏิิบัติิทิี �ดำีจาก 
ผ้�เช่ี�ยวัช่าญทิั�วัโลก ดำ�วัยค์วัามมุ่งหวััง 
ทีิ�จะช่่วัยส่งเสริมแนวัคิ์ดำการติอบสนอง 
ค์วัามติ�องการเฉพื่าะติามเพื่ศภาวัะ 
ทิั�งในมิติิการลดำการแพื่ร่กระจายของ
ไวัรัสโค์วัิดำ-19 ในเร่อนจำา และมิติิ
การปฏิิร้ปเร่อนจำาและกระบวันการ
ยุติิธรรมทิางอาญาในระยะยาวั อีกทิั�ง 
รับทิราบถ้งลำาดำับค์วัามสำาค์ัญในการ

TIJ ร �วัมกับ สถาบันเทิค์โนโลยี
พื่ระจอมเกล�าเจ�าค์ุณูทิหารลาดำกระบัง 
(KMITL) บริษัทิ ปติทิ. จำากัดำ (มหาช่น) 
และบริษัทิ รีเทิล บิซีิเนส โซีล้ช่ั�นส ์
จ ำาก ัดำ (RBS) จ ัดำทิ ำาโค์รงการ  
“Hygiene Street Food สร�างโอกาส” 
เพื่่� อ ให� ผ้� พื่� น โทิษไดำ� มี โ อกาส เข� า 
ฝึึกอบรมหลักส้ติรเ ชิ่งปฏิิ บัติิการ  
ฝึึกทิักษะ และสร�างอาช่ีพื่ขายอาหาร
ให�กับผ้�พื่�นโทิษ และสามารถกลับไป
ใช่�ช่ีวัิติในสังค์มไดำ�อย่างมีค์ุณูภาพื่ 
อย่างยั�งย่น โดำยมุ่งเน�นการสนับสนุน
และเสริมศักยภาพื่ทิั�งหมดำ 5 ดำ�าน 
ไดำ�แก� 1.การเสริมสร�างองค์�ค์วัามร้ � 
ทิั�งดำ�านส้ติรอาหาร หลักสุขาภิบาล
อาหาร ข�อกฎหมายทิี�เกี�ยวัข�อง รวัมถ้ง 
หลั กกา รติลาดำและพื่่� น ฐ านกา ร
บริหารธุรกิจ 2.การเช่่ �อมหร่อเพื่ิ �ม 
ช่่องทิางส่งเสริมการขายในร้ปแบบ
ออนไลน� 3.การสนับสนุนรถเข็น 
นวััติกรรม 4.การสนับสนุนเงินทิุน 
ในการเริ�มติ�นประกอบอาชี่พื่ค์�าขาย 
5.การสนับสนุนวััติถุดิำบในการออกร�าน 
พื่ร�อมรับรถเข็นเพ่ื่�อนำาไปประกอบ
อาช่ีพื่ทิี�ติ�องการติ่อไป
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 พื่ฤศจ์กาย์น
ลิงนามข�อตกลิงควัามร่ วัมม่อกับั  
UNODC วั �าด ้วัย์การเสร ์มสร ้าง
ศักย์ภาพื่ประเทศไทย์ในการรับัม่อ 
กับัอาชญากรรมไซเบัอร์ 
TIJ และสำานักงานวั่าดำ�วัยยาเสพื่ติิดำ
และอาช่ญากรรมแห่งสหประช่าช่าติิ 
(United Nations Office on Drugs 
and Crime: UNODC) ไดำ�ร่วัมลง
นามข�อติกลงค์วัามร่วัมม่อระหวั่าง
สององค์์กร สำาหรับการเสริมสร�าง
ศักยภาพื่ประเทิศไทิยในการรับม่อกับ
อาช่ญากรรมไซีเบอร์ ณู ห�องประชุ่ม 
UNODC อาค์ารสหประช่าช่าติิ ถนน
ราช่ดำำาเนินนอก กรุงเทิพื่ฯ เม่�อวัันทิี� 
9 กันยายน พื่.ศ. 2563 โดำยกรอบ
ค์วัามร่วัมม่อประกอบไปดำ�วัยการ 
ส่งเสริมเวัทิีสำาหรับผ้�มีส่วันเกี�ยวัข�อง
และผ้ �ม ีส �วันไดำ�เส ีย ในการหาร่อ 
เกี�ยวักับปัญหาอาช่ญากรรมไซีเบอร์
ของประเทิศไทิยในปัจจุบัน และ
ร่วัมกันหาทิางออกสำาหรับภาค์รัฐ 
ในกา ร ป้ อ งกั น และแก� ไ ขปัญหา
อาช่ญากรรมไซีเบอร์อย่างบ้รณูาการ 
มีประสิทิธิภาพื่ และยั�งย่น

อบัรมออนไลิน์แก่เจ�าห่น�าที�ทัณุฑสถาน 
ประเทศอ์นโดนีเซีย์
TIJ ร่วัมกับสำานักงานวั่าดำ�วัยยาเสพื่ติิดำ
และอาช่ญากรรมแห่งสหประช่าช่าติิ 
(UNODC) จ ัดำส ัมมนาออนไลน� 
“โค์รงการฝึึกอบรมพื่ิ เศษสำาหรับ 
เจ�าหน�าทิี�เร่อนจำาหญิงมาลัง ประเทิศ
อินโดำนีเซีีย” เพื่่�อสร�างค์วัามติระหนัก
ร้� เกี�ยวักับข�อกำาหนดำสหประช่าช่าติิ
วั่าดำ�วัยการปฏิิบัติิติ่อผ้�ติ�องขังหญิง
และมาติรการทีิ�มิใช่่การคุ์มขังสำาหรับ 
ผ้ �กระทิำาผิดำหญิง หร่อข�อกำาหนดำ
กรุงเทิพื่ รวัมทิั �งสร�างค์วัามเข�าใจ 
เช่ิงล้กเกี�ยวักับค์วัามติ�องการเฉพื่าะทิี�
สนองติอบติ่อเพื่ศภาวัะของผ้�ติ�องขัง
หญิง โดำยให�ค์วัามสำาค์ัญกับสุขภาวัะ 
ค์วัามมั�นค์งปลอดำภัย และการบำาบัดำ
ฟ้ื้นฟ้้ โค์รงการฝึึกอบรมค์รั�งนี�จัดำข้�น
ระหวั่างวัันทิี� 10 - 26 พื่ฤศจิกายน 
พื่.ศ. 2563 โดำยมีเจ�าหน�าทิี�ร่วัมฝึึก
อบรมทิั�งสิ�น 31 ค์น และมีวัิทิยากร 
ผ้�เช่ี�ยวัช่าญทิั�งจากประเทิศอินโดำนีเซีีย
และจากนานาประเทิศรวัม 19 ค์น 
จาก 7 ประเทิศ

 กุมภาพื่ันธิ์์
แต�งตั ้ง ดร.พื่์เศษ สอาดเย์็น เป็น 
ผู้้�อำานวัย์การ TIJ
ค์ณูะกรรมการบริหารสถาบันเพื่่�อ 
การยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย แติ่งติั�ง
ดำร.พิื่เศษ สอาดำเย็น เป็นผ้�อำานวัยการ 
สถาบันเพ่ื่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย 
วัันทิี� 25 กุมภาพื่ันธ์ พื่.ศ. 2564

 มีนาคม
ร่วัมประชุมออนไลิน์ CCPCJ ครั้งที� 14 
TIJ เข�าร่วัมการประชุ่มสหประช่าช่าติิ
วั่าดำ�วัยการป้องกันอาช่ญากรรมและ
ค์วัามยุติิธรรมทิางอาญา (The United 
Nations Congress on Crime  
Prevention and Criminal Justice  
- UN Crime Congress) ค์รั�งทิี� 14  
พื่ร�อมจัดำประชุ่มค่้์ขนาน และนิทิรรศการ 
ในร้ปแบบออนไลน์ อันเน่�องมาจาก
สถานการณู์การแพื่ร่ระบาดำของโรค์ 
โค์วัิดำ-19 โดำยการประชุ่มค์รั�งนี�จัดำข้�น 
ทิี�เม่องเกียวัโติ ประเทิศญี�ปุ่น ระหวั่าง 
วัันทิี� 7-12 มีนาค์ม พื่.ศ. 2564 
มีหัวัข�อหลักค่์อ “การส่งเสริมการป้องกัน
อาช่ญากรรมค์วัามยุติิธรรมทิางอาญา 
และหลักนิติิธรรม เพื่่�อนำาไปส้่การ
บรรลุเป้าหมายการพื่ัฒนาทิี�ยั� ง ย่น 
ค์.ศ. 2030”

2564



45รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

 พื่ฤษภาคม
จัดตั้งสำานักพื่ัฒนาศักย์ภาพื่บัุคลิากร
เพ่ื่�อควัามยุ์ต์ธิ์รรมแลิะสำานักนวััตกรรม 
เพื่่�อควัามย์ุต์ธิ์รรม 
TIJ มุ่งให�ค์วัามสำาค์ัญกับการสร�าง 
พื่่� น ทิี� ก า ร เ รี ย น ร้� แ ล ะ ถ่ า ย ทิ อ ดำ 
องค์์ค์วัามร้�ค์วับค์้่ไปกับการพัื่ฒนา
แนวัค์ิดำและเค์ร่�องม่อใหม่ๆ ในการ 
ทิำาค์วัามเข�าใจปัญหารวัมทัิ� งการ 
นำาเทิค์โนโลยี เข�ามาสร�างติ�นแบบ
ทิดำลองแก�ปัญหาติ่างๆ เพื่่�อสร�างให� 
เ กิดำการ เปลี� ยนแปลง เช่ิ งบวักใน 
วังกวั�าง (domestic impact) เพื่่�อให� 
สอดำค์ล�องกับกลยุทิธ์ขององค์์กร 
ในบริบทิของการพื่ัฒนาในระดำับสากล 
และน โ ยบ าย ใ ช่� ป ร ะ โ ย ช่น์ พ่ื่� น ทีิ�  
ภายหลังการย�ายไปสำานักงานใหม่ 
ในช่่วังปีงบประมาณู พื่.ศ. 2565

ดำังนั �น จ้งไดำ�จ ัดำติั �งสำานักพื่ัฒนา 
ศัย์ภาพื่บัุคลิากรเพื่่�อควัามย์ุต์ธิ์รรม 
(TIJ Academy) เพื่่�อเป็นผ้�รับผิดำช่อบ 
หลักในการเผยแพื่ร่องค์์ค์วัามร้�ของ 
สถาบันในภาพื่รวัม และเป็นผ้�ประสานงาน 
กลางในองค์์กรเพื่่� อ เปิดำพื่่�นทิี� การ
ทิำ า งานร่ วัมกันระห ว่ัางบุค์ลากร 
ทิุกสำานักและเผยแพื่ร่องค์์ค์วัามร้� 
ไปยังภาค์ีผ้�มีส่วันไดำ�ส่วันเสียผ่านการ

ทิำาหลักส้ติรเพื่่�อสร�างรายไดำ�ให�กับ
สถาบัน และจัดำติั�งสำานักนวััตกรรม
เพื่่ �อควัามย์ุต์ธิ์รรม เพื่่ �อเป็นศ้นย�
ประสานการทิำางานภายในองค์์กร 
ในการแลกเปลี�ยนองค์์ค์วัามร้�และ
สร�างงานในลักษณูะทีิ�อาศัยแนวัคิ์ดำ
แบบนวััติกรรมอย่างเป็นระบบ ภายใติ� 
การพื่ัฒนาองค์์กรให�เป็นองค์์กรทีิ�มี 
นวััติกรรมและมีค์วัามคิ์ดำสร�างสรรค์์
เป็นฐานในการทิำางาน (innovation 
-based organization) 

 ม์ถุนาย์น
ครบัรอบั 10 ปี การก่อตั้ง TIJ 
TIJ เป็นผ้ �ประสานงาน UN-PNI  
ร่วัมกับสถาบัน Raoul Wallenberg 
Institute of Sweden

 กรกฎาคม
การแปลิภาษาไทย์แลิะ เผู้ย์แพื่ร่
ย์ุทธิ์ศาสตร์ต�นแบับัแลิะมาตรการ
เช์งปฏ์บััต์ของสห่ประชาชาต์วั่าด�วัย์
การขจัดควัามรุนแรงต่อเด็กในด�าน
การป้องกันอาชญากรรมแลิะควัาม
ย์ุต์ธิ์รรมทางอาญา

TIJ ร่วัมกับ สถาบันนิติิวััช่ร์ สำานักงาน 
อัยการส้งสุดำ จัดำงานเสวันาออนไลน์ 
“เค์ร่�องม่อขจัดำค์วัามรุนแรงติ่อเดำ็ก: 
ยุทิธศาสติร์ติ�นแบบและมาติรการ 
เช่ิงปฏิิบัติิของสหประช่าช่าติิฯ” ค์วับค์้่
ไปกับการเ ปิดำตัิวัหนั งส่ อค์ำ าแปล 
ยุทิธศาสติร์ติ�นแบบและมาติรการ
เช่ิงปฏิิบัติิของสหประช่าช่าติิวั่าดำ�วัย
การขจัดำค์วัามรุนแรงต่ิอเด็ำกในดำ�าน
การป้องกันอาช่ญากรรมและค์วัาม
ยุติิธรรมทิางอาญา (UN Model 
Strategies) ฉบับภาษาไทิย เม่�อวัันทิี� 
15 กรกฎาค์ม พื่.ศ. 2564 เพื่่�อผลักดำัน 
ให�ยุทิธศาสติร์ติ�นแบบฯ ถ้กนำาไป 
ปฏิิบัติิใช่�อย่างเป็นร้ปธรรมในฐานะ 
เค์ร่� องม่อทิี�จะช่่วัยเสริมศักยภาพื่
บุค์ลากรในทิุกภาค์ส่วันทิี�เกี�ยวัข�องให�
สามารถจัดำการและรับม่อกับการขจัดำ
ค์วัามรุนแรงติ่อเดำ็ก โดำยเฉพื่าะอย่าง
ยิ�งเด็ำกทีิ�อย่้ในกระบวันการยุติิธรรม
ทิางอาญา
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2565
TIJ ย์�าย์สำานักงานให่ม่ 
ไปย์ังถนนแจ�งวััฒนะ
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นับเป็นปีทีิ�สองติ่อเน่�องกันทีิ�นานาประเทิศทัิ�วัโลกติ�อง
เผช่ิญกับวิักฤติค์รั�งรุนแรงค์รั�งหน้�งในประวััติิศาสติร์
โลก ค์่อวัิกฤติการณู์ทิางสาธารณูสุขทิี�เกิดำจากการแพื่ร่
ระบาดำของเช่่�อไวัรัสโค์โรน่า หร่อเรียกกันสั�นๆ วั่า  
“โค์วัิดำ-19” โดำยนับติั�งแติ่เกิดำวัิกฤติข้�นในช่่วังติ�นปี  
พื่.ศ. 2563 แติ่ละประเทิศติ�องเร่งหาทิางรับม่อกับภัย 
ค์ุกค์ามอันเป็นผลติ่อเน่�องจากโรค์ระบาดำ โดำยอาจ
กล่าวัไดำ�ว่ัาวั์กฤตในคร้ังนี้ย์์�งเผู้ย์ให่�เห่็นช่องวั่างระห่ว่ัาง
ประเทศที�พื่ัฒนาแลิ�วั ประเทศที�กำาลิังพื่ัฒนา แลิะ
ประเทศโลิกที�สามอย์่างชัดเจนย์์�งขึ้น

ทิั�งนี� องค์์การสหประช่าช่าติิไดำ�เผยแพื่ร่รายงานไวั�วั่า 
การแพื่ร่ระบัาดของโควั์ด-19 ส่งผู้ลิกระทบัต่อการบัรรลิุ 
เป้าห่มาย์การพื่ัฒนาที�ย์ั�งย์่นของสห่ประชาชาต์อย์่าง
ห่ลิีกเลิี�ย์งไม่ได� ทิั�งยังสะทิ�อนถ้งค์วัามล�มเหลวัใน 
การประสานค์วัามร่วัมม่อระหวั่างรัฐและภาค์ส่วัน
ติ่างๆ ในการร่วัมกันป้องกันการแพื่ร่ระบาดำของเช่่�อ 
ไวัรัส และยังผลให�โลกติ�องติกอย้่ในสถานการณู์ทิี� 
เลวัร�าย เพื่ราะการเม่องวััค์ซีีน ทิี�ส่งผลกระทิบติ่อมิติิ
การพื่ัฒนาทิั�งดำ�านสังค์ม เศรษฐกิจ และวััฒนธรรม 
โดำยภาพื่ทิี�เห็นช่ัดำทิี�สุดำภาพื่หน้�งค์่อค์วัามยากจน เม่�อ
ประช่ากรโลกทิี�อาศัยอย่้ในประเทิศทีิ�มีดำัช่นีการพื่ัฒนา
มนุษย์ในระดำับติ�ำาหร่อปานกลาง (Low to Medium 
Human Development Index) ถ้ง 8 ใน 10 จะติ�อง
กลายเป็นค์นยากจน ภายใน พื่.ศ. 2573 หากไม่ไดำ�รับ
การช่่วัยเหล่ออย่างเหมาะสม1

ค์วัามยากจน การขาดำแค์ลนน�ำาและอาหาร การขาดำ
โอกาสเข�าถ้งการศ้กษาและการทิำางาน การไม่ไดำ�รับ
ค์วัามเทิ่าเทิียมในสังค์ม การถ้กจำากัดำโอกาสในการ 
เข�าถ้งค์วัามยุติิธรรม เหล�านี �ล�วันมีผลกระทิบติ�อ
การพื่ัฒนาในทิุกมิติิของแติ่ละประเทิศทิั�วัโลก และ
กระทิบต่ิอการบรรลุเป้าหมายการพัื่ฒนาทีิ�ยั�งย่นของ
สหประช่าช่าติิ 

ในบริบทิของประเทิศไทิย ธนาค์ารแห่งประเทิศไทิย
คาดการณุ์วั่าการระบัาดของโควั์ด-19 ระลิอกให่ม ่
ที�เก์ดขึ้นในช่วังปลิาย์ปี 2563 จะส่งผู้ลิกระทบัต่อ
ระบับัเศรษฐก์จแลิะสังคม โดำยค์าดำวั่าจะทิำาให�แรงงาน
จำานวัน 1.1 ล�านค์นมมีค์วัามเสี�ยงทิี�จะติกงาน และ
อีก 3.6 ล�านค์น เสี�ยงทิี�จะมีรายไดำ�ลดำลงอย่างมาก เงิน
ออมมีแนวัโน�มลดำลง ส่งผลกระทิบติ่อเศรษฐกิจไทิยใน 
ระยะยาวั โดำยเฉพื่าะอย่างยิ�งในภาค์อุติสาหกรรมการ
ท่ิองเทีิ�ยวั ซ้ี�งเป็นรายไดำ�หลักของประเทิศ และผลกระทิบ 
ดำังกล่าวัจะรุนแรงสำาหรับประช่าช่นกลุ่มเปราะบางทีิ�
มักจะทิำางานนอกระบบ ขาดำค์วัามมั�นค์งในการทิำางาน  
ไม่สามารถหารายไดำ�ไดำ�เป็นปกติิตัิ�งแต่ิยังไม่มีการ
ระบาดำของโรค์ ส่วันในแง่ของมิติิทิางสังค์มก็จะส่ง 
ผลกระทิบรุนแรงเช่่นกัน เช่่น เดำ็กในค์รอบค์รัวัทิี�
เป็นกลุ่มเปราะบางทิี�มีข�อจำากัดำในการเข�าถ้งการเรียนร้� 
ออนไลน์ และผ้�ปกค์รองอาจไม่มีค์วัามพื่ร�อมในการ 
ดำ้แล2 ซี้�งอาจส่งผลกระทิบระยะยาวัติ่อพื่ัฒนาการของ 
เด็ำก และมีโอกาสส้งทีิ�จะติกเป็นเหย่�อของการค์�าแรงงาน 
เดำ็กหร่อค์�ามนุษย์

นอกจากนี� สภาวัะเศรษฐก์จที�ถดถอย์ยั์งกระทบักระเท่อน 
ต่อแนวัโน�มที�จะก่อให่� เก์ดอาชญากรรมในสังคม 
ส้งขึ้นอีกดำ�วัย จากผลการศ้กษาของสำานักงานกองทิุน
สนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพื่ (สสส.) พื่บวั่าควัาม
กังวัลิ ควัามเครีย์ดมีผู้ลิให่�ครอบัครัวักลิุ่มเปราะบัาง
มีแนวัโน�มจะเก์ดปัญห่าควัามรุนแรงในครอบัครัวั3 
ทิั�งนี� สสส. ไดำ�เผยแพื่ร่รายงานสำารวัจค์วัามรุนแรง
ในค์รอบค์รัวัทิี�เกิดำข้�นในชุ่มช่น ทิั�งหมดำ 9 จังหวััดำใน
ประเทิศไทิย โดำยทิางค์ณูะแพื่ทิยศาสติร์ โรงพื่ยาบาล
รามาธิบดำี มหาวัิทิยาลัยมหิดำล พื่บค์วัามรุนแรงใน
ค์รอบค์รัวัเพื่ิ�มข้�นจากร�อยละ 34.6 ในปี 2560 เป็น
ร�อยละ 42.2 ในปี พื่.ศ. 2563 ซี้�งสอดำค์ล�องกับ 
ผลสำารวัจสุขภาพื่ผ้�หญิงและบุค์ค์ลในค์รอบค์รัวัใน
ช่่วังสถานการณู์การแพื่ร่ระบาดำของโค์วัิดำ-19 ของ 

IMPACT OF COVID-19 ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, ที่มา: https://sdgintegration.undp.org/accelerating-
development-progressduring-covid-19
ผลงานโครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19: กลไกการรับมือและมาตรการช่วยเหลือ โดย  
การสนับสนุนของ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้แผนงาน economic and social monitor 
เพื่อการจัดทำารายงานสถานการณ์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มา: ผลกระทบทางสังคมของการระบาดโรคโควิด-19 
ระลอกใหม่และมาตรการที่ควรมี https://tdri.or.th/2021/01/impact-of-new-covid-19-wave/ 
พิษโควิด เสี่ยงความรุนแรงจากคนในครอบครัว ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/2075758 

1

2

3
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องค์์การอนามัยโลก ปี พื่.ศ. 2563 โดำยพื่บวั่าค์วัาม
รุนแรงในค์รอบค์รัวัเพื่ิ�มข้�นเน่�องจากติ�องอาศัยอย้่ 
ร่วัมกันมากข้�น เกิดำค์วัามเค์รียดำสะสม การเวั�นระยะห่าง 
ทิางสังค์ม และผ้�ถ้กกระทิำาไม่สามารถส่�อสารให�ผ้�อ่�น 
ให�ค์วัามช่่วัยเหล่อไดำ�

ปัญหาทิ�าทิายในประเทิศไทิยในปี พื่.ศ. 2563 ยังรวัม 
ไปถ้งการเปลี�ยนแปลงอย่างรวัดำเร็วัของเทิค์โนโลยี
ดำิจิทิัลและนวััติกรรม อาช่ญากรรมไซีเบอร์ทิี�เกี�ยวัข�อง
กับธุรกรรมทิางการเงินและองค์์กรอาช่ญากรรมข�ามช่าติิ 
ติลอดำจนการขาดำค์วัามเช่่�อมั�นในกระบวันการยุติิธรรม 
ดำังนั�น ในปีนี้ TIJ จึงได�มีการวัางแผู้นดำาเน์นงานที�ให่�
ควัามสำาคัญกับัควัามย์่ดห่ย์ุ่นต่อสถานการณุ์ ควับัค้่กับั
การพื่ร�อมรับัควัามเปลิี�ย์นแปลิงอย์่างเท่าทัน แลิะเปิด
พ้่ื่นที�เพ่ื่�อการส่งเสร์มควัามร่วัมม่อระห่ว่ัางภาคีเคร่อข่าย์ 
ต่างๆ อย์่างเท่าเทีย์ม อันจะช่่วัยผลักดำันให�เกิดำการ
เปลี�ยนแปลงกระบวันการยุติิธรรมในประเทิศไดำ�อย่าง
สอดำค์ล�องกับสถานการณู์ มีมาติรฐาน ไดำ�รับการ
ยอมรับ และสอดำรับกับแนวันโยบายขององค์์กรทิี�มุ่งมั�น 
จะเช่่�อมโยงองค์์ค์วัามร้�และแนวัปฏิิบัติิทิี�ดำีจากนานา
ประเทิศ รวัมทิั�งประเทิศไทิย เข�ามาประยุกติ์ปฏิิบัติิให�
ไดำ�อย่างมีประสิทิธิภาพื่ โดำยไม่ทิิ�งใค์รไวั�ข�างหลัง
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TIJ
อำนุวัติขั�อำกำาหนดี
กรุงเทัพั แลื่ะ
มาตรฐานระหว่าง
ประเทัศทัี�เกี�ยวขั�อำง
กับัผู้้�ต�อำงขััง 

สำาหรับการดำำาเนินงานทีิ� เกี�ยวัข�องกับการส่งเสริม 
การปฏิิบัติิติาม “ข�อกำาห่นดสห่ประชาชาต์วั่าด�วัย์การ
ปฏ์บััต์ต่อผู้้�ต�องขังห่ญ์งแลิะมาตรการที�ม์ใช่การคุมขัง
สำาห่รับัผู้้�กระทำาผู้์ดห่ญ์ง” ห่ร่อ “ข�อกำาห่นดกรุงเทพื่” 
(The Bangkok Rules) ในปีงบประมาณู 2564 TIJ ไดำ�จัดำทิำา
โค์รงการและกิจกรรมทิี�หลากหลาย ทิ่ามกลางข�อจำากัดำ
อันเกิดำจากสถานการณ์ูการระบาดำของโรค์โค์วิัดำ-19 
ทิี�ส่งผลให�เกิดำมาติรการค์วับค์ุมการระบาดำติ่างๆ และ
มีผลติ่อเน่�องถ้งสภาพื่เศรษฐกิจและสังค์มของทิั�วัโลก

ทิั�งนี� TIJ ติระหนักดำีวั่าเป้าหมายสำาค์ัญของการส่งเสริม
การอนุวััติิข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่ ค่์อการส่งเสริมให�ผ้�ติ�องขัง 
สามารถกลับไปเป็นประช่ากรทีิ�มีคุ์ณูภาพื่ของสังค์มไดำ�
อีกค์รั�ง ผ่านการผลักดำันให�อดำีติผ้�ติ�องขังมีโอกาสในการ
ประกอบอาชี่พื่สุจริติ เพ่ื่�อพัื่ฒนาคุ์ณูภาพื่ชี่วิัติหลังพื่�นโทิษ 
ในองค์์รวัมและลดำโอกาสการกลับไปกระทิำาผิดำซี�ำา 
อย่างไรก็ดำี เม่�อมีการแพื่ร่ระบาดำของโรค์โค์วัิดำ-19 
เพื่ียงการไดำ�รับการฝึึกอบรมเพื่่�อพัื่ฒนาทัิกษะอาชี่พื่จ้ง
ไม่เพื่ียงพื่อสำาหรับการออกมาเริ�มติ�นช่ีวัิติใหม่ในสภาพื่
เศรษฐกิจและสังค์มปัจจุบัน โดำยเฉพื่าะอย่างยิ�งการ 
เข�าถ้งติลาดำการจ�างงานในร้ปแบบเดำิม ซี้�งมีกฏิเกณูฑ์
ปิดำกั�นไม่รับบุค์ค์ลทีิ�เค์ยติ�องโทิษในเร่อนจำาและการ
แข่งขันส้งจากบุค์ค์ลทีิ�มีค์วัามสามารถหลากหลาย  
ดำังนั�น การเติรียมค์วัามพื่ร�อมก่อนออกจากเร่อนจำาและ 
การมีทิางเล่อกในการประกอบอาช่ีพื่แบบอ่�น จ้งม ี
ส่วันสำาค์ัญอย่างยิ�งในการช่่วัยในการเริ�มติ�นช่ีวัิติใหม่
ของผ้�ทิี �กำาลังจะก�าวัออกจากเร่อนจำา โดำย TIJ ไดำ�
ดำำาเนินกิจกรรมและโค์รงการทีิ�หลากหลายร่วัมกับภาคี์ 
เค์ร่อข่ายทัิ�งภาค์รัฐและเอกช่นเพื่่�อให�สอดำค์ล�องและ
บรรลุเป้าหมายดำังกล่าวั

ในโอกาสครบัรอบั 10 ปี “ข�อกำาห่นดกรุงเทพื่” TIJ ไดำ�
เดำินหน�าพื่ัฒนาค์ุณูภาพื่ช่ีวัิติผ้�ติ�องขังหญิง ดำ�วัยการจัดำ
ทิำาโครงการ “ Every Steps Together: ก�าวัที�ไม่โดด
เดี�ย์วั” ซี้�งเป็นการระดำมค์วัามร่วัมม่อจากสังค์ม เพื่่�อ
การให�โอกาสผ้�ก�าวัพื่ลาดำ และผลักดำันให�พื่วักเขา
สามารถเข�าส้่ติลาดำแรงงานไดำ� โดำยไดำ�รับค์วัามร่วัมม่อ
จากองค์์กรภาค์รัฐและเอกช่นมากกวั่า 30 องค์์กร
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การเปิดำติัวัโค์รงการดำังกล่าวัมีข้�น เม่�อวัันทิี� 18 ธันวัาค์ม 
2563 ภายในงาน “ก�าวัส้่ 10 ปี ข�อกำาห่นดกรุงเทพื่:  
ร่วัมจุดประกาย์พื่ลัิงแห่่งควัามร่วัมม่อของสังคม” 
พื่ร�อมกับการจัดเวัทีเสนอนวััตกรรมทางควัามค์ด 
เพื่่�อสร�างกลิไกควัามช่วัย์เห่ลิ่อผู้้�ก�าวัพื่ลิาด โดำยติัวัแทิน
จากองค์์กรภาค์รัฐและเอกช่นมากกวั่า 30 องค์์กร  
ไดำ�เข�าร่วัมและแสดำงเจตินารมณู์ถ้งการให่� “โอกาส” 
จากสังคมวั่าค่อส์�งสำาคัญที�สุด ที�จะช่วัย์พื่ัฒนาคุณุภาพื่
ชีวั์ตของผู้้�ต�องขัง ลิดการกระทำาผู้์ดซ้ำา แลิะแก�ปัญห่า 
ผู้้�ต�องขังลิ�นเร่อนจำาได�อย์่างย์ั�งย์่น

กิจกรรมในงานยังรวัมถ้งการแลกเปลี�ยนทิัศนะเกี�ยวักับ 
การให�โอกาสผ้�ก�าวัพื่ลาดำจากติัวัแทินองค์์กรภาค์รัฐ
และเอกช่น อาทิิ ม.ลิ.ด์ศปนัดดา ด์ศกุลิ รองประธาน
เจ�าหน�าทิี�บริหาร ม้ลนิธิแม่ฟ้้าหลวัง ในพื่ระบรม
ราช่้ปถัมภ์  ค์ุณูจรัล งามวัิโรจน์เจริญ  Chief Data 
Scientist & VP of Data Innovation Lab บริษัทิ 
เซีอร์ทิิส รวัมทิั�งมีการเสนอแนวัทิางและนวััติกรรม  
การสร�างโอกาสจากธุรกิจระดำับชุ่มช่น  โดำย คุณุจ์ราพื่ร 
ขาวัสวััสด์� ประธิ์านเจ�าห่น�าที�บัร์ห่ารแลิะกรรมการ 
ผู้้�จัดการให่ญ่บัร์ษัท ปตท. น้ำามันแลิะการค�าปลิีก 
จำากัด (มห่าชน) และ การสร�างกลไกทิางเศรษฐกิจเพื่่�อ
ส่งเสริมการเปิดำโอกาสให�ผ้ �พื่�นโทิษ โดำย ดร. เอกน์ต ์ 
น์ต์ทัณุฑ์ประภาศ อธิ์์บัดีกรมสรรพื่ากร กระทรวัง 
การคลิัง รวัมถ้ง การสร�างนวััติกรรมและเค์ร่�องม่อ 
ทิางการเงินและแหล่งทิุนสำาหรับนวััติกรรมทิางสังค์ม 
สำาหรับผ้�พื่�นโทิษ โดำย คุณุร่�นวัดี สุวัรรณุมงคลิ 
เลิขาธิ์์การสำานักงานคณุะกรรมการกำากับัห่ลัิกทรัพื่ย์์
แลิะตลิาดห่ลิักทรัพื่ย์์ (ก.ลิ.ต)

นอกจากนี�ยังไดำ�จัดำนิทิรรศการประสบการณ์ูจริง  
(Experiential Exhibition) ทิี�เน�นการมีส่วันร่วัมของ 
ผ้�เข�าช่มเพื่่�อสร�างค์วัามเข�าใจเกี�ยวักับแนวัทิางใหม่ 
ในการฝึึกทิักษะแก่ผ้�ติ�องขังหญิงในปัจจุบัน และการ
ออกร�านโดำยกลุ่มธุรกิจภาค์สังค์มและผ้�พื่�นโทิษค์้่ขนาน
กับกิจกรรมในห�องประชุ่ม พื่ร�อมทิั�งจัดำ  Mini workshop 
การฝึึกอาช่ีพื่สมัยใหม่เพ่ื่�อเป็นแนวัทิางให�กับผ้�ใกล� 
พื่�นโทิษ 1. สร�างอาชี่พื่ YouTuber ดำ�วัยม่อถ่อเค์ร่�องเดีำยวั 
โดำย ค์ร้แม่อาย YouTuber เงินล�าน 2. เทิค์นิค์การ 

เปิดำร�านบนแอปสั�งอาหาร โดำย Robinhood 3. การ
โปรโมทิสินค์�าให�ติิดำติลาดำออนไลน์ โดำย ดำีแทิค์เน็ติ
อาสา

ในโอกาสค์รบรอบ 10 ปีข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่ TIJ ยังไดำ�
ร่วัมกับสำานักงานป้องกันยาเสพื่ติิดำและอาช่ญากรรม
แห่งสหประช่าช่าติิ (United Nations Office on Drug 
and Crime - UNODC) และองค์์การปฏิิร้ปการลงโทิษ
สากล (Penal Reform International - PRI) จัดำการ
ประชุมระดับัส้งผู้่านช่องทางออนไลิน์ ในห่ัวัข�อ “10 ปี 
ข�อกำาห่นดกรุงเทพื่ : มุมมองระห่วั่างประเทศ แลิะ
ท์ศทางในอนาคต” เพื่่�อแลกเปลี�ยนค์วัามค์ิดำเห็นกัน
ถ้งอดำีติและอนาค์ติของข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่ ในวัันทิี� 7 
ธันวัาค์ม 2563 ดำ�วัย

ขณูะเดำียวักัน TIJ ติระหนักดำีวั่า การเติรียมค์วัามพื่ร�อม
ก่อนปล่อยติัวัผ้�ติ�องขังเป็นกระบวันการสำาค์ัญทิี�จะ
ช่่วัยให�ผ้�ติ�องขังสามารถปรับติัวัก่อนจะก�าวัออกมาส้่
โลกภายนอก และสามารถใช่�ช่ีวัิติไดำ�อย่างปกติิ ทิวั่า 
สถานการณู์การแพื่ร่ระบาดำของเช่่�อไวัรัสโค์โรนา หร่อ 
โค์วัิดำ-19 ทิำาให�มีข�อจำากัดำในการจัดำกิจกรรมการ 
ฝึึกอบรมภายในเร่อนจำา และบริบทิสังค์มในปัจจุบันทิี�มี
อาช่ีพื่ให�เล่อกหลากหลายมากข้�นส่งผลให� TIJ พื่ิจารณูา
ทิี�จะร่วัมม่อกับภาค์ีเค์ร่อข่ายทิี�มีศักยภาพื่ในการริเริ�ม
โค์รงการเพื่่�อส่งเสริมอาช่ีพื่ใหม่ๆ ให�แก่ผ้�ติ�องขังใหม่  

TIJ จ้งไดำ�ร�วัมกับสถาบันเทิค์โนโลยีพื่ระจอมเกล�า 
เจ�าค์ุณูทิหารลาดำกระบัง (สจล.) กรมราช่ทิัณูฑ์ และ
โค์รงการกำาลังใจฯ ในพื่ระดำำาริ รวัมถ้งภาค์ีเค์ร่อข่าย
รวัม 15 องค์์กร จัดำทิำาโครงการ Hygiene Street Food 
สร�างโอกาส เพื่่�อพื่ัฒนาทักษะแลิะสร�างอาชีพื่ค�าขาย์ 
ให่�กับัผู้้�พื่�นโทษอย์่างย์ั�งย์่น โดำยในปี 2564 ไดำ�จัดำการ 
ฝึึกอบรมถ้ง 2 รุ ่นดำ�วัยกัน เพื่่�อให�เป็นโค์รงการทิี�
สามารถดำำาเนินการภายนอกทิัณูฑสถานไดำ� และยัง
ค์งมีเป้าหมายสำาค์ัญทิี�การช่่วัยเหล่อเติรียมค์วัามพื่ร�อม 
แก่ผ้�ติ�องขังทิี�กำาลังจะพื่�นโทิษ
 
สำาหรับโค์รงการนี�มุ่งเน�นทีิ�การสนับสนุนและเสริม
ศักยภาพื่ทิั�งหมดำ 5 ดำ�าน ไดำ�แก่ 1.ดำ�านการสนับสนุน
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รถเข็นนวััติกรรม 2. ดำ�านการเสริมสร�างองค์์ค์วัามร้� 
ทิั�งดำ�านส้ติรอาหาร หลักสุขาภิบาลอาหาร ข�อกฎหมาย
ทิี�เกี �ยวัข�อง รวัมถ้งหลักการติลาดำและพื่่�นฐานการ
บริหารธุรกิจ 3.ดำ�านการสนับสนุนเงินทิุน ในการเริ�มติ�น
ประกอบอาช่ีพื่ค์�าขาย 4.ดำ�านการสนับสนุนวััติถุดำิบใน
การออกร�าน 5.ดำ�านการเช่่�อมหร่อเพื่ิ�มช่่องทิางส่งเสริม
การขายในร้ปแบบออนไลน์ 

โค์รงการ Hygiene Street Food สร�างโอกาส ดำำาเนิน
การจัดำฝึึกอบรมแล�วัเสร็จทิั�งหมดำ 2 รุ่น มีผ้�เข�าร่วัม
โค์รงการทิั�งหมดำ 33 ค์น (รุ่นทิี� 1 จำานวัน 8 ค์น และ
รุ่นทิี� จำานวัน 25 ค์น) เป็นผ้�พื่�นโทิษจากเร่อนจำาในเขติ
กรุงเทิพื่และปริมณูฑล จำานวันทิั�งสิ�น 16 แห่ง
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อี กทิั� ง มี การจั ดำทิำ าชุ ดส่� อการ เ รี ย์นร้� เ พ่ื่� อ เตรี ย์ม 
ควั ามพื่ร� อมสำ าห่ รั บัผู้้� ต� อ ง ขั ง ใ กลิ� พื่� น โทษแบับั
อ์เลิ็กทรอน์กส์ (E-learning pre-release programme) 
เพ่ื่�อสนับสนุนการปรับเปลี�ยนร้ปแบบการดำำาเนิน
โค์รงการเร่อนจำาติ�นแบบเชิ่งล้กเป็นการปรับร้ปแบบ
กิจกรรม ซี้�งแติ่เดำิมจะเป็นการจัดำกิจกรรมร้ปแบบ 
ฝึึกอบรมในเร่อนจำาโดำยค์วัามร่วัมม่อจากภาค์เอกช่น 
ภาค์ธุรกิจ และภาค์ประช่าสังค์ม ให�เข�าไปมีบทิบาทิ 
ในการเติรียมค์วัามพื่ร�อมก่อนปล่อยให�ผ้�ติ�องขังหญิง
ใกล�พื่�นโทิษ แติ่เน่ �องจากสถานการณู์โค์วัิดำทิำาให� 
ไม่สามารถจัดำกิจกรรมการเรียนร้�ในร้ปแบบปกติิให�กับ
ผ้�ติ�องขังทิี�ใกล�พื่�นโทิษไดำ� TIJ จ้งไดำ�รวับรวัมข�อม้ลซี้�ง
เกี�ยวัข�องกับการเติรียมค์วัามพื่ร�อมก่อนปล่อยทิี�เป็น
ประโยช่น์ ทิันติ่อเหติุการณู์ โดำยจัดำทิำาเป็นร้ปแบบ 
DVD เพื่่�อส่งมอบให�กับเร่อนจำาทิั�วัประเทิศ สำาหรับใช่�
ประกอบการเรียนร้�ภายใติ�โปรแกรมเติรียมค์วัามพื่ร�อม
ก่อนปล่อย ซี้�งเป็นโปรแกรมทิี�กรมราช่ทิัณูฑ์บรรจุใน 
แผนเพื่่�อดำ้แลผ้�ติ�องขังกลุ่มผ้�ใกล�พื่�นโทิษโดำยเฉพื่าะ 
ทิั�งนี� เน่�อหาใน DVD ประกอบดำ�วัย
• การปฏิิบัติิติัวัในช่่วังทิี�มีการระบาดำของโค์วัิดำ 19  
รวัมถ้งสิทิธิการรักษา การรับค์วัามช่่วัยเหล่อจาก 
ช่่องทิางติ่าง ๆ 
• การดำำาเนินการดำ�านเอกสารส่วันบุค์ค์ลทิี�สำาค์ัญ และ
การย่นยันสิทิธิทิางปกค์รองติ่าง ๆ เช่่น การทิำาบัติร
ประช่าช่น การทิำาทิะเบียนบ�าน และการย่�นหร่อเปลี�ยน
สิทิธิหลักประกันสุขภาพื่แห่งช่าติิ 
• การวัางแผนทิางการเงิน 
• แนวัทิางการประกอบอาช่ีพื่และร้ปแบบธุรกิจทิี�เป็น 
ไปไดำ�ในช่่วังโค์วัิดำ 19
• การเติรียมค์วัามพื่ร�อมดำ�านจิติใจ

อีกหน้�งโค์รงการสำาค์ัญ ค์่อ “โอกาสสถาน” ดำ�วัย
เล็ ง เห็นวั่ าการออกแบบทิี� อย้่ อาศัยของผ้�ติ�องขั ง
และผ้�กระทิำาผิดำเป็นหน้�งในปัจจัยสำาค์ัญทิี�ส่งผลติ่อ
บรรยากาศในการบริหารจัดำการเร่อนจำา และสภาพื่
ค์วัามเป็นอย้่ของผ้�ติ�องขังและผ้�กระทิำาผิดำ โดำย TIJ 
ไดำ�ร่วัมม่อกับ ทัณุฑสถานห่ญ์งเชีย์งให่ม่แลิะคณุะ
สถาปัตย์กรรมศาสตร์ มห่าวั์ทย์าลิัย์กรุงเทพื่ สนับสนุน
การดำำาเนินงาน “โครงการโอกาสสถาน” เพื่่�อออกแบบ

ปรับปรุงเร่อนพื่ธำามรงค์์ และพื่ัฒนาพื่่�นทิี�เร่อนจำา 
ชั่�วัค์ราวักลางเวีัยง ซ้ี�งเป็นพ่ื่�นทีิ�ส่วันหน้�งของทัิณูฑสถาน 
หญิงเชี่ยงใหม่ให�เป็นศ้นย์ส่งเสริมการเติรียมค์วัามพื่ร�อม 
ก่อนปล่อยให�กับผ้�ติ�องขังหญิง และจัดำทิำาเป็นศ้นย์กลาง
การเรียนร้� เกี�ยวักับการดำำาเนินงานดำ�านข�อกำาหนดำ
กรุงเทิพื่ในร้ปแบบพื่ิพื่ิธภัณูฑ์

โค์รงการ “โอกาสสถาน” ยังเป็นไปเพื่่�อสนับสนุน
การจัดำทิำาโค์รงการเติรียมค์วัามพื่ร�อมก่อนปล่อยทิี�มี
ประสิทิธิภาพื่  สร�างค์วัามร่วัมม่อกับชุ่มช่นในการทิำา
กิจกรรมติ่างๆ เพื่่�อขับเค์ล่�อนเศรษฐกิจการทิ่องเทิี�ยวัใน
จังหวััดำเช่ียงใหม่ และ เป็นพื่่�นทิี�ทิี�เปิดำโอกาสให�เยาวัช่น
เข�ามามีส่วันร่วัมในการออกค์วัามเห็นและออกแบบ
พื่่�นทีิ�ดัำงกล่าวัให�เป็นไปติามหลักการของข�อกำาหนดำ
กรุงเทิพื่และหลักสิทิธิมนุษยช่นสากล

การดำำาเนินโค์รงการดำังกล่าวั แบ่งการดำำาเนินงาน 
ออกเป็น 2 ระยะ ค์่อ ระยะทิี� 1 การออกแบบและจัดำทิำา 
พื่ิพื่ิธภัณูฑ์ โดำยมีนักศ้กษาภายใติ�การค์วับค์ุมของ
ค์ณูาจารย์ค์ณูะสถาปัติยกรรมศาสติร์ มหาวัิทิยาลัย
กรุงเทิพื่ เป็นผ้�รับผิดำช่อบออกแบบและจัดำทิำาพื่ิพื่ิธภัณูฑ์
ร่วัมกับทิัณูฑสถานหญิงเช่ียงใหม่ ภายใติ�ช่่�อโค์รงการ 
“พ์ื่พ์ื่ธิ์ภัณุฑ์เร่อนพื่ธิ์ำามรงค์” และระยะทีิ� 2 การออกแบบ 
และก่อสร�างอาค์ารเอนกประสงค์์สำาหรับการเติรียม
ค์วัามพื่ร�อให�กับผ้�ติ�องขังหญิงใกล�พื่�นโทิษ ภายในพื่่�นทิี�
ของเร่อนจำาช่ั�วัค์ราวักลางเวัียง ซี้�งการดำำาเนินงานทิั�ง 
2 ระยะ แล�วัเสร็จเม่�อเดำ่อนเมษายน 2564 แติ่จาก
สถานการณู์การแพื่ร่ระบาดำของโค์วัิดำ-19 ทิำาให�ยังไม่
สามารถเปิดำให�บริการไดำ�ติามกำาหนดำ

ส่วันการพื่ัฒนาแลิะจัดห่ลิักส้ตรการฝึกอบัรมเพื่่�อ 
เสร์มสร�างศักย์ภาพื่เจ�าห่น�าที� เร่อนจำาในภ้ม์ภาค
อาเซีย์นเกี�ย์วักับัมาตรฐานระห่ว่ัางประเทศด�านการ
ปฏ์บััต์ต่อผู้้�ต�องขัง TIJ ยังค์งดำำาเนินการอย่างติ่อเน่�อง 
โดำยในปีนี�ไดำ�จัดำการฝึึกอบรมในร้ปแบบออนไลน์เพื่่�อให�
สอดำค์ล�องกับสถานการณู์ มีหลักส้ติรทิี�สำาค์ัญ ไดำ�แก่ 
(1) Regional Training Programme เป็นห่ลิักส้ตร
การฝึกอบัรมระดับัภ้ม์ภาคว่ัาด�วัย์การบัร์ห่ารจัดการ
ผู้้�ต�องขังห่ญ์งสำาห่รับัเจ�าห่น�าที�ราชทัณุฑ์ระดับัอาวัุโส
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ในกลิุ่มประเทศอาเซีย์น ทิี�กรุงเทิพื่ ซี้�งหลักส้ติรนี� 
จัดำข้�นเป็นประจำาทิุกปีนับติั�งแติ่ พื่.ศ. 2559 โดำยปัจจุบัน
มีผ้�เข�ารับการฝึึกอบรมกวั่า 120 ค์นจาก 12 ประเทิศ 
เข�าร่วัม (2) In-country Training course เป็นการ
ฝึกอบัรมเจ�าห่น�าที�ราชทัณุฑ์ระย์ะสั้น แลิะการจัด 
ฝึกอบัรมเฉพื่าะทางตามคำาร�องขอของประเทศใด
ประเทศห่นึ�ง โดำยมุ่งเน�นการให�ค์วัามช่่วัยเหล่อทิาง
เทิค์นิค์ติามค์วัามติ�องการของประเทิศนั�นๆ และ 
ทิี�ผ่านมาสถาบันฯ ไดำ�จัดำการฝึึกอบรมลักษณูะดำังกล่าวั
แล�วัในประเทิศอินโดำนีเซีีย กัมพื่้ช่า และเค์นย่า และ 
(3) Online-training course ค่อ ห่ลิักส้ตรการเรีย์น
การสอนร้ปแบับัอ์เลิ็กทรอน์กส์ ทิี�มุ่งเน�นการขยายฐาน
การเข�าถ้งข�อม้ลและการฝึึกอบรมเกี�ยวักับข�อกำาหนดำ
กรุงเทิพื่ และมาติรฐานระหวั่างประเทิศทิี�เกี�ยวัข�อง โดำย
ปัจจุบันสถาบันฯ ร่วัมม่อกับ UNODC จัดำทิำา “ห่ลิักส้ตร
อบัรมข�อกำาห่นดแมนเดลิาในร้ปแบับัอ์เลิ็กทรอน์กส์
ฉบัับัภาษาไทย์” ข้�น เพื่่�อประโยช่น์สำาหรับเจ�าหน�าทิี�
ราช่ทิัณูฑ์และผ้�ทิี�เกี�ยวัข�องในประเทิศไทิยดำ�วัย

นอกจากนี� ยังไดำ�ดำำาเนินโค์รงการศ้กษาวัิจัยและเผยแพื่ร่
องค์์ค์วัามร้�ทิี�เกี�ยวัข�องกับเส�นทิางส้่เร่อนจำาและการ 
กลับค์่นส่้ สังค์มหลังพื่�นโทิษของผ้�ติ�องขังหญิงใน
ประเภทิค์วัามผิดำติ่าง ๆ รวัมทิั�งจัดำทิำาค์้่ม่อและการ 
ฝึ้กอบรมสำาหรับผ้ �ปฏิิบัติิงาน ติลอดำจนรายงาน
สถานการณ์ูเกี�ยวักับเร่อนจำาทัิ�วัโลกเป็นประจำาทุิกปี 
โดำยมีผลงานสำาค์ัญในปีงบประมาณู พื่.ศ. 2564 อาทิิ 
“ราย์งานแนวัโน�มสถานการณุ์เร่อนจำาโลิก (Glob-
al Prison Trends Report)” โดำยค์วัามร่วัมม่อกับ
องค์์การการปฏิิร้ปการลงโทิษสากล (Penal Reform 
International - PRI) โดำยเป็นรายงานประจำาปี ติั�งแติ่ 
พื่.ศ. 2560 ก์จกรรมเสวันาออนไลิน์เน่�องในวัันเนลิสัน 
แมนเดลิาสากลิ ร่วัมกับ UNODC เม่�อวัันทิี� 29 
กรกฎาค์ม 2564 การจัดำโครงการส่งเสร์มด�านสุขภาพื่
จ์ตสำาห่รับัเจ�าห่น�าที�ราชทัณุฑ์ ระหวั่างวัันทิี� 20 
กรกฎาค์ม ถ้ง 21 กรกฎาค์ม 2564 เป็นติ�น
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ปัญหาของสังค์มในปัจจุบันเกิดำจากการเปลี�ยนแปลง
อย่างรวัดำเร็วัในหลายมิติิของโลก โดำยเฉพื่าะการเปลี�ยน 
ดุำลยภาพื่อำานาจทิางเศรษฐกิจ การเกิดำข้�นของเทิค์โนโลยี 
สมัยใหม่ การเกิดำบริษัทิทิางดำิจิทิัล และโลกการเงิน
ดำิจิทิัล รวัมทิั�งโลกเสม่อนค์้่ขนาน และมีแนวัโน�มทิี�การ
เปลี�ยนแปลงเหล่านี�จะยิ�งรวัดำเร็วัรุดำหน�าไปอย่างมาก
ในอนาค์ติอันใกล� ขณูะเดำียวักันปัญหาดำั�งเดำิมของโลก 
ก็ยังค์งอย้่ ทิั �งเร่ �องของการพื่ัฒนาอย่างไม่เทิ่าเทิียม 
ค์วัามยากจน กลุ่มเปราะบาง การขาดำอาหาร ปัญหา 
สิ�งแวัดำล�อมและสภาวัะโลกร�อน อาช่ญากรรม ติลอดำจน 
การเข�าถ้งค์วัามยุติิธรรม แน่นอนวั่าเม่�อสังค์มในทิุกมิติิ 
เปลี�ยนแปลงไป ขณูะทิี�ปัญหาเดำิมยังไม่ไดำ�รับการ
ค์ลี�ค์ลาย เร่�องของกระบวันการยุติิธรรมจ้งย่อมติ�อง 
ไดำ�รับผลกระทิบและซีับซี�อนยิ�งข้�นไปดำ�วัย

ดำังนั�น TIJ ในฐานะหน่วัยงานทิี�มีพื่ันธกิจในการพื่ัฒนา
กระบวันการยุติิธรรมทิั�งในประเทิศและติ่างประเทิศ
ให�ไดำ�มาติรฐานและบรรทิัดำฐานในระดำับสากล จ้งติ�อง
เร่งดำำาเนินงานและปรับติัวัเพื่่�อขับเค์ล่�อนกระบวันการ
ยุติิธรรมให�เทิ่าทิันและทิัดำเทิียมกับค์วัามก�าวัหน�าของ
สังค์ม ดำ�วัยการจัดำกิจกรรมและโค์รงการทิี�มุ่งเน�นการ
ขับเค์ล่�อนการเปลี�ยนแปลงในกระบวันการยุติิธรรมทิี�
มีรากฐานจากการศ้กษา วัิจัย เพื่่�อให�เกิดำองค์์ค์วัามร้� 
ทิี�สอดำค์ล�องกับสถานการณู์ปัจจุบัน ติลอดำจนนำา
มาติรฐานและบรรทัิดำฐานของสหประช่าช่าติิเกี�ยวักับ
การดำำาเนินกระบวันการยุติิธรรมทิางอาญามาเผยแพื่ร่ 

TIJ
เปิดีพั่้นทัี�สร�างนวัตกรรม
ขัับัเค์ลื่่�อำนกระบัวนการยุติธรรม
นำามาตรฐานระหว่างประเทัศ
มาปรับัใช่้ในประเทัศไทัย
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เพื่่�อนำาไปส่้การประยุกต์ิปฏิิบัติิอย่างมีประสิทิธิภาพื่
ติามบริบทิของแติ่ละประเทิศ อีกทิั�งมุ ่งมั �นในการ 
ส่งเสริมและขยายค์วัามร่วัมม่อระหว่ัางภาคี์เค์ร่อข่าย
และการมีส่วันร่วัมของสังค์ม กระบวันการเหล่านี� 
ล�วันมีส่วันช่่วัยเสริมสร�างศักยภาพื่ของบุค์ลากรใน
กระบวันการยุติิธรรมและภาค์ส่วันทิี� เกี�ยวัข�องเพื่่�อ
การพื่ัฒนากระบวันการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิยและ 
ติ่างประเทิศไดำ�อย่างยั�งย่นติ่อไป

ในส่วันของการศึกษา วั์จัย์ เพื่่�อให่�เก์ดองค์ควัามร้� 
ที�สอดคลิ�องกับัสถานการณุ์ปัจจุบััน TIJ ไดำ�ร่วัมลิงนาม
ข�อตกลิงควัามร่วัมม่อสำาห่รับัการเสร์มสร�างศักย์ภาพื่
ประเทศไทย์ในการรับัม่อกับัอาชญากรรมไซเบัอร์
กับ สำานักงานวั่าดำ�วัยยาเสพื่ติิดำและอาช่ญากรรมแห่ง
สหประช่าช่าติิ (United Nations Office on Drugs and 
Crime: UNODC) เม่�อวัันทิี� 9 กันยายน 2563 โดำยกรอบ
ค์วัามร่วัมม่อประกอบไปดำ�วัยการส่งเสริมเวัทีิสำาหรับ 
ผ้�มีส่วันเกี�ยวัข�องและผ้�มีส่วันไดำ�เสีย ในการหาร่อเกี�ยวักับ 
ปัญหาอาช่ญากรรมไซีเบอร์ของประเทิศไทิยในปัจจุบัน 
และร่วัมกันหาทิางออกสำาหรับภาค์รัฐในการป้องกัน
และแก�ไขปัญหาอาช่ญากรรมไซีเบอร์อย่างบ้รณูาการ 
มีประสิทิธิภาพื่ และยั�งย่น

จากนั�นไดำ�จัดการประชุมคณุะทำางานว่ัาด�วัย์กฎห่มาย์
แลิะกฎระเบีัย์บัเกี�ย์วักับัสกุลิเง์นด์จ์ทัลิในอาเซีย์น 
ระหวั่างวัันทิี� 24-26 พื่ฤศจิกายน 2563 โดำยหวัังวั่า 
การจัดำประชุ่มค์ณูะทิำางานค์รั�งนี�จะนำามาซ้ี�งการอภิปราย 

ทิี�เอ่�อประโยช่น์แก่ทุิกฝ่ึายและนำาไปส่้การร่วัมม่อกัน 
แก�ปัญหาติ่อไป ทิั�งยังไดำ�จัดการประชุมห่าร่อระห่วั่าง
ห่น่วัย์งานไทย์ เร่�องอาชญากรรมไซเบัอร์ (Thailand 
National Cybercrime Roundtable Discussion) 
โดำยมีการอภิปรายถ้งสถานการณู์ และเค์ร่�องม่อเพื่่�อ 
ใช่�ในการป้องกันและต่ิอติ�านอาช่ญากรรมไซีเบอร์ใน
ประเทิศไทิย ติลอดำจนทิิศทิางและแนวัทิางในการ
ดำำาเนินงานในอนาค์ติ ระหวั่างวัันทิี� 23-25 มีนาค์ม 
2564 ดำ�วัย

อีกทิั�งไดำ�จัดำงานเสวันาออนไลิน์เผู้ย์แพื่ร่ราย์งานผู้ลิ
จากการศึกษาแลิะวั์จัย์ในห่ัวัข�อ “ราย์งานประเทศไทย์
เพ่ื่�อศึกษาการแสวังห่าประโย์ชน์ทางเพื่ศจากเด็กชาย์” 
(Global Initiative to Explore the Sexual Exploita-
tion of Boys: Thailand Report) เพื่่�อให�รายงานวัิจัย 
ถ้กนำาไปใช่�ประโยช่น์ในสังค์มไทิยอย่างเป็นร้ปธรรม 
โดำยงานเสวันาออนไลน์ (Webinar) ค์รั�งนี �เป็นงาน
เสวันาระหวั่างผ้�เช่ี�ยวัช่าญ นักวัิช่าการ และผ้�ปฎิบัติิ
การทีิ�เกี�ยวัข�องทัิ�งจากในประเทิศและต่ิางประเทิศ  
จัดำข้�นเม่�อวัันทิี� 28 เมษายน 2564 เพื่่�อสะทิ�อนถ้ง 
ภาพื่รวัมโดำยย่อของผลการวัิจัย ข�อม้ลสำาค์ัญทิี�ไดำ�รับ 
จากกระบวันการศ้กษาวัิจัย และทิัศนะเกี �ยวักับ
สถานการณ์ูประเทิศไทิยว่ัาดำ�วัยการแสวังหาประโยช่น์
ทิางเพื่ศจากเดำ็กช่าย

ทิั�งนี� โค์รงการศ้กษาวัิจัยในหัวัข�อ “รายงานประเทิศไทิย
เพ่ื่�อศ้กษาการแสวังหาประโยช่น์ทิางเพื่ศจากเดำ็กช่าย” 
เ ป็นผลมาจากค์วัามร่วัมม่อระหว่ัางสถาบันเพื่่�อ 
การยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย (TIJ) และองค์์กร 
เอ็ค์แพื่ทิ อินเติอร์เนช่ั�นแนล (ECPAT International) 
ระหวั่างปี พื่.ศ. 2562-2563 มีวััติถุประสงค์์เพื่่�อสะทิ�อน
มุมมองและทัิศนค์ติิของผ้� ให�บริการส่วันหน�าต่ิอ 
การแสวังหาประโยช่น์ทิางเพื่ศจากเดำ็กช่าย และให� 
ค์ำาแนะนำาในการเสริมสร�างศักยภาพื่ การฝึึกอบรม
และการให�การสนับสนุนแก่ผ้�ให�บริการเหล่านั�น ติลอดำจน 
สร�างค์วัามเข�าใจอันมีอย้่อย่างจำากัดำ เกี�ยวักับ
ประสบการณ์ูของเยาวัช่นทีิ�มีค์วัามหลากหลาย 
ทิางเพื่ศและปัจจัยผลักดัำนในการเข�าส่้การแลกเปลี�ยน
บริการทิางเพื่ศกับเงิน และจัดำทิำาข�อเสนอแนะสำาหรับ 
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ผ้�กำาหนดำนโยบาย ผ้�ให�บริการทิางสังค์มและการริเริ�ม
การแก�ไขปัญหาในระดำับชุ่มช่น รวัมไปถ้งช่ี�ให�เห็นถ้ง
ช่่องวั่างทิางกฎหมาย อุปสรรค์และโอกาสในการจัดำการ
กับการแสวังหาประโยช่น์ทิางเพื่ศของเด็ำกช่ายโดำยใช่�วัิธี
การทีิ�เป็นมาติรฐานในการทิบทิวันกรอบกฎหมายของ
ประเทิศเพื่่�อผลักดำันให�เกิดำการปรับปรุงข�อกฎหมาย 
ในอนาค์ติ

นอกจากนี� TIJ ร่วัมกับสถาบันนิติิวััช่ร์ สำานักงานอัยการ
ส้งสุดำ ยังไดำ�ร่วัมกันจัดำงานเสวันาออนไลิน์ (Webinar) 
“เคร่�องม่อขจัดควัามรุนแรงต่อเด็ก: ย์ุทธิ์ศาสตร์ต�นแบับั 
แลิะมาตรการเช์งปฏ์บััต์ของสห่ประชาชาต์ฯ”ค์วับค้์่ 
ไปกับการเปิดำติัวัหนังส่อค์ำาแปล UN Model Strategies 
on Violence Against Children ฉบับภาษาไทิย 
หร่อเรียกวั่า “ย์ุทธิ์ศาสตร์ต�นแบับัสห่ประชาชาต์วั่าด�วัย์ 
การขจัดควัามรุนแรงต่อเด็กในด�านการป้องกัน
อาชญากรรมแลิะควัามย์ุต์ธิ์รรมทางอาญา” เม่�อวัันทิี� 
15 กรกฎาค์ม 2564 เพ่ื่�อเปิดำเวัทีิแลกเปลี�ยนองค์์ค์วัามร้� 
และข�อคิ์ดำเห็นระหว่ัางผ้�เชี่�ยวัช่าญและนักวิัช่าการ 
ทิั�งในประเทิศและติ่างประเทิศเกี�ยวักับทิี�มาและ
ประเดำ็นสำาค์ัญของยุทิธศาสติร์ติ�นแบบฯ กระบวันการ
ยุติิธรรมทิางอาญากับผลกระทิบติ�อเดำ็ก และการ 
แลกเปลี�ยนประสบการณู์ในหัวัข�อ “ปัญหาค์วัามรุนแรง
ติ่อเดำ็กในปัจจุบัน และภาพื่รวัมของกระบวันการ
ยุติิธรรมสำาหรับเดำ็กและเยาวัช่นในไทิย” โดำยมีกลุ่ม
เป้าหมายงานเสวันา ค์่อ ผ้�กำาหนดำนโยบาย เจ�าหน�าทิี�
ในกระบวันการยุติิธรรม ผ้�เช่ี�ยวัช่าญ ผ้�ทิี�เกี�ยวัข�องใน
กระบวันการยุติิธรรม นักศ้กษาและประช่าช่นทิั�วัไป 
เพื่่�อผลักดำันให�มีการนำายุทิธศาสติร์ติ�นแบบฯ ไปปฏิิบัติิ
อย่างเป็นร้ปธรรม ในฐานะเค์ร่�องม่อทิี�จะช่่วัยเสริม
ศักยภาพื่บุค์ลากรในทิุกภาค์ส่วันทิี�เกี�ยวัข�องให�สามารถ
จัดำการและรับม่อกับการขจัดำค์วัามรุนแรงต่ิอเด็ำก  

โดำยเฉพื่าะอย่างยิ�งเด็ำกทีิ�อย่้ในกระบวันการยุติิธรรม 
ทิางอาญา

งานศ้กษาวัิจัยทิี�น่าสนใจอีกช่ิ�นหน้�งในปี 2564 นี� ค์่อ
การจัดำทิำาราย์งานผู้ลิการศึกษา Restorative Justice 
เร่�อง Harmonious Justice: Thailand’s Approach 
to Restorative Justice โดำยรายงานผลการศ้กษา
ค์รั�งนี�เป็นการรวับรวัมข�อม้ลกลุ่มติัวัอย่างจากผ้�เข�าร่วัม 
การสัมภาษณู์ 55 ค์น แบ่งเป็น ผ้�ปฏิิบัติิงานและ 
ผ้�เช่ี�ยวัช่าญ 49 ค์น  ผ้�เสียหาย 5 ค์น และ ผ้�กระทิำา
ค์วัามผิดำ 1 ค์น ระหวั่าง ธันวัาค์ม 2562 - กุมภาพื่ันธ์ 
2563 ใน 4 ภ้มิภาค์ในประเทิศไทิย ไดำ�แก่ ภาค์เหน่อ 
ภาค์กลาง ภาค์ติะวัันออกเฉียงเหน่อ และภาค์ใติ� เพื่่�อ
ศ้กษาและวัิจัยแนวัปฏิิบัติิ สภาพื่ปัญหา/อุปสรรค์ 
แนวัทิางการพื่ัฒนาและสถานะของกระบวันการ
ยุติิธรรมเชิ่งสมานฉันท์ิในประเทิศไทิยในปัจจุบัน  
และนำาไปส้่การยกระดำับและติิดำติามการประยุกติ์ใช่� 

เพื่่�อขับเค์ล่�อนการนำามาติรฐานสากลส้่การปฏิิบัติิ 
อย่างเป็นร้ปธรรมในประเทิศไทิย TIJ ยังไดำ�จัดำงานเสวันา
เผู้ย์แพื่ร่ราย์งานวั์จัย์ Harmonious Justice: Thailand’s 
Approach to Restorative Justice ควับัค้่กับัการเผู้ย์
แพื่ร่ค่้ม่อสห่ประชาชาต์วั่าด�วัย์กระบัวันการยุ์ต์ธิ์รรม 
เช์งสมานฉันท์ (ปรับัปรุงครั้งที� 2) ฉบัับัแปลิภาษาไทย์
ข้�น โดำยจัดำเป็นงานเสวันาออนไลน์ (Webinar) เม่�อ 
วัันทิี� 15 กันยายน 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย ค์่อ ผ้�กำาหนดำ
นโยบาย เจ�าหน�าทิี�ในกระบวันการยุติิธรรม ผ้�เช่ี�ยวัช่าญ 
ผ้�มีส่วันไดำ�ส่วันเสีย ผ้�ทิี�เกี�ยวัข�องในกระบวันการยุติิธรรม 
นักศ้กษาและประช่าช่นทิั�วัไป
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ผ้�บริหารจากทุิกภาค์ส่วันจากหลากหลายประเทิศทัิ�วัโลก
รวัมจำานวัน 54 ค์น ช่่วังอายุระหวั่าง 28 ปี - 62 ปี 
ค์ิดำสัดำส่วันผ้�เข�ารับการอบรม แบ่งเป็น (1) ภาค์รัฐ 24 ค์น 
ค์ิดำเป็นร�อยละ 44 (2) ภาค์เอกช่น 20 ค์น ค์ิดำเป็น 
ร�อยละ 37 (3) ภาค์ประช่าสังค์ม/ส่�อ/อ่�นๆ 10 ค์น 
ค์ิดำเป็นร�อยละ 19 โดำยหลักส้ติรนานาช่าติิฯ ดำังกล่าวั  
แบ่งการอบรมหลักส้ติรเป็น 3 องค์์ประกอบ ดำังนี�

 2. ห่ลิักส้ตรอบัรมสำาห่รับัผู้้�บัร์ห่ารด�านห่ลิัก
น์ต์ธิ์รรมแลิะการพื่ัฒนา (TIJ Executive Program on 
the Rule of Law and Development: RoLD) ห่ร่อ 
RoLD 2020: The Resilient Leaders

ส่วันการขย์าย์แลิะสร�างเส ร์มศักย์ภาพื่ของภาคี 
เคร่อข่าย์เพื่่�อการพื่ัฒนากระบัวันการย์ุต์ธิ์รรม ไดำ�
ดำำาเนินการโครงการพัื่ฒนาศักย์ภาพื่ผู้้�นำารุ่นให่ม่
ด�านห่ลิักน์ต์ธิ์รรมแลิะการพื่ัฒนา หร่อ Rule of Law  
Development Program (RoLD) เพื่่�อเปิดำพื่่�นทิี� 
แลกเปลี�ยนเรียนร้�ระหวั่างผ้�นำารุ ่นใหม่ ผ่านแนวัค์ิดำ 
การพื่ัฒนาค์วัามเป็นผ้�นำาในติัวัเอง เพื่่�อให�พื่ร�อมรับม่อ 
ค์วัามเปลี�ยนแปลงและอุปสรรค์ในอนาค์ติในสถานการณ์ู 
ทิ�าทิายในปัจจุบัน และโลกวัิถีใหม่ (New Normal) ไดำ�
อย่างยั�งย่น ซี้�งสถาบันสามารถขยายเค์ร่อข่ายผ้�เข�าร่วัม 
ทิั�งนักวัิช่าการ และผ้�บริหารรุ ่นใหม่ไดำ�มากข้�นใน 
ทิุกภาค์ส่วันผ่านหลักส้ติรอบรม ดำังนี�

 1. ห่ลิักส้ตรนานาชาต์สำาห่รับัผู้้�นำารุ่นให่ม่ด�าน
ห่ลิักน์ต์ธิ์รรมแลิะนโย์บัาย์ (TIJ-IGLP Workshop for 
Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy)
 หลักส้ติรเข�มข�นระยะสั�น สอนโดำยค์ณูาจารย์ 
ผ้�เช่ี�ยวัช่าญ และผ้�ทิรงค์ุณูวัุฒิทิั�วัโลกในเค์ร่อข่าย IGLP 
แห่งค์ณูะนิติิศาสติร์ มหาวัิทิยาลัยฮาร์วัาร์ดำ เพื่่�อเปิดำ
มุมมองการวิัเค์ราะห์และแลกเปลี�ยนประเด็ำนสังค์ม 
ในบริบทิติ่างๆ อย่างรอบดำ�าน โดำยมีผ้�นำารุ่นใหม่และ 

• TIJ-IGLP Global Webinar มีหัวัข�อสำาค์ัญ 
อาทิิ หลักนิติิธรรมและการพื่ัฒนา การปฏิิร้ป 
กระบวันการยุติิธรรมทิางอาญา ค์วัามยุติิธรรม 
ทิางสังค์ม ค์วัามเหล่�อมล�ำาและค์วัามไม่เท่ิาเทีิยม 
ในสังค์ม แรงงาน การศ้กษา และร้ปแบบการ
ทิำางานในอนาค์ติ

• Problem Lab: Execut ive Future  
Thinking for Justice เรียนร้�เค์ร่ �องม่อ 
การมองอนาค์ติเช่ิงกลยุทิธ์ทิี� เหมาะสมกับ
ประเด็ำนค์วัามยุติิธรรมทิางสังค์มทีิ�มีผลต่ิอ 
การเปลี�ยนแปลงการปรับแนวัค์วัามค์ิดำของ
ผ้�นำาการเปลี�ยนแปลงจากการสร�างให�เกิดำ
ค์วัามเข�าใจแนวัทิางแก�ไขทิี�เกี�ยวัข�องโดำยเน�น
ผ้�รับบริการเป็นศ้นย์กลางเพ่ื่�อหาทิางออกของ
การแก�ปัญหาอย่างเป็นร้ปธรรมและยั�งย่น

• TIJ-IGLP International Virtual Workshop 
การประชุ่มเช่ิงปฏิิบัติิการเข�มข�นระยะสั�น 
ดำำาเนินการโดำยค์ณูาจารย์ ผ้�เช่ี�ยวัช่าญ และ
ผ้�ทิรงค์ุณูวัุฒิทิั�วัโลกในเค์ร่อข่าย IGLP แห่ง
ค์ณูะนิติิศาสติร์ มหาวัิทิยาลัยฮาร์วัาร์ดำ เพื่่�อ
เปิดำมุมมองการวิัเค์ราะห์ประเด็ำนสังค์มใน
บริบทิติ่าง ๆ อย่างรอบดำ�าน มุ่งเน�นค์วัาม 
เช่่�อมโยงกับหลักนิติิธรรม การปฏิิร้ปกระบวันการ 
ยุติิธรรม และการกำาหนดำนโยบายเพ่ื่�อการพัื่ฒนา 
ทิี�ยั �งย่น ลดำค์วัามเหล่�อมล�ำา และเทิ่าทิัน 
ค์วัามเปลี�ยนแปลง
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 หลักส้ติรอบรมนี�มุ่งเน�นการแลกเปลี�ยนเรียนร้� 
จากประสบการณู์ของเค์ร่อข่ายผ้�นำาและผ้�บริหารจาก 
ทุิกภาค์ส่วันของประเทิศ เพ่ื่�อผลักดัำนให�ค์ำาน้งถ้งหลักคิ์ดำ 
ดำ�านหลักนิติิธรรมมาใช่�เป็นพื่่�นฐานการแก�ปัญหาใน
กระบวันการยุติิธรรม รวัมถ้งเสนอแนะแนวัทิางในการ 
เสนอนโยบายการพื่ัฒนาเพื่่�อแก�ปัญหาสังค์มอย่าง
ยั�งย่น ผ่านการเสวันา และการประชุ่มเช่ิงปฏิิบัติิการ 
โดำยมีผ้�เข�าร่วัมหลักส้ติร รวัม 80 ค์น สัดำส่วันผ้�เข�ารับ
การอบรม แบ่งเป็น (1) ภาค์รัฐภาค์การศ้กษา ร�อยละ 
56.25 (2) ภาค์เอกช่น ร�อยละ 32.50 (3) ภาค์ประช่า
สังค์ม/ส่�อ/อ่�นๆ ร�อยละ 11.25

 ทิั�งนี � เน่ �องจากสถานการณู์แพื่ร่ระบาดำของ 
โค์วัิดำ 19 ในช่่วังปี 2563-2564 ทิำาให�ติ�องมีการปรับ 
ร้ปแบบการอบรมเป็นแบบ Hybrid หร่อ online แทินการ 
อบรม onsite และการศ้กษาด้ำงานทัิ�งในและต่ิางประเทิศ 
ซี้�งทิำาให�จำานวันค์รั�งของการจัดำอบรมส้งกวั่าทิุกปี 
ทิี�ผ่านมา แติ่จากสถิติิการเข�าร่วัมกิจกรรมของผ้�เข�า 
อบรม พื่บวั่า มีสัดำส่วันเข�าร่วัมส้งกวั่าทิุกปี ถ้งร�อยละ 
84.68 โดำยมีองค์์ประกอบของหลักส้ติร ดำังนี�

• Special Lecture Module หลักของการ
อบรมประกอบดำ�วัย หลักนิติิธรรมและ SDGs 
นวััติกรรมดำ�านค์วัามยุติิธรรม การเข�าถ้งค์วัาม
ยุติิธรรมของกลุ่มผ้�เปราะบาง บทิบาทิของ
ภาค์เอกช่นและการส่งเสริมหลักนิติิธรรม  
ธรรมภิบาล และการปฏิิร้ปกระบวันการ
ยุติิธรรมทิางอาญา

• Knowledge Sharing Session เวัทิีแลก
เปลี�ยนเรียนร้�โดำยผ้�ทิรงคุ์ณูวัุฒิทิี�มาถ่ายทิอดำ
ค์วัามร้�และประสบการณู์ รวัมถ้งมุมมองทิี� 
เป็นประโยช่น์ต่ิอการวัางแผนและดำำาเนินงาน 
โค์รงการปฏิิร้ปหลัก นิ ติิธรรมอย่าง เ ป็น 
ร้ปธรรม หร่อ RoLD in Action ของผ้�เข�าร่วัม
อบรม ในประเดำ็น Designing a Smarter 
and Safer City, Finding the Invisible Child, 
Political Polarization
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 4. การจัดเวัทีสาธิ์ารณุะด�านห่ลิักน์ต์ธิ์รรมแลิะ
การพื่ัฒนา
 ในปี 2564 สถาบันไดำ�จัดำงานประชุ่มเวัทิี
สาธารณูะดำ�านหลักนิติิธรรมและการพื่ัฒนา รวัมทิั�งสิ�น 
2 ค์รั�ง ประกอบดำ�วัย

 3. โครงการปฏ์ร้ปห่ลิักน์ต์ธิ์รรมอย์�างเป็น 
ร้ปธิ์รรม ห่ร่อ RoLD in Action 
 ผ้�เข�าร่วัมหลักส้ติร RoLD2020 ไดำ�ร่วัมนำาเสนอ
โค์รงการปฏิิร้ปหลักนิติิธรรมอย่างเป็นร้ปธรรม จำานวัน 
3 เร่�อง ไดำ�แก่

• การพื่ัฒนาเม่องแลิะคุณุภาพื่ชีวั ์ตด้วัย์
เทคโนโลิย์ี Open Data &Technology for 
Better Living 
โลกดิำจิทัิลเป็นค์วัามหวัังและค์ำาติอบสำาคั์ญ
ในการแก�ไขปัญหาทีิ�เกี�ยวัข�องกับการอย่้รอดำ
และการอย้่ดำีมีสุขของสังค์ม ทิางกลุ่มจ้งไดำ� 
นำาเสนอแนวัคิ์ดำทีิ�จะมุ่งผลักดัำนให�เกิดำกลไก
การใช่�ข�อม้ลและเทิค์โนโลยีเข�ามาช่่วัยใน
การพื่ัฒนาเม่อง สร�างพื่่�นทิี�เพื่่ �ออำานวัย 
ค์วัามสะดำวักให�กับทิั�งภาค์ประช่าช่นและภาค์
ธุรกิจทิี�มีค์วัามปลอดำภัยในชี่วัิติและทิรัพื่ย์สิน 
ลดำโอกาสการเกิดำอาช่ญากรรม และสร�างสังค์ม 
ทิี�มีค์วัามสุข 

• เกราะป้องกันของกลิุ่มเปราะบัาง Finding 
the Invisible Child : ONE LOVE Project
Youth Crime Prevention สร�างเกาะป้องกัน
การเข�าส่้กระบวันการยุติิธรรมของเดำ็กและ
เยาวัช่น ติามศาสติร์ติ�นแบบและมาติรการ
เช่ิงปฏิิบัติิของสหประช่าช่าติิวั่าดำ�วัย การขจัดำ 
ค์วัามรุนแรง ต่ิอ เดำ็กในดำ� านการป้องกัน
อาช่ญากรรมและค์วัามยุติิธรรมทิางอาญา 
โดำยสร�างพื่่�นทิี�ปลอดำภัย เพื่่�อเปิดำโอกาสและ
ปลดำล็อค์ศักยภาพื่โดำยย้ดำเดำ็กเป็นศ้นย์กลาง

• LET’S GET TOGETHER #ค์ดต่างไม่เห็่นเป็นไร
ในปัจจุบันค์วัามขัดำแย�งในหม่้ค์นทีิ�มีค์วัาม
เห็นติ่างกันโดำยเฉพื่าะในระหวั่างค์นติ่างรุ่นมี 
มากข้�น และขยายวังกวั�าง จนไม่ไดำ�จำากัดำอย้่
แติ่เร่ �องการเม่อง แติ่ยังค์รอบค์ลุมประเดำ็น
ทิางสังค์มอ่�นๆ ดำ�วัย กระทิบทิั�งค์นในองค์์กร
เดีำยวักันหร่อแม�แติ่ค์นในค์รอบค์รัวัเดำียวักัน 
สะทิ�อนทิั�งจากการแสดำงออกผ่านโลกออนไลน์
และออฟ้ไลน์ จ้งเป็นทิี�มาของการศ้กษาเพื่่�อ
ทิำาค์วัามเข�าใจค์นทิี�ค์ิดำติ่าง และเข�าใจพื่่�นฐาน
ทิี�มาทิี�ไปของค์นแติ่ละรุ่น ไปส้่การพื่ัฒนาค์้่ม่อ 
4E: วัิธีส่�อสารข�ามรุ่น (Empathy, Equality, 
Express, Ecosystem) ทิี�จะช่่วัยให�เกิดำการ
เรียนร้�ร่วัมกัน ค์�นหาจุดำร่วัมในค์วัามติ่าง  
หามุมเหม่อนในค์วัามขัดำแย�ง เพื่่�อเปิดำโอกาส
ให�ค์นติ่างมุม ติ่างวััย ไดำ�ปรับติัวั หร่อจ้นค์ล่�น
เข�าหากัน และส่�อสารถ้งกันไดำ� แล�วัทิุกค์นอาจ
จะพื่บวั่า “เรา..ไม่ติ่างกันอย่างทิี�ค์ิดำ..และแม�
จะติ่าง...เราก็ไปดำ�วัยกันไดำ�ดำีกวั่าทิี�เห็นอย้่ไดำ�”

• The 9h TIJ International Forum on 
the Rule of Law and Development :  
Resilient Leaders in Practice เม่�อวัันทิี� 11 
มิถุนายน 2564 ผ่าน Zoom Application มี
ผ้�เข�าร่วัมจำานวัน 410 ค์น และมีผ้�ช่มทิาง TIJ 
Facebook Live จำานวัน 1,502 ค์รั�ง โดำยมี
เน่ �อหาการนำาเสนอในประเดำ็นติ่างๆ จาก
ผ้�ทิรงค์ุณูวัุฒิทิั�งในและติ่างประเทิศ รวัมถ้ง
ค์ณูาจารย์จากมหาวัิทิยาลัยฮาร์วัาร์ดำ อาทิิ 
ค์วัามสัมพื่ันธ์ทิี�แยกกันไม่ออกระหว่ัางหลัก
นิติิธรรม การพื่ัฒนาทิี�เทิ่าเทิียมกัน และค์วัาม
เป็นผ้� ทีิ�พื่ร�อมรับม่อกับค์วัามเปลี�ยนแปลง  
การเปลี�ยนผ่านของแนวัโน�มการพื่ัฒนาระดำับ

• RoLD in Action Forum กิจกรรมทิี�เปิดำ
เวัทิีให�ผ้�เข�าอบรม 3 กลุ่มประกอบดำ�วัยกลุ่ม   
T (Transparency) กลุ่ม  I (Integrity) และ
กลุ่ม  J (Justice) นำาเสนอโค์รงการปฏิิร้ปหลัก
นิติิธรรมอย่างเป็นร้ปธรรมติ่อค์ณูะกรรมการ
หลักส้ติรและเค์ร่อข่าย RoLD Fellows
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นอกจากนี� ในปีงบประมาณู 2564 TIJ ไดำ�จัดตั้งสำานัก
นวััตกรรมเพื่่�อควัามย์ุต์ธิ์รรม เม่�อวัันทิี� 1 มีนาค์ม 2564 
เพื่่�อให�เป็นหน่วัยงานทีิ�มุ่งเน�นการพัื่ฒนานวััติกรรม 
เค์ร่�องม่อ และองค์์ค์วัามร้� โดำยแบ่งกลุ่มงานของสำานัก
เป็น 3 ส่วันหลัก ไดำ�แก่ กลิุ่มงาน Justice Education 
ห่ร่อ j-Ed มุ่งเน�นการพื่ัฒนาเค์ร่�องม่อเช่ิงกระบวันการ
ค์ิดำ การเรียนร้� เพื่่�อปล้กฝึังจิติสำาน้กเร่�องค์วัามยุติิธรรม 
กลิุ่มงาน Justice Experiment ห่ร่อ jX มุ่งเน�นการ

พื่ัฒนาติ�นแบบนวััติกรรมเพื่่�อค์วัามยุติิธรรมทิี�สามารถ
ถอดำบทิเรียนนำาไปขยายผลไดำ� รวัมไปถ้งสร�างติ�นทิุน
เช่ิงนวััติกรรมและระบบนิเวัศน์สำาหรับการพื่ัฒนา
นวััติกรรมเพื่่�อค์วัามยุติิธรรมทิี�ยั�งย่น และ กลิุ่มงาน 
Justice Content ห่ร่อ j-Content มุ่งเน�นการรวับรวัม
เค์ร่�องม่อติ่างๆ ทิี�สำานักพื่ัฒนาข้�น โดำยถอดำบทิเรียน
จากโค์รงการติ�นแบบ และสกัดำองค์์ค์วัามร้�ของสำานัก
เพื่่�อเผยแพื่ร่ออกส้่สาธารณูะและพื่ัฒนากลยุทิธ์การ
ส่�อสารของสำานักให�เหมาะสมให�สามารถเข�าถ้งกลุ่ม
เป้าหมายไดำ�อย่างมีประสิทิธิภาพื่

สำานักนวััติกรรมเพื่่�อค์วัามยุติิธรรมไดำ�ขับเค์ล่�อนงานทิี�
สำาค์ัญ อาทิิ การพื่ัฒนาเคร่�องม่อเช์งกระบัวันการค์ด 
การเรีย์นร้� เพื่่�อปลิ้กฝังจ์ตสำานึกเร่�องควัามย์ุต์ธิ์รรม ซี้�ง 
TIJ ไดำ�จัดำทำาค้่ม่อห่ลิักส้ตร Future Thinking for Justice 
เป็นค์้่ม่อเพื่่�อนำามาปรับใช่�กับกิจกรรม Problem Lab 
อันเป็นส่วันหน้�งของหลักส้ติร TIJ Excutive Program 
on the Rule of Law and Development 2020 เม่�อ 
วัันทิี� 6 พื่ฤษภาค์ม ถ้ง 11 มิถุนายน 2564 โดำยหลักส้ติร 
ดำังกล่าวัไดำ�รับรางวััล Policy (Government) Award 
ของเค์ร่อข�าย Next Generation Foresight  
Practitioners  (link: https://nextgenforesight.
org/2021-awards/) ในฐานะทิี�เป็นหลักส้ติรแรกๆ 
ของประเทิศไทิยทิี�ไดำ�นำาแนวัทิาง Future Thinking 
มาใช่�เพื่่�อส่งเสริมการมีส่วันร่วัมจากหลายภาค์ส่วัน
เพื่่�อบรรเทิาปัญหาในสังค์ม โดำยเฉพื่าะอย่างยิ�งเพื่่�อ
สนับสนุนกลุ่มเปราะบาง

ทิั�งยังไดำ�จัดการอบัรม แลิะเผู้ย์แพื่ร่เคร่�องม่อนวััตกรรม
เช์งนโย์บัาย์แลิะควัามย์ุต์ธิ์รรม (Policy and Justice 

โลกจากมุมมองของกลุ่มเปราะบางและ
ช่นกลุ่มน�อย ผ้�นำาทิี�พื่ร�อมรับม่อกับค์วัาม
เปลี�ยนแปลงในทิางปฏิิบัติิ: ประสบการณู์
จากการบริหารงานส่วันทิ�องถิ�น เร่�องเล่าจาก 
กลุ่มผ้�นำารุ่นใหม่กับบทิบาทิและการคิ์ดำโค์รง
การใหม่ๆ เพื่่�อช่่วัยเหล่อสังค์มในช่่วังการ
แพื่ร่ระบาดำโรค์โค์วัิดำ-19 หลักธรรมาภิบาล
ระดำับโลกกับผลทิี�เกิดำข้�นจากการแพื่ร่ระบาดำ
โรค์โค์วัิดำ-19 ค์วัามทิ�าทิายดำ�านกฎหมาย และ
ประสบการณ์ูต่ิางๆ ทีิ�ธนาค์ารโลกไดำ�ดำำาเนินการ 
ในช่่วังสถานการณ์ูการแพื่ร่ระบาดำโค์วัิดำ-19 
และการถ่ายทิอดำประสบการณ์ูเกี�ยวักับแนวัทิาง 
เช่ิงอนาค์ติ (futuristic approach) มาใช่�เพื่่�อ
เติรียมพื่ร�อมทิี�จะรับกับม่อกับปัญหาทิี�ไม่ค์าดำ
ค์ิดำของอนาค์ติ
 
• The 10th TIJ Public Forum on the Rule of 
Law and Development  : Resilient Leaders 
in Action ห่ร่อ เวัทีสาธิ์ารณุะวั่าด�วัย์ห่ลิัก
น์ต์ธิ์รรมแลิะการพื่ัฒนาที�ย์ั�งย์่น ครั้งที� 10 เม่�อ
วัันทิี� 2 ธันวัาค์ม 2564  ผ่าน Zoom Appli-
cation มีผ้�เข�าร่วัมจำานวัน 249 ค์น และมี 
ผ้�ช่มทิาง TIJ Facebook Live จำานวัน 948 
ค์รั�ง ประกอบดำ�วัยการบรรยายพื่ิเศษจากผ้�ทิรง
ค์ุณูวัุฒิ และการนำาเสนอผลงานของติัวัแทิน 
ผ้�เข�าร่วัมหลักส้ติร RoLD2020 จำานวัน 3 หัวัข�อ 
ไดำ�แก่ (1) การพื่ัฒนาเม่องและค์ุณูภาพื่ช่ีวัิติ
ดำ�วัยเทิค์โนโลยี Open Data & Technology 
for Better Living  (2) เกราะป้องกันของกลุ่ม
เปราะบาง Finding the Invisible Child : ONE 
LOVE Project (3) LET’S GET TOGETHER #ค์ิดำ
ติ่างไม่เห็นเป็นไร
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Innovation Toolbox) โดำยจัดำการฝึึกอบรมเค์ร่�องม่อ 
นวััติกรรมเชิ่งนโยบายและค์วัามยุติิธรรมสำาหรับ 
ผ้�สอน ร่วัมกับ Thailand Policy Lab, UNDP และ สภา
พื่ัฒนาเศรษฐกิจและสังค์มแห่งช่าติิ ในวัันทิี� 23-24 
กรกฎาค์ม 2564 โดำยมีผ้�เข�าร่วัมเป็นอาจารย์กว่ัา 50 ค์น 
จากมหาวัิทิยาลัยติ่างๆ ทิั�วัประเทิศไทิย และมีการ
รวับรวัมเค์ร่�องม่อนวััติกรรมเช่ิงนโยบายและค์วัาม
ยุติิธรรมสำาหรับผ้�สอนในร้ปแบบทิี�ผ้�จัดำการเรียนการ
สอนสามารถนำาไปปรับใช่�ไดำ�

อีกหน้�งกิจกรรมสำาค์ัญ ค์่อการร่วัมกับ สถาบัน
นวััติกรรมบ้รณูาการ จุฬาลงกรณู์มหาวัิทิยาลัย จัดการ
เรีย์นการสอน วั์ชา Rethinking Justice for Innova-
tor ซี้�งเป็นส่วันหน้�งของหลักส้ติร Bachelor of Arts 
and Science (BaScii) โดำยปีนี�เป็นปีทิี� 3 ทิี�สถาบันไดำ�
ดำำาเนินการจัดำการเรียนการสอนมาอย่างติ่อเน่�อง อีกทิั�ง
ไดำ�สนับสนุนกิจกรรมนิสิตินักศ้กษาเพื่ิ�มเติิม อาทิิ การ
สนับสนุนกิจกรรมประชุ่มผ้�นำาเยาวัช่นอาเซีียนเพื่่�อริเริ�ม
นโยบาย ค์รั�งทิี� 5 หร่อ Young ASEAN Leader Policy 
Initiative และ กิจกรรม Chula Legal Tech ปีทิี� 2

รวัมไปถ้งการพื่ัฒนาต�นแบับันวััตกรรมเพ่ื่�อควัาม
ย์ุต์ธิ์รรมในประเดำ็นสำาค์ัญ 2 ประเดำ็น ไดำ�แก่ นวััตกรรม
ประเด็นเร่�องเด็กกลิุ่มเสี�ย์ง ทิี�ไดำ�เริ�มทดลิองโครงการ
ที�ช่�อวั่า White space platform เพื่่�อสร�างพื่่�นทิี� 
สีขาวัให�เดำ็กและเยาวัช่นทิี�มีค์วัามเปราะบางหร่ออย้่ใน
สภาพื่แวัดำล�อมทิี�ยากลำาบากไดำ�เข�ามาเรียนร้�และพื่ัฒนา
ศักยภาพื่ของตินเอง กำาหนดำพื่่�นทิี�ทิดำลองในอำาเภอ
บางบาล จังหวััดำพื่ระนค์รศรีอยุธยา ผ่านกิจกรรมทิี�
ออกแบบภายใติ�แนวัค์ิดำ Children Center Approach 
โดำยมีการเช่่�อมโยงภาค์ส่วันติ่างๆ อาทิิ สำานักงาน
พื่ัฒนาสังค์มและค์วัามมั�นค์งของมนุษย์จั งหวััดำ
อยุธยา สถานพื่ินิจจังหวััดำอยุธยา กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่
หอการค์�าจังหวััดำพื่ระนค์รศรีอยุธยา บริษัทิ เอ็ดำดำ้เค์ช่ั�น 
เทิค์โนโลยี จำากัดำ (Startdee) เป็นติ�น ให�เข�ามาร่วัมกัน 
แก�ไขปัญหา และมีระบบติิดำติามและส่งเสริมเดำ็กและ 
เยาวัช่นทิี�ร่วัมกิจกรรมอย่างติ่อเน่�อง เพื่่�อให�เดำ็กและ
เยาวัช่นสามารถเติิบโติไดำ�อย่างมีค์ุณูภาพื่ สามารถ
ค์�นพื่บค์วัามถนัดำและเป้าหมายในช่ีวัิติ อันจะเป็นการ

ป้องกันการเกิดำอาช่ญากรรมในอนาค์ติไดำ�ในทิางหน้�ง 
และจากการติิดำติามผล พื่บวั่าจากจำานวันเดำ็กกลุ่ม 
เป้าหมายรวัมทิั�งสิ�น 13 ค์น มีเดำ็กจำานวัน 6 ค์นทิี� 
เข� าร่ วัมกิจกรรมอย่าง ต่ิอ เ น่� องและเ ห็นผลการ
เปลี�ยนแปลงเช่ิงพื่ฤติิกรรมอย่างเป็นร้ปธรรม

ส่วันนวััตกรรมในประเด็นปัญห่าควัามรุนแรงใน
ครอบัครัวัแลิะควัามรุนแรงด�วัย์เห่ตุแห่่งเพื่ศ ไดำ�ร่วัมกับ
เค์ร่อข่าย Changefusion วั์เคราะห่์ Big data จาก
ฐานข�อม้ลิผู้้�ถ้กกระทำาควัามรุนแรงของศ้นย์์บัร์การช่วัย์
เห่ลิ่อเด็กแลิะสตรีที�ถ้กกระทำารุนแรง (One Stop Crisis 
Center หร่อ OSCC) เพื่่�อนำาไปประยุกติ์ใช่�ในการ
กำาหนดำเช่ิงนโยบายหร่อออกแบบโค์รงการ โดำยปัจจุบัน
อย้่ระหวั่างการหาร่อกับกระทิรวังสาธารณูสุขเพื่่�อขยาย
ผลโค์รงการติ่อไป

นอกจากนี� ยังไดำ�ร่วัมม่อกับกลุ่ม SHERO เพื่่�อจัดำทิำาค้่ม่อ
กระบัวันการส่งต่อคำาร�องทุกข์แลิะกลิไก การตอบัสนอง
กรณุีควัามรุนแรงในครอบัครัวั ดำ�วัยการวัิเค์ราะห์ข�อม้ล
เช่ิงล้กจากการสนทินากลุ่ม (Focus Group) จำานวัน 9 
ค์รั�ง เพื่่�อรวับรวัมข�อม้ล ประสบการณู์ และค์วัามค์ิดำ
เห็นของผ้�มีส่วันไดำ�ส่วันเสียทิี�เกี�ยวัข�องกับค์วัามรุนแรง
ในค์รอบค์รับ เพื่่�อสร�างกลไกการส่งติ่อค์ำาร�องทิุกข์ 
และการติอบสนองกรณูีค์วัามรุนแรงในค์รอบค์รัวัติ่อไป 
รวัมทิั�งไดำ�จัดำทิำาส่�อประชาสัมพัื่นธิ์์เพื่่�อเผู้ย์แพื่ร่กล่ิองเกม 
“ออกไปข�างใน” ระย์ะที�สอง และจัดำอบรมออนไลน์
ให�เจ�าหน�าทิี�กรมพื่ินิจและคุ์�มค์รองเด็ำกและเยาวัช่น
สามารถนำากล่องเกมไปใช่�เพื่่�อส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิิบัติิงานอย่างมีประสิทิธิภาพื่ติ่อไป

TIJ Academy เป็นอีกหน้�งหน่วัยงานสำาค์ัญแห่งอนาค์ติ
ของ TIJ ทิี�ไดำ�จัดำติั�งข้�น เพื่่�อเป็นหน่วัยงานรับผิดำช่อบ
การจัดำทิำาและบริหารโครงการห่ลัิกส้ตรการอบัรม
เพ่ื่�อการประยุ์กต์แนวัค์ดร์เร์�มแลิะมาตรฐานระห่ว่ัาง
ประเทศด�านควัามยุ์ต์ธิ์รรมแลิะกระบัวันการย์ุต์ธิ์รรม
ทางอาญามาปรับใช่�ให�เกิดำผลอย่างเป็นร้ปธรรมติาม
บริบทิในประเทิศไทิย ซ้ี�งในปีงบประมาณู 2564 นั�น TIJ  
Academy อย่้ระหว่ัางการพัื่ฒนาหลักส้ติรดัำงกล่าวั และ 
มีกำาหนดำการเปิดำติัวัหลักส้ติรในปีงบประมาณู 2565
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TIJ
กับัการพััฒนา
กระบัวนการยุติธรรม
ในกรอำบัค์วามร่วมม่อำ
กับันานาช่าติ
แลื่ะภู้มิภูาค์อำาเซีียน

สถานการณู์การแพื่ร่ระบาดำของโรค์โค์วัิดำ-19 แม�จะ
เป็นอุปสรรค์ติ่อการจัดำการประชุ่มและการแลกเปลี�ยน
องค์์ค์วัามร้�ระหวั่างผ้�เช่ี�ยวัช่าญระดำับโลกในร้ปแบบ
ของการประสบพื่บหน�ากัน แติ่เทิค์โนโลยีการส่�อสาร
ในโลกปัจจุบันไดำ�พื่ัฒนาก�าวัหน�าไปจนไม่อาจกีดำขวัาง 
การดำำาเนินงานของ TIJ และเค์ร่อข่ายทิางวัิช่าการ 
ทิี�มุ่งมั�นในการพัื่ฒนากระบวันการยุติิธรรมภายใน
กรอบค์วัามร่วัมม่อติ่างๆ โดำยในปีงบประมาณู พื่.ศ. 
2564 นี� TIJ ไดำ�เป็นเจ�าภาพื่และร่วัมการประชุ่มระดำับ
นานาช่าติิทีิ�สำาคั์ญและสอดำค์ล�องกับเป้าหมายของ
องค์์กร โดำยเฉพื่าะอย่างยิ�งในการประชุ่มสำาค์ัญเพื่่�อ 
การประสานงานเคร่อข่าย์นานาชาต์เพื่่�อย์กระดับั
มาตรฐานเกี�ย์วักับักระบัวันการย์ุต์ธิ์รรมทางอาญา

ในช่่วังติ�นปี 2564 TIJ ไดำ�เข�าร่วัมการประชุม
สห่ประชาชาต์วั่าด�วัย์การป้องกันอาชญากรรมแลิะ
ควัามย์ุต์ธิ์รรมทางอาญา สมัย์ที� 14 (Crime Congress) 
ระห่วั่างวัันที� 7-12 มีนาคม 2564 ผู้่านทางช่องทาง
ออนไลิน์ โดำยร่วัมกิจกรรมทิั�งการประชุ่มเติ็มค์ณูะ 
(Plenary) การประชุ่มเช่ิงปฏิิบัติิการ (Workshop)  
การจัดำกิจกรรมค์้่ขนาน (Ancillary Meeting) จำานวัน  
3 การประชุ่ม ในหัวัข�อโอกาสค์รบรอบ 10 ปี  
ข�อกำาหนดำกรุงเทิพื่ (A Decade of the Bangkok Rules:  
Advancements, Challenges, and Opportunities)  
การใช่�การกีฬาในการป้องกันอาช่ญากรรม (Integrating 
Sport into Youth Crime Prevention and Criminal 
Justice Strategies) และการประชุ่มอาเซีียนวั่าดำ�วัย
ค์วัามยุติิธรรมทิางอาญา (ACCPCJ) (Cross-Sectoral 
Collaboration for Crime Prevention: Experience 
from ACCPCJ) 

ติลอดำจนการจัดำนิทิรรศการออนไลน์ รวัมทิั�งส่งผ้�แทิน
เข�าร่วัมเป็นผ้�บรรยายพื่ิเศษในการประชุ่มค์้่ขนานทิี�
จัดำโดำยหน่วัยงานนานาช่าติิอ่�นๆ อาทิิ หัวัข�อ World 
Congress for Community Volunteers Supporting 
Offender Reintegration และ Five Years of the  
Nelson Mandela Rules เป็นติ�น โดำยการประชุ่ม
ในค์รั�งนี � TIJ ไดำ�ประยุกติ์ห�องประชุ่มภายในองค์์กร 
เป็นห�องประชุ่มค่้์ขนานไปกับการประชุ่มทิี�เกิดำข้�นจริง 
ทิี�ประเทิศญี�ปุ่นไดำ�อย่างมีประสิทิธิภาพื่ 
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นอกจากนี� TIJ ยังไดำ�เข�าร่วัมประชุ่มคณุะกรรมาธิ์์การ
วั่าด�วัย์การป้องกันอาชญากรรมแลิะควัามย์ุต์ธิ์รรมทาง
อาญา (CCPCJ) สมัย์ที� 30 ณุ สาธิ์ารณุรัฐออสเตรีย์ 
ในร้ปแบับัออนไลิน์ ระหวั่างวัันทิี� 17 - 21 พื่ฤษภาค์ม 
2564 โดำยไดำ�มีส่วันร่วัมในกิจกรรมค์้่ขนาน และกล่าวั
ถ�อยแถลงในทิี�ประชุ่มค์ณูะใหญ่ ติลอดำจนไดำ�ร่วัมกับ 
หน่วัยงานในรัฐบาลไทิยในการนำาเสนอข�อมติิเร่�อง
หัวัข�อ “Integrating Sports into Crime Prevention 
and criminal Justice Strategies”

ส่วันการดำำาเนินงานกรอบัควัามร่วัมม่อภ้ม์ภาคอาเซีย์น 
TIJ ไดำ�เข�าร่วัมการประชุมเจ�าห่น�าที�อาวัุโสอาเซีย์นด�าน
กฎห่มาย์ ครั้งที� 19 (The Nineteenth ASEAN Senior 
Law Officials Meeting (ASLOM)) ซี้�งมีสำานักอัยการ
ส้งสุดำเมียนมา (Union Attorney General’s Office) 
เป็นเจ�าภาพื่ จัดำข้�นระหวั่างวัันทิี� 6 - 7 ติุลาค์ม 2563 
ผ่านระบบการประชุ่มทิางไกล (video conference) 
โดำยผ้�แทิน TIJ นำาโดำยนายวังศ์เทิพื่ อรรถไกวััลวัทิี  
ทิี�ปร้กษาสถาบัน ไดำ�รายงานผลการประชุ่มอาเซีียน
วั่าดำ�วัยการป้องกันอาช่ญากรรมและค์วัามยุติิธรรม
ทิางอาญา (ACCPCJ) สมัยทิี� 2 ให�ทิี�ประชุ่มทิราบ  
รวัมถ้งหาร่อแผนดำำาเนินการติามข�อเสนอแนะจากทิี�
ประชุ่ม และหาร่อถ้งแนวัทิางในการเติรียมการสำาหรับ
การประชุ่ม ACCPCJ สมัยทิี� 3

อีกทิั�งในฐานะผู้้�ประสานงานการจัดประชุม ASEAN 
Conference on Crime Prevention and Criminal 
Justice ครั้งที� 3 TIJ ยังไดำ�เป็นเจ�าภาพื่จัดการประชุม
เตรีย์มการครั้งที� 1 (The 1st Consultative Group 
Meeting for the 3rd ASEAN Conference on  
Crime Prevention and Criminal Justice) ระหวั่าง 
วัันทิี� 7-8 กันยายน 2564 ผ่านระบบวัิดำิทิัศน์ทิางไกล 
(Blue Jeans Application) ซี้�งมีผ้�เข�าร่วัมประชุ่ม 
จากประเทิศสมาช่ิกอาเซีียน ทิี�เป็นผ้�แทินการประชุ่ม 
เจ�าหน�าทิี�อาวัุโสดำ�านกฎหมายอาเซีียน (ASEAN  
Senior Law Officials Meeting - ASLOM) สำานักงาน
เลขาธิการอาเซีียน (ASEAN Secretariat) รวัมถ้ง 
ผ้�แทินจากหน่วัยงานไทิย ไดำ�แก่ กระทิรวังติ่างประเทิศ 
กระทิรวังยุติิธรรม สำานักงานอัยการส้งสุดำ ศาลยุติิธรรม 

และสำานักงานติำารวัจแห่งช่าติิ โดำยสาระการจัดำประชุ่ม 
ค์รั�งนี�มีวััติถุประสงค์์เพื่่�อหาร่อกับผ้�แทิน ในการเติรียม 
การจัดำประชุ่ม ACCPCJ ค์รั�งทิี� 3 ถ้งเร่�องระเบียบ
ประชุ่ม เน่�อหา และห�วังเวัลาทิี�เหมาะสมในการจัดำการ
ประชุ่ม ACCPCJ ค์รั�งทิี� 3

ในปีงบประมาณู 2564 บัทบัาทของ TIJ ในฐานะของ
สมาช์กของ UN-PNI ยังไดำ�รับการยอมรับมากข้�นจาก
นานาช่าติิ โดำยในการเข�าร่วัมการประชุ่ม PNI Spring 
Coordination Meeting 2021 ผ่านช่่องทิางออนไลน์ 
เม่�อวัันทิี� 2 มิถุนายน 2564 มีค์วัามก�าวัหน�าทิี�สำาค์ัญ
ค์่อ TIJ ได�รับัการย์อมรับัให่�เป็นผู้้�ประสานงานจัดการ
ประชุมของ UN-PNI ร่วัมกับสถาบัน Raoul Wallen-
berg Institute of Human Rights and Humanitarian 
Law จากประเทิศสวัีเดำน ทิั�งนี� การประชุ่ม PNI ค์รั�ง 
ดำังกล่าวั เป็นไปเพื่่�อการแลกเปลี�ยนค์วัามค์ิดำเห็นและ
สรุปถ้งบทิบาทิของ UN-PNI ในการประชุ่ม CCPCJ 
สมัยทิี� 30 การนำา Kyoto Declaration ไปปฏิิบัติิ  
ติลอดำจนหาร่อถ้งค์วัามร่วัมม่อของ UN-PNI ในโอกาส
ติ่อไป
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TIJ
กับัการเปิดีสำานักงาน
แห�งใหม� ให้ประช่าช่น
เขั้าถึงค์วามยุติธรรม 

เม่�อ “ควัามย์ุต์ธิ์รรมเป็นเร่�องของทุกคน” สิ�งหน้�งทิี� TIJ 
ระล้กอย้่เสมอ ค์่อการเปิดำโอกาสให�ค์นในสังค์มไดำ�มี
ส่วันร่วัมกับการสร�างสรรค์์สังค์มให� “ยุติิธรรม” “เท่ิาเทีิยม” 
และ “เข�าถ้ง” พื่วักเขามากข้�น และภารกิจส่วันหน้�งทิี� 
TIJ สามารถดำำาเนินการไดำ� ค์่อการวัางแผนมาติั�งแติ่เริ�ม
ก่อติั�งในการจัดำสร�างสำานักงานทิี� “เป็นมิติรติ่อสังค์ม” 
โดำยมุ่งให� “ประช่าช่นเป็นศ้นย์กลาง” 

ในปี พื่.ศ. 2565 แผนการของ TIJ ประสบค์วัามสำาเร็จ 
โดำยจะมีการย์�าย์สำานักงานไปย์ังอาคารสถาบัันเพ่ื่�อการ
ย์ุต์ธิ์รรมแห่่งประเทศไทย์ บันถนนแจ�งวััฒนะ อาค์าร
ขนาดำค์วัามส้ง 5 ช่ั�น บนเน่�อทิี� 2 หม่�นติารางเมติร 
หลังจากดำำาเนินงานวัางแผนก่อสร�างมานานถ้ง 8 ปี 
นอกจากนี� อาค์ารสำานักงานใหม่ของ TIJ ซี้�งติั�งอย้่ใกล�
กับสถานีรถไฟ้ฟ้้า MRT สายสีช่มพื่้หลังนี� ไดำ�รับการ
ออกแบบให�สอดำรับกับหลักการออกแบบเพื่่�อสากล และ
ไดำ�รับมาติรฐานอาค์ารเขียวั ระดำับทิอง

พื่่�นทิี�ส่วันใหญ่ของอาค์ารแห่งใหม่ของ TIJ เปิดำให�เป็น
พื่่�นทิี�สาธารณูะ เพื่่�อให�ประช่าช่นไดำ�เข�าถ้งข�อม้ลและ
องค์์ค์วัามร้�ทิี�เกี�ยวัข�องกับหลักนิติิธรรม ค์วัามยุติิธรรม 
และกระบวันการยุติิธรรมทิางอาญาในชี่วัิติประจำา
วััน อีกทิั�งไดำ�มอบหมายให�ฝ่าย์บัร์ห่ารแลิะเผู้ย์แพื่ร่องค์
ควัามร้� (Knowledge Creation and Sharing Unit) 
เผยแพื่ร่องค์์ค์วัามร้�ทิั�งงานของ TIJ และองค์์ค์วัามร้�
กระบวันการยุติิธรรม เพื่่�อให�เป็นประโยช่น์แก่สังค์ม
และประช่าช่นโดำยติรงมากข้�น
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งานวิจัยขัอำง TIJ
กา รดำำ า เ นิ น ง าน เพื่่� อ ส่ ง เ ส ริ ม และสนั บส นุน ให�
กระบวันการยุติิธรรมในประเทิศไทิย และในระดำับ
นานาช่าติิ พื่ัฒนาก�าวัหน�า และไดำ�รับการยอมรับ 
ในระดำับสากล ถ่อเป็นภารกิจสำาค์ัญของสถาบัน 
เพื่่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย (TIJ) การศ้กษา 
ค์�นค์วั�า วัิจัย วัิเค์ราะห์ และสังเค์ราะห์ ข�อม้ลและ
ค์วัามร้�ทิี�มีค์วัามเกี�ยวัข�องกับการขับเค์ล่�อนกระบวันการ
ยุติิธรรมเพื่่�อสังค์ม จ้งเป็นงานทิี� TIJ มุ่งมั�นทิี�จะดำำาเนิน
งานอย่างติ่อเน่�องมาโดำยติลอดำ และในปีงบประมาณู 
พื่.ศ. 2564 นี� TIJ ไดำ�มีการจัดำทิำาและเผยแพื่ร่งานวัิจัย
และผลงานทิางดำ�านวัิช่าการทิี�สำาค์ัญ ดำังติ่อไปนี�

1. Global Prison Trend 2021

โค์รงการ Global Prison Trend 2021 เป็นค์วัามร่วัมม่อ 
ระหว่ัางสถาบันฯ กับองค์์การการปฏิิร้ปการลงโทิษสากล 
(Penal Reform International - PRI) ประเทิศสหราช่
อาณูาจักร เพื่่�อการจัดำทิำารายงานแนวัโน�มสถานการณู์
เร่อนจำาทิั�วัโลก ประจำาปี ค์.ศ. 2021 (Global  
Prison Trends report 2021) หร่อ พื่.ศ. 2564 ซี้�ง
รวับรวัมข�อม้ลแนวัโน�มการใช่�โทิษจำาค์ุกและแนวั

ปฏิิบัติิจากทิั�วัโลก วัิเค์ราะห์ปัญหาหร่ออุปสรรค์ในการ
พื่ัฒนางานราช่ทิัณูฑ์ให�เป็นไปติามมาติรฐานระหวั่าง
ประเทิศ รวัมทิั�งเป็นแหล่งข�อม้ลและแนวัทิางการ
ปฏิิบัติิทิี�ดำี ซี้�งจะเป็นประโยช่น์ติ่อหน่วัยงานทิี�เกี�ยวัข�อง
ในกระบวันการยุติ ิธรรม ทิั �งองค์�กรวัิช่าการและ 
ผ้�ปฏิิบัติิงาน รายงานดัำงกล่าวัยังเป็นการติิดำติามแนวัโน�ม 
อาช่ญากรรมและกระบวันการยุติิธรรมทิางอาญา ซี้�ง 
เป็นกุญแจสำาค์ัญในการวััดำค์วัามก�าวัหน�าของการ 
ส่งเสริมหลักนิติิธรรมและการพื่ัฒนาทิี�ยั�งย่นอีกดำ�วัย 
ทิั�งนี � TIJ ไดำ�ริเริ �มโค์รงการจัดำทิำารายงานแนวัโน�ม
สถานการณู์เร่อนจำาทิั�วัโลก ติั�งแติ่ปี พื่.ศ. 2560 เป็นติ�นมา 

2. สาธิ์ารณุสุขในเร่อนจำา: การวั์เคราะห่์ข�อม้ลิด�าน
สุขภาพื่ ส์ทธิ์์มนุษย์ชน แลิะเพื่ศสภาวัะ (A Global 
Study on the Impact of Covid-19 on Prison Health)

การจัดำทิำารายงานวัิจัยสาธารณูสุขในเร่อนจำา : การ
วัิเค์ราะห์ข�อม้ลดำ�านสุขภาพื่ สิทิธิมนุษยช่น และเพื่ศ
สภาวัะ เป็นไปเพื่่�อศ้กษาและวัิเค์ราะห์ถ้งผลกระทิบ
ของโรค์โค์วัิดำ 19 ทิี�มีติ่อเร่อนจำาทิั�วัโลก ติลอดำจนเพื่่�อ
จัดำทิำาเป็นข�อเสนอแนะสำาหรับการปฏิิร้ปกระบวันการ
ยุติิธรรมทีิ�ค์ำาน้งถ้งปัญหาดำ�านสาธารณูสุขในเร่อนจำา 
ทิี�สอดำค์ล�องกับมาติรฐานสิทิธิมนุษยช่นสากล โดำยม ี
การเก็บข�อม้ลเกี�ยวักับสาธารณูสุขในเร่อนจำา 5 ภ้มิภาค์
ทิั�วัโลก ค์่อ เอเช่ีย ยุโรป แอฟ้ริกา ลาติินอเมริกา 
และอเมริกาเหน่อ ผ่านการใช่�แบบสอบถามและการ
สัมภาษณู์เจ�าหน�าทิี�และผ้�เช่ี�ยวัช่าญของประเทิศติ่างๆ 
เกี�ยวักับแนวัปฏิิบัติิ และนโยบายติ่างๆ ทิี�ใช่�ในการ
รับม่อสถานการณู์โค์วัิดำในเร่อนจำา โดำยมุ่งเน�นเน่�อหา 
ใน 3 ประเดำ็นหลัก ค์่อ ดำ�านสาธารณูสุขในเร่อนจำา 
ดำ�านสิทิธิมนุษยช่นของผ้�ติ�องขัง และดำ�านการปฏิิบัติิติ่อ
ผ้�ติ�องขังทิี�ค์ำาน้งถ้งเพื่ศภาวัะ
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3. TIJ UNICRI Report on TOC in Thailand:  
Countering Emerging Threats and Challenges  
of Transitional Organized Crime from Thailand’s 
Perspective in the Context of the ASEAN  
Community (ราย์งานการต่อต�านภัย์คุกคามแลิะควัาม 
ท�าทาย์ร้ปแบับัให่ม่ที� เก์ดจากองค์กรอาชญากรรม
ข�ามชาต์จากมุมมองของประเทศไทย์ภาย์ใต�บัร์บัท
ประชาคมอาเซีย์น)

ภายใติ�โลกยุค์โลกาภิวััติน์ สถานการณู์ปัญหาดำ�านค์วัาม 
มั�นค์ง ปัญหาอาช่ญากรรมข�ามช่าติิ เป็นปัญหาซี้�ง 
ทิวัีค์วัามรุนแรงมากยิ�งข้ �น เน่�องจากพื่ัฒนาการของ 
เทิค์โนโลยี การติิดำติ่อส่�อสารและค์มนาค์มขนส่ง 
เช่่�อมโยงการข�ามพื่รมแดำนทิี�มีค์วัามสะดำวัก รวัดำเร็วั 
ระบบเศรษฐกิจและการเม่องทิี�เปิดำกวั�างมากข้�น โดำย
เฉพื่าะอย่างยิ�งเม่�อเกิดำการเจริญเติิบโติทิางเศรษฐกิจ 
อันเป็นผลมาจากค์วัามร่วัมม่อในระดำับภ้มิภาค์ TIJ จ้ง
ไดำ�ร่วัมกับ United Nations Interregional Crime and 
Justice Research Institute (UNCRI) จัดำทิำารายงาน
การต่ิอติ�านภัยคุ์กค์ามและค์วัามทิ�าทิายร้ปแบบใหม่
ทิี�เกิดำจากองค์์กรอาช่ญากรรมข�ามช่าติิจากมุมมอง
ของประเทิศไทิยภายใติ�บริบทิประช่าค์มอาเซีียน เพื่่�อ
วัิเค์ราะห์ข�อม้ลการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ูองค์์กร
อาช่ญากรรมข�ามช่าติิในประเทิศไทิย ในบริบทิของ

การบ้รณูาการทิางเศรษฐกิจ ทีิ�มีค์วัามซัีบซี�อนมากยิ�งข้�น 
ติลอดำจนติ�องการนำาเสนอข�อม้ลเช่ิงประจักษ์ของ
สถานการณู์องค์์ กรอาช่ญากรรมข� ามช่าติิ ของ
ประเทิศไทิยในปัจจุบัน

4. The state of cybercrime in Thailand: Trends  
Legislations, and National Cooperation 
(สถานการณุ์อาชญากรรมไซเบัอร์ในประเทศไทย์วั่า
ด�วัย์แนวัโน�ม กฎห่มาย์ แลิะควัามร่วัมม่อในระดับั
ประเทศ)

ปัจจุบัน ค์วัามก�าวัหน�าของเทิค์โนโลยีไดำ�นำาไปส้่ 
การพื่้�งพื่าโลกดำิจิทิัลอันนำามาซี้�งภัยค์ุกค์ามในร้ปแบบ
ใหม่ทิี�ส่งผลกระทิบติ่อค์วัามมั�นค์ง โดำยนอกจากองค์์กร
อาช่ญากรรมข�ามช่าติิแล�วั เทิค์โนโลยีถ้กใช่�เป็นอาวัุธ
ในการกระทิำาค์วัามผิดำติ่อประช่าช่น โดำยเฉพื่าะอย่างยิ�ง 
ติ่อกลุ่มผ้�เปราะปราง เช่่น เดำ็กและผ้�หญิง ซี้�งจาก
ผลสำารวัจพื่บวั่า ในปี พื่.ศ. 2561 การเพื่ิ�มข้�นของค์ดำี
อาช่ญากรรมไซีเบอร์สร�างค์วัามเสียหายเชิ่งเศรษฐกิจ
กวั่า 428.49 ล�านบาทิ และมีทิรัพื่ย์สินทิี�จับกุมไดำ�ม้ลค์่า
กวั่า 397.63 ล�านบาทิ สถานการณู์ดำังกล่าวัยิ�งทิวัี 
ค์วัามรุนแรงระหว่ัางการแพื่ร่ระบาดำของโรค์โค์วิัดำ-19 
ซ้ี�งเปลี�ยนแปลงวิัถีชี่วิัติของผ้�ค์นให�ใช่�เวัลาบนโลกออนไลน์ 
และสนับสนุนให�มีการก่ออาช่ญากรรมไซีเบอร์มากยิ�งข้�น 

TIJ จ้งไดำ�จัดำทิำาโค์รงการวัิจัยดำังกล่าวัเพื่่�อติ่อยอดำ
การศ้กษาและสนับสนุนค์วัามร่วัมม่อในประเด็ำนการ
แก�ไขและป้องกันอาช่ญากรรมไซีเบอร์ในระดำับประเทิศ 
และเพื่่�อสนับสนุนการสร�างค์วัามสัมพื่ันธ์อันดำีระหวั่าง 
เค์ร่อข่าย ติลอดำจนสร�างค์วัามติระหนักร้�ติ่อประช่าช่น
ในประเดำ็นภัยค์ุกค์ามจากอาช่ญากรรมไซีเบอร์ โดำย
ศ้กษาผ่านการทิบทิวันและวัิเค์ราะห์กฎหมายและ 
แนวัปฏิิบัติิทิี�เกี�ยวัข�องกับประเดำ็นดำังกล่าวั
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5. Compliance Mechanism Monitoring and  
Evaluation: ราย์งานการศึกษาแนวัทางการพื่ัฒนา
ระบับัต์ดตามแลิะประเม์นผู้ลิกระบัวันการย์ุต์ธิ์รรม 
เช์งสมานฉันท์ในประเทศไทย์

กระบวันการยุติิธรรมเช่ิงสมานฉันทิ์ หร่อ Restorative 
Justice เป็นแนวัทิางหน้�งในการบริหารงานดำ�านกระบวันการ 
ยุติิธรรมทิี�ให�ค์วัามสำาค์ัญติ่อผลกระทิบทิี�เกิดำข้�นกับ 
ทิั�งสังค์ม เหย่�อหร่อผ้�เสียหาย และผ้�กระทิำาผิดำ อันจะนำา 
มาซี้�งการอำานวัยค์วัามยุติิธรรมทีิ�เป็นธรรมแก่ทุิกฝึ่าย 
ประเทิศไทิยในฐานะสมาช่ิกของสหประช่าช่าติิ และ
ในฐานะทีิ�เป็นหน้�งในผ้�ให�การสนับสนุนหลักในการ
ปรับปรุงและจัดำทิำาค่้์ม่อว่ัาดำ�วัยกระบวันการยุติิธรรม 
เช่ิงสมานฉันทิ์ ฉบับปรับปรุงค์รั�งทิี� 2 ของสหประช่าช่าติิ 
จ้ ง เ ห็นค์วัามจำา เป็นทีิ�จะติ�องมีการพัื่ฒนาระบบ
ติิดำติามและประเมินผลการจัดำกระบวันการยุติิธรรม 
เช่ิงสมานฉันทิ์ทิี�มีประสิทิธิภาพื่ในประเทิศไทิย 

ในการนี� TIJ จ้งไดำ�ทิำาการศ้กษาแนวัทิางในการจัดำทิำา 
ระบบติิดำติามและประเมินผลการจัดำกระบวันการ
ยุติิธรรมเช่ิงสมานฉันทิ์ในติ่างประเทิศ ประกอบกับ 
ระบบติิดำติามและประเมินผลการจัดำกระบวันการ
ยุติิธรรมเช่ิงสมานฉันทิ์ทิี �ใช่�อย้่ และวัิเค์ราะห์ปัญหา 
ของประเทิศไทิยในปัจจุบัน เพ่ื่�อเป็นแนวัทิางในการพัื่ฒนา 
ระบบติิดำติามและประเมินผลการจัดำกระบวันการ

ยุติิธรรมเช่ิงสมานฉันทิ์ในประเทิศไทิยให�มีประสิทิธิ 
ภาพื่และสอดำค์ล�องกับค่้์ม่อว่ัาดำ�วัยกระบวันการยุติิธรรม
เช่ิงสมานฉันทิ์ ฉบับปรับปรุงค์รั�งทิี� 2 ของสหประช่าช่าติิ
ติ่อไป

6. การศึกษาเพื่่�อออกแบับัเคร่�องม่ออนาคตศาสตร์
สำาห่รับัประเด็นควัามย์ุต์ธิ์รรมในสังคม (The Future 
Thinking Curriculum: A Foresight Approach to  
Social Justice) 

ปัจจุบันปัญหาเร่�องค์วัามยุติิธรรมเป็นปัญหาใหญ่และ
เร่งดำ่วัน ติัวัเลขจากรายงาน Measuring Justice Gap 
Report ของ World Justice Project ช่ี�วั่า โดำยรวัมแล�วั
ประช่ากรโลกจำานวันกวั่า 5.1 ล�านล�านค์น หร่อ 2 ส่วัน 3 
กำาลังเผช่ิญหน�ากับปัญหาเร่�องค์วัามยุติิธรรมโดำยทิี�ไม่
ไดำ�รับการแก�ไข หร่อไม่สามารถเข�าถ้งทิางแก�ไดำ� การ
รับม่อกับปัญหานี�ไม่สามารถทิำาไดำ�ทิันทิ่วังทีิหากยังใช่�
วัิธีการและแนวัค์ิดำแบบเดำิม ๆ  จ้งมีค์วัามจำาเป็นทิี�จะติ�อง 
มีนวััติกรรมเพื่่�อค์วัามยุติิธรรม ดำังนั�น การสร�างค์วัามมี 
ส่วันร่วัมและการทิำางานข�ามศาสติร์จ้งมีค์วัามสำาค์ัญ
และจำาเป็นอย่างยิ�ง ทิั�งในแง่ของการสร�างบุค์ลากรทิี�มี 
ค์วัามเข�าใจ และมีจิติสำาน้กในค์วัามยุติิธรรม (justice 
minded citizen) ซ้ี�งเป็นสิ�งทีิ�จำาเป็นต่ิอการเปลี�ยนแปลง 
ในระยะยาวั และการสร�างทิางออกทิี�ติอบโจทิย ์
ค์วัามติ�องการอย่างแทิ�จริง (solution) 
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TIJ จ้งไดำ�ดำำาเนินการศ้กษาเพื่่�อออกแบบเค์ร่�องม่อ 
อนาค์ติศาสติร์สำาหรับประเด็ำนค์วัามยุติิธรรมในสังค์ม 
(The Future Thinking Curriculum : A Foresight 
Approach to Social Justice) โดำยรวับรวัมกรอบ
ค์วัามค์ิดำอนาค์ติศาสติร์เพื่่�อมาประยุกติ์ใช่�ในประเดำ็น
ดำ�านค์วัามยุติิธรรม ดำ�วัยการวัิเค์ราะห์ และประเมิน
สถานการณู์ในอนาค์ติ รวัมถ้งการมองหาแนวัทิาง
การทิำางานในปัจจุบันเพ่ื่�อมุ่งส่้อนาค์ติทีิ�เราค์าดำหวััง  
(futures thinking) โดำยเฉพื่าะการแก�ปัญหาทิี�ติอบ
โจทิย์และทัินกับภาวัะทีิ�เทิค์โนโลยีก�าวัหน�าและสร�าง 
ค์วัามเปลี�ยนแปลงให�กับโลกและพื่ฤติิกรรมการใช่�
ช่ีวัิติของค์นในสังค์มอย่างรวัดำเร็วัในอัติราก�าวักระโดำดำ 
ให�การทิำางานดำ�านนวััติกรรมเพื่่�อค์วัามยุติิธรรมสามารถ
นำาไปส้่การวัางแผน ป้องกัน เติรียมการเพื่่�อรองรับ
ค์วัามเปลี�ยนแปลง และกำาหนดำเป้าหมายเพื่่�อสร�าง
อนาค์ติไดำ� โดำยไม่ทิิ�งใค์รไวั�ข�างหลัง

7. การสำารวัจต�นทุนทางจ์ตวั์ทย์าเช์งบัวักเพื่่�อพื่ัฒนา
ประส์ทธิ์์ภาพื่การทำางานของเจ�าห่น�าที�ตำารวัจ/พื่นักงาน
อัย์การ: ราย์งานผู้ลิการนำาร่องทดลิอง เคร่�องม่อสำารวัจ
ต�นทุนทางจ์ตวั์ทย์าเช์งบัวักแลิะสถานการณุ์การทำางาน
ของบัุคลิากรในกระบัวันการย์ุต์ธิ์รรม ในร้ปแบับั Web-
based Application

นักพื่ฤติิกรรมศาสติร์ นำาเสนอแนวัค์ิดำทิี�น่าสนใจในการ
พื่ัฒนาประสิทิธิภาพื่การทิำางานของบุค์ลากรในองค์์กร 
โดำยให�ค์วัามสำาคั์ญกับการมองสิ�งทิี�อย้่ภายในจิติใจของ
บุค์ลากรวั่าเป็นติ�นทิุนประเภทิหน้�ง ทิี�สามารถจ้งใจ 
บริหารจัดำการ และพื่ัฒนาบุค์ลากร เพื่่�อส่งเสริมการ
เพื่ิ�มประสิทิธิภาพื่ในการทิำางานทิี�ดำี ติ�นทิุนประเภทินี� 
เรียกวั่า ติ�นทิุนทิางจิติวัิทิยาเช่ิงบวัก (Positive psycho-
logical capital) โดำยเป็นแนวัค์ิดำทิี�ประยุกติ์ใช่�ติัวัแปร
ของจิติวัิทิยาเช่ิงบวัก ซี้�งประกอบไปดำ�วัย ค์วัามเช่่�อมั�น
ในค์วัามสามารถของตินเอง (Self-efficacy) ค์วัามหวััง 
(Hope) การมองโลกในแง่ดำี (Optimism) และค์วัาม
ย่ดำหยุ่นทิางอารมณู์ (Resilience) ซี้�งนักจิติวัิทิยาไดำ�
อธิบายวั่าติ�นทิุนทิางจิติวิัทิยาทิางบวักจะส่งผลติ่อแรง
จ้งใจในการปฏิิบัติิงาน ทิำาให�บุค์ลากรมีค์วัามมุ่งมั�น 
และทิุ่มเทิในการทิำางาน มีค์วัามพื่ยายามในการแก�ไข

ปัญหาในการทิำางาน เพื่่�อให�บรรลุเป้าหมายทิี�ติ�องการ 
และจะเป็นแรงในการขับเค์ล่�อนการพื่ัฒนางาน ซี้�งส่ง
ผลให�องค์์กรสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างทีิ�ตัิ�งไวั�ไดำ�
อย่างมีประสิทิธิภาพื่และประสิทิธิผล แต่ิในทิางติรงกันข�าม 
ผ้�ทิี�มีติ�นทิุนทิางจิติวิัทิยาต่ิำาจะมีค์วัามเค์รียดำในการ
ทิำางานส้ง 

TIJ จ้งไดำ�จัดำทิำาโค์รงการทิดำลองสำารวัจติ�นทุินทิางจิติวิัทิยา 
เช่ิงบวักและสถานการณู์การทิำางานของบุค์ลากรใน 
กระบวันการยุติิธรรม ในร้ปแบบ Web-based 
Application เพื่่�อจะไดำ�นำาเสนอการสำารวัจติ�นทิุนทิาง 
จิติวัิทิยาเช่ิงบวัก สภาวัะสุขภาพื่จิติ และสุขภาวัะดำ�าน
การทิำางานของบุค์ลากรในกระบวันการยุติิธรรม ติลอดำ
จนนำาร่องการเก็บข�อม้ลติ�นทิุนทิางจิติวัิทิยาเช่ิงบวัก 
เพ่ื่�อให�สามารถส่งติ่อเค์ร่�องม่อสำารวัจนี�แก่เจ�าหน�าทิี�
หน่วัยงานติ่าง ๆ ในกระบวันการยุติิธรรม อาทิิ เจ�า
หน�าทิี�ติำารวัจ พื่นักงานอัยการ เจ�าหน�าทิี�ราช่ทิัณูฑ์ ไดำ�
ใช่�ประโยช่น์เพื่่�อการพัื่ฒนาประสิทิธิภาพื่การทิำางาน
ของบุค์ลากรไดำ�ติามบริบทิของแติ่ละองค์์กรติ่อไป
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รายงานงบัการเงิน
แลื่ะวิเค์ราะห์งบัการเงิน

ประจำาปี 2564
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สถาบัันเพั่�อำการยุติธรรมแห�งประเทัศไทัย (อำงค์์การมหาช่น)
งบัแสด้งฐานะการเงิน ณ วันท่� 30 กันยุายุน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้           (หน่วย : บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้           (หน่วย : บาท)

สถาบัันเพั่�อำการยุติธรรมแห�งประเทัศไทัย (อำงค์์การมหาช่น)
งบัแสด้งฐานะการเงิน (ติ�อ) ณ วันท่� 30 กันยุายุน 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้           (หน่วย : บาท)

สถาบัันเพั่�อำการยุติธรรมแห�งประเทัศไทัย (อำงค์์การมหาช่น)
งบัแสด้งผู้ลี่การด้ำาเนินงานทางการเงิน ณ วันท่� 30 กันยุายุน 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้           (หน่วย : บาท)

สถาบัันเพั่�อำการยุติธรรมแห�งประเทัศไทัย (อำงค์์การมหาช่น)
งบัแสด้งการเปลี่่�ยุนแปลี่งสินทรัพื่ยุ์สุทธิ / ส�วนทุน ณ วันท่� 30 กันยุายุน 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้           (หน่วย : บาท)

สถาบัันเพั่�อำการยุติธรรมแห�งประเทัศไทัย (อำงค์์การมหาช่น)
งบักระแสเงินสด้ ณ วันท่� 30 กันยุายุน 2564
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้           (หน่วย : บาท)หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้           (หน่วย : บาท)

สถาบัันเพั่�อำการยุติธรรมแห�งประเทัศไทัย (อำงค์์การมหาช่น)
งบักระแสเงินสด้ (ติ�อ) ณ วันท่� 30 กันยุายุน 2564
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สถาบัันเพั่�อำการยุติธรรมแห�งประเทัศไทัย (อำงค์์การมหาช่น)
ห่มายุเห่ติุประกอบังบัการเงิน สำาห่รับัป่สิ้นสุด้วันท่� 30 กันยุายุน 2564

สถาบันเพ่ื่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย (องค์์การมหาช่น) เรียกโดำยย่อว่ัา “สธทิ.” และใช่�ช่่�อเป็นภาษา
อังกฤษว่ัา “Thailand Institute of Justice (Public Organization)” เรียกโดำยย่อว่ัา “TIJ” จัดำตัิ�งข้�นติาม 
พื่ระราช่กฤษฎีกาจัดำตัิ�งสถาบันเพ่ื่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย (องค์์การมหาช่น) พื่.ศ. 2554 โดำยอาศัย
อำานาจติามค์วัามในมาติรา 187 ของรัฐธรรมน้ญแห่งราช่อาณูาจักรไทิย และมาติรา 5 แห่งพื่ระราช่บัญญัติิ
องค์์การมหาช่น พื่.ศ. 2542 ประกาศราช่กิจจานุเบกษาเล่มทีิ� 128 ติอนทีิ� 48 ก เม่�อวัันทีิ� 13 มิถุนายน 2554 
โดำยไดำ�รับจัดำสรรทุินประเดิำมจากรัฐบาล จำานวัน 98,962,500.00 บาทิ ติามมติิค์ณูะรัฐมนติรี เม่�อวัันทีิ� 22 
กุมภาพัื่นธ์ 2555 เร่�อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณูรายจ่ายประจำาปี 2555 งบกลางรายการสำารองจ่าย
เพ่ื่�อกรณีูฉุกเฉินหร่อจำาเป็นเพ่ื่�อสนับสนุนการดำำาเนินงานของสถาบันเพ่ื่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย 
(องค์์การมหาช่น) และสำานักงบประมาณูจัดำสรรงบประมาณูเป็นทุินประเดิำม จำานวัน 98,962,500.00 บาทิ 
ติามหนังส่อทีิ�นร 0701/2086 ลงวัันทีิ� 22 มีนาค์ม 2555

ส่งเสริมและสนับสนุนให�มีการอนุวััติิข�อกำาหนดำสหประช่าช่าติิว่ัาดำ�วัยการปฏิิบัติิต่ิอผ้�ติ�องขังหญิงและ
มาติรการทีิ�มิใช่่การคุ์มขัง หร่อ “Bangkok Rules” เพ่ื่�อเป็นแนวัทิางในการดำำาเนินกระบวันการยุติิธรรม
แก่หน่วัยงานภาค์รัฐและเอกช่นทัิ�งในประเทิศและต่ิางประเทิศ

ศ้กษา วัิจัย และเผยแพื่ร่มาติรฐานและบรรทิัดำฐานของสหประช่าช่าติิเกี�ยวักับการดำำาเนินกระบวันการ
ยุติิธรรมทิางอาญา รวัมทัิ�งแนวัทิางในการปฏิิบัติิต่ิอผ้�กระทิำาค์วัามผิดำและการช่่วัยเหล่อผ้�กระทิำาค์วัามผิดำ 
หลังพื่�นโทิษให�กลับค่์นส่้สังค์มเพ่ื่�อนำาไปส่้การพัื่ฒนากระบวันการยุติิธรรมของประเทิศไทิยและ 
ต่ิางประเทิศ

ส่งเสริมและพื่ัฒนาองค์์ค์วัามร้�ดำ�านหลักนิติิธรรมเพ่ื่�อเสริมสร�างศักยภาพื่ของบุค์ลากรในกระบวันการ
ยุติิธรรมอันจะนำาไปส่้สังค์มแห่งค์วัามยุติิธรรม

เป็นศ้นย์กลางแห่งค์วัามเป็นเลิศระดัำบนานาช่าติิดำ�านการพัื่ฒนากระบวันการยุติิธรรมทิางอาญา ในดำ�าน
การปฏิิบัติิต่ิอผ้�กระทิำาค์วัามผิดำโดำยจะเน�นค์วัามร่วัมม่อกับสหประช่าช่าติิสถาบันสมทิบ (Programme 
Network Institute) และค์วัามร่วัมม่อในกรอบอาเซีียน

ส่งเสริมภาพื่ลักษณ์ูทีิ�ดีำของกระบวันการยุติิธรรมของไทิยให�ไดำ�รับการยอมรับในระดัำบนานาช่าติิเพ่ื่�อให�
เกิดำค์วัามร่วัมม่อทิางดำ�านกระบวันการยุติิธรรมระหว่ัางประเทิศ

1.

2.

3.

4.

5.

หมายเหตุุ 1 ข้้อมูลทั่่�วไป 
1.1 การจัดีตั้งสถาบัันฯ

1.2 วัตถุประสงค์์ขัอำงสถาบัันฯ ค์่อำ
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หน่วัยงานมีสถานทีิ�ตัิ�งหลักอย่้ทีิ� 93/1 อาค์ารจีพีื่เอฟ้ วิัทิยุ ชั่�น 15 และชั่�น 16 ถนนวิัทิยุ แขวังลุมพิื่นี 
เขติปทุิมวััน กรุงเทิพื่มหานค์ร 10330 

ในปีงบประมาณู พื่.ศ. 2564 หน่วัยงานไดำ�รับการจัดำสรรงบประมาณูประจำาปี (งบเงินอุดำหนุน) จำานวัน 
436,876,300.00 บาทิ (ในปีงบประมาณู พื่.ศ. 2563 จำานวัน 260,461,900.00 บาทิ) โดำยแยกเป็น 
ค่์าใช่�จ่ายบุค์ลากรจำานวัน 62,307,300.00 บาทิ ค่์าใช่�จ่ายการดำำาเนินงาน จำานวัน 44,233,100.00 บาทิ 
ค่์าค์รุภัณูฑ์ จำานวัน 300,000.00 บาทิ ค่์าทีิ�ดิำนและสิ�งก่อสร�าง จำานวัน 250,804,000.00 บาทิ ค่์าใช่�จ่าย
ติามแผนงาน จำานวัน 79,231,900.00 บาทิ เพ่ื่�อใช่�จ่ายในแผนงานพ่ื่�นฐานดำ�านการปรับสมดุำลและพัื่ฒนา
ระบบบริหารจัดำการภาค์รัฐ ผลผลิติทีิ� 1 การยกระดัำบประสิทิธิภาพื่องค์์การเพ่ื่�อรองรับเป็นสถาบันสมทิบ
แห่งองค์์การสหประช่าช่าติิดำ�านการป้องกันอาช่ญากรรมและค์วัามยุติิธรรมทิางอาญา แผนงานบุค์ลากร
ภาค์รัฐ ผลผลิติทีิ� 1 รายการค่์าใช่�จ่ายบุค์ลากรภาค์รัฐปฏิิร้ปกฎหมายและพัื่ฒนากระบวันการยุติิธรรม 
แผนงานบ้รณูาการส่งเสริมงานวิัจัยและพัื่ฒนาแผนงานบ้รณูาการปฏิิร้ปกฎหมายและพัื่ฒนากระบวันการ
ยุติิธรรม

รายงานการเงินนี� จัดำทิำาข้�นติามพื่ระราช่บัญญัติิวิันัยการเงินการค์ลังของรัฐ พื่.ศ. 2561 เป็นไปติาม
มาติรฐานการบัญชี่ภาค์รัฐและนโยบายการบัญชี่ภาค์รัฐทีิ�กระทิรวังการค์ลังกำาหนดำ ซ้ี�งรวัมถ้งหลักการ
และนโยบายการบัญชี่ภาค์รัฐ มาติรฐานการบัญชี่ภาค์รัฐและนโยบายการบัญชี่ภาค์รัฐ และแสดำงรายการ
ในรายงานการเงินติามมาติรฐานการบัญชี่ภาค์รัฐ ฉบับทีิ� 1 เร่�องการนำาเสนอรายงานการเงิน ติาม
หนังส่อกระทิรวังการค์ลัง ทีิ� กค์ 0410.2/วั15 ลงวัันทีิ� 4 กุมภาพัื่นธ์ 2563 และติามหนังส่อกรมบัญชี่
กลางทีิ� กค์ 0410.2/วั479 ลงวัันทีิ� 2 ตุิลาค์ม 2563 

รายงานการเงินนี�จัดำทิำาข้�นโดำยใช่�เกณูฑ์ราค์าทุินเดิำม เวั�นแต่ิจะไดำ�เปิดำเผยเป็นอย่างอ่�นในนโยบายการบัญชี่

มาติรฐานและนโยบายการบัญชี่ภาค์รัฐทีิ�มีผลบังคั์บใช่�ในปีปัจจุบัน และในอนาค์ติ
1) มาติรฐานการบัญช่ีภาค์รัฐ ฉบับทิี� 23 เร่ �อง รายไดำ�จากรายการไม่แลกเปลี�ยน มีผลบังค์ับใช่�  
    1 ตุิลาค์ม 2563
2) หลักการและนโยบายการบัญชี่ภาค์รัฐ (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคั์บใช่� 1 ตุิลาค์ม 2563
3) มาติรฐานการบัญชี่ภาค์รัฐ ฉบับทีิ� 3 เร่�อง นโยบายการบัญชี่ การเปลี�ยนแปลงประมาณูการทิางบัญชี่ 
   และข�อผิดำพื่ลาดำ (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคั์บใช่� 1 ตุิลาค์ม 2563 
4) นโยบายการบัญชี่ภาค์รัฐ เร่�อง บัติรภาษี มีผลบังคั์บใช่� 1 ตุิลาค์ม 2564

มาติรฐานการบัญชี่ภาค์รัฐและนโยบายการบัญชี่ภาค์รัฐทีิ�มีผลบังคั์บใช่�ในปีปัจจุบันและในอนาค์ติไม่มี
ผลกระทิบอย่างเป็นสาระสำาคั์ญต่ิอรายงานการเงินในงวัดำทีิ�ถ่อปฏิิบัติิ

1.3 สถานทัี�ตั้งสำานักงาน

หมายเหตุุ 2 เกณฑ์์การจั่ดทั่ำารายงานการเงิน

หมายเหตุุ 3 มาตุรฐานการบั่ญชีีและนโยบัายการบั่ญชีีภาคร่ฐฉบั่บัใหม�
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เงินสดำและรายการเทีิยบเท่ิาเงินสดำ หมายถ้ง เงินสดำในม่อ เงินฝึากธนาค์ารประเภทิจ่ายค่์นเม่�อทิวังถามและ
เงินฝึากธนาค์ารประเภทิประจำาซ้ี�งมีอายุไม่เกิน 3 เด่ำอนนับจากวัันทีิ�ไดำ�มาและไม่มีข�อจำากัดำในการเบิกใช่�

ล้กหนี�เงินย่ม แสดำงติามม้ลค่์าตัิ�งแต่ิวัันทีิ�จ่ายเงินย่มทีิ�ระบุในสัญญาย่ม

วััสดุำค์งเหล่อ หมายถ้ง ของใช่�สิ�นเปล่องนอกจากสินค์�าทีิ�หน่วัยงานมีไวั�เพ่ื่�อใช่�ในการดำำาเนินงานปกติิ โดำย
ทัิ�วัไปมีม้ลค่์าไม่ส้งมากและไม่มีลักษณูะค์งทินถาวัร แสดำงติามราค์าทุินและตีิราค์าวััสดุำค์งเหล่อโดำยวิัธีเข�า
ก่อนออกก่อน (FIFO) และบันท้ิกเป็นค่์าใช่�จ่ายเม่�อเบิกใช่�

รายจ่ายทิี�เกี�ยวักับการติ่อเติิม การติ่ออายุ หร่อการปรับปรุงสินทิรัพื่ย์ให�ดำีข้�น ซี้�งทิำาให�ราค์าเปลี�ยนแทิน  
ในปัจจุบันของสินทิรัพื่ย์เพื่ิ�มข้�นอย่างเป็นสาระสำาค์ัญจะรวัมเป็นราค์าทิุนของสินทิรัพื่ย์ สำาหรับค์่าซี่อมแซีม
และบำารุงรักษารับร้�เป็นค่์าใช่�จ่ายในรอบระยะเวัลาบัญชี่ทีิ�เกิดำข้�น

หมายเหตุุ 4 สรุปนโยบัายการบั่ญชีีทั่ี�สำาค่ญ
4.1 เงินสดีแลื่ะรายการเทัียบัเทั�าเงินสดี

4.2 ลื่้กหนี้ระยะสั้น (เงินทัดีรอำงจ�าย)

4.4 อำาค์ารแลื่ะอำุปกรณ์

4.3 วัสดีุค์งเหลื่่อำ

อาค์ารและอุปกรณ์ูแสดำงดำ�วัยราค์าทุิน ณู วัันทีิ�ซ่ี�อหร่อไดำ�มา หักค่์าเส่�อมราค์าสะสม และค่์าเผ่�อการ 
ดำ�อยค่์า (ถ�ามี) และจะรับร้�เป็นสินทิรัพื่ย์ประเภทิอาค์ารและอุปกรณ์ูต่ิางๆ ก็ต่ิอเม่�อมีราค์าทุินต่ิอหน่วัย
ติั�งแติ่ 10,000.00 บาทิ ข้�นไป ยกเวั�นรายการทิี�ไดำ�มาก่อนปี 2563 รับร้�เป็นอุปกรณู์เม่�อมีราค์ารวัม 
ต่ิอหน่วัยเกิน 5,000.00 บาทิ

ค่์าเส่�อมราค์าอาค์ารและอุปกรณ์ู ค์ำานวัณูโดำยวิัธีเส�นติรงติามอายุการให�ประโยช่น์โดำยเป็นไปติามหลัก
เกณูฑ์ทีิ�กระทิรวังการค์ลังกำาหนดำ

ประเภทส์นทรัพื่ย์์
อาค์ารและสิ�งปล้กสร�าง
ส่วันปรับปรุงอาค์ารและเค์ร่�องติกแต่ิงสำานักงาน 
ค์รุภัณูฑ์สำานักงาน 
ค์รุภัณูฑ์ค์อมพิื่วัเติอร์  
ค์รุภัณูฑ์ยานพื่าหนะ 
ค์รุภัณูฑ์งานบ�านงานค์รัวั
ค์รุภัณูฑ์โฆษณูาและเผยแพื่ร่

อายุ์การให่�ประโย์ชน์ (ปี)
20
5 

3-8 
3  
5 

2-5
5
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รับร้�เม่�อมีการติรวัจรับสินค์�าหร่อบริการจากผ้�ขาย หร่อค่้์สัญญาแล�วั แต่ิยังมิไดำ�ช่ำาระเงิน และสามารถระบุ
ม้ลค่์าสินค์�า และบริการไดำ�ชั่ดำเจน 

ค่์าใช่�จ่ายรับร้�ติามเกณูฑ์ค์งค์�าง

ในการจัดำทิำางบการเงินติามหลักการบัญชี่ทีิ�รับรองทัิ�วัไป ในบางสถานการณ์ูฝ่ึายบริหารอาจติ�องใช่�การ
ประมาณูการรายการบัญชี่บางรายการ ซ้ี�งมีผลกระทิบต่ิอจำานวันเงินทีิ�แสดำงในรายงานการเงินและหมายเหตุิ
ประกอบงบการเงิน ดำ�วัยเหตุินี�ผลทีิ�เกิดำข้�นจริงในภายหลังจ้งอาจแติกต่ิางกันไปจากจำานวันทีิ�ประมาณูไวั�

กรณีูทีิ�มีเง่�อนไขของสินทิรัพื่ย์ทีิ�โอน รับร้�เป็นรายไดำ�รอการรับร้�เม่�อไดำ�รับสินทิรัพื่ย์รับโอนและทิยอยรับร้� เป็น
รายไดำ�เม่�อไดำ�ทิำาติามเง่�อนไขทีิ�กำาหนดำ โดำยทิยอยรับร้�รายไดำ�ติามสัดำส่วันค่์าใช่�จ่าย

กรณีูไม่มีเง่�อนไขของสินทิรัพื่ย์ทีิ�รับโอน ไม่ว่ัาจะมีข�อจำากัดำของสินทิรัพื่ย์ทีิ�โอนหร่อไม่ รับร้�รายไดำ�เม่�อไดำ�รับ
สินทิรัพื่ย์รับโอนทีิ�เป็นไปติามเกณูฑ์การรับร้�ทิรัพื่ย์สิน

หมายเหตุุ 4 สรุปนโยบัายการบั่ญชีีทั่ี�สำาค่ญ (ตุ�อ)
4.5 สินทัรัพัย์ไม�มีตัวตน

4.6 เจ้าหนี้

4.8 การรับัร้้ค์�าใช่้จ�าย

4.9 การใช่้ประมาณการทัางบััญช่ี

4.7 การรับัร้้รายไดี้

สินทิรัพื่ย์ไม่มีตัิวัตินแสดำงดำ�วัยราค์าทุิน ณู วัันทีิ�ซ่ี�อหร่อไดำ�มา หักค่์าตัิดำจำาหน่ายสะสม และจะรับร้�เป็น
สินทิรัพื่ย์ไม่มีตัิวัตินก็ต่ิอเม่�อมีราค์าทุินต่ิอหน่วัยตัิ�งแต่ิ 20,000.00 บาทิ ข้�นไป

ค่์าตัิดำจำาหน่ายของสินทิรัพื่ย์ไม่มีตัิวัตินจะตัิดำจำาหน่ายโดำยวิัธีเส�นติรงติามอายุการให�ประโยช่น์ ดัำงนี�

รายไดำ�จากเงินงบประมาณูรับร้�เม่�อย่�นค์ำาเบิกเงินจากกรมบัญชี่กลาง เป็นการขอรับเงินเข�าบัญชี่หน่วัยงาน 
ดำ�วัยยอดำทีิ�ไดำ�รับจัดำสรรงบประมาณูรายจ่ายประจำาปี ประเภทิเงินงบอุดำหนุนทัิ�งจำานวัน บรรดำารายไดำ�ของ
สถาบันฯ ไม่เป็นรายไดำ�ทีิ�ติ�องนำาส่งค์ลังเป็นรายไดำ�แผ่นดิำน ติามมาติรา 10 ของพื่ระราช่กฤษฎีกาจัดำตัิ�ง
สถาบันเพ่ื่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย (องค์์การมหาช่น) พื่.ศ. 2554

รายไดำ�ดำอกเบี�ยรับเป็นรายไดำ�ดำอกเบี�ยเงินฝึากธนาค์ารรับร้�ติามเกณูฑ์สัดำส่วันของเวัลา

รายได้้จากการอุุด้หนุุนุและบริจาค

รายไดำ�อ่�นรับร้�ติามเกณูฑ์ค์งค์�าง

ประเภทส์นทรัพื่ย์์
โปรแกรมค์อมพิื่วัเติอร์

อายุ์การให่�ประโย์ชน์ (ปี)
3
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หมายเหตุุ 5 เงินสดและรายการเทั่ียบัเทั่�าเงินสด ประกอบัด้วย

หมายเหตุุ 6 ลูกหนี้อ่�นระยะส่้น ประกอบัด้วย



83รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุุ 6 ลูกหนี้อ่�นระยะส่้น ประกอบัด้วย (ตุ่อ)

หมายเหตุุ 7 ลูกหนี้อ่�นระยะยาว ประกอบัด้วย

 เงินประกันระยะยาวั จำานวัน 1,906,858.00 บาทิ เป็นเงินประกันติามสัญญาเช่่าอาค์ารและสัญญาบริการ
อาค์ารจีพื่ีเอฟ้ ถนนวัิทิยุ กับกองทิุนบำาเหน็จบำานาญข�าราช่การ (ผ้�ให�เช่่า) โดำยผ้�ให�เช่่าจะค์่นเงินประกันโดำย
ปราศจากดำอกเบี�ยภายใน 45 วัันนับแต่ิวัันทีิ�ไดำ�ส่งมอบค่์นพ่ื่�นทีิ�เช่่า



84 รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุุ 8 อาคาร และอุปกรณ
์ ประกอบัด้วย



85รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุุ 8 อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบัด้วย (ตุ่อ)

หมายเหตุุ 9 สินทั่ร่พย์ไม่มีตุ่วตุน - สุทั่ธิิ ประกอบัด้วย



86 รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุุ 10 เจั้าหนี้อ่�นระยะส่้น ประกอบัด้วย

หมายเหตุุ 11 เงินร่บัฝากระยะส่้น ประกอบัด้วย

หมายเหตุุ 12 ภาระผููกพ่น ประกอบัด้วย



87รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุุ 12 ภาระผููกพ่น ประกอบัด้วย (ตุ่อ)

หมายเหตุุ 13 รายได้จัากงบัประมาณ (เงินอุดหนุน) ประกอบัด้วย

หมายเหตุุ 14 รายได้อ่�น ประกอบัด้วย



88 รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุุ 15 ค่าใชี้จั่ายบัุคลากร ประกอบัด้วย

หมายเหตุุ 16 ค่าตุอบัแทั่น ประกอบัด้วย

หมายเหตุุ 17 ค่าใชี้สอย ประกอบัด้วย



89รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุุ 17 ค่าใชี้สอย ประกอบัด้วย (ตุ่อ)

หมายเหตุุ 18 ค่าว่สดุ ประกอบัด้วย

หมายเหตุุ 19 ค่าสาธิารณูปโภค ประกอบัด้วย



90 รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุุ 20 ค่าเส่�อมราคาและค่าตุ่ดจัำาหน่าย ประกอบัด้วย

หมายเหตุุ 21 ค่าใชี้จั่ายจัากการอุดหนุนอ่�นและบัริจัาค ประกอบัด้วย



91รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุุ 21 ค่าใชี้จั่ายจัากการอุดหนุนอ่�นและบัริจัาค
       ประกอบัด้วย (ตุ่อ)



92 รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุุ 22 รายงานฐานะเงินงบัประมาณรายจั่าย ประกอบัด้วย



93รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุุ 22 รายงานฐานะเงินงบัประมาณรายจั่าย
       ประกอบัด้วย (ตุ่อ)



94 รายงานประจำาปี 2564
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ติามทีิ�ไดำ�มีพื่ระราช่กฤษฎีกาจัดำตัิ�งสถาบันเพ่ื่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย (องค์์การมหาช่น) พื่.ศ. 2564  
ลงวัันทีิ� 15 ธันวัาค์ม 2564 ประกาศในราช่กิจจานุเบกษา เม่�อวัันทีิ� 16 ธันวัาค์ม 2564 โดำยมีการกำาหนดำ
แก�ไขเพื่ิ�มเติิมดำังนี�มาติรา 3 ให�ยกเลิกพื่ระราช่กฤษฎีกาจัดำติั�งสถาบันเพื่่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย 
(องค์์การมหาช่น) พื่.ศ. 2554 มาติรา 8 แก�ไขเพิื่�มเติิมวััติถุประสงค์์ของสถาบันในเร่�องนวััติกรรมดำ�านหลัก
นิติิธรรม การเสริมสร�างศักยภาพื่ของบุค์ลากรในกระบวันการยุติิธรรม การให�ค์วัามร้�ทิางกฎหมายและสร�าง
การมีส่วันร่วัมของประช่าช่นในกระบวันการยุติิธรรมมาติรา 9 แก�ไขเพิื่�มเติิมหน�าทีิ�และอำานาจ ในการถ่อหุ�น
หร่อเข�าเป็นหุ�นส่วันในกิจการของนิติิบุค์ค์ลอ่�นเพ่ื่�อส่งเสริมกิจการทีิ�เกี�ยวักับวััติถุประสงค์์ของสถาบัน โดำยติ�อง
ไม่มีวััติถุประสงค์์หลักในการมุ่งแสวังหากำาไร เป็นตัิวัแทิน หร่อมอบหมาย หร่อว่ัาจ�างให�บุค์ค์ลหร่อนิติิบุค์ค์ล
อ่�นประกอบกิจการต่ิาง ๆ ติามวััติถุประสงค์์ของสถาบัน และปฏิิบัติิงานหร่อดำำาเนินการอ่�นใดำติามทีิ�ค์ณูะ
รัฐมนติรีหร่อค์ณูะกรรมการมอบหมาย

ทัิ�งนี�พื่ระราช่กฤษฎีกาจัดำตัิ�งสถาบันเพ่ื่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย (องค์์การมหาช่น) พื่.ศ. 2564 มีผล
บังคั์บใช่�ตัิ�งแต่ิวัันถัดำจากวัันประกาศราช่กิจจานุเบกษาเป็นติ�นไป

รายงานการเงินนี�ไดำ�รับการอนุมัติิโดำยผ้�มีอำานาจของสถาบันเพ่ื่�อการยุติิธรรมแห่งประเทิศไทิย (องค์์การมหาช่น) 
เม่�อวัันทีิ� 11 กุมภาพัื่นธ์ 2565

หมายเหตุุ 23 เหตุุการณ์ภายหล่งว่นทั่ี�ในรายงาน

หมายเหตุุ 24 การอนุม่ตุิรายงานการเงิน
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ทัิศทัางในอำนาค์ตขัอำง TIJ
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ติลอดำช่่วัง 10 ปีทีิ�ผ่านมา TIJ มีบทิบาทิในการทิำาหน�าทีิ�เป็นสะพื่านเช่่�อมต่ิอ (Connector) 
มาติรฐานระหว่ัางประเทิศส่้การปฏิิบัติิในประเทิศไทิยและประเทิศอ่�นๆ ในภ้มิภาค์ โดำย
เฉพื่าะในมิติิดำ�าน “ห่ลิักน์ต์ธิ์รรม” “การป้องกันอาชญากรรม” และการพื่ัฒนา 
“กระบัวันการย์ุต์ธิ์รรมทางอาญา” ให�เกิดำผลเป็นร้ปธรรม อันเป็นรากฐานของการสร�าง
ควัามยุ์ต์ธิ์รรมที�มีควัามเท่าเทีย์มแลิะเข�าถึงได� 

ปัจจุบัน บริบทิของสังค์มไดำ�เปลี�ยนไปอีกขั�นหน้�ง เม่�อโลกก�าวัเข�าส่้การสร�างพ่ื่�นทีิ�ทิางสังค์มใหม่ 
ในโลกออนไลน์และการทิำางานบนพ่ื่�นทีิ�เสม่อนท่ิามกลางวิักฤติโรค์ระบาดำ รวัมไปถ้งการเกิดำ 
โลกค่้์ขนานใหม่อย่างจักรวัาลนฤมิติ หร่อ Metaverse ทีิ�มีผลกระทิบอย่างต่ิอเน่�องและ 
ส่งผลระยะยาวัถ้งการพัื่ฒนาสังค์มในหลากหลายมิติิ 

กอปรกับประเทิศไทิยยังเผช่ิญกับวัิกฤติศรัทิธาในการบริหารจัดำการประเทิศ โดำยเฉพื่าะ 
อย่างยิ�งในส่วันของระบบยุติิธรรมและกระบวันการยุติิธรรม ทีิ�เม่�อผนวักับการเข�าถ้งข�อม้ล
ข่าวัสารทีิ�รวัดำเร็วัในสังค์มออนไลน์และการต่ิ�นตัิวัและติระหนักร้�ถ้งสิทิธิของประช่าช่น  
ยิ�งส่งผลให�เกิดำปรากฏิการณ์ูสังค์มทีิ�ค์นกลุ่มต่ิางๆ ติ�องการค์วัามเปลี�ยนแปลงในสังค์มไทิย 
และพื่ร�อมทีิ�จะแสดำงออกเพ่ื่�อเรียกร�องดำ�วัยท่ิาทีิทีิ�ชั่ดำเจนมากยิ�งข้�น 

สภาพื่การณ์ูเช่่นนี� ยิ�งทิำาให�ผ้�ทิำางานเกี�ยวักับสังค์มติ�องต่ิ�นตัิวัและติระหนักในการเปลี�ยนแปลง 
อย่างทัินท่ิวังทีิและเท่ิาทัินการทิำางานของโลกใหม่มากข้�น จ้งเป็นโอกาสอันดีำทีิ� TIJ ซ้ี�งเป็น
องค์์กรทีิ�มีรากฐานทีิ�มั�นค์ง มีการปล้กฝัึงค์วัามเช่่�อในคุ์ณูค่์าทีิ�มีร่วัมกัน ค่์อคุ์ณูค่์าของหลัก
นิติิธรรมทีิ�ติ�องร่วัมกันสร�าง มีองค์์ค์วัามร้�สากลทีิ�สั�งสมมาจากการเรียนร้�และประสบการณ์ู
ทัิ�งภายในประเทิศและระหว่ัางประเทิศ  ค์วับค่้์กับการเป็นส่�อกลางให�มีการเจรจาและรับฟั้ง 
ค์วัามเห็นของผ้�ค์นในส่วันติ่างๆ ของสังค์มอย่างสร�างสรรค์์ รวัมทิั�งเป็นองค์์กรทิี�มี
ประช่ากรหลากหลาย ทัิ�งมิติิของวััยวุัฒิและคุ์ณูวุัฒิ คุ์ณูสมบัติิเหล่านี�จะมีส่วันช่่วัยทิลาย
กำาแพื่งระหว่ัางกลุ่มทิางสังค์มต่ิางๆ และส่งเสริมให� TIJ สามารถเติิมเต็ิมบทิบาทิหน�าทีิ�
ขององค์์กรไดำ�ดีำยิ�งข้�น 

สำาหรับทิิศทิางการขับเค์ล่�อนภารกิจของ TIJ ในระยะ 5 ปี ข�างหน�า TIJ ยังค์งให� 
ค์วัามสำาคั์ญกับการต่ิอยอดำและสร�างม้ลค่์าให�กับองค์์กรทัิ�งในเร่�องสินทิรัพื่ย์เชิ่งกายภาพื่
และทิรัพื่ยากรมนุษย์ ไม่วั่าจะเป็นการเลิ่อกลิงทุนในก์จกรรมที�สร�างควัามคุ�มค่าให่�กับั
องค์กรในอนาคตอย่์างยั์�งย่์น การพัื่ฒนาระบับังาน การเปิดโอกาส แลิะการให่�ควัามสำาคัญ
กับัการเรีย์บัร้�เพ์ื่�มเต์มของบุัคลิากร นอกจากน้ียั์งต่อย์อดโอกาสในการมีอาคารให่ม่ โดย์
จัดทำาแผู้นงานธุิ์รก์จสำาห่รับัการใช�ประโย์ชน์อาคารมารองรับ เพ่ื่�อให�เกิดำระบบการบริหาร
จัดำการสินทิรัพื่ย์แบบใหม่ทิี�ไม่พื่้�งพื่างบประมาณูรัฐเพื่ียงอย่างเดำียวั และทิำาให�เกิดำค์วัาม
คุ์�มค่์า ค์ล่องตัิวั และยั�งย่น 
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ในดำ�านการขับเค์ล่�อนภารกิจในประเทิศเชิ่งรุก TIJ จะทิำาหน�าทีิ�สร�างคลัิงควัามร้� โดำยให�
ค์วัามสำาค์ัญกับกลไกทิี�ติอบโจทิย์สาธารณูะและสังค์ม สร�างค์วัามร้�ใหม่และปรับค์วัามร้� 
ทีิ�มีให�อย่้ในร้ปแบบทีิ�เข�าถ้งไดำ�ง่าย เพ่ื่�อเป็นสะพื่านเช่่�อมองค์์ค์วัามร้�ให�กระจายส่้สาธารณูะ 
นอกจากนี�ยังให�ค์วัามสำาคั์ญกับการห่าแนวัร่วัมในการเปิดพ้่ื่นที�แห่่งโอกาสแลิะการทำา 
ตัวัอย์่างนวััตกรรมต�นแบับั โดำยจะพื่ัฒนาเค์ร่�องม่อหร่อระบบการจัดำการเค์ร่อข่ายให�มี
ค์วัามสะดำวักและยั�งย่น สรรหากลไกการทิำางานใหม่ๆ เพื่่�อเปิดำพื่่�นทิี�การทิำางานเช่ิงล้ก
และเป็นตัิวัเร่งปฏิิกิริยาให�สามารถคิ์ดำโจทิย์และหาแนวัทิางแก�ปัญหาในประเด็ำนเร่�องค์วัาม
ยุติิธรรมไดำ�มีประสิทิธิภาพื่มากข้�น พื่ร�อมทัิ�งสร�างคุ์ณูค่์าของติ�นแบบนวััติกรรมต่ิาง ๆ เพ่ื่�อ
ดำ้งดำ้ดำให�ภาค์เอกช่นเข�ามาลงทิุน อย่างไรก็ติาม ในดำ�านการเสร์มพื่ลิังการมีส่วันร่วัม 
ของคนรุ่นให่ม่ TIJ จะวัางกลยุทิธ์ในการจัดำการ ขยายผลของเค์ร่�องม่อ และองค์์ค์วัามร้� 
ร้ปแบบใหม่ เข�าไปส่้ระบบการเรียนการสอนทิางการ พื่ร�อมทัิ�งวัางระบบโค์รงสร�างพ่ื่�นฐาน
ดำ�านองค์์ค์วัามร้�สำาหรับพ่ื่�นทีิ�การเรียนร้�ของค์นรุ่นใหม่ในอนาค์ติ 

สำาหรับการขับเค์ล่�อนภารกิจในเวัทิีระหวั่างประเทิศ TIJ ให�ค์วัามสำาค์ัญกับการสร�าง 
ควัามเข�มแข็งของเคร่อข่าย์ UN-PNI ให�เป็นทิี�ร้�จักและยอมรับในกลุ่มประเทิศสมาช่ิก 
ผู้ลัิกดันการประชุม ACCPCJ ให่�เป็นกลิไกกลิางที�ได�รับัการอนุมัต์จาก ASEAN Summit 
แลิะผู้ลัิกดันให่�มีการเก็บัรวับัรวัมข�อม้ลิผู้้�ต�องขังห่ญ์งของกลุ่ิมประเทศอาเซีย์นผ่านกลไก
การทิำางานของค์ณูะกรรมการ ACWC อย่างเป็นระบบและต่ิอเน่�อง พื่ร�อมทัิ�งเช่�อมโย์ง
มาตรฐานสากลิส่้แนวัปฏ์บััต์ที�ดีของประเทศไทย์

ภารกิจสำาคั์ญทีิ�สอดำค์ล�องทิิศทิางดัำงกล่าวัในอนาค์ติอันใกล�นี� ค่์อ ใน พื่.ศ. 2565 TIJ จะ
ย์�าย์สำานักงานไปย์ังอาคารที�ทำาการแห่่งให่ม่ ที�มีขนาดพื่่้นที�ให่ญ่ขึ้น โดย์สำานักงาน 
แห่่งให่ม่นี้มีเป้าห่มาย์เปิดพื่่้นที�สำาห่รับับัร์การแก่สาธิ์ารณุชน ตามแนวัค์ด “เป็นม์ตรต่อ
สังคม” โดย์มุ่งให่� “ประชาชนเป็นศ้นย์์กลิาง” ให�ประช่าช่นมีค์วัามร้�ค์วัามเข�าใจในระบบ
ยุติิธรรม กระบวันการยุติิธรรม และสังค์มทีิ�มีค์วัามยุติิธรรมไดำ�อย่างทัิ�วัถ้ง เท่ิาเทีิยม และ
เข�าถ้งไดำ� ผ่านการบริการเช่่น การจัดำนิทิรรศการเพ่ื่�อการเผยแพื่ร่ค์วัามร้�แก่สาธารณูะ 

จากวัิสัยทิัศน์และทิิศทิางในอนาค์ติทิี�กล่าวัมานี� หวัังวั่า TIJ จะสามารถขับเค์ล่�อนไป 
ข�างหน�า เพื่่�อให�สังค์มไดำ�ติระหนักถ้งค์วัามสำาค์ัญของระบบยุติิธรรมและกระบวันการ
ยุติิธรรมทิี�เป็นทิี�ยอมรับ และสอดำค์ล�องกับหลักสากล เพื่่�อการสร�างสรรค์์สังค์มทิี�มี 
ค์วัามยุติิธรรม ไม่ทิิ�งใค์รไวั�ข�างหลัง ดำ�วัยค์วัามเช่่�อทีิ�ว่ัา “ควัามยุ์ต์ธิ์รรมเป็นเร่�องของทุกคน”

ดร.พ์ื่เศษ สอาดเย็์น 
ผู้้�อำานวัย์การ TIJ
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ภูาค์ผู้นวก
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