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วาระการพัฒนาภายหลังปี 2015
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ที่เหล่าผู้น�ำประเทศต่างๆตกลงร่วมกันตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2000 จะถึงก�ำหนดสิ้นสุดลงในปีนี้ สหประชาชาติจึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อก�ำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015
(post-2015 development agenda) มาตั้งแต่ปี 2013 ปัจจุบันประเทศสมาชิกอยู่ระหว่างการพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals–SDGs) ที่เสนอโดย Open Working Group on Sustainable Development Goals ซึ่งเป็นกลไกที่จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษเมื่อ
ปี 2012 เพือ่ ประมวลข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ถ้าสามารถตกลงกันได้ กรอบ SDGs นีก้ จ็ ะได้รบั การรับรองในการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติ
ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ให้เป็นเป้าหมายการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 เพื่อใช้แทน MDGs ต่อไปอีก 15 ปีจนถึงปี ค.ศ. 2030
กรอบ SDGs มุ่งเน้นหลักการส�ำคัญ คือ การพัฒนาต้องมีความยั่งยืนและสมดุล มีคนเป็นศูนย์กลาง ลดความเหลื่อมล�้ำทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ และให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการพัฒนาได้ (leave no one behind) อีกทั้งยังเน้นความ
ส�ำคัญของความสงบสุขและสันติภาพ การมีสถาบันในระบบยุติธรรมที่เข้มแข็งยึดมั่นในหลักนิติธรรม และการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือตามหลักการ
รับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในการผลักดันเป้าหมาย SDGs ไปสู่การปฏิบัติโดยสามารถติดตามประเมินผลได้อย่าง
ครอบคลุมและมีรูปธรรมชัดเจน
SDGs จะมีผลอย่างไรในการก�ำหนดนโยบายกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานจะต้องเตรียมการอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อการติดตาม
เป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน TIJ Quarterly จดหมายข่าวสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย “ฉบับภาษาอังกฤษ
มิถุนายน 2558”
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ED’s Talk

Content

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน
หลายท่านอาจจะรู้จัก TIJ อยู่แล้ว ในฐานะที่เราเป็น
องค์การมหาชนใหม่ ทีพ่ งึ่ จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานด้าน
กระบวนการยุติธรรมได้ในช่วงเวลาไม่นานนัก แต่ที่จริงขณะนี้
สถาบันฯของเราอายุครบสี่ปีแล้ว ถ้าเป็นเด็กก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่
พัฒนาการเริม่ สมบูรณ์เดินวิง่ ได้คล่องแคล่ว พูดจาฉาดฉานชัดเจน
พร้อมที่จะเรียนรู้โลกกว้างอย่างมั่นใจ TIJ เองก็ไม่ต่างกันครับ
หลังจากที่เราท�ำงานกันอย่างต่อเนื่องมาตลอด ปีนี้ถือ
เป็นปีส�ำคัญหลายประการ ประการที่หนึ่งคือเมื่อเดือนเมษายน
ที่ผ่านมา เราประสบความส�ำเร็จกับการเปิดตัวสถาบันฯให้เป็นที่
รูจ้ กั ในเวทีสากลอย่างเป็นทางการ ในเวทีการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา
สมัยที่ 13 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ และปลายปีนเี้ ราก็มแี ผนจะสมัคร
เข้าเป็นสถาบันสมทบในเครือข่ายของสหประชาชาติ (Programme
Network Institutes – PNIs)
ความส�ำเร็จอีกประการหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในปีนคี้ อื จดหมายข่าว
Just Right เล่มที่อยู่ในมือท่านนี้เอง
ตลอดมา TIJ ตระหนักดีว่าการปฏิบัติงานของเราจ�ำเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุตธิ รรม หน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ เอกชน และภาคประชาสังคม ทัง้ ใน
ด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ การจัดท�ำจดหมาย
ข่าว TIJ Just Right ต่อเนื่องจาก TIJ Quarterly ซึ่งเป็นจดหมาย
ข่าวฉบับภาษาอังกฤษ ที่ออกฉบับแรกไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่
ผ่านมา จึงถือเป็นช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้หน่วยงานในประเทศทีเ่ ป็น
ภาคีกับเรา สามารถติดตามผลงาน กิจกรรม โครงการ องค์ความรู้
และรับข่าวสารจากเราได้ง่ายยิ่งขึ้น และหากมีความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับจดหมายข่าวฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับ
งานของเราโดยทั่วไป เรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังเพื่อปรับปรุงให้ดี
และเหมาะสมยิ่งขึ้น
หวังว่าท่านจะชื่นชอบ Just Right และติดตามอ่านกัน
ต่อไปนะครับ
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รู้จักกับ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)
วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ถือเป็นวันครบรอบสี่ปีของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ
Thailand Institute of Justice (TIJ) ซึ่งเป็นองค์กรใหม่ที่ส�ำคัญ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุวัติข้อก�ำหนด
สหประชาชาติในด้านงานกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาทัง้ ในประเทศและระดับภูมภิ าค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อก�ำหนดสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจ�ำและมาตรการทีม่ ใิ ช่การคุมขังส�ำหรับผูก้ ระท�ำความผิดหญิง หรือข้อก�ำหนดกรุงเทพ
ซึ่งรัฐบาลไทยภายใต้การน�ำของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีบทบาทริเริ่มพัฒนาขึ้น
ตลอดเวลาที่ ผ ่ า นมา TIJ ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ภาคี ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ รวมถึงในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ และในกรอบประชาคม
อาเซียน ด�ำเนินโครงการวิจัย ฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้เพือ่
พัฒนาศักยภาพระบบงานและบุคลากรกระบวนการยุติธรรม การ
ส่งเสริมหลักนิติธรรมในทุกภาคส่วน และด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ อัน
มีสว่ นช่วยยกระดับภาพลักษณ์และผลักดันบทบาทของประเทศไทย
ในเวทีระหว่างประเทศ
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
ได้ เ ข้ า รั บ ต� ำแหน่ ง ผู้อ� ำ นวยการสถาบัน เพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย ในช่วงปีตน้ ปีทผี่ า่ นมา ก�ำหนดวางเป้าหมาย
ของสถาบันฯ ว่าจะมุ่งสู่การเป็นสถาบันสมทบในเครือข่าย
ของสหประชาชาติ (Programme Network Institutes – PNIs)
แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน
PNIs คือ เครือข่ายสถาบันวิชาการและองค์การระหว่าง
ประเทศ ซึ่งท�ำหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการที่จ�ำเป็นในการก�ำหนด
4 I

นโยบาย และด�ำเนินภารกิจต่างๆ ของสหประชาชาติดา้ นการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุตธิ รรมทางอาญา “หน่วยงานทีจ่ ะได้รบั รอง
ให้มสี ถานะเป็นส่วนหนึง่ ของเครือข่าย PNIs จะต้องได้รบั การยอมรับ
ในระดับนานาชาติ ในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ มีจุดเด่น
(niche) และมีศักยภาพที่จะสนับสนุนภารกิจในด้านวิชาการได้
นอกจากนี้ยังต้องเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส�ำคัญในภูมิภาค และ
ต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง” ดร.กิตติพงษ์กล่าว
ส�ำนักงานของ TIJ ตั้งอยู่บนชั้น 15 และ 16 ของอาคาร
GPF (Government Pension Fund) บนถนนวิทยุ ติดกับสถานทูต
สหรัฐฯ ซึ่งโดยที่ตั้งเองก็สะท้อนอัตลักษณ์ของสถาบันฯ ในฐานะที่
เป็นองค์กรทีม่ ตี น้ ก�ำเนิดจากภาคราชการ แต่กำ� ลังอยูใ่ นช่วงเปลีย่ น
ผ่านเพื่อเป็นหน่วยงานระดับสากลได้เป็นอย่างดี
บุคลากรของสถาบันฯ ก็ลว้ นเป็นคนรุน่ ใหม่ ทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถสูงโดยเฉพาะทีมผู้บริหารไฟแรงที่ประกอบด้วยส่วนผสม
อันลงตัวระหว่างผูม้ ปี ระสบการณ์ในงานราชการ นักวิชาการ และผู้

Cover story
ที่มาจากองค์การระหว่างประเทศ ทุกคนปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่สะดวกสบาย ทันสมัย และเอื้อ
ต่อการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเองอย่างไม่หยุดนิง่ ท�ำให้สถาบันฯที่
มีกรอบอัตราก�ำลังเทียบเท่าเพียงกองหนึ่งในหน่วยราชการ
สามารถผลักดันงานส�ำคัญๆ ให้ชื่อ TIJ เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 13 ณ รัฐกาตาร์ เมื่อช่วงเดือน
เมษายนที่ผ่านมา
วิสัยทัศน์ของ TIJ คือ การเป็นองค์กรวิชาการที่ได้
รับการยอมรับในระดับนานาชาติดา้ นการส่งเสริมการปฏิบตั ิ
ตามหลักนิตธิ รรมและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
สถาบันฯ มีแผนงานหลักสามด้าน กล่าวคือ
• งานด้านผูห้ ญิงและเด็กในกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญา ครอบคลุมการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ของกลุ่มประชากรที่เปราะบาง ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา เน้นการส่งเสริมการอนุวัติข้อก�ำหนดกรุงเทพ
และการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงในกระบวนการ
ยุติธรรม

• งานพัฒนาข้อมูลวิชาการเพื่อการก�ำหนดนโยบาย
เนื่ อ งจากสถาบั น ฯ มี บ ทบาทเป็ น ตั ว กลางในการน� ำ หลั ก การ
มาตรฐานและบรรทัดฐานสากลมาสูก่ ารปฏิบตั ิ จึงมุง่ ด�ำเนินงานเพือ่
สนับสนุนให้การก�ำหนดนโยบายด้านการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐานทางวิชาการและสถิติที่มีคุณภาพ
• งานด้านส่งเสริมหลักนิติธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้วยความตระหนักอย่างยิ่งยวดว่า หลักนิติธรรม กระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และความเชือ่ มัน่ ของประชาชน
เป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม
สถาบันฯ จึงมีการด�ำเนินงานหลายด้าน เพือ่ เสริมสร้างหลักนิตธิ รรม
ในสังคม
นอกจากเป้าหมายการมุง่ สูก่ ารเป็นองค์กร PNIs ทีม่ บี ทบาท
เข้มแข็งในเวทีระหว่างประเทศแล้ว ในอนาคตอันใกล้ TIJ ยังจะ
ขับเคลื่อนงานภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สถาบันฯ เป็น
ที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มประชาชนชาวไทยทั่วไป โดยจะเน้นการ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
อาชญาวิทยาในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างห้องสมุดมีชวี ติ และศูนย์
การเรียนรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่
(Discovery Museum) การผลิตสื่อและรายการสาระและบันเทิง
แนว Edutainment เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการรักษากติกา
(Culture of Lawfulness)
และเนือ่ งจาก TIJ มีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า “วัฒนธรรม
แห่งการรักษากติกา” คือหัวใจของสังคมที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม
TIJ จึงให้ความส�ำคัญกับบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วม
พัฒนาหลักนิติธรรมให้เจริญงอกงามผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วม
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด TIJ Youth Forum on
Justice and the Rule of Law เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทย และ
อาเซียนที่สนใจในประเด็นหลักนิติธรรม และความยุติธรรมมาเข้า
รับการอบรม และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเข้าร่วม
น�ำเสนอความเห็นในกิจกรรมส�ำคัญๆ ของสถาบันฯ ซึ่ง TIJ จะ
ด�ำเนินการทุกปีเพื่อขยายเครือข่ายเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
การก้าวเข้าสู่ปีที่ห้า ถือเป็นก้าวส�ำคัญ TIJ ไม่ใช่หน่วยงาน
ใหม่เพิง่ เริม่ หัดเดินอีกต่อไปแล้ว ความส�ำเร็จจากการเปิดตัวในเวที
สากลเป็นข้อพิสูจน์ว่าหน่วยงานเล็กๆ นี้มีศักยภาพสูง และจะช่วย
ยกระดับบทบาทงานด้านความยุติธรรมทางอาญา รวมถึงผลักดัน
การพัฒนาเพือ่ เป้าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่คอื ความสงบสุขและปลอดภัยของ
สังคมภายในประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ดร.กิตติพงษ์ ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันฯ เน้นย�ำ้ เสมอว่า “การขับเคลือ่ นการพัฒนางานกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ เอกชน และภาคประชาสังคม” ทั้งนี้ แม้ TIJ จะมุ่งหน้า
เพื่อเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานในระดับระหว่างประเทศ แต่ผลงาน
ทั้งหมดของสถาบันฯ ก็ส่งผลดีแก่ประเทศไทย และเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง - ทีมบรรณาธิการ
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การประชุมระหว่างปีของ
สมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย

AsianSIL

Inter-Sessional
Regional Conference

2015

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย และกระทรวงยุติธรรม
จัดการประชุมระหว่างปีของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย
ภายใต้หัวข้อ “ความสัมพันธ์ของหลักนิติธรรมและการพัฒนา: ข้อตกลงใหม่ส�ำ หรับเอเชีย?”
(The Rule of Law and Development Nexus: A New Deal for Asia?) ระหว่าง วันที่ 4-5 มิถุนายน 2558
การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นครั้งแรก
ที่ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ (United
Nations) ร่วมหารือกับเครือข่ายของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้ผลักดัน
เรื่องหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และความมั่นคงเข้าสู่กรอบวาระการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ ภายหลังปี ค.ศ.2015 (Post- 2015 Development
Agenda) โดยมุ่งให้เกิดการยอมรับในระดับระหว่างประเทศว่าการเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้กับหลักนิติธรรม และกระบวนการยุติธรรมนั้นมี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และควรได้รบั การก�ำหนด
ไว้ในฐานะที่เป็นเป้าหมายหนึ่งของวาระการพัฒนาดังกล่าว
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะประธาน
คณะที่ปรึกษาพิเศษของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการจัดการประชุมประจ�ำสองปีของ
สมาคมกฎหมายแห่งเอเชีย ทรงประทานพระด�ำรัสในช่วงพิธีเปิด เน้นย�ำ้
ความส�ำคัญของหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และการพัฒนาสังคม และ
เศรษฐกิจในทุกมิติ “หลักนิติธรรมถือเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่จะน�ำสังคม
ไปสู่ความสงบสุข ความมั่นคง เป็นหนทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
เข้าถึงทุกระดับ ทัง้ ยังช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานของประชาชน
แต่ความท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมโลก เช่น องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
การคอร์รปั ชัน่ ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ขัดขวางประชาชนไม่ให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรอย่างเท่าเทียม อีกทั้งยัง
ท�ำลายธรรมาภิบาล และความโปร่งใสตรวจสอบได้ รัฐนั้นมีบทบาท
หน้าที่หลักในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงปกป้องสิทธิ์
อันพึงมีพึงได้ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางในสังคม”
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นอกจากนีย้ งั ทรงกล่าวถึงการรวมกลุม่ ประเทศอาเซียนว่า “จ�ำเป็น
ต้องอาศัยระบบกฎหมายที่สอดคล้องกันเป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนไป
สู่ความส�ำเร็จ”
การประชุมแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย หลักนิติธรรม
และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังปี 2015 กฏหมายระหว่างประเทศ
และการคุ ้ ม ครองเด็ ก และสตรี กฏหมายระหว่ า งประเทศกั บ องค์ ก ร
อาชญากรรมและยาเสพติด หลักนิติธรรมกับการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมและกฏหมายระหว่างประเทศกับการรวมกลุ่มประเทศ ASEAN
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งหน่วยงานไทยและต่างประเทศร่วม
น�ำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ยังได้ทรงร่วมบรรยาย
ในหัวข้อเรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศกับการคุ้มครองสตรีและเด็ก
(International Law and the Protection of Women and Children) โดย
ทรงเน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของ Bangkok Rules หรือ ข้อก�ำหนดกรุงเทพ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงฯ และร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบ และ
มาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการ
ป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา
การประชุ ม ประสบความส� ำ เร็ จ มี ผู ้ เ ข้ า ร่ว มการประชุ ม กว่า
300 คน จากมากกว่า 20 ประเทศ ประกอบด้วย ผู้แทนระดับสูง เช่น
H.E. Mr.Hassan Lahdan Saqr AL-Mohannadi รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุติธรรมรัฐกาตาร์ ผู้พิพากษา อัยการ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงผู้แทนระดับสูงของหน่วยงาน
สหประชาชาติที่มีส�ำนักงานในภูมิภาค เช่น UNODC, UNDP, UN
Women, UNICEF บุคคลส�ำคัญฝ่ายไทย ข้าราชการกระทรวงการต่าง
ประเทศ และกระทรวงยุติธรรม

Highlight

TIJ Youth Forum on Justice and the Rule of Law
การประชุมเยาวชนนิติธรรมนานาชาติ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558
ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วภูมิภาคเอเชีย
เข้าร่วมอบรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ในหัวข้อ “หลักนิติธรรม และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ภารกิจส�ำคัญประการหนึ่งของ TIJ คือการส่งเสริม และพัฒนา
องค์ความรูด้ า้ นหลักนิตธิ รรมในสังคม โดยมุง่ เน้นทีเ่ ยาวชนผูจ้ ะเป็นกุญแจ
ส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาในอนาคต จึงได้จัด TIJ Youth
Forum ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาทุกคณะและสาขา
วิชาจาก 12 ประเทศในเอเชีย รวม 60 คนมาร่วมกันอภิปรายอย่างอิสระ
เกี่ยวกับประเด็นหลักนิติธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติตา่ งๆ
มี หั ว ข้ อ ย่ อ ยประกอบด้ ว ย หลั ก นิ ติ ธ รรมกั บ การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environmental challenges) หลักนิติธรรมกับความตระหนักรู้ในสังคม
(Public awareness) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (Post-2015 Sustainable Development Goals)
หลักธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและภาครัฐ (Good governance in
public and private sectors) รวมถึง หลักนิติธรรมกับการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Crime prevention
and criminal justice)
กิจกรรมวิชาการและกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่ TIJ จัดนั้นทั้งให้
ความรู้และส่งเสริมเครือข่ายมิตรภาพข้ามพรมแดน อีกทั้งยังมีช่วงเวลา
ที่เปิดให้เยาวชนได้ออกแบบกิจกรรมเองเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เรียนรู้ระหว่างกันเกี่ยวกับปัญหาระดับสากลที่เกิดบนพื้นฐาน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม และสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่าง เยาวชน
ผู้เข้าร่วมจึงมีความเข้าใจในความส�ำคัญของหลักนิติธรรม ได้เปิดโลก
ทัศน์และเสริมทัศนคติทดี่ เี ป็นแรงบันดาลใจในการเผยแพร่และสนับสนุน
หลักนิติธรรมในทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง โดยเริม่ ต้นจากเจเนอเรชัน่ ของตัวเองและพัฒนา
ขึ้นต่อไป
นอกจากนี้ เยาวชนผู้เข้าร่วมยังได้เข้าสังเกตการณ์ในการประชุม
ระหว่างปีของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (AsianSIL
Inter-sessional Regional Conference 2015) และในช่วงสุดท้ายก่อน
พิธีปิดการประชุมดังกล่าว ตัวแทนเยาวชน 5 คน ได้ขึ้นกล่าวสรุปมติจาก
ประเด็นอภิปรายทัง้ 5 ประเด็น ซึง่ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีจากผูแ้ ทน
ระดับสูง และบุคคลส�ำคัญจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุม TIJ
Youth Forum จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบความส�ำเร็จมากในการ
สร้างสะท้อนว่า วิสัยทัศน์ของเยาวชนเป็นส่วนส�ำคัญในสร้างสังคม
แห่งนิติธรรม เสริมความเข้มแข็งกระบวนการยุติธรรม และส่งเสริม
บรรยากาศการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย
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Movements & Activities
สัมมนา เรื่อง คนยุติธรรม
ที่ไม่อยุติธรรม

TIJ ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับ Thai PBS
TIJ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Thai PBS
เพื่อผลิตสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของ
ไทย และประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพือ่ ส่งเสริมความ
รูค้ วามเข้าใจในหมูป่ ระชาชนทัว่ ไป และกระตุน้ ความ
ตระหนักรู้ ความตื่นตัวที่จะติดตาม และมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรม
อันจะน�ำไปสูค่ วามเชือ่ มัน่ ในระบบ และยึดถือความ
เป็นธรรม

สัมมนา เรื่อง “คนยุติธรรม ที่ไม่อยุติธรรม”
หนึ่งในหัวข้อของชุดสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการยุตธิ รรมไทย (Thailand Institute
of Justice Series of Criminal Justice
Seminar) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน โดยเนื้อหาการสัมมนา เน้นเรื่องความส�ำคัญ
ของบุคลากรที่จะเข้ามาสวมอ�ำนาจในกระบวนการยุติธรรม เพราะความพยายามในการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่ เก่ง และ ดี
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เข้ามาเป็นฟันเฟืองส�ำคัญ โดยการสัมมนาครัง้ นีม้ วี ทิ ยากร
ทั้งจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ และมาตรการ
ในการ “คัดคนที่ใช่เข้า เอาคนที่ไม่ใช่ออก” โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 150 คน และในระหว่างการสัมมนายังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วม
โหวตลงความเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย

สัมมนา เรื่อง กระบวนการ
สื่อสาธารณะว่าด้วยการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมที่มีความ
ละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ

TIJ จับมือ PlanToys เริ่มโครงการปัน
ของเล่นเพื่อเด็กติดผู้ต้องขัง
TIJ มี ภ ารกิ จ ในการส่งเสริ ม ให้ เ กิ ด การอนุ วั ติ
ข้ อ ก� ำ หนดสหประชาชาติ ว่า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต่อ
ผู้ต้องขังหญิงฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการช่วยเหลือ
ผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับสิทธิในการดูแลรักษาและ
ได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่จ�ำเป็น โดยเฉพาะกลุ่มที่
ตั้งครรภ์และคลอดบุตรในเรือนจ�ำ จึงได้จับมือกับ
บริษัทแปลนครีเอชั่นส์ จ�ำกัด ผู้ผลิตของเล่นแบรนด์
PlanToys ซึ่งเป็นของเล่นไม้เพื่อการศึกษาที่มีชื่อ
เสียงในระดับสากล ด�ำเนินโครงการเพื่อมอบของ
เล่นแก่เด็กติดผู้ต้องขังอายุ 0-18 เดือน ในเรือน
จ�ำและทัณฑสถานหญิงหลายแห่ง เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการเสริ ม สร้ า งพั ฒ นาการที่ เ หมาะสมตามวั ย
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งเป็น
พืน้ ฐานการสร้างคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ การเป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพในอนาคต
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TIJ ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
ปฎิรูปกฎหมาย (คปก.) และ UN Women
จั ด สั ม มนาในหั ว ข้ อ “กระบวนการสื่ อ
สาธารณะว่าด้วยการเข้าถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรมทีม่ คี วามละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ”

ระหว่างวันที่ 25 – 27 เดือนพฤษภาคม
2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
รู้ความเข้าใจในการสื่อสารประเด็นของ
ผู้หญิงที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ความ
ละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ เน้นความเข้าใจ
ด้ า นกฎหมายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู ้ ห ญิ ง
และกรอบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ให้
แก่กลุม่ เป้าหมายซึง่ เป็นนักสือ่ สารมวลชน
ในแขนงต่ า งๆ เนื่ อ งจาก TIJ ตระหนั ก
ดีว่า ทัศนคติของสังคมมีความส�ำคัญที่สุด
ในการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของ
ผู้หญิง และสื่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ของสังคมทั้งในทางบวกและทางลบ
จึ ง สามารถเป็ น กลไกหลั ก ที่ จ ะน� ำ ความ
เปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมได้

การประชุมคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา
(CCPCJ) สมัยที่ 24
TIJ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุตธิ รรมทางอาญา (CCPCJ) สมัยที่ 24 ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม
2558 ณ ส�ำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีบทบาท
ในการจัดการประชุมคู่ขนานร่วมกับหน่วยงาน UNODC, ICCLR และ ACUNS
ภายใต้หัวข้อ “Violence against Women: From Rape to Femicide – Criminal
Justice as Prevention and Cure?” ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก TIJ ได้ น�ำเสนอประเด็น
การตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมต่อคดีความรุนแรงทางเพศ ซึ่งมาจากผลการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง “THE TRIAL OF RAPE : Understanding the criminal justice
system response to sexual violence in Thailand and Viet Nam”

Movements & Activities

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารสถาบันฯ
วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2558 พระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา ในฐานะประธานคณะที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษสถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรม
แห่งประเทศไทย เสด็จเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2558 และประทานแนวพระด�ำริ
เกี่ ย วกั บ แผนการด� ำ เนิ น งานของสถาบั น ฯ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง แผนการสมั ค รเข้ า ร่ ว มเป็ น เครื อ ข่ า ยสถาบั น สมทบของสหประชาชาติ
(Programme Network Institutes – PNIs) ทรงเน้นย�้ำการส่งเสริมบทบาทในภูมิภาค โดยการแสวงหาภาคีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ
หน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนางานวิจัยและเก็บข้อมูล รวมถึงการด�ำเนินภารกิจอื่นๆ เพื่อผลักดันนโยบายที่สอดรับกับการรวมกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และยังทรงสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวกับเยาวชน เช่น TIJ Youth Forum ซึ่งมีพระด�ำริให้ขยายไปครอบคลุมเยาวชนจาก
หลากหลายสาขา รวมถึงกลุ่มเยาวชนด้อยโอกาสต่อไป
ในการนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และผู้บริหารสถาบันฯ ด้วย

แนะนำ�หนังสือ

Variety

ปรัชญากฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา

Philosophy
of Law: A Very Short Introduction
Raymond Wacks
หญิงที่ไม่ประสงค์ตั้งครรภ์มีสิทธิท�ำแท้งหรือไม่? ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพผักมีสิทธิ
ข้อมูลหนังสือ
จบชีวติ ตัวเองหรือไม่? ทายาททีส่ งั หารเจ้ามรดกมีสทิ ธิรบั มรดกหรือไม่? ค�ำถามท้าทาย
ปรัชญากฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา
เส้นแบ่งระหว่างสิทธิ หน้าที่ และจริยธรรมเหล่านี้ คือสิ่งที่ผู้ศึกษา “ปรัชญากฎหมาย”
แปลจากหนังสือ: Philosophy of Law :
ต้องขบคิดทุกเมื่อเชื่อวัน
A Very Short Introduction
ผู้เขียน: Raymond Wacks
ปรัชญากฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา โดย เรย์มอนด์ แวคส์ ศาสตราจารย์
ผู้แปล: พิเศษ สอาดเย็น, ธงทอง จันทรางศุ
เกียรติคุณด้านกฎหมายและนิติปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกง จะพาคุณส�ำรวจ
สำ�นักพิมพ์: โอเพ่นเวิลด์ส (openworlds)
จำ�นวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
ปรัชญา มโนทัศน์ ทฤษฎี ตลอดจนชุดความเชื่อที่เป็นรากฐานของกฎหมายแต่ละ
พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2558
ยุคสมัย ทั้งอรรถประโยชน์นิยม ปฏิฐานนิยม สตรีนิยม และทฤษฎีหลังสมัยใหม่
ISBN: 9786167885148
พร้อมทั้งเปิดมุมมองให้เห็นกฎหมายในหลายมิติผ่านทัศนะของบรรดานักคิดผู้ร่วม
ก�ำหนดภูมิทัศน์ของปรัชญากฎหมาย ตั้งแต่ผู้รับใช้ศาสนาอย่างนักบุญอะควินัส
นักปรัชญาการเมืองอย่างรุสโซ ไปจนถึง โรนัลด์ ดวอร์คิน นักวิชาการผู้เลื่องชื่อในแวดวงนิติศึกษา
หนังสืออ่านสนุกและเข้าใจง่ายเล่มนีจ้ ะช่วยขยายพรมแดนความเข้าใจในปรัชญาซึง่ แฝงอยูเ่ บือ้ งหลังกฎหมาย ทัง้ ยังเผยให้เห็นว่าแม้กฎหมายจะ
สัมพันธ์กับเรื่องนามธรรมอย่างสิทธิหรือความยุติธรรม แต่ก็ใกล้ชิดกับชีวิตคนเรามากกว่าที่คิด
ที่มา http://readery.co/9786167885148
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Article

สร้างสังคมนิติธรรม
ต้องเริ่มที่ตัวเรา
โดย ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ความส�ำคั ญ ของ “หลั ก นิ ติ ธ รรม” (Rule of Law)
อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะท�ำให้บ้านเมืองเกิดความสันติสุข
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเริ่มเป็นที่ตระหนักกันดีทั้งภายใน
ประเทศ และในกรอบเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติ
แต่ประเด็นส�ำคัญที่ยังไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดกันมากนัก
คื อ ประเด็ น ที่ ว ่ า “เราจะสร้ า งหลั ก นิ ติ ธ รรมให้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง
ในสังคมไทยได้อย่างไร?”
ในการตอบค� ำ ถามนี้ เ ชื่ อ ว่ า หลายๆ ท่ า นที่ ก� ำ ลั ง ติ ด ตาม
เหตุการณ์บา้ นเมืองในปัจจุบนั อยูค่ งตอบว่าให้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ
หรือให้ตราเป็นกฎหมายเพือ่ บังคับให้ทกุ ภาคส่วนเล็งเห็นความส�ำคัญ
และยึดหลักนิติธรรมในการด�ำเนินกิจการงานของตน
ความจริงแล้วความพยายามในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ในรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ได้ก�ำหนดเป็นครั้งแรกถึงความส�ำคัญของ
หลักนิติธรรม โดยมาตรา 5 วรรค 2 บัญญัติว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วย
งานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” แต่หลายคนอาจตั้งข้อ
สังเกตว่านับแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หลักนิติธรรมในบ้านเมืองเราพัฒนา
ดีขึ้นจริงหรือ และบางคนยังอาจโต้แย้งด้วยว่าหลักนิติธรรมสามารถ
ก่อให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆโดยเพียงกฎหมายก�ำหนดไว้เช่นนั้นหรือ เพราะ
ปัญหาส�ำคัญเรือ่ งหนึง่ ของการขาดหลักนิตธิ รรมก็คอื การทีไ่ ม่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมนั่นเอง
ปัจจัยส�ำคัญของการเสริมสร้างหลักนิติธรรมจริงๆ แล้วเป็น
เรื่องใกล้ตัวยิ่งกว่าการตรากฎหมายผ่านช่องทางการเมืองระบบ
ตัวแทน นั่นก็คือการสร้าง “วัฒนธรรมแห่งการรักษากติกา” หรือ
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“Culture of Lawfulness” ให้เกิดขึ้น เพราะไม่ว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายทีเ่ ขียนออกมาดีขนาดไหน แต่หากผูค้ นในสังคมยังไม่มี
วัฒนธรรมแห่งการรักษากติกาแล้ว รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั้นๆ ก็
มีสภาพไม่ต่างอะไรจากตัวอักษรบนกระดาษ และยังอาจกลายเป็น
เครื่องมือให้หยิบยกมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองจนบ้านเมือง
วุ่นวายหนักขึ้นไปอีก
“วัฒนธรรมแห่งการรักษากติกา” เป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคน
และต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต
ประจ�ำวัน เช่น การเคารพกฎจราจร การไม่ยอมจ่ายสินบนหรือเงิน
ใต้โต๊ะเพื่อแลกกับการกระท�ำความผิด ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อ ชุ ม ชนและสั งคม อาทิ การใช้ เส้ นสายฝากบุตรหลาน
เข้าโรงเรียน เข้าท�ำงาน ตลอดจนการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ไร้ธรรมาภิบาลในระดับองค์กร
เรื่องเหล่านี้แม้ฟังดูง่าย แต่การจะท�ำให้สัมฤทธิ์ผลจริงๆ
เป็นเรื่องยากมาก เพราะสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับ “ระบบอุปถัมภ์”
แบบไทยๆ ที่ฝังรากลึกมานาน
การสร้างสังคมแห่งหลักนิติธรรมที่ยั่งยืนและเป็นจริงต้องเริ่ม
จากการสร้าง “วัฒนธรรมแห่งการรักษากติกา” เสียก่อน นั่นย่อม
หมายความรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมที่จะปฏิเสธ “ระบบอุปถัมภ์”
ด้วย ทั้งนี้เพราะระบบอุปถัมภ์ และการไม่จริงจังกับการรักษากติกา
เป็นสาเหตุส�ำคัญที่น�ำมาสู่การเลือกปฏิบัติและการใช้อภิสิทธิ์ใน
รูปแบบต่างๆ เราจึงต้องช่วยกันรณรงค์ให้สังคมเห็นร่วมกันว่าการไม่
ปฏิบัติตามกติกาเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ และเป็นเรื่องที่
ไม่สามารถยอมรับได้
หากเราประสบความส�ำเร็จในการท�ำให้สังคมมีวัฒนธรรม
แห่งการรักษากติกา สิ่งที่จะตามมาก็คือคนในสังคมจะเห็นเองถึง
ความส�ำคัญของ “กติกา” และจะเรียกร้อง ติดตาม และมีส่วนร่วม
เพื่อให้ได้มาซึ่งกติกาที่มีความเป็นธรรม รวมทั้งจะให้ความส� ำคัญ
กับระบบที่น�ำกติกานั้นมาใช้อย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วย
ด้วยเหตุนี้ การปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการรักษากติกาจึงเป็นจุดเริม่ ต้น
และเป็นรากฐานที่ส�ำคัญที่สุดของการสร้างสังคมนิติธรรมหรือสังคม
ที่มีกฎหมายเป็นใหญ่นั่นเอง

ถ้าเราไม่เริ่มปลูกฝังวัฒนธรรมของการรักษากติกาเสียตั้งแต่
วันนี้ เราคงไม่มีวันที่จะท�ำให้หลักนิติธรรมเกิดขึ้นได้จริงในสังคมไทย
จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย และน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งหากเรายังคง
ปล่อยให้ลกู หลานของเราเติบโตมาในสังคมทีไ่ ม่มวี ฒ
ั นธรรมแห่งการ
รักษากติกา ที่ผ่านมาหลายคนอาจไม่รู้ตัวว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของ
การถ่ายทอดวัฒนธรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ชอบใช้วิธีพิเศษให้ได้
เปรียบผู้อื่นให้ลูกหลานของเราเห็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีตั้งแต่พวกเขา
ยังอยู่ชั้นอนุบาล
ผมเชือ่ ว่าถ้าหากประเทศไทยมีวฒ
ั นธรรมแห่งการรักษากติกา
สังคมจะเปลีย่ นจากหน้ามือเป็นหลังมือ และจะไม่มสี ภาพปัญหาต่างๆ
รุมเร้าอย่างที่เห็นทุกวันนี้ เพราะนั่นหมายความว่าคนไทยส่วนใหญ่
จะรู้สิทธิและหน้าที่ของตน ข้าราชการ และนักการเมืองส่วนใหญ่จะ
รู้ว่าการที่ตนมีอ�ำนาจนั้น ต้องมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ตามมาด้วย หาก
เมื่ อ ใดที่ ผู ้ เ ป็ น ใหญ่ ใ นสั ง คมละเมิ ด กติ ก า และคนไทยส่ ว นใหญ่
ไม่ก้มหน้าก้มตายอมรับให้ผู้กระท�ำผิดลอยนวล นั่นก็หมายถึงว่า
“หลักนิติธรรม” ได้กลายเป็นรากแก้วของสังคมไทยแล้วนั่นเอง

ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทย ต้องปลูก
ฝังวัฒนธรรมแห่งการรักษากติกา
ให้เกิดขึ้นจริง เพราะนั่นคือปัจจัย
พื้นฐานของการสร้างสังคมที่มี
“หลักนิติธรรม” เป็นเสาเอกค�้ำจุน
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มุมมองใหม่ในการประชุม

UN Crime Congress

สมัยที่ 13

การบูรณาการงานด้านความยุติธรรมทางอาญาในทุกมิติและก้าวข้าม
“คำ�สัญญาบนกระดาษ” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Highlight กิจกรรมของ TIJ
ใน 13th Crime Congress

TIJ เข้าร่วมกิจกรรมสำ�คัญคือ Workshop 1
หัวข้อผู้หญิงและเด็กในกระบวนการยุติธรรม
โดยพระเจ้าหลานเธอฯ ทรงมีพระดำ�รัส
รณรงค์เรื่องข้อกำ�หนดกรุงเทพ

นายบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
เยี่ยมชมนิทรรศการ และสนทนากับผู้บริหาร

ผู้อำ�นวยการ TIJ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
บรรยายในกิจกรรมคู่ขนานหลายหัวข้อ
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เมื่อวันที่ 12-19 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา
ผู้น�ำประเทศระดับรัฐมนตรี นักการทูต นักกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ด้านงานยุติธรรมทางอาญา นักวิชาการ
ตั ว แทนจากองค์ ก รอิ ส ระ องค์ ก รวิ ช าการ และ
สื่ อ มวลชน ตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจาก
หน่วยงานองค์การสหประชาชาติ รวมเกือบสี่พันคน
มารวมตัวกันในการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วย
การป้องกันอาชญากรรม และความยุตธิ รรมทางอาญา
สมัยที่ 13 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ซึ่งเป็นการประชุม
ที่ยิ่งใหญ่และมีความส�ำคัญมากที่สุดในด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมระดับนานาชาติ จัดขึ้นทุก 5 ปี
ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
และครั้งนี้ถือเป็นการครบรอบวาระ 60 ปี
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้อง
กันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา หรือ
UN Crime Congress มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ก� ำ หนดทิ ศ ทางนโยบายร่ ว มกั น ในเวที โ ลก และ
แสวงหาความร่วมมือระดับระหว่างประเทศเพื่อ
พัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา และต่อสูก้ บั
อาชญากรรมที่รุนแรงและภัยคุกคามอื่นๆ น�ำไปสู่
ความสงบเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย ในชี วิ ต
ความเป็นอยู่ รวมถึงการรักษาสิทธิของประชาชน
ทุกภาคส่วน ดังเช่น การประชุมทางอาชญากรรม
ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรก ณ กรุงเจนีวาเมื่อปี พ.ศ. 2498
นั้ น ได้ มี ก ารก� ำ หนดมาตรฐานว่ า ด้ ว ยการดู แ ล
ผู ้ ต ้ อ งขั ง ชุ ด แรกของโลก ท� ำ ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง
เรือนจ�ำและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้อง
ขังทั่วโลกในที่สุด
การประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 13
ได้ก�ำหนดหัวข้อหลักให้มุ่งเน้นการผลักดันให้งาน
ด้านการป้ อ งกั น อาชญากรรม การอ� ำ นวยความ
ยุติธรรมและการปลูกฝังหลักนิติธรรมเข้าสู่วาระ
สากลที่ครอบคลุมงานของสหประชาชาติทุกด้าน
และแนวนโยบายการพัฒนาในทุกมิติ โดยสอดคล้อง
กั บ ร่ า งวาระการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ภายหลั ง ปี

2558 ซึง่ นานาประเทศก�ำลังร่วมกันเจรจาหาข้อสรุป
ในเวทีสหประชาชาติ ที่นครนิวยอร์ก
งานความยุติธรรมทางอาญาและการปลูก
ฝังแนวคิดเรื่องหลักนิติธรรมนั้นมิได้เป็นเพียงแค่
ปัจจัยทีจ่ ะสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และสังคมทีส่ งบสุข
มีเสถียรภาพส�ำหรับทุกคน แต่ยังมีผลต่อการสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังที่
นายยูริ เฟโดทอฟ ผูอ้ ำ� นวยการบริหารของส�ำนักงาน
ป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNODC) ซึ่งเป็นส�ำนักงานของ
สหประชาติที่รับผิดชอบจัดการประชุม UN Crime
Congress ได้กล่าวว่า “อาชญากรรมมิได้เป็นเพียง
ปัญหาทางสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นอุปสรรคส�ำคัญ
ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย”
ความพยายามในการเชื่ อ มโยงงานด้ า น
ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรมเข้ากับ
งานในมิติอื่นๆ ของสหประชาชาติอย่างกว้างขวาง
คือความมุ่งมั่นส�ำคัญที่ท�ำให้ประเด็นสารัตถะของ
การประชุมสมัยที่ 13 นี้ โดดเด่นกว่าครั้งอื่นที่ผ่านๆ
มา อย่างไรก็ตาม อีกแง่มุมหนึ่งที่ส�ำคัญไม่แพ้กัน
คือแนวทางการพูดคุยหารืออย่างสร้างสรรค์และ
จริงใจทีส่ ะท้อนจากผูเ้ ข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
การหารื อ ประเด็ น อาชญากรรมข้ า มชาติ ที่ จั ด ตั้ ง
ในลักษณะองค์กรที่ว่า “ค�ำสัญญาบนกระดาษ”
ไม่ว่าจะในรูปของสนธิสัญญาที่มีผลผูกมัดระดับ
นานาชาติหรือข้อมติที่ไม่มีผลผูกมัดก็ตาม ต่างล้วน
ไม่เ พี ย งพอในการต่อ สู ้ กั บ การก่อ การร้ า ย และ
อาชญากรรมต่างๆ
แม้บทบาทของส�ำนักงานป้องกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ใน
การสร้างเครือ่ งมือ กลไก มาตรฐาน แนวความตกลง
ร่วมมือระหว่างประเทศ จะมีความส�ำคัญ แต่ความ
จริงใจของประเทศสมาชิกที่จะด�ำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมต่างหาก ที่จะท�ำให้เครื่องมือเหล่านั้นเกิด
ประสิทธิผลในการแก้ปญ
ั หาได้ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ใจ

ดังเช่นที่ผู้แทนจากประเทศโรมาเนียได้
กล่าวว่า “ความสัมฤทธิ์ผลของอนุสัญญานั้น
มิได้ดูจากจ�ำนวนของรัฐสมาชิกที่ให้สัตยาบัน
หากแต่เป็นจ�ำนวนครั้งของการน�ำไปใช้ปฏิบัติ
จริง และที่ส�ำคัญยิ่งกว่าก็คือจ�ำนวนครั้งของ
กรณี ที่ น� ำ ไปปฏิ บั ติ แ ล้ ว ประสบความส� ำเร็ จ
ด้วยดี” ในขณะทีผ่ แู้ ทนจากสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ก็ได้ยำ�้ เตือนว่า การสร้างเครือ่ งมือใหม่
เพื่อต่อต้านอาชญากรรมต้องสิ้นเปลืองเวลา
และทรัพยากรจ�ำนวนมาก ควรที่จะน�ำเวลา
และทรัพยากรเหล่านั้นไปใช้เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนมาตรการอันเป็นรูปธรรมเพื่อให้ก้าว
ทันอาชญากรรมข้ามพรมแดนที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วจึงจะเหมาะสมกว่า
ตลอดเก้ า วั น ของการประชุ ม ณ
กรุงโดฮา ยังมีอีกหลายเรื่องที่ควรค่าต่อการ
จดจ�ำ เช่น เป็นการประชุมครัง้ แรกทีไ่ ด้รบั เกียรติ

ต้อนรับเลขาธิการสหประชาชาติ ประธานสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติ และประธานคณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ และ
ยังเป็นการประชุมครั้งแรกที่มีการจัดประชุม
ทูตเยาวชนยุติธรรมนานาประเทศ เพื่อรับฟัง
เสียงสะท้อนจากตัวแทนของคนรุ่นใหม่
แต่สิ่งที่ควรกล่าวถึงมากยิ่งกว่าการที่มี
ผู ้ ค นระดั บ สู ง ได้ เ ข้ า ร่ ว ม และส� ำ คั ญ ยิ่ ง กว่ า
บรรยากาศทีด่ ใี นการหารือ แลกเปลีย่ นระหว่าง
กันในระดับระหว่างประเทศ ก็คือความส�ำคัญ
ของการถ่ายทอดสาระของการประชุมฯ ต่อผู้
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสาธารณชนที่มิได้อยู่ใน
การประชุมฯ ให้ได้ตระหนักและเข้าใจตรงกัน
เพราะหากเรามิได้ทุ่มเทความพยายามที่จะ
สื่อสารสาระดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องโดย
ตัง้ ใจจริงแล้ว ค�ำมัน่ ต่างๆ ในการประชุมฯ ครัง้ นี้
ก็ยากที่จะกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้

Good to know:
Congresses in the past
ปี 1965 การประชุมสมัยที่ 3
ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม
ราชอาณาจักรสวีเดน เป็น
ครั้งแรกที่มีผู้เข้าร่วมเกิน
1,000 คน

ค.ศ. 1965
การประชุม UN Crime
Congress สมัยแรก จัดขึ้น
ในปี ค.ศ. 1955 (พ.ศ.2498)
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
มีผู้เข้าร่วม 512 คน จาก
61 ประเทศ

โดย สุดารักษ์ สุวรรณานนท์

การประชุมสหประชาชาติทั้ง 13 สมัย จัดในทวีปยุโรปรวม 6 ครั้ง ทวีปเอเชีย 4 ครั้ง
(ญี่ปุ่น อียิปต์ ไทย กาตาร์) ทวีปอเมริกาใต้ 2 ครั้ง (เวเนซูเอล่า และบราซิล) และทวีป
อเมริกาเหนือ 1 ครั้ง (คิวบา)

ปี 1980 การประชุมสมัยที่ 6
ณ กรุงคาราคัส สาธารณรัฐ
โบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ถือ
เป็นครั้งแรกที่ประเทศกำ�ลัง
พัฒนาได้เป็นเจ้าภาพ

ค.ศ. 1970

ค.ศ. 1955

ตามข้อสรุปของที่ประชุมฯ ซึ่งเห็นพ้อง
ว่า “ค�ำสัญญาบนกระดาษ” มิสามารถจะช่วย
ให้สังคมยืนหยัดเผชิญหน้ากับอาชญากรรม
ท้ า ทายต่า งๆ ได้ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งเผยแพร่
องค์ความรู้ และแสวงหา “แนวร่วม” จากภาค
สังคม ข้อแลกเปลีย่ นถกเถียงและการอภิปราย
ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการประชุ ม UN Crime
Congress อันย�้ำถึงความสัมพันธ์ และการ
ส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น ของการป้ อ งกั น อาชญากรรม
หลั ก นิ ติ ธ รรมและการพั ฒ นาอย่า งยั่ ง ยื น
จ�ำต้องด�ำเนินการต่อไป เพื่อให้ปฏิญญาโดฮา
เป็นประโยชน์และเป็นรากฐานในการขับเคลือ่ น
นโยบายการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญาในอนาคตอย่างแท้จริง

ปี 2005 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้า
ภาพจัดการประชุม สมัยที่ 11 มีสำ�นักงาน
อัยการสูงสุดและกระทรวงยุติธรรม ร่วม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยตรงกับปีที่
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กรและพิธีสารต่อท้าย มีผลบังคับใช้

ค.ศ. 1990

ค.ศ. 1980
ปี 1970 การประชุมสมัยที่ 4 ณ เมือง
เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกที่
การประชุมจัดนอกทวีปยุโรป และเป็น
ครั้งแรกที่มีการเจรจาเอกสารสรุปข้อมติ
ของรัฐสมาชิกที่เข้าร่วม ที่เรียกว่า
ปฏิญญา (Declaration) ซึ่งตั้งชื่อ
ตามเมืองเจ้าภาพจัดประชุม

ค.ศ. 2020

ค.ศ. 2005
ปี 1990 การประชุมสมัยที่ 8
ณ กรุงฮาวานา สาธารณรัฐคิวบา
มีข้อมติที่ได้รับการรับรองและ
ข้อมติที่เสนอแนะให้สมัชชา
สหประชาชาติรับรองจำ�นวน
มากกว่าข้อมติในการประชุมที่
ผ่านมาทั้งหมดเจ็ดครั้งรวมกัน

อีกห้าปีข้างหน้า การประชุมสมัย
ที่ 14 จะจัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
อีกครั้ง หลังจากที่เคยได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพไปแล้ว เมื่อปี 1970
(อีกประเทศหนึ่งที่เคยเป็นเจ้าภาพ
ถึงสองครั้งคือ สมาพันธรัฐสวิส
ในปี 1955 และ 1975)
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ยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ
เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ในกระบวนการยุติธรรม

มาตรฐาน
การจำ�แนกประเภทอาชญากรรม
เพื่อประโยชน์ทางสถิติ

แผนยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการในทางปฏิบัติว่าด้วย
การยุติความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา (United Nations Model Strategies and
Practical Measures on the Elimination of Violence Against
Children in the Field of Crime prevention and Criminal justice)
เป็นเครื่องมือระหว่างประเทศใหม่ที่ได้รับการรับรองในการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติ (UN General Assembly) เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม
ปี ค.ศ. 2014 (resolution A/RES/69/194)
แผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ยกร่างในที่ประชุม Intergovernmental
Expert Group ทีจ่ ดั ณ กรุงเทพฯ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยความ
ร่วมมือของ UNODC, UNICEF, OHCHR, Special Representative
of the UN Secretary General on Violence against Children และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสิทธิเด็ก (CRC)
และมาตรฐาน บรรทัดฐาน และหลักการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา เพือ่ เป็น
แนวทาง (guideline) น�ำไปปรับใช้ในการปฏิบัติของประเทศต่างๆ ใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการดูแล และให้ความช่วยเหลือ และการป้องกัน
ความรุนแรงต่อเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยมี
ทั้งหมด 17 ยุทธศาสตร์ 47 ข้อ แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ
• ยุทธศาสตร์การป้องกันทั่วไป
• ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในการตอบสนองต่อคดีความรุนแรงต่อเด็ก
• ยุทธศาสตร์การป้องกันและตอบสนองต่อปัญหา ความรุนแรง
ต่อเด็กที่เกิดภายในกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยส�ำนักงานอัยการสูงสุด และ TIJ มีแผน
จะร่วมกันสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ และแสวงหาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อน�ำยุทธศาสตร์ต้นแบบฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ในภูมิภาคต่อไป

มาตรฐานการจ� ำ แนกประเภทอาชญากรรมเพื่ อ ประโยชน์ ท าง
สถิติ (International Classi fication of Crimes for Statistical
Purposes หรือ ICCS) ริเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2009 โดยคณะท�ำงาน
พิ เ ศษร่ ว มกั น ระหว่ า ง UNODC และ UNECE ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดย
Conference of European Statisticians (CES) ซึ่งได้ผลักดันกรอบ
แนวคิดของร่างมาตรฐานดังกล่าว และได้ข้อสรุปชัดเจนในปี 2013
จากนั้นจึงมีการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และได้ทดลองใช้ ICCS ใน
ประเทศอาสาสมัครจนได้ร่างที่สมบูรณ์ผ่านการรับรองของที่ประชุม
UN Statistical Commission สมัยที่ 46 ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.
2015 ที่ผ่านมา (resolution E/CN.3/2015/7) และก�ำลังจะเข้าสู่
การพิจารณาของสมัชชาสหประชาชาติ (UN General Assembly)
ปลายปีนี้
ICCS มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วางกรอบแบบแผนการจ� ำ แนก
ประเภทคดีอาชญากรรมโดยดูจากพฤติการณ์เป็นหลัก ไม่ยึดกับชื่อ
ฐานความผิดตามกฎหมายอาญาที่ต่างกันไปในแต่ละประเทศ เพื่อ
ให้สามารถเปรียบเทียบฐานข้อมูลสถิติอาชญากรรมระหว่างประเทศ
ได้สะดวกแม่นย�ำกว่าที่เป็นอยู่ และร่วมพัฒนานโยบายการป้องกัน
ปราบปรามโดยเทียบเคียงกันได้ อีกทั้งยังมีประโยชน์มากในการเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย
ICCS แบ่งจ�ำแนกหมวดหมู่อาชญากรรมออกเป็น 4 ระดับ
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ ระดั บ 1 ซึ่ ง มี 11 ประเภท โดยกรอบการเก็ บ
ข้อมูลจะครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ค�ำอธิบายเหตุการณ์
ชนิดของอาวุธทีใ่ ช้ แรงจูงใจ ลักษณะของเหยือ่ อายุ เพศ และลักษณะ
ของผู้กระท�ำผิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการน�ำไปใช้ประโยชน์
อย่างไรก็ตาม UNODC ยังจะต้องพยายามผลักดันให้ ICCS
เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการน�ำไปใช้ได้จริง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tijthailand.org/useruploads/files/un_model_strategies_vac_(1).pdf
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http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html

Meet
Our Team
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อำ�นวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
เคยดำ�รงตำ�แหน่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2557
มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่อง
กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
ในฐานะนักปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

นายวิพล กิตติทัศนาสรชัย

ดร.นัทธี จิตสว่าง

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านหลักนิติธรรมในประเทศ
อดีตเคยเป็นข้าราชการอัยการ
และเคยร่วมงานกับสำ�นักงานสหประชาชาติ
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)
ในตำ�แหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

รองผู้อำ�นวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์สองสมัย
มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านทัณฑวิทยา
และการพัฒนาพฤตินิสัย

นางสาวโสมนัส เจือศรีกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักยุทธศาสตร์และแผน
อดีตนิติกรชำ�นาญการ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
มีความสนใจเป็นพิเศษด้าน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ดร.พิเศษ สอาดเย็น

ผู้อำ�นวยการสำ�นักกิจการต่างประเทศ
และประสานนโยบาย

เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการกองการต่างประเทศ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
มีความเชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะในกรอบสหประชาชาติ
ทั้งยังเป็นนักภาษาศาสตร์ มีผลงานเขียน
และงานแปลหนังสือทั่วไป
รวมถึงหนังสือที่เกี่ยวกับกฎหมาย

พันโท ปณต แสงทับทิม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหาร

อดีตนายทหารพระธรรมนูญ
และนายทหารฝ่ายเสนาธิการ กรมยุทธการทหาร
มีประสบการณ์ปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ
กองกำ�ลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ในประเทศอัฟกานิสถาน และประเทศซูดาน
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