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บทน า 

1. ในนามของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดี 
เป็นอย่างยิ่งท่ีได้ต้อนรับทุกท่าน   การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในวันนี้เป็นกิจกรรมท่ีเราคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มพื้นท่ีให้กับการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้
ก าหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้เสียของไทยเรา ในหัวข้อท่ีมีความส าคัญและน่าจะเป็นกุญแจในการ
ขับเคลื่อนนโยบายหลักของประเทศของเรา ได้แก่ ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรม กับการ
พัฒนา  ส าหรับการประชุมหารือในครั้งแรกนี้ เราได้เลือกเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งเป็นวาระ
การพัฒนาในระดับสากลท่ีมีผลโดยตรงกับประเทศไทย มาเป็นกรอบส าคัญในการพูดคุย   ผม
ขอขอบคุณวิทยากรและผู้ แทนจากหน่วยงานในสาขาต่ างๆ ท้ั งภาครัฐ  ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ท่ีให้ความสนใจมาร่วมการประชุมใน
ครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรก แต่จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องท่ี TIJ เราตั้งใจจะขึ้นเป็นประจ าในอนาคต 

บทบาทของ TIJ ในการส่งเสริม Rule of Law อย่างต่อเนื่อง 

2.  TIJ ในฐานะหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการเป็นสะพานเชื่อมโยงหลักการ มาตรฐานและบรรทัด
ฐานสากลมาสู่การปฏิบัติ ในกระบวนการยุติ ธรรมของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ  
ในภูมิภาคอาเซียน ตระหนักถึงความส าคัญของหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มี
ประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่นของประชาชน อันเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องท่ีส าคัญและเป็นกุญแจสู่ 
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การพัฒนาท่ียั่งยืนในภาพรวม จึงได้ด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างหลักนิติธรรมในสังคมตลอดมา 
ผ่านการพัฒนาศักยภาพ การเผยแพร่องค์ความรู้ และการปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพกฎกติกา
ของสังคมผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ  

2.bis หนึ่งในกิจกรรมส าคัญของ TIJ ท่ีผ่านมา ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินบทบาทน าของ
ประเทศไทยในการผลักดันให้เรื่องของหลักนิติธรรมเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาของโลกหลังปี 
ค.ศ. 2015 คือ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรม หรือ 
The Bangkok Dialogue on the Rule of Law: Investing in the Rule of Law, Justice 
and Security for the Post-2015 Development Agenda ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 
15 พฤศจิกายน 2556   เราได้มุ่งเน้นการชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ในมิติต่างๆ และในทุกระดับ  อีกท้ังเรายังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลาน
เธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาร่วมการประชุมและประทานพระด ารัสแก่ท่ีประชุมนั้นด้วย 

3. นอกจากนี้ TIJ ยังให้ความส าคัญกับการสร้างองค์ความรู้ โดยการวิจัยและด าเนินกิจกรรม
วิชาการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การก าหนดนโยบายด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญาท้ังในระดับประเทศ และภูมิภาค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐานทางวิชาการและ
สถิติ ท่ีมีคุณภาพ และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อน าไปสู่การ
สร้างสรรค์สังคมแห่งความยุติธรรม  หนึ่งในงานวิจัยท่ีเราเพิ่งด าเนินการแล้วเสร็จไป โดยเราร่วมมือ
กับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คือการค้นหากรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาตัวชี้วัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทยขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักนิติธรรมในประเทศไทย นอกจากนี้ TIJ ยังได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด าเนินโครงการจัดท าตัวชี้วัดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย 
โดยคาดหวังว่าตัวชี้วัดดังกล่าวจะสามารถสะท้อนภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท้ัง
ระบบ และน าไปสู่การยกระดับกระบวนการยุติธรรมไทยและการบูรณาการด้านข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนานโยบายอีกด้วย 

สาระส าคัญของการเสวนา 

4. นับตั้งแต่การประกาศเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals หรือ MDGs) ในปี ค.ศ. 2000 จนกระท่ังประชาคมนานาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาของโลกหลังปี ค.ศ. 2015 มาเน้นเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  ผมเชื่อว่ามมีพัฒนาการท่ี
ส าคัญประการในเชิงกระบวนทัศน์ คือความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนา เป็นสิ่ง
ท่ีทุกคนยอมรับกันแล้วในทุกวันนี้  เราได้เรียนรู้แล้วว่าหลักนิติธรรมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนในตัวเองด้วย  

5. หลักนิติธรรมท าให้เกิดความเชื่อมั่นและความเชื่อถือของประชาชนพลเมืองต่อการท างานของรัฐ  
การพัฒนาท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้กฎหมายเดียวกัน จะน าไปสู่
ความมั่นคงปลอดภัย สงบสุข และยั่งยืน อีกท้ัง ในการบริหารงานใดๆ รัฐก็จะได้รับความร่วมมือ 
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และการมีส่วนรวมของประชาชน นอกจากนี้ความเชื่อมั่นของคนนั้นย่อมเกิดจาก "ความเป็นธรรม
ในสังคม" ซึ่งย่อมส่งผลมาจากการมีกระบวนการยุติธรรมท่ีอ านวยความเท่าเทียมและสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของสังคมทุกภาคส่วน  

 

วิทยากร และ หัวข้อในการสัมนา 

6. ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด
ในการน าหลักนิติธรรมมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย  
โดยพยายามแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมต่อเป้าหมายของวาระการพัฒนา  
และพยายามเน้นถึงความส าคัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอันเป็นกลไกส าคัญ 
ในการส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน  

7.ประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและการพัฒนานี้มีลักษณะเป็นสหสาขาวิชา โดยต้อง
อาศัยมุมมองจากหลากหลายสาขาวิชาชีพไม่ใช่แต่เพียงมุมมองด้านกฎหมาย การเสวนาครั้งนี้เรา
ได้รับเกียร์ติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงของประเทศอย่างเช่น ท่านรพี สุจริตกุล 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และท่าน ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
– ประธานสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ในส่วนของผู้ทรงคุณวุติต่างประเทศ เรา
ได้รับเกียรติท้ังจากท่านคณบดีและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล และจากมหาวิทยาลัยฮา
วาร์ด รวมท้ังยังได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์การสหประชาชาติมาร่วมแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์  

8.การเสวนาในช่วงเช้า เราจะได้พูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนจากมุมมองในหลากหลายมิติ และเราจะได้ฟังแนวคิดจากผู้เข้าร่วมการอบรมใน
โครงการเครือข่ายผู้น ารุ่นใหม่เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนา หรือ Workshop for 
Emerging Leaders on the Rule of Law & Policy ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมท่ี TIJ ร่วมจัดขึ้นกับ
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้น าจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจาก
ประเทศไทยและต่างประเทศ ในช่วงบ่ายการเสวนาของเราจะ เน้นท่ีประเด็นการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วม และกล่าวเปิดเวทีเสวนา 

9. การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
และเราตระหนักว่าการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมคือหัวใจส าคัญของแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ท่ีจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ เยียวยาความยากจน และ
มั่นใจว่าทรัพยากรจะยังคงเหลือสู่คนรุ่นต่อไป นอกจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผมขอขอบคุณผู้มี
เกียรติทุกท่านท่ีมาจากหน่วยงานท่ีหลากหลายท่ีมาร่วมการเสวาครั้งนี้ การมีส่วนร่วมของท่าน ไม่
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ว่าจะเป็นจากการถามค าถาม หรือการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการเสริมสร้างองค์ความรูร้่วมกันในเวทีนี้ 

10. ท้ายท่ีสุดนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี้จะสามารถน าไปสู่ความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 ต่อไป
ในอนาคต และผมขอเปิดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืน ณ 
บัดนี้    

11. ขอบคุณครับ 

******************* 
 

 

 


