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ลงทะเบียน | Registration 

เปดการประชุม | พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ประทานพระดำรัสปาฐกถาพ�เศษ
Opening of the forum | Special Keynote by Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Mahidol

พักรับประทานอาหารวาง | Coffee break 

“เวทีผู นำ” | Leadership Forum

ปดการประชุม และ ร ับประทานอาหารกลางวัน |  Lunch

9.00 – 10.00 น.

10.00 – 10.45 น.

10.45 – 11.00 น.

11.00 – 12.30 น.

12.30 – 13.30 น.

กำหนดการ

As a vehicle for a network of change makers across sectors, the TIJ Public Forum 
on the Rule of Law and Sustainable Development brings about exchange of views 
and mutual learning among leading representatives from all SDGs-relevant 
policy-making agencies and academic institutes in Thailand, as well as the executives
from the public and private sectors who are participating in the first TIJ Executive 
Program on the Rule of Law and Development (RoLD). The forum encourages 
open discussion on cross-cutting issues such as international development, 
community development and human rights with participation from distinguished 
experts, while examining the underlying linkage between sustainable 
development and the rule of law.  



ประชาคมระหวางประเทศไดตระหนักถึงความสำคัญของหลักนิติธรรมตอการพัฒนาอยางย่ังยืน ดังท่ีปรากฏอยู

ในวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ ป ค.ศ. 2030 (2030 Development Agenda) โดยเปาหมายท่ี 16

ไดใหความสำคัญตอการสงเสริมสังคมท่ีสงบสุข การเขาถึงความยุติธรรม และการสรางเสริมสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีความรับผิดชอบตอประชาชนในทุกระดับ  หลักนิติธรรมไมเพียงแตเปนเปาหมายของการพัฒนาอยางย่ังยืน

ในตัวเอง แตยังเปนปจจัยที่ทำใหเปาหมายการพัฒนาขออื่นๆ บรรลุผล ไมวาจะเปนการเคารพสิทธิมนุษยชน

ความเทาเทียมกันทางเพศ การเขาถึงการศึกษาและบริการทางสาธารณสุข การลดปญหาความยากจนและความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการพิทักษส่ิงแวดลอมเพ่ือคนรุนหลัง ฯลฯ 

ประเทศไทยไดสนองแนวพระดำริในพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการผลักดันใหหลักนิติธรรม 

เปนสวนหนึ่งของทิศทางการพัฒนาที ่ยั ่งยืน โดยมีบทบาทนำมาอยางสม่ำเสมอตั ้งแตป ค.ศ. 2013 

โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทยไดจัดการประชุมระหวางประเทศ “The Bangkok Dialogue on 

the Rule of Law” เพ่ือผลักดันใหหลักนิติธรรมไดถูกกำหนดไวเปนสวนหนึ่งของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของสหประชาชาติ  และจวบจนปจจุบัน สถาบันฯ โดยความรวมมือจากหนวยงานท้ังในประเทศและตางประเทศรวมถึง

องคการระหวางประเทศ ไดจัดเวทีเสวนาเรื่องหลักนิติธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูและสงเสริมความเขาใจ 

โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคลจากทุกภาคสวนและจากหลายสาขาวิชาชีพอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจาก

หลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืนมีความเช่ือมโยงกัน และตองอาศัยมุมมองแบบสหวิทยาการในการทำความเขาใจ

เวทีสาธารณะครั้งนี้จึงมุงขยายพรมแดนความรูไปสูประเด็นการพัฒนาระหวางประเทศ สิทธิมนุษยชน รวมถึง

การพัฒนาชุมชนและการอนุรักษส่ิงแวดลอม

ท้ังน้ี การสงเสริมหลักนิติธรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนจะตองอาศัยการมีสวนรวมและความตระหนักในความรับผิดชอบ

รวมกันจากทุกภาคสวนในสังคม ทางสถาบันฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสรางเครือขายความรวมมือ 

ท่ีเขมแข็งระหวางผูบริหารและกลุมผูนำที่มีบทบาทเกี่ยวของทั้งในเชิงนโยบายและทางปฏิบัติ ทั้งจากภาครฐั 

ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม เพ่ือนำไปสูการขับเคล่ือนสังคมดวยหลักนิติธรรมผานกลไกประชารัฐอยางแทจริง

จึงเปนท่ีมาของเวทีสาธารณะวาดวยหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน (TIJ Public Forum on the Rule

of Law and Sustainable Development) น้ี ซ่ึงจะเปดโอกาสใหผูแทนจากหนวยงานวางแผนท่ีเก่ียวของกับนโยบาย

ดานเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ และสถาบันการศึกษา รวมถึงกลุมผูบริหารรุนแรกท่ีเขารวมหลักสูตร

TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) ไดแลกเปล่ียนมุมมองและวิเคราะห

ความเชื่อมโยงระหวาง หลักนิติธรรม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ผานการบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ

ในสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของ

เวทีสาธารณะวาดวยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน

"หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหวางประเทศ 
สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาชุมชน"



Opening | Keynote Session

เสวนาว�ชาการ: “เวทีผูนำ”    
Academic Session : “Leadership Forum”

Mainstreaming the rule of law into the development framework in support of the SDGs Implementation

เปดการประชุม | ปาฐกถาพ�เศษ

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย รูสึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ  
ในพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เปนลนพน ท่ีทรงรับ 
คำกราบทูลเชิญของสถาบันฯ เสด็จมาทรงรวมการประชุมเวทีสาธารณะฯ  
ในคร้ังน้ี  ซ่ึงถือเปนโอกาสแรกท่ีเสด็จไปทรงรวมกิจกรรมวิชาการ
ดานหลักนิติธรรม นับตั้งแตทรงดำรงตำแหนงทูตสันถวไมตรี 
ดานการสงเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงาน
วาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติเม่ือตนเดือน 
มกราคม 2560 ที่ผานมา

นอกจากน้ี สถาบันฯ ยังไดรับเกียรติจากผูแทนสำนักงานโครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติ (UNDP) และผูแทนสำนักงานวาดวยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) รวมแสดงปาฐกถาดวย

The opening session begins with the welcome remarks by the 
Executive Director of Thailand Institute of Justice and the special 
keynote by Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Mahidol, 
the UNODC Goodwill Ambassador on the Rule of Law and Criminal 
Justice for Southeast Asia. The regional representatives of UNDP 
and UNODC in Thailand also joins the session.  

หลักนิติธรรมไมเพียงแตเปนเปาหมายของการพัฒนาอยางย่ังยืนในตัวเอง 
แตยังเปนปจจัยท่ีทำใหเปาหมายการพัฒนาขออ่ืนๆ บรรลุผล มุมมอง 
จากผูนำในหลากหลายภาคสวนจะชี้ใหเห็นความสำคัญและ
ความเชื่อมโยงระหวางหลักนิติธรรมและการพัฒนาในมิติตาง  ๆ
ไมวาจะเปน ดานการพัฒนาระหวางประเทศ ดานสิทธิมนุษยชน 
หรือดานการพัฒนาชุมชน

The rule of law is one of the 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) of the 2030 Agenda for Sustainable Development. It also 
plays a role as an enabling factor to achieve the other goals of this 
development agenda. Views from leaders from different sectors will 
underline the linkage between the rule of law and sustainable 
development in wider perspectives such as in the field of international 
development, human rights and community development.

ดร. กิตติพงษ กิตยารักษ 
Dr. Kittipong Kittayarak 
Executive Director, Thailand Institute of Justice

ลุค สตีเฟน
Mr. Luc Stevens
UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in 
Thailand

เจเรมี ดักลาส
Mr. Jeremy Douglas
Regional Representative of the United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC) for Southeast Asia and the Pacific

หลักนิติธรรมกับมุมมองการพัฒนาระหวางประเทศ (The Rule 
of Law in International Development Perspective)
โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
Dr. Supachai Panitchpakdi
Former Secretary-General of the UN Conference on Trade and 
Development (UNCTAD)

หลักนิติธรรมกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอยางยั่งยืน
(The Rule of Law, Human Rights, and Sustainable 
Development)
โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ว�ทิต มันตาภรณ
Professor Vitit Muntarbhorn 
Professor Emeritus, Faculty of Law, Chulalongkorn University
UN Independent Expert on Protection against Violence and 
Discrimination Based on Sexual Oreintation and Gender Identity

หลักนิติธรรมกับการพัฒนาชุมชนไทย (The Rule of Law and 
Community Development in Thailand)
โดย ดร.รอยล จิตรดอน
Dr. Royal Chitradon
ผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร(สสนก.)
Director of Hydro and Agro Informatics Institute



พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ทรงดำรงตำแหนงทูตสันถวไมตร�ดานการสงเสร�มหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา

สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงานวาดวยยาเสพติด
และอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ 

Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Mahidol
UNODC Goodwill Ambassador on the Rule of Law and Criminal Justice for Southeast Asia

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของภาคสวนตางๆ ในการสงเสริม

หลักนิติธรรมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน   

ไดทรงมีสวนสำคัญในการผลักดันในเวทีตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง เวทีสหประชาชาติ เพ่ือสนับสนุนแนวทางการพัฒนา

 แบบองครวม ซ่ึงครอบคลุมมิติสำคัญในทุกๆ ดานซ่ึงรวมถึงหลักนิติธรรมและการเขาถึงความยุติธรรม มาอยางตอเน่ือง   

ในระหวางที่ทรงดำรงตำแหนงเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียและเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรไทย

ประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ไดทรงมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ในกรอบงาน 

ดานความยุติธรรมทางอาญา สงผลใหมีการพัฒนาและรับรองมาตรฐานระหวางประเทศฉบับใหมหลายฉบับ อีกท้ังยัง 

ทำใหกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานนโยบายทางอาญามีความเช่ือมโยงกับวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ

ในภาพรวมอยางแนบแนนมากย่ิงข้ึน โดยอาศัยความเช่ือมโยงกับหลักนิติธรรมเปนแนวคิดพ้ืนฐานสำคัญ   นอกจากน้ี 

นับตั ้งแตเดือนมกราคม 2560 เปนตนมา ยังทรงดำรงตำแหนงทูตสันถวไมตรีดานการสงเสริมหลักนิติธรรม 

และระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงานวาดวยยาเสพติด 

และอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Office on Drug and Crime - UNODC) โดยจะไดทรงปฏิบัติ 

หนาท่ีดังกลาว โดยมีสำนักงาน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟกเปนผูประสานงานหลัก  

และมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย หรือ TIJ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักสนับสนุนการปฏิบัตงิาน 

เพ่ือจะไดทรงสนับสนุนบทบาทและภารกิจของ UNODC ในการสรางความตระหนักรูและสงเสริมความรวมมือในระดับ

ภูมิภาค เพ่ือเสริมสรางหลักนิติธรรมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะเปาหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ของสหประชาชาติ



ว�ทยากร

นายลุค สตีเฟน - ผูประสานงานองคการสหประชาชาติประจำประเทศไทยและ
ผูแทนสำนักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจำประเทศไทย
Mr. Luc Stevens - United Nations Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in Thailand

นายเจเรมี ดักลาส มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานปองกันยาเสพติดและปราบปราม 
อาชญากรรม แหงสหประชาชาติ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิก ในสวนท่ีเก่ียวของกับการสงเสร�มหลักนิติธรรม ภัยคุกคาม 
ความมั่นคงที่มิใชทางทหาร การบังคับใชกฎหมาย ความยุติธรรมทางอาญา และความปลอดภัยจากยาเสพติด 
รวมท้ังเปนผูประสานงานใกลชิดกับประเทศจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต กอนเขารับตำแหนงในประเทศไทย นายเจเรมี ดักลาส 
เคยปฏิบัติงานเปนผูแทนสำนักงานปองกันยาเสพติดและอาชญากรรมประจำประเทศปากีสถานและมีประสบการณ
การทำงานในประเทศแคนาดา และแคร�บเบียน รวมท้ัง สำนักงานใหญ ณ กรุงเว�ยนนา ประเทศออสเตร�ย

นายลุค สตีเฟน เปนผูมีประสบการณการทำงานในดานการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการพัฒนา
ระหวางประเทศมาอยางยาวนาน โดยเร�่มตนทำงานใหแกองคการสหประชาชาติเปนครั้งแรกในประเทศซูดาน 
และตอมาไดประจำอยูในประเทศอิหราน ประเทศแทนซาเนีย รวมท้ังไดปฏิบัติหนาท่ี ณ กรุงเจนีวา ในหลายตำแหนง 
กอนหนาการเขารับตำแหนงในประเทศไทย นายลุค สตีเฟน ไดประจำอยูที่ประเทศจอรแดน ในตำแหนงผูจัดการ 
และผูแทนศูนยสนับสนุนของสำนักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยของสหประชาชาติในแอฟร�กาตะวันตก

นายเจเรมี ดักลาส -  ผูแทนสำนักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม แหงสหประชาชาติ 
ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟ�ก 
Mr. Jeremy Douglas - Regional Representative of the United Nations Office on Drugs and Crime 
for Southeast Asia and the Pacific

Her Royal Highness has continued to demonstrate a passion for mobilizing public interest and 
multilateral support for criminal justice reform, the rule of law and various other initiatives that are
relevant to the pursuit of the SDGs. At present, Her Royal Highness is the Provincial Chief Public 
Prosecutor attached to the Office of the Attorney General, Department of Narcotics Litigation. 
Previously, Her Royal Highness served as the Ambassador of Thailand to Austria, Permanent 
Representative to the United Nations Office in Vienna from 2013-14 and the Chair of the 21st Session 
of the United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) in 2012.

In recognition of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Mahidol’s significant role in international 
cooperation related to the rule of law and criminal justice, UNODC has appointed Her Royal Highness 
to represent UNODC as a Goodwill Ambassador on the Rule of Law and Criminal Justice for 
Southeast Asia.



สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย ปร�ญญาโทดานกฎหมายการคาและ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ จากมหาว�ทยาลัยคอรแนล ประเทศสหรัฐอเมร�กา นอกจากน้ี สำเร็จการศึกษาระดับปร�ญญาโท
ในสาขาว�ชานิติศาสตร จากมหาว�ทยาลัยฮารวารด (Harvard University) และระดับปร�ญญาเอกในสาขาว�ชา
นิติศาสตร จากมหาว�ทยาลัยสแตนฟอรด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมร�กา ดร. กิตติพงษ มีประสบการณ 
การทำงานดานกระบวนการยุติธรรมมายาวนานและมีบทบาทในการสงเสร�มหลักนิติธรรมและการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมมาโดยตลอด นอกจากน้ี ดร.กิตติพงษ เคยดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงยุติธรรม ระหวางป พ.ศ. 2551-2557 
กอนเขารับตำแหนงผูอำนวยการสถาบันเพ�อ่การยุติธรรมแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558
 

ดร. กิตติพงษ กิตยารักษ - ผูอำนวยการสถาบันเพ�่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย
Dr. Kittipong Kittayarak - Executive Director, Thailand Institute of Justice (TIJ)

จบการศึกษาระดับปร�ญญาตร�และปร�ญญาโทดานเศรษฐศาสตรและการพัฒนาจากประเทศเนเธอรแลนด
โดยทุนของธนาคารแหงประเทศไทย เร�่มตนการทำงานกับธนาคารแหงประเทศไทย ตั้งแตป 2517 โดยตำแหนง
สุดทายท่ีไดรับคือ ผูอำนวยการฝายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเง�น จากน้ันไดเขาดำรงตำแหนงทางการเมือง
ในตำแหนงรัฐมนตร�ชวยวาการกระทรวงการคลัง รองนายกรัฐมนตร�และรัฐมนตร�วาการกระทรวงพาณิชย จนในท่ีสุด
ไดกาวสูการรับตำแหนงสำคัญในองคการระหวางประเทศในตำแหนงผูอำนวยการการคาโลก ระหวางป พ.ศ. 2545-2548 
และเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) เปนระยะเวลา 2 สมัย ระหวางป 
พ.ศ. 2548-2556 นอกจากน้ียังมีผลงานทางว�ชาการ  ไดแก Globalization and Trade in the New Millennium 
(2001) และ China and WTO: Changing China Changing world trade (2002) 

ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์์ – อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา 
Dr. Supachai Panitchpakdi  - Former Secretary- General of the UN Conference on 
Trade and Development (UNCTAD) 

ศาสตราจารยกิตติคุณ ว�ทิตฯ เปนผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายระหวางประเทศและสิทธิมนุษยชน โดยปจจ�บัน 
ดำรงตำแหนงศาสตราจารยกิตติคุณ คณะนิติศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย ศาสตราจารยกิตติคุณ  ว�ทิตฯ 
ไดเคยทำงานใหกับองคการสหประชาชาติในตำแหนงที่สำคัญหลายตำแหนง  โดยไดเคยรวมเปนกรรมการ   
ตรวจสอบขอเท็จจร�งในประเทศซีเร�ยและโกดดิวัวร  ผู รายงานพ�เศษในดานสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ 
และผูรายงานพ�เศษดานการคาเด็ก คาประเวณีและส่ือลามกเด็ก เปนตน  ปจจ�บัน ศาสตราจารยกิตติคุณ ว�ทิตฯ 
ดำรงตำแหนงเปนผูเชี่ยวชาญอิสระสอบสวนการละเมิดตอกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ แหงองคการ
สหประชาชาติ  (UN Independent Expert on Protection against Violence and Discrimination Based 
on Sexual Oreintation and Gender Identity) 

จบการศึกษาระดับปร�ญญาตร�และโทดานคณิตศาสตรและปร�ญญาเอกดานว�ทยาการสารสนเทศจาก
ประเทศออสเตร�ย เปนผูมีประสบการณการทำงานในดานการบร�หารจัดการน้ำและการจัดการขอมูลสารสนเทศ  
ดำรงตำแหนงเปนผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร  กระทรวงว�ทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
และไดรับมอบหมายใหดำรงตำแหนงคณะกรรมการในดานการจัดการน้ำหลายแหง ไดแก  กรรมการบร�หาร 
จัดการน้ำและอุทกภัย กรรมการยุทธศาสตรเพ�อ่วางระบบการบร�หารจัดการทรัพยากรน้ำ นอกจากน้ี ยังเปนปร�กษา
ใหกับหลายหนวยงาน เชน กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และศูนยขอมูลทรัพยากรน้ำ 
แบบบูรณาการ จังหวัดระยอง เปนตน  

 
ศาสตราจารยกิตติคุณ ว�ทิต มันตาภรณ - อาจารยประจำคณะนิติศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
Professor Vitit Muntarbhorn - Professor Emeritus, Faculty of Law, Chulalongkorn University 

ดร. รอยล จิตรดอน  -  ผูอำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 
Dr. Royal Chitradon - Director of Hydro and Agro Informatics Institute
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