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  8.30 – 10.00 น.   ลงทะเบียน และรับประทานอาหารวาง

10.00 – 10.10 น.     ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ 
      ผูอำนวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรม แหงประเทศไทย กลาวรายงาน
10.10 – 10.15 น.    นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาวเปดการประชุม

10.15 – 11.00 น.   มุมมองวาดวย หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริของ
   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙  โดย
   Mr. Martin Hart-Hansen Deputy Resident Representative, United Nations 
   Development Programme (UNDP) in Thailand
   ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา
   Dr. Sandro Calvani, Senior Advisor on Strategic Planning, Mae Fah Luang
   Foundation (under Royal Patronage) , Bangkok, Thailand    
   ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี
   วาการกระทรวงการตางประเทศ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ-
   มหาวิทยาลัย
 
11.00 – 11.10 น.   ศาสตราจารยพิเศษ ดร. กิตติพงษ กิตยารักษ  
   ผูอำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย  กลาวนำความสำคัญการ
   ถอดบทเรียนดานหลักนิติธรรมกับการพัฒนา

11.10 – 12.30 น.   เสวนา คนอยูกับปาอยางยั่งยืนดวยหลักนิติธรรม: กรณีศึกษาจังหวัดนาน โดย
   นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมปาไม
   นายจักรพงษ มงคลคีรี อดีตผูใหญบานหวยปลาหลด 
   นายสำรวย ผัดผล นายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองจัง
   ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม รองผูอำนวยการ สํานักงานบริหารนโยบายของ
   นายกรัฐมนตรี
   ดำเนินรายการโดย นายสุนิตย เชรษฐา กรรมการผูจัดการ สถาบัน Change Fusion
   และรวมแลกเปลี่ยนความเห็น  

12.30 – 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

กำหนดการ
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13.30 – 14.00 น.                    กรณีศึกษา ทางออกการแกปญหาหนี้นอกระบบ: สถาบันการเงินชุมชน โดย              
    ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผูชวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

14.00 – 14.30 น.   Technology and Development: Appropriate Regulatory and Institutional
    Design โดย Mr. Ulrich Zachau Country Director for Southeast Asia, 
    The World Bank
 
14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารวาง
 
14.45 – 15.55 น.                 เสวนา การพัฒนาระบบหนี้ที่เปนธรรมในสังคมนิติธรรม โดย
    นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผูจัดการดานการพัฒนาความรู
    บริษัท ปาสาละ จำกัด
    พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ เลขานุการศูนยชวยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไมไดรับ
    ความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม
    ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจำกองผูชวยผูพิพากษา 
    ศาลฎีกา
    นายธิปไตร แสละวงศ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
    ดำเนินรายการโดย นายกอเขต จันทเลิศลักษณ  ผูอำนวยการสำนักขาว
     และ รักษาการผูอำนวยการสถานีโทรทัศน ThaiPBS 
    และรวมแลกเปลี่ยนความเห็น  
 
15.55 – 17.05 น.   เสวนา ทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีกาวกระโดดดวยหลักนิติธรรมและ Regulatory
    Sandbox โดย
    นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
    และที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
    ดร.พณชิต กิตติปญญางาม ผูอำนวยการฝายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาล
      อิเล็กทรอนิกส
    นพ.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
    กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
    นพ.เขตต ศรีประทักษ ประธานองคกรแพทย สถาบันโรคทรวงอก
    ดำเนินรายการโดย นายรณพงศ คำนวณทิพย กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิเวอรซัล
    มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด
    และรวมแลกเปลี่ยนความเห็น 
 
17.05 – 17.15 น.                  สรุปการเสวนา โดย ศาสตราจารยพิเศษ ดร. กิตติพงษ กิตยารักษ
    ผูอำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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กฎหมายเปนรากฐานของสังคมและเปนกลไกของการพัฒนา แตในหลายสถานการณการบังคับใชกฎหมายเพื่อให
เกิดความเปนธรรมและเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนอาจเปนสิ่งที่ทาทาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่มี
ความขัดแยงระหวางหลายปจจัย เชน ความขัดแยงระหวางความชอบดวยกฎหมายกับความจำเปนในการดำรงชีพ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี วิถีชีวิตของผูคน ผลประโยชนของชาติหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับคนบางกลุม  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ไดทรงพระราชทานศาสตรแหงการพัฒนาผานพระราชกรณียกิจมากกวา
4,300 โครงการ  ซึ่งโครงการในพระราชดำริดังกลาวไมเพียงแตจะกอผลเปนรูปธรรมในการพัฒนาสภาพชีวิต
และความเปนอยูของผูคน แตยังมีคุณคาในฐานะเปนศาสตรแหงการพัฒนา โดยมีนัยยะของความเปนธรรม 
หลักนิติธรรม ตลอดจนการพัฒนาอยางย่ังยืนสอดแทรกอยู การถอดบทเรียนจากแนวพระราชดำริยอมมีประโยชน
ตอการพัฒนาการใชกฎหมายใหเปนธรรม และเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในปจจุบัน 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) ไดจัดเวทีสาธารณะวาดวย
หลักนิติธรรมและการพัฒนา โดยเนนหัวขอ หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยศึกษาแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ผานมุมมองของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณในการทำงาน
ดานการพัฒนาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ และผานกรณีศึกษาของโครงการตามแนวทางพระราชดำริและ
แนวทางการพัฒนาจากฐานราก ที่สะทอนแงมุมของการบังคับใชกฎหมายในบางบริบทที่มีปจจัยของการพัฒนา
และความเปนธรรมในสังคมเขามาเปนองคประกอบ 

It is undeniable that the rule of law constitutes the foundation and is instrumental in developmentof all countries. There are, 
however, many critical issues facing law enforcement today. Supporting for the delivery of justice and sustainable development 
represents one of the major challenges. Making decisions amidst potentially conflicting developmental goals and concerns 
is especially very difficult. There may be situations where one could feel forced to make such choices, for example, between 
strict adherence to the law and other priorities, such as basic needs to sustain everyday life, technological advancement, 
preservation of traditional practices and ways of life, national interests, or the protection of the rights of specific groups of 
people.

Through more than 4,300 developmental projects under royal patronage, the late King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) 
graciously shared with the Thai people his insights on development. These royal initiatives have benefited millions of people 
across Thailand, and these projects have not only created access to education, economic opportunity, and healthcare and 
nutrition, but also have resulted in people’s empowerment. With the principles of fairness, rule of law, and sustainable 
development at heart, the royal initiatives can also be valued as being the manifestation of wisdom regarding development 
policy. Therefore, drawing lessons from such developmental projects would be beneficial for the use of law to promote 
justice and sustainable development.

The Thailand Institute of Justice (TIJ) therefore is honored to organize The 3     TIJ Public Forum on the Rule of Law and 
Sustainable Development under the topic entitled “The Rule of Law and Sustainable Development by Understanding the 
Legacy of H.M. King Bhumibol Adulyadej” The public forum will be attended by distinguished speakers that have extensive 
experience in national and international development. The speakers will discuss different perspectives on how the royal 
projects and his majesty’s development philosophy offer values on law enforcement in consideration of the development 
context and social justice.
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Perspectives on the Rule of Law and Development by Understanding the Legacy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
มุมมองวาดวยหลักนิติธรรมกับการพัฒนา โดยศึกษาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙

การถอดบทเรียนจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ที่สะทอนถึงหลักการของการใชหลักนิติธรรม 
เพื่อการพัฒนาและอำนวยประโยชนอยางยั่งยืนตอคนในพื้นที่และตอประเทศในภาพรวม โดยอาศัยหลักนิติธรรมนี้มีความเปนสากล
และสามารถกอใหเกิดประโยชนแกทุกสังคมไมเพียงเฉพาะตอประเทศไทย

ดร.ซานโดร คาลวานี
Dr. Sandro Calvani

ทางออกการแกปญหาหนี้นอกระบบ  : สถาบันการเงินชุมชน    
Informal Debt Management through Establishing Community-based Financial Institutions

นายมารติน ฮันเซน 
Mr. Martin Hart-Hansen 

นายอูลริค ซาเกา 
Mr. Ulrich Zachau

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
Dr. Kobsak Pootrakul

The Rule of Law and Development in Action 

การปฏิรูปหลักนิติธรรมอยางเปนรูปธรรม    
The Rule of Law and Development in Action:

คนอยูกับปาอยางยั่งยืนดวยหลักนิติธรรม: กรณีศึกษาจังหวัดนาน  
Sustainable Coexistence between Man and Forest through the lens of the Rule of Law: Case Study of Nan Province

 การพัฒนาระบบหนี้ที่เปนธรรมในสังคมนิติธรรม    
The Development of Fair Debt in a Rule of Law based Society

ทางเลือกสำหรับเทคโนโลยีกาวกระโดดดวยหลักนิติธรรมและ Regulatory Sandbox   
Regulatory Sandbox for Managing Disruptive Technologies

สถานการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยไดสะทอนใหเห็นถึงความทาทายในการใชกฎหมายเพื่ออำนวยประโยชนอยางเปนธรรมและการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน กรณีศึกษาทั้งสามนี้ แสดงใหเห็นวาแนวคิดและปรัชญาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ในการใชกฎหมายอยาง
เปนธรรมเพื่อประโยชนอันยั่งยืนของคนและตอการพัฒนาประเทศ ยังคงเปนหลักการที่สามารถนำมาใชเพื่อแกปญหาสังคมในปจจุบันได

Technology and Development : Appropriate Regulatory and Institutional Design 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร. กิตติพงษ กิตยารักษ
Professor Dr. Kittipong Kittayarak

นายชลธิศ สุรัสวดี
Mr. Chonlatid Suraswadi

หมอมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล 
ML. Dispanadda Diskul

นายสำรวย ผัดผล
Mr. Samruay Phadphon

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม
Dr. Buntoon Srethasirote

นายจักรพงษ มงคลคีรี
Mr. Jakkrapong Mongkolkiri

นายสุนิตย เชรษฐา
Mr. Sunit Shrestha

นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล
Ms. Sarinee Achavanuntakul

นายธิปไตร แสละวงศ
Mr. Tippatrai Saelawong

นายกอเขต จันทเลิศลักษณ
Mr. Korkhet Chantalertluk

พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ
Pol. Lt. Col. Wichai Suwanprasert

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ
Dr. Suntariya Muanpawong

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน
Mr. Weerasak Kowsurat

นพ.เขตต ศรีประทักษ
Dr. Kate Sripratak

นายรณพงศ คำนวณทิพย
Mr. Ronnapong Kamnuanthip

ดร.พณชิต กิตติปญญางาม
Dr. Panachit Kittipanyangam

นพ.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา
Dr. Prawit Leesatapornwongsa
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ดร. ประสาร ไตรรัตนวรกุล
Dr. Prasarn Trairatvorakul

ศาสตราจารยพิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
Professor Dr. Surakiart Sathirathai



กฎหมายเปนรากฐานของสังคมและเปนกลไกของการพัฒนา แตในหลายสถานการณการบังคับใชกฎหมายเพื่อให
เกิดความเปนธรรมและเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนอาจเปนสิ่งที่ทาทาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่มี
ความขัดแยงระหวางหลายปจจัย เชน ความขัดแยงระหวางความชอบดวยกฎหมายกับความจำเปนในการดำรงชีพ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี วิถีชีวิตของผูคน ผลประโยชนของชาติหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับคนบางกลุม  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ไดทรงพระราชทานศาสตรแหงการพัฒนาผานพระราชกรณียกิจมากกวา
4,300 โครงการ  ซึ่งโครงการในพระราชดำริดังกลาวไมเพียงแตจะกอผลเปนรูปธรรมในการพัฒนาสภาพชีวิต
และความเปนอยูของผูคน แตยังมีคุณคาในฐานะเปนศาสตรแหงการพัฒนา โดยมีนัยยะของความเปนธรรม 
หลักนิติธรรม ตลอดจนการพัฒนาอยางย่ังยืนสอดแทรกอยู การถอดบทเรียนจากแนวพระราชดำริยอมมีประโยชน
ตอการพัฒนาการใชกฎหมายใหเปนธรรม และเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในปจจุบัน 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) ไดจัดเวทีสาธารณะวาดวย
หลักนิติธรรมและการพัฒนา โดยเนนหัวขอ หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยศึกษาแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ผานมุมมองของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณในการทำงาน
ดานการพัฒนาทั้งในประเทศและระหวางประเทศ และผานกรณีศึกษาของโครงการตามแนวทางพระราชดำริและ
แนวทางการพัฒนาจากฐานราก ที่สะทอนแงมุมของการบังคับใชกฎหมายในบางบริบทที่มีปจจัยของการพัฒนา
และความเปนธรรมในสังคมเขามาเปนองคประกอบ 

It is undeniable that the rule of law constitutes the foundation and is instrumental in developmentof all countries. There are, 
however, many critical issues facing law enforcement today. Supporting for the delivery of justice and sustainable development 
represents one of the major challenges. Making decisions amidst potentially conflicting developmental goals and concerns 
is especially very difficult. There may be situations where one could feel forced to make such choices, for example, between 
strict adherence to the law and other priorities, such as basic needs to sustain everyday life, technological advancement, 
preservation of traditional practices and ways of life, national interests, or the protection of the rights of specific groups of 
people.

Through more than 4,300 developmental projects under royal patronage, the late King Bhumibol Adulyadej (Rama IX) 
graciously shared with the Thai people his insights on development. These royal initiatives have benefited millions of people 
across Thailand, and these projects have not only created access to education, economic opportunity, and healthcare and 
nutrition, but also have resulted in people’s empowerment. With the principles of fairness, rule of law, and sustainable 
development at heart, the royal initiatives can also be valued as being the manifestation of wisdom regarding development 
policy. Therefore, drawing lessons from such developmental projects would be beneficial for the use of law to promote 
justice and sustainable development.

The Thailand Institute of Justice (TIJ) therefore is honored to organize The 3     TIJ Public Forum on the Rule of Law and 
Sustainable Development under the topic entitled “The Rule of Law and Sustainable Development by Understanding the 
Legacy of H.M. King Bhumibol Adulyadej” The public forum will be attended by distinguished speakers that have extensive 
experience in national and international development. The speakers will discuss different perspectives on how the royal 
projects and his majesty’s development philosophy offer values on law enforcement in consideration of the development 
context and social justice.

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา

ทูตสันถวไมตรีดานการสงเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา 
สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

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 เพื่อสนับสนุนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ไดทรงมีสวนสําคัญในการผลักดันในเวทีตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเวทีสหประชาชาติ เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
แบบองครวม ซึ่งรวมถึงหลักนิติธรรมและการเขาถึงความยุติธรรมมาอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั่วถึงไปยังกลุม
เปราะบางในสังคมอีกทั้งยังทําใหกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานนโยบายทางอาญามีความเชื่อมโยงกับวาระ
การพัฒนาของสหประชาชาติในภาพรวมอยางแนบแนนมากย่ิงข้ึนโดยอาศัยความเช่ือมโยงกับหลักนิติธรรมเปนแนวคิด
พ้ืนฐานสําคัญ 

นับต้ังแตเดือนมกราคม 2560 เปนตนมายังทรงดํารงตําแหนงทูตสันถวไมตรีดานการสงเสริมหลักนิติธรรมและระบบงาน
ยุติธรรมทางอาญาสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตามคํากราบทูลเชิญของสํานักงานวาดวยยาเสพติด
และอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Office on Drug and Crime - UNODC) โดยจะไดทรงปฏิบัติ
หนาท่ีดังกลาว โดยมีสํานักงาน UNODC ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟกเปนผูประสานงานหลัก และมี
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย หรือ TIJ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อจะไดทรง
สนับสนุนบทบาทและภารกิจของ UNODC ในการสรางความตระหนักรูและสงเสริมความรวมมือในระดับภูมิภาค เพื่อ
เสริมสรางหลักนิติธรรมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ
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นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ  -  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
H.E. Suwaphan Tanyuvardhana  -  Minister of Justice

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  เร่ิมตนเขารับราชการในสังกัด
สำนักขาวกรองแหงชาติ ในป พ.ศ. 2519  และปฏิบัติราชการดานขาวกรองและความม่ันคงมาโดยตลอด
จนไดดำรงตำแหนงเปนผูอำนวยการสำนักขาวกรองแหงชาติ เม่ือป พ.ศ.2552  กอนจะไดรับการแตงต้ัง
ใหเปนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เม่ือเดือนสิงหาคม 2557 และปจจุบัน ดำรงตำแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรม 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร. สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย  -  อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ และอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Professor Dr. Surakiart Sathirathai - Former Minister of Foreign Affairs, Former Dean of the 
Faculty of Law, Chulalongkorn University

เคยดำรงตำแหนงรองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2548-2549) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
 (พ.ศ. 2544-2547) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2538-2539) รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม(รักษาการ) พ.ศ. 2549 และที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2531-2534) ปจจุบัน
ดำรงตำแหนงประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแหงเอเชีย (Asian Peace and 
Reconciliation Council - APRC) และ ประธานสมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงเอเชีย (Asian 
Society of International Law - AsianSIL) พ.ศ. 2557–2558 ทางดานวิชาการ ดร. สุรเกียรติ์ เคย
ดำรงตำแหนงคณบดี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535-2538 และในปจจุบันได
รับเชิญเปนอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยหลายแหง รวมทั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ฮารวารด และมีผลงานทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางประเทศและกฎหมาย
ระหวางประเทศซึ่งไดรับการตีพิมพลงวารสารทั้งในประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง มีผลงาน
เก่ียวของกับกฎหมายกับการพัฒนา เปนผูบรรยายในสถาบันตางๆ เชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 
สถาบันพระปกเกลา, TepCot เปนตน และเปนผูแสดงปาฐกถาทั้งในไทยและตางประเทศในหัวขอเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ การเมืองและการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียอยูเสมอ 

ไดรับพระราชทานทุนอานันทมหิดลเพ่ือศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกดานบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย
ฮารวารด ในระหวางป พ.ศ. 2553-2558 ทานดำรงตำแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยคนที่ 22 
ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายการเงิน และนโยบายระบบสถาบันการเงินของประเทศ
จนไดรับรางวัลสำคัญ อาทิ รางวัล Central Bank Governor of the Year for Asia จากวารสาร 
Emerging Markets ในเครือ Euromoney Group และรางวัลผูทำคุณประโยชนดีเดนดานทรัพยากรมนุษย
จากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเม่ือเดือนมิถุนายน 2560 นอกจากน้ี 
ยังเคยดำรงตำแหนงสำคัญในองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนหลายแหง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ปจจุบัน ทานมีตำแหนง
เปนกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และเปนที่ปรึกษาขององคกรธุรกิจและองคกรการกุศลหลายแหง

ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองผูแทน UNDP ประจำประเทศไทยในป พ.ศ. 2558 โดยกอนหนานี้ 
มีประสบการณการทำงานดานการพัฒนามากวา 15 ป มีความเช่ียวชาญในเร่ืองการฟนฟูภายหลังภัยพิบัติ 
และความขัดแยงในประเทศ การพัฒนาศักยภาพการบริหารและกลไกสถาบัน การบริหารโครงการ และ
การติดตามประเมินผล นอกจากนี้ เคยไดทำงานในดานการจัดการความเสี่ยงทางการเงินการคลังใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และมีประสบการณการทำงานรวมกับหนวยงานขององคการสหประชาชาติทั้ง 
UNDP และ UNICEF ในเอเชียใต ไดแก ประเทศเนปาล ภูฏาน อินเดีย และมัลดีฟส นายมารตินจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและโทในสาขาเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก

ดร. ประสาร ไตรรัตนวรกุล  -  กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา
Dr. Prasarn Trairatvorakul  -  Board Member, Thailand Sustainable Development Foundation

นายมารติน ฮันเซน  -  รองผูแทนโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจำประเทศไทย
Mr. Martin Hart-Hansen  -  UNDP Deputy Resident Representative, UNDP Thailand

วิทยากร
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วิทยากร
ดร.ซานโดร คาลวานี  -  ที่ปรึกษาอาวุโสดานการวางแผนเชิงกลยุทธ มูลนิธิแมฟาหลวงใน
พระบรมราชูปถัมภ
Dr. Sandro Calvani  -  Senior Advisor on Strategic Planning for the Mae Fah Luang Foundation 
(under Royal Patronage)

ศาสตราจารยพิเศษ ดร. กิตติพงษ กิตยารักษ  -  ผูอำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหง
ประเทศไทย
Professor Dr. Kittipong Kittayarak  -  Executive Director, Thailand Institute of Justice (TIJ)

เคยดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถาบันวิจัยอาชญากรรมและความยุติธรรมระหวางภูมิภาคแหง
สหประชาชาติ หรือ UNICRI (2550-2553) ดร.ซานโดร เปนผูมีประสบการณอยางยาวนานกับการทำงาน
กับสหประชาชาติและองคกรพัฒนาเอกชน โดยเคยดำรงตำแหนงผูอำนวยการ UNODC ประจำภูมิภาค
แคริบเบียน ประเทศโบลิเวียและประเทศโคลอมเบีย และเคยทำงานในประเทศตางๆ ท่ัวโลกกวา 135 ประเทศ
มีความเชี่ยวชาญและความสนใจในประเด็นการพัฒนาในหลายดาน ไดแก การใหความชวยเหลือทาง
มนุษยธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการความขัดแยงและความมั่นคงมนุษย  และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพทั้งหนังสือกวา 20 เลมและบทความในประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเปน
จำนวนมาก นอกจากน้ียังไดรับเชิญใหเปนอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยช้ันนำหลายแหง อาทิ มหาวิทยาลัย
ฮารวารด มหาวิทยาลัยโคโลราโด และมหาวิทยาลัยแคมบริจด ดร.ซานโดร จบการศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกดานวิทยาศาสตรชีวภาพจากมหาวิทยาลัยเจนัว ประเทศอิตาลี และเคยดำรงตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยดังกลาว

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาโทดานกฎหมาย
การคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ จากมหาวิทยาลัยคอรแนล และปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยฮารวารด และระดับปริญญาเอกในสาขาวิชานิติศาสตร จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดรับโปรดเกลาฯแตงต้ังเปนศาสตราจารยพิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 26 สิงหาคม 2559  ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ มีประสบการณการ
ทำงานดานกระบวนการยุติธรรมมายาวนานและมีบทบาทในการสงเสริมหลักนิติธรรมและการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด นอกจากน้ี ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ เคยดำรงตำแหนงปลัดกระทรวง
ยุติธรรมระหวางป พ.ศ. 2551-2557 กอนเขารับตำแหนงผูอำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558

ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล  -  ผูชวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจการเงิน 
Dr. Kobsak Pootrakool  -  Vice Minister Attached to the Office of the Prime Minister 
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานมหภาค การเงิน การธนาคาร และตลาดทุน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา ดานคณิตศาสตร 
และเศรษฐศาสตร โดยไดรับทุนการศึกษาจากธนาคารแหงประเทศไทยและระดับปริญญาเอกจาก 
Massachusetts Institute of Technology ดานเศรษฐศาสตรมหภาคและเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
เคยดำรงตำแหนงสำคัญตางๆ เชน ผูบริหารสวนกลยุทธนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคาร
แหงประเทศไทย ผูชวยผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูชวยผูจัดการใหญธนาคารกรุงเทพ 
ปจจุบันดำรงตำแหนงผูชวยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ

นายอูลริค ซาเกา  -  ผูอำนวยการธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
Mr. Ulrich Zachau  -  World Bank Country Director for Southeast Asia
เริ่มทำงานกับธนาคารโลกตั้งแต ป พ.ศ. 2531  โดยเคยดำรงตำแหนงผูอำนวยการดานยุทธศาสตรและ
ปฏิบัติการในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน (2546-2550) และเปนผูอำนวยการธนาคารโลกประจำ
ประเทศตุรกี (2550-2554) นายอูลริค ไดเร่ิมงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก ต้ังแตป พ.ศ. 2555 
โดยดำรงตำแหนง ผูอำนวยการดานยุทธศาสตรและปฏิบัติการโครงการ (2555-2556) และรักษาการ
ผูอำนวยการประจำหมูเกาะแปซิฟก (2555) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกดานเศรษฐศาสตรจาก
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ โดยกอนเขาทำงานกับธนาคารโลกเคยทำงานใหกับบริษัท 
McKinsey & Co และเปนอาจารยสอนเศรษฐศาสตรที่มหาวิทยาลัยบอนน ประเทศเยอรมนี 
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นายชลธิศ สุรัสวดี  -  อธิบดีกรมปาไม
Mr. Chonlatid Suraswadi  -  Director General, Royal Forest Department
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกจากน้ี 
ยังไดรับทุน ก.พ. ไปศึกษาตอในหลักสูตร Natural Resource Management and Forest Conservation 
จาก Bangor University ประเทศอังกฤษ ในดานการทำงาน เมื่อป พ.ศ. 2551 เคยดำรงตำแหนงรอง
อธิบดีกรมปาไม  และในป พ.ศ. 2557 ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และไดรับ
การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไมตั้งแตป พ.ศ. 2558 ถึงปจจุบัน

นายจักรพงษ มงคลคีรีี  -  อดีตผูใหญบานหวยปลาหลด  
Mr. Jakkapong Mongkhonkeeree  -  Village Headman of Huay-Pra-lod Village

เปนหน่ึงในผูนำชุมชนซ่ึงผลักดันให “ชาวเขา” อยูรวมกับปาไดดวยความย่ังยืนทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม 
โดยเนนการสรางหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑการเกษตรจากกระบวนการผลิตแบบวนเกษตรที่ยั่งยืน
เชน เมล็ดกาแฟอินทรียท่ีปลูกรวมกับไมปา เปนตน โดยมีชุมชนมูเซอเปนเจาของกิจการท้ังหมดและยังใช
องคความรูชวยผลักดันใหเกิดการพัฒนากลไกตลาดและการคาเพ่ือสรางรายไดอยางตอเน่ืองใหกับชุมชน 
จนทำใหตลาดดอยมูเซอเติบโตเปนตลาดระดับภูมิภาค นอกจากนี้ คุณจักรพงษยังกอตั้งสหกรณของ
ชุมชนชาติพันธุและตลาดขายปลีก เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผลิตภัณฑของชุมชนชาติพันธุอีกดวย

นายสำรวย ผัดผล  -  นายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองจัง
Mr. Samruay Phadphon  -  Chief Executive of the Subdistrict, Government Office in 
Mueang Chang, Nan Province
เกิดในครอบครัวชาวนาและมีบิดาที่นอกจากจะเปนชาวนาแลวยังเปนหมอพื้นบานที่ชวยรักษาโรค และ
ทําคลอดใหกับพี่นองในละแวกหมูบานตําบล ตอมา คุณสํารวยเขารับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ดาน เกษตรกรรมทั่วไป วิทยาเขตเกษตรนาน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปศาสตร และระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม และ
กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปจจุบัน ทําหนาท่ีประธาน
กรรมการมูลนิธิฮักเมืองนาน และเปนประธานสันนิบาตมูลนิธิแหงประเทศไทย จังหวัดนาน ซึ่งมีสมาชิก
รวมกันกวา 40 มูลนิธิในจังหวัดนาน พรอมกันน้ียังเปนผูอํานวยการศูนยการเรียนรูโจโก ซ่ึงเปนเครือขาย
การเรียนรูใหกับกลุมโรงเรียนชาวนาภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล   -  กรรมการผูจัดการดานการพัฒนาความรู บริษัท ปาสาละ จำกัด 
Ms. Sarinee Achavanuntakul  -  Managing Director on Knowledge Management of Sal Forest  
Co.,Ltd
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ปริญญาโทดานบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณการทำงาน
ภาคการเงินกวา 8 ป โดยทำงานใหกับธนาคารดอยซ สาขาฮองกง และธนาคารไทยพาณิชย กอนจะ
เปล่ียนเสนทางมาทำงานเขียนและงานแปลอยางเต็มตัว ปจจุบันเปนนักเขียนและนักวิชาการอิสระ รวมท้ัง
อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีผลงานแปลและงานเขียนรวมกันกวา 40 เลมในประเด็นที่
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเมือง นอกจากนี้ยังเปนคณะบรรณาธิการสำนักพิมพโอเพนเวิลด เปนผูรวม
กอตั้งสำนักขาวออนไลนไทยพับลิกา และสำนักพิมพชายขอบ
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นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน   -  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และที่ปรึกษา
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
Mr. Weerasak Kowsurat  -  Former Minister of Tourism and Sport,  Advisory Board to Electronic
Transactions Development Agency (Public Organization)
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดานกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐ-
อเมริกา มีประสบการณยาวนานทางการเมือง โดยเคยดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และตำแหนงทางการเมือง
ท่ีสำคัญอีกหลายตำแหนง ปจจุบันดำรงตำแหนงประธานกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน) ประธานกรรมการองคการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางย่ังยืน (องคการ-
มหาชน) และที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
 

ดร.พณชิต กิตติปญญางาม   -  ผูอำนวยการฝายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
Dr. Panachit Kittipanyangam  -  Director, Innovations Department, Electronic Government
 Agency 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกดานวิทยาการคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร ประเทศ
อังกฤษ มีประสบการณดานการพัฒนา Digital platform และกลยุทธทางการตลาดใหกับองคกรธุรกิจ 
โดยเคยทำงานเปนผูชวยผูอำนวยการฝายนวัตกรรม บริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จำกัด ปจจุบันดำรง
ตำแหนงท่ีปรึกษาใหกับคณะอนุกรรมการดานอุตสาหกรรม สภานิติบัญญัติแหงชาติ และเปนหน่ึงในคณะ
อนุกรรมการดานนวัตกรรมการบริการขอมูลและวิทยาการสารสนเทศ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ นอกจากน้ียังไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในประเด็นนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิสาหกิจ
เริ่มตนใหกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานเอกชนหลายแหง  
 
นพ.ประวิทย ลี่สถาพรวงศา  -  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
Dr. Prawit Leestapornwonsa  -  Board Member of National Broadcasting and Telecommunications
Commission
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดานสาธารณสุขศาสตร สถาบันเวชศาสตรเขตรอน ประเทศเบลเยี่ยม 
มีความเชี่ยวชาญในดานเวชศาสตรปองกันและเวชศาสตรครอบครัว เคยดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
โรงพยาบาลหลายแหง นอกจากน้ียังเคยดำรงตำแหนงประธานชมรมแพทยชนบท เลขาธิการคณะกรรมการ
ประสานงานองคกรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผูบริโภค และอนุกรรมการ
สิทธิมนุษยชนในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
 

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ   -  ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจำกองผูชวยผูพิพากษา ศาลฎีกา
Dr. (Ph.D.) Suntariya Muanpawong -  Research Judge, The Supreme Court
ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขานิติศาสตร จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (เกียรตินิยมดี) จาก University of Münster 
ประเทศเยอรมนี 
 

นายรณพงศ คำนวณทิพย  -  กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิเวอรซัล มิวสิค จำกัด (ประเทศไทย)
Mr. Ronnapong Kamnuanthip - Managing Director of the Universal Music (Thailand) Ltd.

นายรณพงศ คำนวณทิพย สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยไดเปนนิสิตแลกเปลี่ยน ณ J.L. Kellogg School of 
Management, Northwestern University รัฐอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ   -  เลขานุการศูนยชวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไมไดรับความ
เปนธรรม กระทรวงยุติธรรม
Pol. Lt. Col. Wichai Suwanprasert  -  Secretary of the Legal Aid Center for Debtors and Victims
 of Injustice, Ministry of Justice

พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขานิติศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

นายกอเขต จันทเลิศลักษณ  -  ผูอำนวยการสำนักขาวและรักษาการผูอำนวยการสถานีโทรทัศน 
Thai PBS
Mr. Korkhet Chantalertluk  -  Associate Director of the Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)
นายกอเขต จันทเลิศลักษณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร สาขาวารสารศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

นายสุนิตย เชรษฐา  -  กรรมการผูจัดการ สถาบัน Change Fusion
Mr. Sunit Shrestha  -  Founder & Managing Director of Change Fusion
นายสุนิตย เชรษฐา สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นายธิปไตร แสละวงศ  -  นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
Mr. Tippatrai Saelawong  -  Senior Researcher of Thailand Development Researcher Institute 
(TDRI)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศและการเงิน จาก Toulouse School of 
Economics, Toulouse Capitole University เมืองตูลูส ฝร่ังเศส และระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร 
นโยบายสาธารณะและการพัฒนา จาก Toulouse School of Economics, Toulouse 1 Capitole 
University เมืองตูลูส ฝรั่งเศส

นพ.เขตต ศรีประทักษ  -  ประธานองคกรแพทย สถาบันโรคทรวงอก
Dr. Khate Sripratak  -  MD.  President of Medical Staff Organization, Central Chest Institute 
of Thailand

สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และแพทยเฉพาะทาง
โรคหัวใจ และหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับทุนรัฐบาล
ไปศึกษาตอ สหราชอาณาจักร ณ Southampton University Hospital ปจจุบันดำรงตำแหนง ประธาน
องคกรแพทย สถาบันโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสุข

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม  -  รองผูอำนวยการ สํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
Mr. Buntoon Srethasirote  -  Deputy Director of Prime Minister’s Delivery Unit 
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรทางทะเล และปริญญาโท 
สหสาขาวิชาวิทยาศาสตรสภาวะแวดลอม  รวมทั้ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร 
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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www.tijthailand.org

Thailand Institute of Justice (Public Organization)

“...กฎหมายนั้นไมใชตัวความยุติธรรม
เปนแตเพียงเครื่องมืออยางหนึ่ง สำหรับใชในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเทานั้น

การใชกฎหมายจึงตองมุงหมายใชเพื่อรักษาความยุติธรรมไมใชเพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง
และการรักษาความยุติธรรมในแผนดิน ก็มิไดมีวงแคบอยูเพียงแคขอบเขตของกฎหมาย

หากตองขยายออกไปใหถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงดวย...”

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

พระราชทานแกผูสอบไลไดวิชาความรูชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 33
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2524 ณ อาคารใหม สวนอัมพร


