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The January 2018 TIJ International Forum is the fourth instalment of  
a continuing series of open discussions about regional approaches to and 
issues in mainstreaming the rule of law, the efficacy of these attempts 
and cases that embody the rule of law in action.  The goal is to use 
the concept of the rule of law as a lens to better understand complex 
socio-economic issues in order to establish a systematic framework to 
inform policy development. Leading academics, experts, emerging policy 
makers and various stakeholders will engage in dialogues and exchange 
views on their interpretation of the rule of law through a multitude 
of perspectives. At the January TIJ International Forum, the keynote 
addresses will provide insights into fundamental concepts such as the 
importance of the rule of law in realizing the global objectives enshrined 
in the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, the 
rule of law from a policy standpoint, and the linkages between the rule 
of law and civic engagement. 

This will be followed by panel discussions, featuring faculty members from 
the network of the Institute for Global Law and Policy at Harvard Law 
School (IGLP) and TIJ Fellows from the TIJ-IGLP Workshop for Emerging 
Leaders on the Rule of Law and Policy. These sessions will position the 
rule of law among salient social issues such as inequality and legal reform. 

The first panel on “The Rule of Law in Global Context” will examine how 
consensus on the importance of rule of law has not entailed consensus 
on its meaning. Societies have developed the rule of law in a variety of 
ways. The panellists will discuss the following questions:

• What are the most significant choices that have shaped the notion of  
 the rule of law?  

• In what ways can law be a tool – or an obstacle – to sound policy and  
 governance?  

• What happens with rule of law when institutions become tools for  
 political or economic interests?   

• The international community has actively promoted the rule of law  
 for more than twenty years – what are the most important lessons  
 that we have learned?

- TIJ Executive Programme on the Rule of Law and Development (RoLD) and  
 RoLD in Action (http://tijrold.org/) 

- TIJ-IGLP Workshops for Scholars and Emerging Leaders on the Rule of Law  
 and Policy
 (https://tijforum.org/)
 (http://iglp.law.harvard.edu/iglp-scholars-workshop/)

- TIJ Public Forums (https://tijpublicforum.org/20170717/index.php) 

TIJ INTERNATIONAL FORUM
ON THE RULE OF LAW AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
“Converging Perspectives from Global to Regional on the Rule of Law”
By Thailand Institute of Justice (TIJ)
12 January 2018
Dusit Thani Hotel, Bangkok Thailand

By providing stability and predictability, the rule of law serves as the cornerstone 
of the sustainable development agenda. The rule of law facilitates peaceful and 
productive engagement between different actors across societies. It helps guide 
states in fulfilling their role of public provision of goods and services, and ensures 
the well-being of their people. This in turn creates a conducive environment for the 
achievement of economic and social development goals. However, the relationship 
between the rule of law and socio-economic development must be tempered by 
an inclusive approach to growth in order to maintain cohesive communities that 
embrace a culture of lawfulness and believe in the fundamental value of the rule of 
law. Without it, vast segments of society will remain marginalized and vulnerable.

In order to realize the potential of the rule of law, it is essential to harness the minds 
and efforts of people across all facets of society, going beyond legal professionals 
and law-makers. Law-users, and those affected by the changes in the legal landscape, 
must be empowered to harness their individual strengths and take on a synergistic 
approach in driving change by creating a culture that respects and values the rule 
of law as both a means to achieve sustained, equitable and inclusive development, 
and an end goal in and of itself. 

One of TIJ’s core missions is to be on the rule of law area. In order to do so, TIJ 
remains committed to bringing together leaders from diverse backgrounds, from 
policymakers to the private sector and to the public, in order to engage in constructive 
discussions and to advocate for the rule of law through various formats. Some of 
the key initiatives include:
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The second panel on “Rule of Law: Regional Policy Initiatives” 
will be led by emerging leaders from the TIJ-IGLP Workshop 
on the Rule of Law and Policy. To mark the conclusion of the 
weeklong TIJ-IGLP Workshop, this session will provide an 
opportunity for selected emerging leaders to present rule 
of law-based solutions for public policy issues in different 
regional contexts, as well as an opportunity to take stock of 
lessons learned. 

The last panel discussion on “The Role of Law in Global 
Inequality” will explore the dilemma of why economic, 
political and cultural inequalities often seem intractable at 
the sites where policy is made even though policy-makers 
everywhere today are concerned about inequalities within 
and between nations.  When this happens, the inequality 
is often considered “structural”.  Discussion will focus on 
the possibility of unlocking this problem by attending more 
closely to the role of law (as opposed to the rule of law) and 
dissecting how the law may be implicated in the unequal 
distribution of resources and opportunities.

8.00 – 9.00am  Registration

9.00 – 9.30am Welcoming and Opening Remarks 
  “Rule of Law and Sustainable Development” 
  by Kittipong Kittayarak, Executive Director, 
  Thailand Institute of Justice 

9.30 – 10.30am Keynote Addresses (30 minutes each)
  “Rule of Law: Policy Perspectives” 
  by David Kennedy, Manley O. Hudson Professor of Law and  
  Faculty Director of the Institute for Global Law and Policy (IGLP) 
  at Harvard Law School

  “Rule of Law: Civic Perspectives” 
  by Valerie Hans, Professor of Law
  Cornell Law School

10.30 – 10.45am  Coffee Break

10.45am – 12.15pm  Panel I: “The Rule of Law in Global Context” 
  Jothie Rajah, Osama Siddique, Guenter Frankenberg, and
  Sundya Pahuja

12.15 – 13.30pm  Lunch

13.30 – 15.00pm Panel II: “Rule of Law: Regional Policy Initiatives” 
  Selected TIJ Emerging Leaders 

15.00 – 16.00pm Panel III: “The Role of Law in Global Inequality” 
  Vasuki Nesiah, Luis Eslava, Alvaro Santos, Jorge Esquirol, and 
  John Ohnesorge 

16.00 – 16.15pm  Rapporteur’s Summary 
  by Matti Joutsen, Special Advisor, 
  Thailand Institute of Justice
 
16.15 – 16.30pm Closing Remarks 
  by Kittipong Kittayarak, Executive Director, 
  Thailand Institute of Justice

TIJ International Forum on the Rule of Law and Sustainable Development 
“Converging Perspectives from Global to Regional on the Rule of Law”
Friday, January 12, 2018 at Dusit Thani Hotel
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เป็นที่ยอมรับในประชาคมโลกว่า หลักนิติธรรมถือเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัญ

ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อ 

ให้เกิดการพัฒนาทุกด้านที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงได้ โดยแนวทางการพัฒนาบน 

พื้นฐานที่มีหลักนิติธรรมจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์และสงบสุข

ระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคม รวมถึงเป็นกลไกที่จะทำาให้ภาครัฐสามารถบรรลุบทบาท

ในการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุม ทั่วถึง 

และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับได้อย่างเท่าเทียมกัน  หลักคิด

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมจะคำานึงถึง

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (inclusive approach)  

เพื่อดำารงไว้ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยสมาชิกในชุมชนตั้งมั่นอยู่ในวัฒนธรรม

การเคารพกติกาและเชื่อมั่นในคุณค่าพื้นฐานของหลักนิติธรรม ซึ่งรูปแบบการพัฒนา 

ดังกล่าว จะสามารถบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำาทางสังคมและความด้อยโอกาส 

ของกลุ่มเปราะบางในสังคมได้ดีอีกด้วย โดยสรุป การยึดหลักนิติธรรมในการพัฒนาจะ 

ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะนำาไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

ที่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้  การสร้างจิตสำานึกให้กับกลุ่มคนจากทุกภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจาก 

นักกฎหมายถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะก่อให้เกิดกระแสแห่งความตระหนักถึงความสำาคัญ

ของหลักนิติธรรม โดยสังคมควรให้ความสำาคัญและส่งเสริมให้ทั้งกลุ่มผู้ใช้กฎหมาย

และผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายสามารถที่จะทำางานร่วมกัน  

แลกเปลี่ยนทรรศนะ และดึงจุดแข็งของแต่ละคนมาเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง 

โดยขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเคารพกฏกติกา รวมทั้งการเคารพ 

ในคุณค่าของหลักนิติธรรม ทั้งในฐานะที่เป็นปัจจัยเอื้อเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

และเป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ในตัวเอง 

หนึ่งในพันธกิจหลักของ TIJ คือ การเป็นผู้นำาด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน 

หลักนิติธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ TIJ ดำาเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวได้อย่างประสบผลสำาเร็จ 

TIJ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางสำาหรับผู้นำาจากทุกภาคส่วน ผู้กำาหนดนโยบายจากทั้ง 

หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ

ประสบการณ์ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนแนวความคิดด้านหลักนิติธรรมผ่านการดำาเนินการ 

ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยสามารถสรุปการดำาเนินการที่สำาคัญได้ ดังนี้

  

- หลักสูตรอบรมสำาหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา 

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

 และโครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action) 

 (http://tijrold.org/)

- หลักสูตรอบรมนานาชาติระยะสั้นด้านหลักนิติธรรมสำาหรับนักวิชาการและผู้นำารุ่นใหม่  

 (TIJ-IGLP Workshop for Scholars and Emerging Leaders on the Rule of Law  

 and Policy) 

 (https://tijforum.org/) 

 (http://iglp.law.harvard.edu/iglp-scholars-workshop/) 

 

- เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development) 

 (https://tijpublicforum.org/20170717/index.php) 
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การเสวนาหัวข้อที่ 2 “Rule of Law: Regional Policy Initiatives” นำาทีมโดย

วิทยากรที่เป็นผู้นำารุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนหลักสูตรอบรมนานาชาติ

ระยะสั้นของ TIJ โดยในช่วงนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้วิทยากรได้แลกเปลี่ยนหารือ

กันถึงทางออกในเชิงกฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในบริบทของ 

ภูมิภาคที่แตกต่างกัน รวมถึงการวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรอบรมฯ  

ตลอดทั้งสัปดาห์

การเสวนาหัวข้อสุดท้าย “The Role of Law in Global Inequality” จะเป็นการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมยังคงเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขแม้ในพื้นที่ผู้กำาหนดนโยบายตระหนัก

ถึงปัญหาดังกล่าว โดยสิ่งนี้ส่งผลให้นักวิชาการต่างมีความเชื่อว่าปัญหาความ

เหลื่อมล้ำาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง การเสวนาในหัวข้อนี้จึงจะให้ความสำาคัญกับ

ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำาผ่านบทบาทหน้าที่ของกฎหมาย  

(Role of Law) รวมถึงการวิเคราะห์เจาะลึกถึงความเป็นไปได้ที่ตัวกฎหมายอาจ

ไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญต่อความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและโอกาส 

- อะไรคือปัจจัยที่สำาคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาแนวคิดหลักนิติธรรม
 
- กฎหมายสามารถนำาไปใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นความท้าทาย ต่อการวางแผนและ  
 ออกแบบนโยบายและวิธีการปกครองที่ดีได้อย่างไรบ้าง

- เมื่อสถาบันต่างๆ ถูกนำาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจให้กับ 
 คนกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง จะส่งผลอย่างไรกับหลักนิติธรรม 
 
- อะไรคือบทเรียนสำาคัญที่เราได้เรียนรู้จากการที่สังคมระหว่างประเทศได้สนับสนุนส่งเสริม 
 หลักนิติธรรมมานานกว่า 20 ปี 

โดยในเดือนมกราคม 2561 จะมีการจัดเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา

ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดกว้างสำาหรับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน และสาธารณชน 

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การนำาหลักนิติธรรมไปใช้ 

ในทางปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆ ประเด็นความท้าทายของการก่อให้เกิดกระแสแห่งการยอมรับ 

ความสำาคัญและประโยชน์ของหลักนิติธรรม รวมทั้งตัวอย่างความสำาเร็จในการนำาหลักนิติธรรม

ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประยุกต์ใช้หลักการและแนวความคิดของหลักนิติธรรม 

เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที ่

ซับซ้อนต่างๆ ให้กับสาธารณชน ซึ่งจะสามารถนำาไปสู่การวางกรอบแนวทางการแก้ปัญหา 

ที่เป็นระบบเพื่อนำาไปใช้ประกอบการพัฒนาและออกแบบนโยบายที่สอดคล้องต่อไป โดยเวทีสาธารณะ

นานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่จะจัดขึ้น จะมีการเชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ  

ผู้นำารุ่นใหม่ด้านการวางนโยบาย และผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนมาเป็นวิทยากรในการเสวนา

แลกเปลี่ยนแนวความคิดการตีความหลักนิติธรรมในมุมมองที่หลากหลาย โดยการจัดเวทีสาธารณะ

นานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในเดือนมกราคมนี้ จะมีการกล่าวปาฐกถา

นำาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดหลักที่สำาคัญเกี่ยวกับหลักนิติธรรม อาทิ

ความสำาคัญของหลักนิติธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ทำาให้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030  

แห่งสหประชาชาติซึ่งสะท้อนวัตถุประสงค์ร่วมกันของประเทศสมาชิกในประชาคมโลก 

ปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มุมมองของผู้วางนโยบายต่อหลักนิติธรรม และความเชื่อมโยงระหว่าง

หลักนิติธรรมและการมีส่วนร่วมของพลเมือง

ภายหลังจากที่การปาฐกถานำาเสร็จสิ้น จะเป็นการเสวนาแบบคณะซึ่งประกอบด้วยวิทยากรจาก 

เครือข่ายของสถาบัน Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร ์

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และผู้แทนหลักสูตรอบรมระยะสั้นนานาชาติ TIJ-IGLP Workshop for 

Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy โดยการเสวนาจะให้ความสำาคัญกับการ

เชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับปัญหาทางสังคมที่สำาคัญ เช่น ความเหลื่อมล้ำาในสังคม และการปฏิรูป

กฎหมาย เป็นต้น

การเสวนาหัวข้อที่ 1 “The Rule of Law in Global Context” จะเป็นการหารือแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ว่าเพราะเหตุใดการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ในเรื่อง 

ความสำาคัญของหลักนิติธรรมจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย โดยที่ผ่านมาหลักนิติธรรมได้รับการพัฒนา

ในหลากหลายรูปแบบ โดยการเสวนาในหัวข้อแรก ผู้เสวนาจะสนทนาในประเด็นคำาถามดังต่อไปนี้
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8.00 – 9.00น.	 ลงทะเบียน

9.00 – 9.30น.	 เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ	

	 หัวข้อ	“Rule	of	Law	and	Sustainable	Development”	

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
 ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

9.30 – 10.30น.	 ปาฐกถานำา	

	 หัวข้อ	“Rule	of	Law:	Policy	Perspectives”

 โดย David Kennedy, Manley O. Hudson Professor of Law and 
 FacultyDirector of the Institute for Global Law and Policy (IGLP) 
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

 หัวข้อ	“Rule	of	Law:	Civic	Perspectives”

 โดย Valerie Hans, Professor of Law คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล 

10.30 – 10.45น. 	 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45am – 12.15น.:		 เสวนาหัวข้อ	“The	Rule	of	Law	in	Context”	

 โดย Jothie Rajah, Osama Siddique, Guenter Frankenberg 
 และ Sundya Pahuja

12.15 – 13.30น.		 รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00น.	 เสวนาหัวข้อ	“Rule	of	Law:	Regional	Policy	Initiatives”		

 โดย กลุ่มผู้นำารุ่นใหม่จากหลักสูตรอบรมนานาชาติระยะสั้นด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย

15.00 – 16.00น.	 เสวนาหัวข้อ	“The	Role	of	Law	in	Global	Inequality”	

 โดย Vasuki Nesiah, Luis Eslava, Alvaro Santos, 
 Jorge Esquirol และ John Ohnesorge

16.00 – 16.15น.	 สรุปการเสวนา	

 โดย Matti Joutsen
 ที่ปรึกษาพิเศษ
 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

16.15 – 16.30น.	 กล่าวปิด	

 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
 ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

SPEAKERS

Kittipong Kittayarak has long been involved in judicial and criminal justice reform in 

Thailand. He has made substantial contributions to the improvement of the Thai judicial 

system through his roles in a number of national bodies. He has been known as one of 

the champions for the reform of the Thai criminal justice system towards due process 

and the rule of law, and for pioneering the implementation of the restorative justice 

and community justice programs in Thailand. In the area of peace and reconciliation, 

Kittipong was actively engaged in the National Reconciliation Committee, which 

focused its work on conflicts in the deep south of Thailand as well as the Truth for 

Reconciliation Commission of Thailand (TRCT). After completing his six-year term as 

the Permanent Secretary for Justice, in February 2015, he assumed a new role as the 

Executive Director of the Thailand Institute of Justice, a public organization working 

in the promotion, research and capacity-building activities in accordance with the 

justice-relates UN standards and norms. He holds J.S.D. from Stanford Law School, 

LL.M. from Harvard Law School, barrister-at-law from The Thai Bar Association, LL.M. 

from Cornell Law School, and LL.B. from Chulalongkorn University, Thailand. 

ดร.กิตติพงษ์ สำาเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจาก
นี้ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากมหา
วิทยาลัยคอร์แนล ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาเอกสาขา
นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำางานด้าน
กระบวนการยุติธรรมมาอย่างยาวนาน และมีบทบาทในการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ ดร.กิตติพงษ์ ยังเคยดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวง
ยุติธรรมระหว่างปี พ.ศ.2551-2557 ก่อนเข้ารับตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

Kittipong Kittayarak 
Executive Director  

Thailand Institute of Justice (TIJ)

ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.	กิตติพงษ์	กิตยารักษ์ 
ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย

David Kennedy is Manley O. Hudson Professor of Law and Faculty Director of the Institute 

for Global Law and Policy at Harvard Law School where he teaches international law, 

international economic policy, legal theory, law and development and European law 

since 1981. He holds a Ph.D. from the Fletcher School at Tufts University and a J.D. 

from Harvard. He is the author of numerous articles on international law and global 

governance. As a practicing lawyer and consultant, Professor Kennedy has worked 

on numerous international projects, both commercial and public, including work 

with various international organizations. He is past Chair and Member of the World 

Economic Forum’s Global Advisory Council on Global Governance. In 2011, he was 

appointed Foreign Advisor to Thailand’s Truth for Reconciliation Commission and now 

serves as a member of the Asian Peace and Reconciliation Commission. 

ดร. เคนเนดี้ ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันกฎหมายและนโยบายระดับโลก (Institute 
for Global Law and Policy) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยได้สอนในวิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีกฎหมาย และกฎหมายกับการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ดร. เคนเนดี ้
มีผลงานวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการตีพิมพ์จำานวนมาก โดยเป็นงานที ่
ผสมผสานทั้งวิธีการทางสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ 
และแนวทางเชิงนโยบาย นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการระหว่างประเทศทั้งของรัฐบาล 
องค์การสหประชาชาติ คณะกรรมาธิการยุโรป และภาคเอกชน ในปี พ.ศ.2554 ดร.เคนเนดี ้
ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ และค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง 
แห่งประเทศไทยและปัจจุบันยังเป็นสมาชิกของคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดอง 
แห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council) 

David Kennedy
Professor of Law and Faculty Director  

The Institute for Global Law and Policy 
Harvard Law School

ดร.	เดวิด	เคนเนดี้ 
ผู้อำานวยการสถาบันกฎหมายและ 
นโยบายระดับโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
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เวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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Alvaro Santos
Georgetown Law

Jorge Esquirol 
Florida International  
University

Vasuki Nesiah
New York University

Luis Eslava 
Kent Law School

Jothie Rajah
The American Bar Foundation  

Sundya Pahuja
Melbourne Law School

Osama Siddique 
Law and Research  
Policy Network 

Günter Frankenberg
Goethe-Universität Frankfurt  
am Main

John Ohnesorge 
University of Wisconsin

SPEAKERSSPEAKERS

Valerie Hans holds B.A. (Highest Honors) in Psychology from University of California 

at San Diego, M.A. in Social Psychology from University of Toronto, and Ph.D. in Social 

Psychology from University of Toronto. She conducts empirical studies of law and 

the courts, and is one of the nation's leading authorities on the jury system. Trained 

as a social scientist, she has carried out extensive research and lectured around the 

globe on juries and jury reforms as well as the uses of social science in law. 

She is the author or editor of many books and research articles. Current projects on 

the American jury include developing a new theory of damage awards, analyzing 

how jury service promotes civic engagement, examining the impact of race in tort 

decisions, and researching the jury’s role in death penalty cases. Prof. Hans is also 

studying the introduction of juries and other forms of citizen participation in other 

countries, including Argentina, Japan, Korea, Russia, Spain, and Taiwan. Prof. Hans 

is Co-President of the Society for Empirical Legal Studies.

ดร. ฮันส์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมสูงสุด) ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย แซนดีเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกด้านจิตวิทยาสังคมจากมหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ทำางานวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยว
กับกฎหมายและศาล และเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่อง
ระบบศาล นอกจากนี้ ยังได้เขียนหนังสือ ทำางานวิจัยและได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เพื่อให้การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับลูกขุนศาลและการปฏิรูประบบลูกขุนรวมถึงการใช้ประโยชน์
จากวิชาสังคมศาสตร์ในระบบกฎหมาย โดยงานวิจัยในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวกับระบบลูกขุนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะรวมถึงการศึกษาการพัฒนาทฤษฎีใหม่สำาหรับการพิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย 
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำาให้ระบบลูกขุนช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การตรวจสอบ 
ผลกระทบของชาติพันธุ์ต่อคำาพิพากษาของศาลในคดีละเมิด และการวิจัยถึงบทบาทลูกขุน 
ในคดีที่มีโทษประหารชีวิต โดยในปัจจุบัน ดร. ฮันส์ กำาลังศึกษาการริเริ่มการใช้ระบบลูกขุนและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบอื่นๆ ในต่างประเทศ อาทิ ประเทศอาร์เจนตินา ญี่ปุ่น 
เกาหลี รัสเซีย สเปน และไต้หวัน และยังเป็นประธานร่วมของ The Society for Empirical Legal 
Studies แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนลอีกด้วย

Valerie Hans 
Professor of Law 

Cornell Law School

ดร.	แวเลอรี่	ฮันส์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล

Matti Joutsen holds a Ph.D. in Criminal Law and is currently a special advisor to 

Thailand Institute of Justice. He is a former Director of the European Institute for 

Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI). He has long 

represented Finland at meetings of the United Nations, the Council of Europe and 

the European Union. He was the chief negotiator for Finland on the UN Convention 

against Transnational Organized Crime, the UN Convention against Corruption, and 

the mechanism for the review of implementation of the Corruption Convention. 

Joutsen has written some 200 articles, studies, and papers on crime prevention, 

criminal justice, comparative criminal law, and international cooperation.

ดร. จุทเซ่น ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันยุโรปเพื่อการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม 
(European Institution for Crime Prevention and Control - HEUNI) และผู้แทนประเทศ
ฟินแลนด์ในที่ประชุมสหประชาชาติ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าคณะ
เจรจาของฟินแลนด์ในเวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ดร.จุทเซ่น มีผลงานวิชาการในด้าน 
การป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา กฎหมายอาญาเปรียบเทียบและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศมากกว่าสองร้อยผลงาน

Matti Joutsen  
Director

Special Advisor
Thailand Institute of Justice

ดร.แมตตี้	จุทเซ่น
ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย

Panel I : The Rule of Law in Global Context

Panel ||I : The Role of Law in Global Inequality
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Contact for more information 

Thailand Institute of Justice (TIJ) 

GPF Building, 16th Floor

Witthayu Road, Pathum Wan  

Bangkok 10330, Thailand 

Tel:  +66-2-118-9400 

 Ext. 120, 203, 213

Email: support@tijforum.org 

www.tijforum.org

www.tijpublicforum.org

What happens with rule of law 
when institutions become tools 
for political or economic interests?  


