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เอกสารแนวคิด 

เวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

“ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค” 

โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) 

12 มกราคม 2561 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 
 

เป็นที่ยอมรับในประชาคมโลกว่า หลักนิติธรรมถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญของวาระการ

พัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมที่จะเอ้ือให้เกิดการพัฒนาทุกด้านที่มี

เสถียรภาพและความมั่นคงได้ โดยแนวทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานที่มีหลักนิติธรรมจะช่วยกระตุ้นให้

เกิดการมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์และสงบสุขระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคม รวมถึงเป็นกลไกท่ีจะท าให้

ภาครัฐสามารถบรรลุบทบาทในการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่

ครอบคลุม ทั่วถึง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับได้อย่างเท่าเทียมกัน  หลัก

คิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม จะค านึงถึงกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (inclusive approach) เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันโดยสมาชิกในชุมชนตั้งมั่นอยู่ในวัฒนธรรมการเคารพกติกาและเชื่อมั่นในคุณค่า

พ้ืนฐานของหลักนิติธรรม ซึ่งรูปแบบการพัฒนาดังกล่าวจะสามารถบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง

สังคมและความด้อยโอกาสของกลุ่มเปราะบางในสังคมได้ดีอีกด้วย โดยสรุป การยึดหลักนิติธรรมใน

การพัฒนาจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะน าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่

สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างยั่งยืน 

 

นอกจากนี้  การสร้างจิตส านึกให้กับกลุ่มคนจากทุกภาคส่วนในสังคมนอกเหนือจากนักกฎหมายถือ

เป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดกระแสแห่งความตระหนักถึงความส าคัญของหลักนิติธรรม โดยสังคม

ควรให้ความส าคัญและส่งเสริมให้ทั้งกลุ่มผู้ใช้กฎหมายและผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง

กฎหมายสามารถที่จะท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนทรรศนะ และดึงจุดแข็งของแต่ละคนมาเป็นพลังแห่ง

การเปลี่ยนแปลง โดยขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเคารพกฏกติกา รวมทั้งการ

เคารพในคุณค่าของหลักนิติธรรม ทั้งในฐานะที่เป็นปัจจัยเอ้ือเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็น

เป้าหมายที่พึงประสงค์ในตัวเอง  

 

หนึ่งในพันธกิจหลักของ TIJ คือ การเป็นผู้น าด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม ทั้งนี้ 

เพ่ือให้ TIJ ด าเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวได้อย่างประสบผลส าเร็จ TIJ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลาง
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ส าหรับผู้น าจากทุกภาคส่วน ผู้ก าหนดนโยบายจากทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนแนวความคิดด้านหลักนิติธรรม

ผ่านการด าเนินการในรูปแบบที่หลากหลาย โดยสามารถสรุปการด าเนินการที่ส าคัญได้ ดังนี้ 

- หลักสูตรอบรมส าหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา  

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

และโครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action)  

(http//:tijrold.org/)  

- หลักสูตรอบรมนานาชาติระยะสั้นด้านหลักนิติธรรมส าหรับนักวิชาการและผู้น ารุ่น

ใหม่ (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)  

 

โดยในเดือนมกราคม 2561 จะมีการจัดเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา
ที่ย่ังยืน ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดกว้างส าหรับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน และสาธารณชนเพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การน าหลักนิติธรรมไปใช้ในทางปฏิบัติในพ้ืนที่
ต่างๆ ประเด็นความท้าทายของการก่อให้เกิดกระแสแห่งการยอมรับความส าคัญและประโยชน์ของ
หลักนิติธรรม รวมทั้งตัวอย่างความส าเร็จในการน าหลักนิติธรรมไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเวที
สาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ประยุกต์ใช้หลักการและแนวความคิดของหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อนต่างๆ ให้กับสาธารณชน ซึ่งจะสามารถ
น าไปสู่การวางกรอบแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นระบบเพ่ือน าไปใช้ประกอบการพัฒนาและออกแบบ
นโยบายที่สอดคล้องต่อไป โดยเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่จะจัดขึ้น 
จะมีการเชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้น ารุ่นใหม่ด้านการวางนโยบาย และผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาค
ส่วนมาเป็นวิทยากรในการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวความคิดการตีความหลักนิติธรรมในมุมมองที่
หลากหลาย โดยการจัดเวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในเดือน
มกราคมนี้ จะมีการกล่าวปาฐกถาน าเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดหลักที่ส าคัญ
เกี่ยวกับหลักนิติธรรม อาทิ ความส าคัญของหลักนิติธรรมในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ท าให้วาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 แห่งสหประชาชาติซึ่งสะท้อนวัตถุประสงค์ร่วมกันของประเทศสมาชิกใน
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ประชาคมโลกปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มุมมองของผู้วางนโยบายต่อหลักนิติธรรม และความ
เชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
 
ภายหลังจากที่การปาฐกถาน าเสร็จสิ้น จะเป็นการเสวนาแบบคณะซึ่งประกอบด้วยวิทยากรจาก
เครือข่ ายของสถาบั น  Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่ งคณ ะนิ ติ ศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และผู้แทนหลักสูตรอบรมระยะสั้นนานาชาติ TIJ-IGLP Workshop for 
Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy โดยการเสวนาจะให้ความส าคัญกับการ
เชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับปัญหาทางสังคมที่ส าคัญ เช่น ความเหลื่อมล้ าในสังคม และการปฏิรูป
กฎหมาย เป็นต้น 
 
การเสวนาหัวข้อที่ 1 “The Rule of Law in Global Context” จะเป็นการหารือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ว่าเพราะเหตุใดการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ในเรื่อง
ความส าคัญของหลักนิติธรรมจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย โดยที่ผ่านมาหลักนิติธรรมได้รับการพัฒนา
ในหลากหลายรูปแบบ โดยการเสวนาในหัวข้อแรก ผู้เสวนาจะสนทนาในประเด็นค าถามดังต่อไปนี้ 

- อะไรคือปัจจัยทีส่ าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาแนวคิดหลักนิติธรรม 
- กฎหมายสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือ หรือเป็นความท้าทายต่อการวางแผนและ

ออกแบบนโยบายและวิธีการปกครองทีดี่ได้อย่างไรบ้าง 
- เมื่อสถาบันถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจให้กับคนกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่ง จะส่งผลอย่างไรกับหลักนิติธรรม 
- อะไรคือบทเรียนส าคัญที่เราได้เรียนรู้จากการที่สังคมระหว่างประเทศได้สนับสนุน

ส่งเสริมหลักนิติธรรมมานานกว่า 20 ปี  
 

การเสวนาหัวข้อที่ 2 “Rule of Law: Regional Policy Initiatives” น าทีมโดยวิทยากรที่เป็น
ผู้น ารุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนจากหลักสูตรอบรมนานาชาติระยะสั้นของ TIJ โดยในช่วงนี้
จะเป็นการเปิดโอกาสให้วิทยากรได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงทางออกในเชิงกฎหมายในประเด็น
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในบริบทของภูมิภาคที่แตกต่างกัน รวมถึงการวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
หลักสูตรอบรมฯ มาตลอดท้ังสัปดาห์ 
 

การเสวนาหั วข้อสุดท้ าย “The Role of Law in Global Inequality”  จะเป็ นการพูดคุย
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมยังคงเป็น
ปัญหาที่ยากจะแก้ไขแม้ในพ้ืนที่ผู้ก าหนดนโยบายตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยสิ่งนี้ส่งผลให้
นักวิชาการต่างมีความเชื่อว่าปัญหาความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง การเสวนาในหัวข้อนี้จึง
จะให้ความส าคัญกับความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าผ่านบทบาทหน้าที่ของกฎหมาย 
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(Role of Law) รวมถึงการวิเคราะห์เจาะลึกถึงความเป็นไปได้ที่ตัวกฎหมายอาจไม่ได้ส่งผลอย่างมี
นัยส าคัญต่อความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและโอกาส  
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ก าหนดการการประชุม 
เวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

“ผสานมุมมองหลักนิติธรรมจากสากลสู่การพัฒนาในภูมิภาค” 
โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) 

12 มกราคม 2561 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 
  

8.00 – 9.00 น.   ลงทะเบียน 
 
9.00 – 9.30 น.  เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ  

หัวข้อ “Rule of Law and Sustainable Development”  
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

 
9.30 – 10.30 น.  ปาฐกถาน า  

หัวข้อ “Rule of Law: Policy Perspectives” 
โดย David Kennedy, Manley O. Hudson Professor of Law and  
Faculty Director of the Institute for Global Law and Policy 
(IGLP) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
หัวข้อ “Rule of Law: Civic Perspectives” 
โดย Valerie Hans, Professor of Law คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์
แนล  

 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 
10.45 – 12.15 น. เสวนาหัวข้อ “The Rule of Law in Global Context”  

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

12.15 – 13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.30 – 15.00 น.  เสวนาหัวข้อ “Rule of Law: Regional Policy Initiatives”  

โดย กลุ่มผู้น ารุ่นใหม่จากหลักสูตรอบรมนานาชาติระยะสั้นด้าน 
หลักนิติธรรมและนโยบาย 
 

15.00 – 16.00 น.  เสวนาหัวข้อ “The Role of Law in Global Inequality”  
โดย Vasuki Nesiah, Luis Eslava, Alvaro Santos, Jorge Esquirol และ John 
Ohnesorge 
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16.00 – 16.15 น. สรุปการเสวนา โดย Matti Joutsen ที่ปรึกษาพิเศษ 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

 
16.15 – 16.30 น. กล่าวปิด โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  

ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 


