
“นวัตกรรมในการสร้างสังคมที่เป็นธรรม
ด้วยหลักนิติธรรม”
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ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 24 กรกฏำคม 2561



??? หลักนิติธรรม???



เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)

“Despite many successes, the poorest and 
most vulnerable people are being left behind.”

Source: The Millennium Development Goals Report 2015 by the United Nations



Lessons Learnt from MDGs

“Failure 
of 

the Rule 
of 

Law.”



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)



หลักนิติธรรมในวาระของโลก (Global Agenda)

หลักนิติธรรมในฐานะเป้าหมายท่ี 16.3 
“ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน”



Rule of Law as an 
Enabling Factor

Rule of Law as a Goal

16.3 Promote the rule of law
at the national and international 
levels and ensure equal access to 
justice for all

Rule of Law and SDGs



นิยามความหมายของ “หลักนิตธิรรม”



• Equality before the law
• All entities including the State and

government are accountable to law.
• The government has no arbitrary 

power

• The laws are in consistent with 
international human rights norms 
and standards.

• The laws protect human rights and
freedoms of all individuals. 

• The laws are clear, publicized, and 
just.

• The process of enacting, enforcing, 
and administrating laws is equal, 
public, fair, and accessible. 

ความหมาย “หลักนิตธิรรม” ในมุมมอง UN

United 
Nations

Supremacy of law

Protection of 
Human Rights 
and freedom

Due process



สร้าง “หลักนิติธรรม” ให้เป็น รูปธรรม
สามารถติดตามและวัดผลได้ 

เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา





กรอบแนวคิดว่าด้วย “หลักนิติธรรม”

รัฐบาลที่โปร่งใส (Open Government)

กฎหมายที่เป็นธรรม (Just Laws)

การตรวจสอบได้(Accountability)

กระบวนการจัดการความขัดแย้งที่การเข้าถึงได้และการเป็นกลาง
(Accessible & Impartial Dispute Resolution)



ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index)



สถานการณ์หลักนิติธรรมทั่วโลก (พ.ศ. 2560 -2561)

14

World Justice Project Rule of Law Index 2017–2018



20 ประเทศที่มีอันดับหลักนิติธรรมสูงสุด (พ.ศ. 2560 - 2561)



ประเทศไทยจากการจัดอันดับของ WJP

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560 - 2561



สถานการณ์ปญัหากฎหมายและ

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของไทย



สถานการณ์ปัญหากฎหมายของประเทศไทย





การปฏิรูปกฎหมาย

การปฏิรูปกฎหมายด้วย 
“Regulatory Guillotine”

การวิเคราะห์ผลกระทบ
ในการออกกฎหมาย (RIA)



สถานการณ์ปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย

คดีล้นศาล

นักโทษล้นคุก

กระท้าผิดซ้้า30%



ปัญหาความเหลื่อมล ้า

ที่มา: THEMOMENTUM



ปัญหาการคอรัปชั่น



ปัญหาส่ิงแวดล้อม



“หลกันิติธรรมเป็นพื้นฐานของสงัคมที่เปปน นธรรม

สงัคมที่เปปน นธรรมน าไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ย น”



Rule of 

Law

ก้าหนดนโยบายที่ดี น้านโยบายที่ดีไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

สร้างระบบตรวจสอบ
การใช้อ้านาจรัฐ

สร้างระบบราชการ                  
ที่สนองตอบความต้องการ               

ของประชาชน

ลดการคอรัปชั่น
แก้ปัญหาความขัดแย้ง

รักษาความสงบเรียบร้อย             
และความปลอดภัยให้สังคม

สร้างความน่าเชื่อถือศรัทธา
ในกฎหมายและหลักนิติธรรม



ECOSYSTEM
ของการสร้าง 

“หลักนิติธรรม”

สังคมที่กฎหมาย
เป็นใหญ่

ทุกคนเสมอภาค
ภายใต้กฎหมาย

กฎหมายเป็นธรรม
และทันสมัย

การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ 
ค้านึงถึงสิทธิพื้นฐานบุคคล

บุคลากรในกระบวนการ
เป็นกลางและเที่ยงธรรม

ประชาชนเชื่อถือกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม



Rule By Law Rule of Law

Rule of Law Rule of Lawyer



จากความส้าคัญของหลักนิติธรรมกับการพัฒนา...



The TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy







“เรื่องเก่า เราออกแบบใหม่”












