


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ที่ผ่านมา ภารกิจสำาคัญของสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ) ประการหนึ่ง ก็คือการส่งเสริม
มาตรฐานสหประชาชาติและขับเคลื่อนประเด็นสำาคัญ
ต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ ปีนี้ TIJ ก็ได้ดำาเนินงาน
อย่างเข้มข้นตั้งแต่ต้นปี โดยเน้นย้ำาถึงความต่อเนื่องใน 
การสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมด้วยมิติการพัฒนา  
(Development-led Crime Prevention) ท่ีพระเจ้า 
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับแรงบันดาล 
พระทัยมาจากแนวการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ในฐานะท่ีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีของสำานักงานป้องกันยาเสพติด 
และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Office on Drugs and Crime – UNODC)  
ด้านหลักนิติธรรมสำาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษของ TIJ 
พระองค์ได้ทำางานร่วมกับรัฐบาลไทย TIJ และ UNODC 
ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ก า ร พั ฒ น า ที่ ย่ั ง ยื น ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ   
และระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา  
UNODC ได้ร่วมกับ TIJ จัดการศึกษาดูงานและสัมมนา
วิชาการ “เสริมพลังแก่ชุมชนและสตรีกลุ่มเปราะบาง  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นองค์ประธานและได้เชิญ
คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงจาก 
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม  
โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำาเสนอถึงผลสัมฤทธ์ิของการ 
ใช้แนวทางการพัฒนานำาเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ตลอดจน 
ศึกษาดูงานการอนุวัติข้อกำาหนดกรุงเทพที่ทัณฑสถาน 
หญิงเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเรือนจำา โดยให้ 

ความสำาคัญกับความแตกต่างทางเพศภาวะ รวมท้ังการ
ทำาให้เรือนจำามีกระบวนการท่ีช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้ต้องขัง
เพื่อคืนคนดีสู่สังคม 

นอกจากนี้ TIJ ยังได้ดำาเนินภารกิจส่งเสริมและ
สนับสนุนหลักนิติธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เป็นปี
ที่ 2 ที่ได้ร่วมกับสถาบัน Institute of Global Law and  
Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
และเมื่อวันที่ 7-11 มกราคม 2561 ได้มีการฝึกอบรมใน
หลักสูตรนิติธรรมระยะส้ันสำาหรับผู้บริหารและนักวิชาการ
จากประเทศไทยและในภูมิภาค (TIJ Workshop for 
Emerging Leaders and Scholars on the Rule of 
Law and Policy) ทั้งยังได้จัดเวทีสาธารณะนานาชาติ
ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในวันที่  
12 มกราคม 2561 เพื่อนำาเสนอแนวทางการกำาหนด
นโยบายสาธารณะท่ีให้ความสำาคัญกับหลักนิติธรรมและ
เช่ือมโยงกับการพัฒนาอย่างย่ังยืนในหลากหลายมิติ 
และนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาได้จัดหลักสูตร
อบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาแก่กลุ่มผู้บริหาร
และผู้นำารุ่นใหม่หรือ RoLD Program ซึ่งเป็นโครงการ
ระยะเวลา 5 เดือน ที่ช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ
เรื่องหลักนิติธรรมให้แก่ผู้นำาและผู้บริหารรุ่นใหม่จาก 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเป็น 
เครือข่ายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต

สารัตถะจากงานดังกล่าว ตลอดจนกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ของ TIJ ในการเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรม
และเท่าเทียมได้ถูกรวบรวมไว้ใน TIJ Quarterly ฉบับนี้
แล้ว หวังว่าผู้อ่านจะได้รับข้อมูลที่น่าสนใจและนำาข้อมูล
ไปประกอบการคิดพิจารณาและต่อยอดเพ่ือเสริมสร้าง
ประโยชน์แก่สังคมต่อไป
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COVER STORY 
เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง  
ด้วยมิติการพัฒนา

HIGHLIGHTS
ขยายเครือข่ายหลักนิติธรรม  
สร้างพลังเพื่อสังคมยั่งยืน

TIJ MOVEMENTS
กิจกรรมต่างๆ

“โอกาสที่ไม่เท่าเทียม” ได้ชักนำาให้กลุ่มเปราะบางไปสู่
การดำาเนินชีวิตท่ีผิดกฎหมายและการก่ออาชญากรรม 
ทางหน่ึงท่ีจะช่วยแก้ปัญหาน้ีได้อย่างย่ังยืน คือการกระจาย
โอกาสและให้ทางเลือกในการดำารงชีวิตแก่พวกเขา

TIJ ผนึกกำาลัง IGLP คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาร์ดขับเคล่ือนองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมสู่สาธารณะ
เป็นปีที่ 2 มุ่งสานต่อและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
เครือข่ายผู้นำาเพื่อสร้าง “พลัง” แห่งการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ดีกว่า

ติดตามความเคลื่อนไหวของ TIJ เพื่อสร้างเสริมสังคม
อุดมหลักนิติธรรม ท้ังจากการขยายเครือข่ายสร้างพันธมิตร 
การจัดงานเสวนาและกิจกรรมเสริมศักยภาพและองค์ความรู้ 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญชั้นนำาจาก
ทั่วโลก 
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ครบรอบ 7 ปี  
ข้อกำาหนดกรุงเทพ
มองความสำาเร็จ 7 ปี ข้อกำาหนดกรุงเทพ
กับความมุ่งมั่นในการคืนคนดีสู่สังคม
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เสริมพลัง 
กลุ่มเปราะบาง 

ด้วยมิติ 
การพัฒนา

กลุ่มเปราะบาง คือกลุ่มคนในสังคมที่ต้องตกอยู่ท่ามกลาง 
ความเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อทางสังคม ทั้งจากการทำาร้ายร่างกาย 
การถูกหลอกหรือล่อลวง และเป็นจำาเลยหรือผู้กระทำาความผิด 
เพียงเพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกและ “ขาดโอกาสอันเท่าเทียม” 
กลุ่มคนเหล่าน้ีคือคนท่ีเราประสบพบเจอบ่อยครั้งในสังคม 
ทั้งผู้หญิง เด็ก คนเร่ร่อน ไปจนถึงผู้ถูกสถานการณ์บีบคั้นให ้
ต้องเป็นผู้กระทำาผิด กลายเป็นผู้เสพยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติด 
รายย่อย ผู้ค้าประเวณี แรงงานผิดกฎหมาย ตลอดจนผู้กระทำา
ความผิดทางอาญาอื่นๆ 

ที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ส่วนใหญ่ล้วนไปจบที่ปลายทาง 
คือกระบวนการยุติธรรม ผู้ท่ีกระทำาผิดกฎหมายถูกจับกุมและคุมขัง 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสียโอกาสในชีวิตของพวกเขาแล้ว  
ยังเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลท่ีควรจะสร้างคุณประโยชน์
ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างประเมินค่าไม่ได้ 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ตระหนักดีถึง 
ผลกระทบต่อสังคมดังกล่าวจึงได้แสวงหาแนวทางในการป้องกัน
และบรรเทาปัญหาน้ี โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังในประเทศและ 
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระทรวงยุติธรรม สำานักงาน 
ป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) 
และภาคีเครือข่ายอื่นๆ  เพื่อจัดทำาการศึกษาวิจัย การเผยแพร่องค์ 
ความรู้ การฝึกอบรม การเสวนา ตลอดจนการศึกษาดูงาน อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้มีบทบาทและอำานาจหน้าท่ีในการดำาเนินนโยบาย 
สาธารณะด้านกระบวนการยุติธรรม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องในวงกว้างและนำาไปสู่การสร้าง “โอกาส” การพัฒนา 
ที่สังคมทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
“กลุ่มเปราะบาง” ให้เป็นคนดีของสังคมได้ โดยหนึ่งในแนวทาง
ที่ TIJ ให้ความสำาคัญมาโดยตลอด คือการใช้มิติการพัฒนานำา 
อันจะยังผลให้สังคมสามารถบรรเทาปัญหาอาชญากรรม และ
สร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมได้อย่างสมบูรณ์

COVER
STORY



T I J  QUARTERLY   I   5

ล่าสุด ระหว่างวันท่ี  24-26 มกราคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรม 
ประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC และ 
ประธานที่ปรึกษาพิเศษของ TIJ พร้อมด้วยนายเจเรมี ดั๊กลาส 
ผู้แทน UNODC ประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
และแปซิฟิก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ผู้อำานวยการ TIJ พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตของประเทศต่างๆ 
และผู้แทนระดับสูงจากทัณฑสถานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพลังแก่กลุ่มเปราะบาง ด้วย
มิติการพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นโดย UNODC ร่วมกับ TIJ 

กิจกรรมในคร้ังน้ีเร่ิมจากการเข้าเย่ียมชม “เรือนจำาต้นแบบ” 
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ท่ีคณะดูงานได้เรียนรู้ถึงการปรับปรุง 
มาตรฐานและแนวปฏิบัติในเรือนจำาของประเทศไทยตาม 
ข้อกำาหนดกรุงเทพ หรือ “ข้อกำาหนดสหประชาชาติว่าด้วย 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการท่ีมิใช่การคุมขัง 
สำาหรับผู้กระทำาผิดหญิง” โดยภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ่
มีการปรับปรุงและขยายขอบข่ายการดำาเนินงานเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมให้กับผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับกระทั่งถึงช่วงหลัง 
พ้นโทษ ด้วยการฝึกทักษะที่จำาเป็นต่อการประกอบอาชีพ 

โดยให้ความสำาคัญกับความต้องการของผู้ต้องขัง มีการ
สัมภาษณ์ผู้ต้องขังเพ่ือวางแผนการพัฒนาศักยภาพตนเอง
ตั้งแต่แรกรับ แล้วจึงดำาเนินการฝึกอบรมทักษะอาชีพ เช่น 
การฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรการนวดแผนไทย 
การทอผ้า การทำาอาหาร และผลิตสิ่งทอต่างๆ ที่สามารถนำา 
ไปจำาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ อีกทั้งมีการปรับปรุงการดูแล
สุขภาพและอนามัยในเรือนจำาให้สอดคล้องกับความต้องการ
เฉพาะของผู้ต้องขังหญิง

ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ประทานพระดำารัสแก่คณะดูงานว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ 
จะนำาไปสู่ความเข้าใจว่าหลักนิติธรรมน้ันมีผลต่อชีวิตของเรา 
อย่างไร และหวังว่าจะได้เรียนรู้ประสบการณ์การดำาเนินงาน 
ของประเทศไทยในความพยายามท่ีจะปรับปรุงมาตรฐานการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ทั้งยัง
ช่วยให้ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชน ผ่านมิติการพัฒนาโดย 
ชุมชน และแสดงให้เห็นสัมฤทธิผลในการเสริมพลังประชาชน
ที่จะมีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
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“การศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจว่า  
หลักนิติธรรม มีผลต่อชีวิตพวกเราอย่างไร 
และได้เรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศไทย 
ในการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติ 
ต่อผู้ต้องขังให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล  
และแลกเปลี่ยนแนวทางการยกระดับ
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในชุมชน”
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
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ต่อมาในวันที่ 25 มกราคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงนำาคณะศึกษาดูงาน
ระดับสูงไปยังโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ เพ่ือศึกษาดูงานการส่งเสริม
การป้องกันอาชญากรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน ด้วยแนวคิดท่ีใช้มิติการพัฒนานำาและเน้นบทบาทของชุมชน 
ในการลดอาชญากรรม โดยมีจุดสำาคัญในการเย่ียมชม ได้แก่ ศูนย์ฝึกและโรงงานผลิตสินค้าในโครงการ 
พัฒนาดอยตุง อันเน่ืองมาจากพระดำาริ ประกอบด้วย โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตกระดาษสา โรงงานผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา และโรงงานผลิตกาแฟ

จากน้ันคณะศึกษาดูงานได้ร่วมกิจกรรมเสวนากับผู้แทนชุมชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการป้องกันอาชญากรรม 
และการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในประเด็นเก่ียวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพ้ืนท่ี ก่อนจะมีโครงการ 
พัฒนาดอยตุงและประโยชน์ท่ีได้รับจากการสนับสนุนภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ให้มีการพัฒนาทางเลือก หรือ 
Alternative Development ท่ีคำานึงถึงมิติบริบททางสังคมท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ีท่ีพัฒนา ตลอดจนประเด็น
ความท้าทายใหม่ๆ และการส่งเสริมให้ชุมชนมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน โดยมีตัวอย่างสำาคัญจากแนวทางการพัฒนาทางเลือก คือ การที่ชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการ
เป็นชุมชนต้นแบบท่ีมีความเข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจกันสอดส่องดูแลหมู่บ้านให้ปลอดภัยจากส่ิงผิดกฎหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติด 

นายจตุพงค์ อภิพรไพศาล ชาวชุมชนขาแหย่งพัฒนา จังหวัดเชียงราย หน่ึงในผู้แทนชุมชนท่ีเข้าร่วม
การเสวนา เล่าว่า เดิมในพ้ืนท่ีมีฝ่ินและเฮโรอีน และทางการไม่ได้เข้ามาบอกอย่างชัดเจนว่าพ้ืนท่ีน้ีเป็นพ้ืนท่ี
ประเทศไทย วิถีชีวิตด้ังเดิมของหมู่บ้านคือทำาการเกษตร มีการปลูกฝ่ิน หรือลักลอบนำายาเสพติดเข้าประเทศ 
ด้วยพ้ืนท่ีเป็นชายขอบ จึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะขนย้ายส่ิงเสพติดเหล่าน้ี ส่วนสาเหตุท่ีต้องเลือกทำาผิดกฎหมาย 
เพราะจำาเป็นต้องหาเล้ียงครอบครัว แต่มองว่าถ้าตัวเอง ครอบครัว และชุมชนเข้มแข็ง ก็จะช่วยให้คนใน
ชุมชนยุติการกระทำาผิดกฎหมายได้ โดยต้องเร่ิมท่ีครอบครัว หัวหน้าครอบครัว สมาชิกครอบครัว ต้องดูแลกัน  
ตักเตือนกัน ส่วนระดับชุมชน ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านต้องช่วยกันดูแล และมีการส่ือสารกันระหว่างหมู่บ้านและ
ทางการ ส่วนทางการมีส่วนร่วมในการร่วมกันเฝ้าระวัง ช่วยให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน และไม่ให้ทำาผิดกฎหมาย (1)

ท้ังน้ี โครงการพัฒนาดอยตุง ภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ เป็นอีกโครงการพัฒนาสำาคัญ ที่
แสดงให้เห็นถึงผลประจักษ์ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จของแนวทางการ
พัฒนา โดยทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมมือกันให้โอกาสแก่คน โดยยึดโยง “คน” เป็นศูนย์กลางและ 
เปิดกว้างให้คนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการแห่งการพัฒนา นับเป็นการ “เสริมพลัง” แก่ผู้คน และช่วยให้พวก
เขามีทางเลือก มีเกียรติ ศักด์ิศรี และแรงใจในการดำาเนินชีวิต สามารถพัฒนาและช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว 
ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของการทำาประโยชน์ร่วมกันของคนในสังคม เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน และ
วัฒนธรรมแห่งการเคารพกฎหมายที่ไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับ หากเป็นการยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆ จาก
ภายใน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นรากฐานสำาคัญสู่การสร้างสังคมท่ีมีความยืดหยุ่น เคารพกฎหมาย และสันติภาพอย่าง
ย่ังยืน

(1) "ดอยตุง" ปักหมุดชุมชนต้นแบบไร้ยาเสพติด, เนชั่นทีวี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
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นายเจเรมี ดั๊กลาส ผู้แทน UNODC ประจำาภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก กล่าวว่า โครงการพัฒนา 
ดอยตุงเป็นโครงการท่ีสะท้อนถึงความสำาเร็จในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการปลุกฟื้นชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง โดยมีปัจจัยสำาคัญคือการเปิดโอกาสให้ชุมชม 
ได้เข้าถึงโมเดลทางธุรกิจ มีการดึงดูดให้หน่วยงานภาคเอกชน 
หรือภาควิชาการเข้ามาให้ความร่วมมือ และใช้ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านของแต่ละภาคส่วนมาช่วยฝึกอาชีพและสร้างงาน 
เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ท้ังยังเปิดโอกาสให้ผู้คนในชุมชนได้เข้าถึงการสาธารณสุข 
ชุมชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำาคัญที่ UNODC สนับสนุนให้
ดำาเนินการ เพื่อช่วยให้กลุ่มประชาชนที่ใช้ยาเสพติดได้รับ
การช่วยเหลือ ขณะที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว และช่วย
ลดโอกาสไม่ให้คนในชุมชนตกไปเป็นเครื่องมือ หรือมีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติด จึงนับว่ามีส่วนสำาคัญ
อย่างย่ิงในการแก้ไขปัญหาความยากจนและนำาไปสู่การ
พัฒนาอย่างอย่างยั่งยืน

ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
ผู้อำานวยการ TIJ กล่าวว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้แสดง
ให้เห็นว่าแนวทางการใช้มิติการพัฒนาเป็นแนวทางการ
ดำาเนินการของท้ังนักปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา และบุคคลอื่นๆ ในหน่วยงานต่างๆ ทางสังคมที่มุ่ง
เป้าหมายเดียวกันในการส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญาให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันหรือสนองตอบความรุนแรงหรือ
อาชญากรรมบางประเภท มิติการพัฒนานำาถือเป็นกรอบ
แนวทางที่ช่วยขยายขอบเขตของการปฏิบัติในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาให้มีความครอบคลุมกว้างขวางกว่าท่ีเคย
เป็นมา ด้วยการบูรณาการองค์ประกอบทั้งจากการพัฒนาตัว
บุคคลและการพัฒนาชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน และหากสามารถ
ระบุได้ถึงสาเหตุแห่งปัญหาจะย่ิงทำาให้การแก้ไขความ
รุนแรงหรือปัญหาอาชญากรรมนั้นมีประสิทธิภาพ และเห็น
ผลอย่างชัดเจนมากขึ้น  

ในวันที่ 27 มกราคม 2561 คณะศึกษาดูงานระดับสูงยัง
ได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “เสริมพลังแก่ชุมชนและสตรี
กลุ่มเปราะบาง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่โรงแรมเลอ 
เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย เพื่อถอดบทเรียนจากการศึกษา
ดูงาน แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 
เช่น ผู้ต้องขังหญิง และชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ 
ตลอดจนร่วมอภิปรายแนวทางการใช้มิติการพัฒนานำา เพื่อ
ปูทางสู่การแก้ไขและบรรเทาปัญหาเก่ียวกับมาตรการการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและการป้องกันอาชญากรรมอย่างย่ังยืน 
โดยภายในงานเสวนา มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วม
อภิปรายในหัวข้อที่หลากหลาย ดังนี้ 

ในการเสวนาช่วงที่ 1 การป้องกันอาชญากรรมโดยใช้ 
มิ ติ การ พัฒนานำ า เ พ่ือ เส ริมพลังใ ห้แก่ชุมชนและสตรี  
กลุ่มเปราะบาง : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ นายฮาเวียร์ เซเกรโด 
ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ เล่าถึงประสบการณ์จากภูมิภาค
ลาตินอเมริกา ด้านการป้องกันอาชญากรรมด้วยการพัฒนา
สังคม และนายโจนาธาน ตัน รองเลขาธิการและหัวหน้า
ฝ่ายวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสาร สำานักเลขาธิการอาเซียน 
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอาเซียนกับการป้องกันอาชญากรรม
ด้วยวัฒนธรรม



T I J  QUARTERLY   I   9

ส่วนในการเสวนาช่วงท่ี 2  การคืนคนดีสู่สังคมอย่างย่ังยืน 
โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง : ประสานระบบยุติธรรมทางอาญา 
และการพัฒนาชุมชน มี ดร. มิวะ คาโต ผู้อำานวยการ UN 
WOMEN ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมเสวนา ในหัวข้อการฟ้ืนฟู 
ชุมชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และนายซานโดร คาลวานี 
ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานวางแผน มูลนิธิแม้ฟ้าหลวง  
เล่าถึงการกลับคืนสู่สังคม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ด้าน 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง 
ยุติธรรมร่วมเสวนาในเร่ืองของบทบาทของกระบวนการยุติธรรม 

ในการส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมอย่างย่ังยืน และ ผศ.ดร.นพ. 
อภินันท์ อร่ามรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาเสนอการถอด
บทเรียนจากโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของ
เรือนจำาดอยราง 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของงานเสวนา 
ได้ที่ www.tijthailand.org หรือรับชมวิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ 
งานได้ที่ YouTube: JustRightChannelTIJ
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นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ TIJ ได้ร่วมมือกับสถาบัน IGLP  
แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในการขับเคลื่อนการ 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักนิติธรรมสู่สาธารณะ 
ด้วยความเชื่อมั่นว่า “องค์ความรู้” สามารถเชื่อมโยง “คน” ให้
กลายเป็น “เครือข่ายพลัง” เพ่ือ “การเปล่ียนแปลงท่ีสร้างสรรค์” ได้ 

ในปีน้ี กิจกรรมภายใต้ร่มแห่งหลักนิติธรรมได้ขยายครอบคลุม 
ไปท้ังในหลักสูตรนานาชาติสำาหรับนักวิชาการและผู้บริหารรุ่นใหม่ 
ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
สำาหรับผู้นำานโยบายโลกรุ่นใหม่ สำาหรับนิสิตและนักศึกษา โดย 
เป็นกิจกรรมอบรมทางวิชาการท่ีจัดข้ึนต่อเน่ืองกันเป็นสัปดาห์
วิชาการท่ีเข้มข้น ระหว่างวันท่ี 7-11 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วม
การอบรมกว่า 120 คน ร่วมด้วยคณาจารย์เกือบ 50 คน จาก
มหาวิทยาลัยชั้นนำาระดับโลกกว่า 20 แห่ง จาก 16 ประเทศ 

เม่ือการอบรมเสร็จส้ินลงได้มีการจัด TIJ International Forum 
เวทีสาธารณะนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน ขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเชิญนักวิชาการระดับ
โลกจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาร่วมแลกเปลี่ยน 
มุมมองในการใช้หลักนิติธรรมนำาทางการพัฒนา ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของโลก และเปิดโอกาสให้ประชาสังคมได้
ร่วมพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจใน 5 ประเด็นหลักครอบคลุม
หัวข้อการกำาหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
หลักนิติธรรมในบริบทโลก การนำาเสนอนโยบายในเอเชีย และ
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำา

ขยายเครอืขา่ยหลักนติธิรรม  
สร้างพลังเพื่อสังคมยั่งยืน
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ถึงวันน้ี หากจะกล่าวถึงหลักนิติธรรมแล้ว หลายคนก็ยังคง
สับสนว่าจะให้คำาจำากัดความ “หลักนิติธรรม” ได้อย่างไรและ
จะนำามาใช้อย่างไรในสังคมปัจจุบัน ภายในโครงการหลักสูตร
ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนปีนี้ นักวิชาการและ 
ผู้เช่ียวชาญจาก Institute for Global Law and Policy (IGLP) 
แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก จึงได้มาร่วมกันไขข้อข้องใจในเร่ืองดังกล่าว โดย
เร่ิมจาก ดร. กุนเทอร์ แฟรงเคนเบิร์ก ประจำามหาวิทยาลัยเกอเธ่  
ยูนิเวอร์ซิตา แฟรงค์เฟิร์ต เมน จากเยอรมนี ซึ่งได้ให้ความ
หมายของหลักนิติธรรมไว้ว่า หลักนิติธรรมเป็นแนวคิดท่ีซับซ้อน 
เป็นแนวคิดทางกฎหมายท่ีมีความแตกแตกต่างกันไปในแต่ละ 
ประเทศและสังคม และในความหมายท่ัวไปแล้ว หลักนิติธรรม 
คือการประสมประสานกันระหว่างหลักการปฏิบัติ โครงสร้าง
สถาบันที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบทางกฎหมาย 

ทางด้าน ดร. เคอร์รี ่ ริททิช จากมหาวิทยาลัยโตรอนโต  
แคนาดา ระบุว่า หลักนิติธรรมคือการรวมกันของหลากหลาย
ประเด็น ท้ังบทบาทของกฎหมายในการจัดระเบียบความสัมพันธ์
ในสังคม และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้คน 
คำาถามสำาคัญท่ีจำาเป็นจะต้องคำานึงถึงคือการใช้กฎหมายเป็น
เคร่ืองมือในการกระจายประโยชน์แก่คนหลากหลายกลุ่มใน
สังคมอย่างท่ัวถึง 

ส่วน ดร. โอซามา ซิดดิค นักวิชาการด้านกฎหมายและ
นโยบาย จากปากีสถาน กล่าวว่า หลักนิติธรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความหลากหลาย การยอมรับความแตกต่าง สร้าง
โอกาสอันเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม ซึ่งจะช่วย
ปกป้องกลุ่มเปราะบาง และสร้างโอกาสให้แก่คน ซ่ึงรวมไปถึง
การส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบ 
รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ

ขณะท่ี ดร. เดวิด เคนเนด้ี ผู้อำานวยการสถาบันกฎหมายและ 
นโยบายระดับโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ให้ความหมาย 
หลักนิติธรรมว่า เป็นแนวทางปฏิบัติในทุกสังคมเพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่น ความน่าเช่ือถือ และประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ เม่ือมีการกำาหนดนโยบาย หลักนิติธรรมเป็นเคร่ืองมือ 
ให้สามารถเข้าใจได้ ว่าหน่วยงานใดควรจะดำาเนินการ
นโยบายนั้นๆ และเข้าใจในภายหลังได้หากมีสิ่งใดผิดพลาด 
โดยสามารถย้อนไปติดตามได้ว่าใครได้ทำาอะไรไป และนำามา 
เป็นบทเรียนสำาหรับการกำาหนดนโยบายในอนาคตต่อไป 
และเม่ือสังคมน้ันมีหลักนิติธรรม ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาสังคมในสังคมน้ันจะสามาสารถดำาเนินงานไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพราะผู้คนในสังคมนั้นจะมีความเข้าใจใน
โครงสร้างและแนวทางการดำาเนินไปของสังคมอย่างถ่องแท้ 
สามารถตรวจสอบความเป็นไปในสังคมได้อย่างโปร่งใส และ
ตัดสินใจเก่ียวกับประเด็นต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักนิติธรรม จึงเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของทุกสังคม โดยแต่ละสังคมจะมีแนวทางท่ีแตกต่างกัน ทว่า
มีเป้าหมายเดียวกันคือการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในสังคมให้
มีการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และให้โอกาส
แก่ทุกคนในทุกระดับต้ังแต่บุคคล ครอบครัว ถึงสังคม ตลอด
จนเป็นแนวทางเพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน ความน่าเช่ือถือ และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผู้มีอำานาจในสังคมน้ันๆ

“หลักนิติธรรม”  
ในมิติของนักวิชาการ

ดร. เดวิด เคนเนด้ี ผู้อำานวยการสถาบันกฎหมายและ
นโยบายระดับโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
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ประโยชน์ของหลักนิติธรรมจะเกิดข้ึนเมื่อสังคม
มีหลักนิติธรรมเป็นลักษณะพื้นฐาน โดยทุกคนจะ 
ได้รับความเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย เกิดกระบวนการ
อันควรทางกฎหมาย และสามารถคาดหวังได้ว่ากฎหมาย
จะนำาไปสู่อะไรและจะทำาอะไรได้ภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมาย เกิดความตระหนักว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผิดและ
ทำาแล้วต้องถูกลงโทษ และแต่ละคนจะต้องการก้าว
ออกจากสภาพไร้กฎหมายไปสู่สังคมท่ีใช้กฎหมาย
อย่างเป็นธรรม และต้องการถูกปกครองโดยกฎหมาย
มากกว่าการปกครองโดยกลุ่มบุคคล

อย่างไรก็ดี เพียงรู้จักหลักนิติธรรมมิใช่จะสามารถ
นำาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม คณาจารย์ในเครือข่าย
ฮาร์วาร์ด ได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรอบรมด้านหลัก
นิติธรรมและการพัฒนาที่ย่ังยืนท่ีมีความเข้มข้นด้วย
ทฤษฎี องค์ความรู้ และหลักปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
หลักสูตรได้รับความรู้อย่างครบถ้วน และสามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมต่อตนเองและสังคม
ต่อไป 

หน่ึงในวิชาหน่ึงที่ ได้รับการจัดทำาขึ้นเ พ่ือให้  
ผู้ เข้าร่วมการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการ 
นำาหลักนิติธรรมไปใช้ คือวิชาที่เกี่ยวกับการตั้งคำาถาม 
อันจะนำาไปสู่การกำาหนดนโยบายที่เหมาะสม “Asking  

“กฎหมายนั้น อาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียม 
ในสังคมได้ในตัวเอง เช่น กฎหมายบางมาตรา 
อาจให้อำานาจแก่คนบางกลุ่ม 
มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ”

สังคมอุดมประโยชน์ 
ด้วยหลักนิติธรรม

ดร. โอซามา ซิดดิค นักวิชาการด้านกฏหมายและท่ีปรึกษาการปฏิรูปนโยบาย ปากีสถาน
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Better Policy Questions: Globalism, Context, 
Data, and Comparativism: Key Facets of  
Modern Policy Thinking” นำาโดย ดร. โอซามา ซิดดิค 
ซึ่งเน้นย้ำาว่าแนวทางการตั้งคำาถามของ IGLP นั้นมี
ความแตกต่างจากสถาบันนักคิดอื่นๆ เนื่องจากมีการ
ให้ความสำาคัญกับความเก่ียวพันระหว่างกฎหมาย
และนโยบาย เพื่อสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายนั้นมี
ความสำาคัญต่อการกำาหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนา
อย่างไร และจะนำาไปสู่ผลลัพธ์ใด 

คำาถามที่ควรจะถามในกระบวนการกำาหนด
นโยบาย คือ นโยบายท่ีกำาหนดข้ึนน้ันให้ความยุติธรรม 
เป็นกลางอย่างไร้อคติหรือไม่ กรอบการกำาหนดนโยบายน้ัน 
ขัดแย้งกับค่านิยม มาตรฐาน หรือข้อกังวลของตัวละคร 
ระหว่างประเทศ ผู้นำาการเมืองท้องถิ่น หรือแม้กระทั่ง
คนรากหญ้าอย่างไร ตลอดจนต้องคำานึงไว้เสมอว่าไม่มี
นโยบายหน่ึงนโยบายใดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกันได้ท้ังหมด และผู้กำาหนดนโยบาย 
ควรจะระมัดระวังรอบคอบถึงบทบาทของความรู้และ 
ความเชี่ยวชาญของแต่ละคน เพราะเป็นไปได้ที่นำา 
ไปสู่ความยุ่งยากซับซ้อนในการแก้ไขปัญหา โดยม ี
โอกาสท่ีผลลัพธ์จะเป็นไปได้ท้ังในแง่ลบเช่นจะทำาให้ 
สถานการณ์ซับซ้อนยุ่งยากข้ึน หรือแง่บวกอย่างการเอ้ือ 
ให้คนกลุ่มเปราะบางได้มีสิทธิมีเสียงมากขึ้น เป็นต้น 

นอกจากการมองหลักนิติธรรมตั้งแต่ เริ่มต้น 
ตั้งคำาถามเพื่อกำาหนดกรอบนโยบาย อีกแง่มุมหนึ่งคือ 
การมองหลักนิติธรรมจากผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก 
การออกกฎหมายหรือกำาหนดนโยบาย ดังท่ี ดร. เคอร์ร ี ่
ริททิช บรรยายในหัวข้อ “Rule of Law: Analyzing 
Distributional Impact” หลักนิติธรรม: การวิเคราะห ์
ผลกระทบจากการจัดสรรผลประโยชน์ ซึ่งสรุปได้ว่า 
กฎหมายใดๆ ก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วล้วนมีผลกระทบ 
ต่อสังคม ท้ังท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น กฎหมายภาษี 
ที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจหรือท่ีเป็นภาระต่อสังคม 

อย่างกฎหมายท่ีมีบทลงโทษจำาคุกจะทำาให้สังคมมี
ภาระในการดูแลผู้ต้องโทษ รวมไปถึงการเสียโอกาส
ต่างๆ ของทั้งผู้ต้องโทษและครอบครัว เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี กฎหมายน้ันอาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียม 
ในสังคมได้ในตัวเอง เช่น กฎหมายบางมาตราอาจให้
อำานาจแก่คนบางกลุ่มมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งอาจ
เห็นได้จากกฎหมายครอบครัวท่ีมีข้อกำาหนดหรือข้อ
ห้ามจำาเพาะระหว่างสามีและภรรยา หรือผู้ปกครอง
และเด็ก และกฎหมายแรงงานที่กำาหนดให้ลูกจ้าง
ต้องปฏิบัติตามคำาสั่งนายจ้างเพ่ือผลประโยชน์ของ
นายจ้าง โดยไม่ได้คำานึงถึงสิทธิของลูกจ้างเท่าที่ควร
จะเป็น เป็นต้น 

ขณะเดียวกัน หากมีกฎหมาย แต่ประชาชนไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การหลบเลี่ยงภาษี การ
กีดกันคนชายขอบ สังคมจะเป็นสังคมที่ขาดความ
เป็นธรรม และปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศท่ัวโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศพัฒนาแล้ว ดังน้ัน 
เพื่อให้สังคมเป็นธรรม มีความเท่าเทียม และเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ผู้กำาหนดนโยบายสาธารณะ 
และผู้ออกกฎหมายจึงควรตระหนักถึงความเช่ือมโยง
ของสังคมในแง่มุมเหล่านี้ และให้ความสำาคัญกับ 
การออกกฎหมายท่ีส่งเสริมความเท่าเทียมอย่าง 
เป็นธรรมแก่ทุกคนในสังคม ในขณะที่ประชาชนก็ต้อง 
มีส่วนร่วม โดยรู้จักรักษากฎระเบียบ และเคารพ 
กฎหมาย สิ่งเหล่านี้ คือแนวทางปฏิบัติตามหลัก
นิติธรรมท่ีจะช่วยหล่อหลอมให้สังคมพัฒนาต่อไปได้
อย่างยั่งยืน 

อีกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในการใช้หลักนิติธรรม
ในยุคปัจจุบัน คือการนำาหลักนิติธรรมมาประยุกต์ให้
เข้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
ที่กำาลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยในวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และความเช่ียวชาญด้านนโยบาย (Science, 
Technology, and Expertise in Policy) มีใจความสำาคัญ 

ว่าการกำาหนดนโยบายน้ันควรเป็นไปอย่างเชื่อมโยง 
ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม  
(Science, Technology, and Society: STS) โดย
เฉพาะอย่างย่ิงความรับผิดชอบอันย่ิงใหญ่ของ
ผู้กำาหนดนโยบายในการตัดสินใจว่าความรู้หรือ
เทคโนโลยีนั้นๆ น่าเชื่อถือ และการรับผิดชอบต่อผลที่
ไม่คาดคิดที่เกิดจากความรู้หรือเทคโนโลยีนั้น กรณีนี้ 
อาจเห็นได้จากจำานวนอุบัติเหตุบนถนนท่ีเพ่ิมขึ้นจาก
การที่มีคนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างขับรถ แต่บริษัท
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีอาจไม่ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบของ
เทคโนโลยีท่ีจะทำาให้คนขับรถขาดสติในการขับรถ
ตั้งแต่ต้น และกฎหมายจราจรไม่ได้ครอบคลุมไปถึง
การส่งข้อความระหว่างการขับรถ ส่วนนี้เองที่ทำาให้
นักกฎหมายหรือผู้กำาหนดนโยบายต้องหันมามองถึง
ความเชื่อมโยงของศาสตร์เหล่านี้ และไม่เพียงเท่านั้น 
เจ้าของเทคโนโลยีก็จำาเป็นจะต้องเข้าใจบริบทเหล่านี้
เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมผลกระทบต่อสังคมในการ
พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ด้วย 

ภายหลังจบหลักสูตรด้านหลักนิติธรรมและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน TIJ ยังได้ร่วมกับ Institute for  
Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในการจัดเวทีสาธารณะนานาชาติ
ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเปิด
พ้ืนที่ให้นักวิชาการระดับโลกจากเครือข่ายฮาร์วาร์ด 
ตลอดจนผู้ เ ข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรได้แลก
เปลี่ยนมุมมองในการใช้หลักนิติธรรมในการพัฒนา 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยนำาเสนอใน 
5 ประเด็น ได้แก่ การกำาหนดนโยบาย การมีส่วนร่วม
ของประชาชน หลักนิติธรรมในบริบทโลก การนำาเสนอ
นโยบายในเอเชีย และการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ำา 
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำานวนมาก

“หลักนิติธรรม เป็นผลพวงจากการตั้งคำาถาม  
ในกระบวนการกำาหนดนโยบาย  
เพื่อการพัฒนาที่ถูกต้อง ยุติธรรม  
เป็นกลางอย่างไร้อคติ”

ดร. เคอร์ร่ี ริททิช มหาวิทยาลัยโตรอนโต แคนาดา
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พร้อมกันน้ี ในส่วนของการขยายความรู้ความเข้าใจด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืนสู่เยาวชน 
ทาง TIJ ร่วมกับ Institute for Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาร์ด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับผู้นำานโยบายรุ่นใหม่ 
ผ่านการวิเคราะห์หลักนิติธรรมและนโยบายสาธารณะ (Student Workshop for Next-Gen Global  
Policy Leaders) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้
เตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้นำาและเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
เสริมศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อจัดทำาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำาเยาวชนที่มีคุณภาพและคุณธรรมต่อไป โดยหัวข้อที่นำามาใช้ในการฝึกอบรม
อย่างเข้มข้นครั้งนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ : จากความรับผิดชอบร่วม สู่หน้าที่อัน
แตกต่างของปัจเจก ประเด็นสาธารณสุขโลก : ปัญหาสิทธิบัตรและโรคภัยสำาคัญที่ถูกมองข้าม มาตรฐาน
กฎหมายแรงงานในตลาดการค้าโลก และความยากจนและความเหลื่อมล้ำา

สำาหรับในปี 2561 นี้ TIJ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านหลักนิติธรรมสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดอบรมในหลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรม (TIJ Executive Program on the 
Rule of Law and Development - ROLD) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 โดยได้เริ่มการอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้เชิญ ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาร่วมเปิดประเด็นยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กับหลักนิติธรรม เพื่ออภิปรายความเชื่อมโยงระหว่างสอง
ประเด็นหลักให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ของสังคมได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว
จะทำาการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น มีการเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับ
ประเทศเข้าร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ ทุกวันพฤหัสบดีเป็นระยะเวลา 5 เดือน ถึงเดือนมิถุนายน 2561

รวมทั้งจะมีการจัดกิจกรรม RoLD in Action อันเป็นผลที่ได้จากการต่อยอดความคิดริเริ่มของ 
กลุ่มผู้บริหารและผู้นำารุ่นใหม่ที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรม RoLD มาทำาเป็นกรณีศึกษา 
อย่างเจาะลึก ร่วมด้วยการลงพื้นที่เพื่อทำาความเข้าใจสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขอย่าง 
เป็นรูปธรรมตลอดจนการจัดประชุมเสวนาเวทีสาธารณะ (TIJ Public Forum on the Rule of  
Law and Sustainable Development) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้แลกเปลี่ยนมุมมอง และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งยังเป็นเวทีให้ผู้ร่วมหลักสูตร RoLD ได้หยิบยกกรณีศึกษาจากกิจกรรม RoLD in Action 
มานำาเสนอแก่สาธารณะอีกด้วย

ถึงแม้โครงการหลักสูตรด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนจะได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษ  มีการ
ไฮไลท์ส่วนประกอบสำาคัญของหลักนิติธรรมอย่างครอบคลุม        ท้ังในการบริหารการปกครองท่ีกฎหมายเป็นใหญ่  
มีความเป็นธรรม เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก การบังคับใช้กฎหมายเพื่ออำานวยความยุติธรรม เปิด
โอกาสให้คนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และเปิดกว้างให้หลายภาคส่วนได้ร่วมรับ 
การอบรม ทว่า การพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืนนั้น คงไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากขาดความร่วมมือของ  
“ทุกคนในสังคม” ที่จะต้องร่วมใจกัน “เคารพกฎหมาย” และร่วมแรงกันขับเคลื่อนให้สังคมเติบโตขึ้น โดยมี
หลักนิติธรรมเป็นรากฐานอันเข้มแข็ง ที่จะช่วยต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของสังคม ประเทศ ภูมิภาค และ
โลกได้ต่อไป 

หลักสูตรมุ่ง เ น้นสาระของหลัก

นิติธรรม ด้วยแนวคิดท่ีว่ากฎหมาย 

ต้องเป็นใหญ่ มีความเป็นธรรม 

การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปเพื่อ 

ความยุติธรรม เปิดโอกาสให้คน 

เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม และที่สำาคัญเท่าทัน 

ความเปลี่ยนแปลงของโลก

จับมือภาคีเพื่อ 
สรรค์สร้างสังคมที่เป็นธรรม



T I J  QUARTERLY   I   15

“ข้อกำาหนดกรุงเทพ” (The Bangkok Rules) 
ซึ่งได้รับการรับรองจากสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 21  
ธันวาคม 2553 มีจุดเริ่มต้นจากโครงการกำาลังใจใน 
พระดำาริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ด้วยเป้าหมายสำาคัญในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 
ด้วยการคำานึงถึงศักดิ์ศรีผู้ต้องขัง ด้วยความเข้าใจ 
และเห็นใจ ในขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างชุมชนท่ีปลอดภัย 
ด้วยการเตรียมความพร้อมในการดำาเนินชีวิตหลัง 
พ้นโทษให้แก่ผู้ต้องขัง  

จากวันนั้นถึงวันนี้นับเป็นเวลา 7 ปีแล้ว ที่ TIJ  
ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
ในการผลักดันการนำาข้อกำาหนดกรุงเทพไปใช้ในเรือนจำา
ต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยมีการจัดตั้งโครงการเรือนจำาต้นแบบขึ้น 
เพ่ือเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ข้อกำาหนดกรุงเทพ 
ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีการประกาศเรือนจำาต้นแบบ 
แล้ว 10 แห่ง ได้แก่ เรือนจำาจังหวัดอุทัยธานี  
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจำาจังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษหญิง อำาเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เรือนจำากลาง
สมุทรสาคร เรือนจำากลางเชียงราย เรือนจำาอำาเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ เรือนจำากลางตาก และทัณฑสถาน
หญิงพิษณุโลก

จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องได้
นำาไปสู่โครงการริ่เริ่มหลากหลายโครงการ โดยในงาน
เสวนาภายใต้หัวข้อ “ก้าวที่พลาดกับโอกาสในการ
แก้ไข มิติใหม่แห่งความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขัง 
หลังพ้นโทษ” ซ่ึงจัดข้ึนในโอกาสครบรอบ 7 ปี การรับรอง 
ข้อกำาหนดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่
โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ มีผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและภาคประชาสังคมมาร่วมให้ข้อมูลถึง
ความคืบหน้าของการผลักดันมาตรการฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง 
และการเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคม โดยมีผู้ให้ 
ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
กว่า 150 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายองค์กร 
เช่น กรมราชทัณฑ์ เรือนจำาและทัณฑสถานต่างๆ  
กรมคุมประพฤติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมด้วยบริษัทเอกชนและ
ภาคประชาสังคม

ประเด็นสำาคัญประการหนึ่งที่ได้รับการหยิบยกขึ้น 
มาพูดคุย คือการบำาบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังสามารถเริ่มได้ที่ 
สภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง 
การใช้มิติการพัฒนานำาเพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหา 
อาชญากรรม โดย นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษา 
โครงการกำาลังใจ กล่าวว่า ความท้าทายของการทำางาน 
เพื่อบำาบัดฟื้นฟูผู้ต้องขัง คือสภาพแวดล้อมของชุมชน 
ที่ผู้ต้องขังต้องกลับไปอยู่ รายที่มักกลับไปกระทำาผิดซ้ำา

ครบรอบ 7 ปี  
ข้อกำาหนดกรุงเทพ

คือชุมชนที่กลับไปยังมีปัญหายาเสพติด เมื่อพบเพื่อน 
หรือสังคมเก่าๆ ที่นำายาเสพติดมาให้ จึงนำาไปสู่
พฤติกรรมการกลับไปเสพหรือค้ายา และทำาให้ต้อง
กลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำาอีกครั้ง ดังนั้นสิ่งที่สำาคัญที่สุด 
คือ ชุมชนและแรงกดดันช่วงที่ออกจากเรือนจำา ซึ่งอาจ
บรรเทาปัญหาได้ด้วยการมีกลไก เช่น hotline หรือ
ความช่วยเหลือบางอย่างที่จะหยุดไม่ให้อดีตผู้ต้องขัง
ตัดสินใจผิด ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลจะต้องร่วมกัน
พิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ 

อย่างไรก็ดี เป็นเรื่องดีที่ว่า ภาคเอกชนหลาย 
หน่วยงานเริ่มใ ห้การยอมรับอดีตผู้ต้อง ขังและ 
ให้โอกาสครั้งใหม่ท่ีจะช่วยฉุดรั้งให้พวกเขาได้พบ 
กับหนทางในการใช้ชีวิต บนเส้นทางที่ถูกกฎหมาย 
และมีศักดิ์ศรีได้ ดร. ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์  
นายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME  
ให้ความเห็นว่า จากการจัดอบรมการวางแผนธุรกิจ 
ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยร่วมกับ TIJ ภายใต้โครงการ 
SME เปลี่ยนชีวิต พบว่า ในช่วง 1-2 วัน ผู้ต้องขัง 
หลายคนมีศักยภาพในการวางแผนธุรกิจได้อย่างครบ
วงจร มีความคิดสร้างสรรค์ และในส่วนของโครงการ
ในอนาคตจะร่วมกับสถาบันทางการเงินท่ีมีความ
สนใจจะสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ 

“นักศึกษาในมหาวิทยาลัยบางคนอาจจะเรียน 
เพราะแค่ได้วุฒิการศึกษา แต่คนข้างในเรียนเพราะ 
อยากได้ชีวิตใหม่ จึงทำาได้ดีเกิดความคาดหมาย”   
ดร. ณัฐนรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย 

ด้วยการใช้หลักนิติธรรมท่ีเน้นการอำานวยความ
ยุติธรรม สร้างความเท่าเทียมแก่ทุกคนในสังคมและ 
การใช้แนวทางมิ ติการพัฒนานำาเ พ่ือเสริมพลัง 
แก่กลุ่มเปราะบาง คำาว่า “โอกาส” ในวันนี้จึง 
ไม่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อม การบูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในการหยิบย่ืนส่ิงดีๆ ให้พวกเขา 
จะช่วยคืนคนดีสู่สังคม และนำาประโยชน์แก่สังคมใน
ภาพรวมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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วันท่ี 17 ตุลาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานคณะท่ีปรึกษาพิเศษ TIJ 
เสด็จพระดำาเนินทรงบำาเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน  
ณ วัดถ้ำาพระธาตุฯ อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
เพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์วัด และสืบทอดพระศาสนาให้เป็น 
ประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน โดยมีกรรมการบริหาร
สถาบันฯ เข้าร่วมพิธี และรับประทานของที่ระลึก 
ได้แก่ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.  
วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ และ ดร. รอยล จิตรดอน รวมทั้งมี 
ส่วนราชการ หน่วยงาน บริษัทห้างร้าน และประชาชน
ร่วมพิธีกว่า 1,200 คน รวมยอดบริจาคทุนทรัพย์ร่วม
โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเงินท้ังส้ิน 13,197,784.10 บาท

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 TIJ ได้จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “SpeakUp SpeakOut” ในหัวข้อ  
“Her Story Volume 2 เขยิบเสียงให้มันดังขึ้น”  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างสังคมที่เท่าเทียม 
ลดความเหลื่อมล้ำาทางเพศ และช่วยป้องกันและ 
บรรเทาปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผ่านการ 
สร้างงานศิลป์ ทำา Photo Collage ใน AI Workshop 
แล้วนำาเสนอผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยมีเป้าหมายมุ่ง 
เปล่ียนแปลงมุมมองของคนในสังคมไทยให้ตระหนักว่า 
การกระทำารุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่อง
ของทุกคนในสังคมท่ีต้องช่วยกันลดการเกิดปัญหาน้ี  
เพื่อยุติการกระทำารุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ต้นแบบของสหประชาชาติในการยุติความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง ตลอดจนอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (The Convention on the  
Elimination of Discrimination against Women:  
CEDAW) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย
ที่ 5 เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ และเป้าหมายที่  
16 ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม ตลอดจน
สร้างเสริมสังคมให้มีความสงบสุข โดยภายในงาน
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา และประชาชนให้
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

พระองค์ภาฯ เสด็จ 
ทอดผ้าพระกฐินส่วนพระองค์

SUSO ร่วมยุติการ 
กระทำารุนแรงต่อผู้หญิง

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. 
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำานวยการ TIJ เข้าร่วมการ
อภิปรายในการประชุมระดับสูง เรื่อง “Achieving the 
Sustainable Development Goals for Children: 
Collective Actions and Innovative Solutions”  
จัดขึ้นโดยคณะผู้แทนถาวรของประเทศสวีเดน ประจำา 
สหประชาชาติและมูลนิธิ World Childhood Foundation  
USA โดยความร่วมมือกับโครงการเวทีการเรียนรู้ระดับ
สากล “Know Violence in Childhood” ท่ีสำานักงานใหญ่ 
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในการนี้ สมเด็จพระราชินี 
ซิลเวีย และเจ้าหญิงแมเดลีนแห่งสวีเดน ทรงเข้าร่วมการ
ประชุมฯ ร่วมกับผู้แทนรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูงใน
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติด้วย เช่น กองทุน
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ สหภาพโทรคมนาคม
นานาชาติ เป็นต้น 

การประชุมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความ 
ตระหนักรู้เก่ียวกับปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ
แบ่งปันประสบการณ์เ ก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีใน 
การคุ้มครองเด็กจากมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเน้นย้ำาถึงการ
ดำาเนินการ ตามวาระว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีควรให้ 
ความสำาคัญกับประเด็นเร่ืองเด็กอย่างครอบคลุม โดยนำา 
นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมและ 
ประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

งานประชุมระดับสูง UN  
ต้านความรุนแรงต่อเด็ก



18   I   T I J  QUARTERLY

วันท่ี 22-24 พฤศจิกายน 2560 ผู้แทน TIJ  
ร่วมการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญว่าด้วยเร่ืองกระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันท์ในทางอาญา (Expert Group Meeting 
on Restorative Justice in Criminal Matters) จัดข้ึนโดย
สำานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) ด้วยการสนับสนุนจาก
รัฐบาลแคนาดา ที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา 

การประชุมดังกล่าวเป็นไปเพ่ือการทบทวนการใช้ 
หลักการพ้ืนฐานว่าด้วยการใช้กระบวนการยุติธรรม
สมานฉันท์ในทางอาญา (Basic Principles on the Use of 
Restorative Justice Programmes in Criminal Matters) 
รวมถึงความท้าทาย พัฒนาการ และการสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ๆ ของประเทศสมาชิก เพื่อประเมินคุณค่าของ 
หลักการดังกล่าวและความจำาเป็นในการปรับปรุง 
หลักการพื้นฐาน ผ่านการรวบรวมความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะ 
ผู้ปฏิบัติ ผู้กำาหนดนโยบาย และนักวิชาการ 

สรุปผลการประชุมพบว่า หลักการพ้ืนฐานว่าด้วยการ 
ใช้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในทางอาญายังไม่ถูก 
นำามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องพัฒนาหลักการ 
แนวคิด และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ 
สภาพสังคมและสถานการณ์อาชญากรรมท่ีเปล่ียนไป 
ครอบคลุมในเร่ืองของการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติ 
ในกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ท่ีจะต้องมีความเข้าใจ
เฉพาะในภูมิหลังของผู้เสียหาย ผู้กระทำาผิด และบริบท 
ของชุมชน และท่ีสำาคัญคือความยุติธรรมและเป็นกลาง  
มีการสร้างกระบวนการติดตามและประเมินผลท่ีมี 
ประสิทธิภาพ และมีการส่งเสริมให้มีการใช้หลักการ 
ดังกล่าวอย่างแพร่หลาย และสร้างความตระหนักเก่ียวกับ
คุณค่าของยุติธรรมสมานฉันท์ให้กับสาธารณชนต่อไป

ระหว่างการประชุม UN-PNI ยังได้มีการจัดงาน 
KIC International Forum เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
และแนวทางปฏิบัติที่ดีสำาหรับการขับเคลื่อนวาระ 
การพัฒนาที่ยั ่งยืน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.  
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ มีสาระ 
สำาคัญเกี่ยวกับการตระหนักถึงความเชื่อมโยง ระหว่าง 
ระบบยุติธรรมทางอาญา หลักนิติธรรมและการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการ 
ยุติธรรม ที่คำานึงถึงความต้องการและบริบทที่แตกต่าง 
ซ่ึงเป็นแนวทางสำาคัญในการป้องกันแก้ไขอาชญากรรม 
ที่ต้นเหตุ ตลอดจนความจำาเป็นของการเสริมสร้าง 
สังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ผ่านการขับเคลื่อนร่วมกันกับ 
ภาคีการพัฒนาในส่วนต่างๆ   โดยยกตัวอย่างการส่งเสริม 
การพัฒนาทางเลือกท่ีเป็นแบบอย่างของการป้องกัน 
อาชญากรรมโดยการใช้การพัฒนานำา 

การประชุมเรื่องกระบวน 
การยุติธรรมสมานฉันท์ 
ในทางอาญา 

KIC INTERNATIONAL  
FORUM 

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ผู้แทน TIJ เข้าร่วมการ
ประชุมเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
(2017 Autumn Coordination Meeting of the PNI) 
ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีสถาบันอาชญา
วิทยาแห่งเกาหลี (Korean Institute of Criminology 
– KIC) เป็นเจ้าภาพ เพื่อรายงานการดำาเนินงาน 
ของสถาบัน PNI และหารือเก่ียวกับการเตรียมการเข้า 
ร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United 
Nations Congress on Crime Prevention and Criminal 
Justice – UN Crime Congress) สมัยที่ 14 และการ 
เตรียมการเข้าประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (UN Commission on Crime Prevention 
and Criminal Justice – CCPCJ) สมัยที่ 27

เครือข่าย UN-PNI  
ด้านการป้องกันอาชญากรรม
ประชุมประจำาปี
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วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 TIJ ร่วมกับองค์การ
เพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลัง
ของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) 
สำานักงานอัยการสูงสุด และสำานักงานอัยการคด ี
เยาวชนและครอบครัว จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นเพื่อสร้าง 
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
ในวิธีการการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้หญิงท่ีเข้าสู่กระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญา โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบ 
ด้วยผู้แทนระดับสูงจากสำานักงานอัยการสูงสุด 
พนักงานอัยการ ตำารวจ และเจ้าหน้าท่ีสหวิชาชีพที่
เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากท่ัว
ประเทศ 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ACPF-Thailand  
ร่วมกับ ACPF-Japan และ TIJ จัดงานสัมมนา 
ในหัวข้อ Thailand’s Eastern Economic Corridor 
หร ือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านนโยบาย 
และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการวางแผน 
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสมให้แก่สมาชิกและนักธุรกิจ 
ชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร. วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้
เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“EEC-Thailand and Its Update” โดย คุณพจนีย์ 
อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานวิชาการ 
และแผน สำานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก และการเสวนาในหัวข้อ “Thailand’s  
EEC: Rules, Regulations and Investment Tips” 
โดยผู้แทนจาก ACPF-Thailand กระทรวงอุตสาหกรรม 
รวมทั้งบริษัทเอกชนทั้งชาว ญี่ปุ่นและไทยร่วมเป็น 
ผู้ดำาเนินรายการและร่วมเสวนา โดยการจัดสัมมนา 
ในคร้ังน้ี จัดข้ึนเป็นคร้ังท่ี 5 เพ่ือให้สมาชิกได้แลกเปล่ียน 
องค์ความรู้และประสบการณ์ รวมท้ังสร้างความร่วมมือ 
กับ เอกชนเพื่อสานต่อภารกิจสำาคัญ คือ การสร้างสรรค์ 
“ความรุ่งเรือง โดยปราศจากอาชญากรรม”

TIJ จับมือ UNWOMEN  
ผลักดันคุ้มครองผู้หญิงใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

TIJ ร่วมกับ ACPF  
จัดสัมมนา EEC  
เพื่อการวางแผนลงทุนในไทย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 TIJ ร่วมกับศูนย์อาเซียน
ศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จัดโครงการ Young ASEAN Leaders Policy  
Initiative 2018 ภายใต้แนวคิดหลัก Strengthening 
Social Justice through Sustainable Development 
ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
เป็นการรวมพลังนิสิตและนักศึกษาจากหลากหลาย
สาขาท่ัวภูมิภาคอาเซียนในการแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นและเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ  
ในประเด็นหลักท่ีกำาลังท้าทายภูมิภาคอาเซียนใน
ปัจจุบัน ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว  
การเสริมพลังผู้หญิง การจัดการปัญหาเทคโนโลยีที่
ก้าวกระโดด และการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้นิสิตและนักศึกษาได้มีส่วนร่วม 
ในการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว และจัดทำาข้อเสนอ
นโยบายขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป  

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
ผู้อำานวยการ TIJ และหนึ่งในวิทยากรผู้บรรยายเรื่อง
ความยุติธรรมทางสังคมกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
กล่าวถึงโครงการนี้ว่า โครงการ YALPI 2018 เป็น

ประโยชน์อย่างย่ิงในการสนับสนุนให้เยาวชน ซ่ึงเป็นกำาลัง 
สำาคัญของสังคม ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมอาเซียนและสังคมโลก

TIJ ผนึกรัฐศาสตร์ จุฬาฯ  
ระดมสมองผู้นำารุ่นใหม่ 
ขับเคลื่อนอาเซียนอย่างยั่งยืน
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