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ในช่วงท่ีเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals : MDGs) ได้เดินทางมาถึงปลายทางของเป้าหมายการพัฒนาใน 

พ.ศ. 2558 และปรากฏว่าเป้าหมายหลายๆ ประการยังไม่ประสบความสำาเร็จ
อย่างท่ีควรจะเปน็ ไดน้ำาไปสูก่ารอภิปรายคดิหาเหตผุลเพ่ือหาหนทางแก้ปญัหา
รว่มกันระหว่างผูม้สีว่นเก่ียวขอ้ง ซึง่ขอ้ค้นพบรว่มกันบง่ชีว่้าการทีจ่ะดำาเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้น้ัน ยังมีสิ่งสำาคัญอีกประการหน่ึงท่ียังไม่ได้ถูก
หยิบยกขึ้นมาไว้เป็นส่วนหน่ึงของ MDGs น่ันคือ หลักนิติธรรม (the Rule  
of Law)

ดังน้ัน ภายใต้ “วาระการพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ” (Sustainable 
Development Goals : SDGs) เป้าหมายใหม่แห่งการพัฒนา เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศภาคีสมาชิกท่ัวโลกจึงมีฉันทามติให้รวมเรื่อง 
หลกันิตธิรรมเข้าเป็นเป้าหมายหน่ึงของการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมท้ังต่างเห็นพ้อง
ต้องกันว่า หลักนิติธรรมมีความสำาคัญในสองระดับ ระดับแรกเป็น “เป้าหมาย
ของการพัฒนา” ในตัวเอง และในระดับที่สอง หลักนิติธรรมยังมีความสำาคัญ
ในฐานะเป็น “ปัจจยัเอือ้” ต่อความสำาเรจ็ของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนแห่ง
สหประชาชาตใินภาพรวมอกีด้วย ซึง่หากสงัคมไม่มหีลกันิติธรรม ก็ย่อมเป็นการ
ยากที่จะสร้างรากฐานและความมั่นคงในด้านต่างๆ ได้

การมีกฎหมายที่ส่งเสริมหลักนิติธรรม ครอบคลุมถึงการมีกฎหมายที่สามารถ
ถ่วงดุลอำานาจให้ไม่อยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  มีการบริหารจัดการในการ
บังคับใช้กฎหมายท่ีเอื้อต่อทุกคน และครอบคลุมไปถึงการใช้กฎหมายเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯลฯ นอกจากนี้ ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนหลักนิติธรรมยังช่วยให้เราแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมลำ้า เพราะเป็นการพัฒนาท่ีจะเดินไปบนพ้ืนฐานของการคำานึงถึงผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง (inclusive approach) ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดความชอบธรรมและเท่าเทียมกันในสังคม
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สิง่ท่ีบรรจอุยู่ใน TIJ Journal ครอบคลมุประเด็นของหลกันิตธิรรมกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในระดับกว้าง ตั้งแต่นิยาม ชุดความคิด ในกรอบสากลและบริบทไทย 
ตลอดจนตัวอย่างการแปลงความคิดสู่การปฏิบัติในกรณีศึกษาว่าด้วยหลัก
นิติธรรมของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในประเทศไทย รวมไปถึงความท้าทายใน
การนำาหลกันิตธิรรมเข้าไปปรบัเปลีย่นและรบัมอืกับอนาคต อย่างเช่นกรณีการ
จัดการเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (disruptive technology) และการจัดการ
หนี้ที่เป็นธรรม เป็นต้น

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ในฐานะผู้จัดทำา จึงหวังเป็น
อย่างย่ิงว่า สิง่ท่ีหนังสอืเล่มน้ีจะให้มากกว่าองค์ความรูค้อืการเป็นแรงบนัดาลใจ 
และสร้างประโยชน์ให้กับการหาทางออกใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาสังคมท่ีนับวัน
จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และหวังว่าบนเส้นทางสะพานเชื่อมแนวคิดหลัก
นิติธรรมระหว่างไทยและสากล เราจะมองไปข้างหน้า สร้างพลังแห่งการ
เปลี่ยนแปลง (the power of change) และก้าวเดินสู่อนาคตที่ดีร่วมกัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อ�านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

สำาหรับประเทศส่วนใหญ่ การใช้ “หลักนิติธรรม” อาจยังเป็นเรื่องใหม่  
โดยเฉพาะประเทศกำาลงัพัฒนาส่วนใหญ่ท่ีระบบยุตธิรรมยังใช้ “กฎหมาย” นำา 
การทำาความเข้าใจและแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการปฏิบตับินหลกันิตธิรรม
อย่างลึกซึ้งจึงเป็นเรื่องที่จำาเป็น
 
ในฐานะองค์กรท่ีมีภารกิจในการยกระดับและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม 
สถาบนัเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ให้ความสำาคญักบัการเผยแพร่
ความรู้และสนับสนุนการเชื่อมโยงหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังใน
ประเทศไทย อาเซยีน และระดบัสากล ใน พ.ศ. 2560 TIJ ได้รเิริม่เวทีสาธารณะ
ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule 
of Law and Sustainable Development) ขึ้น โดยมุ่งหวังจะสร้างพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับหลักนิติธรรมไปใช้ในทาง
ปฏิบัติในภาคส่วนต่างๆ และเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำาหลัก
นิติธรรมไปปรับใช้กับประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคมท่ีซับซ้อน อันจะนำา
ไปสูก่ารแก้ไขปัญหาเชงิระบบแบบองค์รวม และเป็นประโยชน์กบัการออกแบบ
นโยบายในอนาคต

หนังสือ “TIJ Journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เล่มนี้ นับเป็นการ
ตอกยำ้าความตั้งใจ ซึง่รวบรวมเนื้อหาสาระจากการตกผลึกความรู้ความเข้าใจ
และการเชื่อมโยงองคาพยพต่างๆ โดยเนื้อหาภายในเล่มส่วนใหญ่จะเป็นการ
ถอดบทเรยีนจากเวทีสาธารณะว่าด้วยหลกัธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3 ครัง้
ในปี พ.ศ. 2560 รวมถึงสรุปและรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลสำาคัญอื่นๆ ที่ 
TIJ ได้จดัทำาข้ึน เช่น แก่นความคดิเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาตามหลกันิติธรรม
ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต้นแบบ
ในการพัฒนาบนฐานนิตธิรรม และเน้ือหาพิเศษในการถอดความจากปาฐกถา
ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทูตสนัถวไมตรด้ีาน
หลกันิตธิรรมสำาหรบัภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเวที
สาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน ครั้งท่ี 2 เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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TIJ มีกรอบแผนงานในการขับเคลื่อนงานโดยให้ความ
ส�าคัญในเรื่อง 

•	 งานด้านสตรีและเดก็ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเน้นการ 
ส่งเสรมิการอนุวัตข้ิอกำาหนดกรงุเทพฯ (UN Bangkok Rules) และการขจดั
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม 

•	 งานพัฒนาข้อมูลวิชาการเพื่อการก�าหนดนโยบาย TIJ เป็นตัวกลาง 
ในการนำาหลักการ มาตรฐาน และบรรทัดฐานสากลมาสู่การปฎิบัติ จึงมุ่ง
สนับสนุนให้การกำาหนดนโยบายด้านการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญาท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
ข้อมลูหลกัฐานทางวิชาการและสถิตท่ีิมคีณุภาพ และสอดคล้องกับ “หลกั
นิติธรรม” 

•	 กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ความตระหนักของ TIJ ที่เชื่อว่าหลัก
นิตธิรรม กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาท่ีมีประสทิธิภาพ และความเชือ่มัน่ 
ของประชาชน เป็นปัจจัยเก่ียวเน่ืองกันท่ีสำาคัญต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนใน
ภาพรวม จงึดำาเนินงานเพ่ือเสรมิสร้างหลกันิตธิรรมในสงัคม ผ่านกระบวนการ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ พัฒนาศกัยภาพบคุลากร รวมไปถึงกิจกรรมเพ่ือ
การเผยแพร่นโยบาย 

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Institute of 
Justice (TIJ) จดัตัง้ขึน้เมือ่วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มวัีตถปุระสงค์

เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมอืกับสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา โดยมุ่งเน้นการ
เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศและในภูมิภาค
อาเซียน มีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานคณะ
ที่ปรึกษาพิเศษ

องค์กรมีวิสัยทัศน์ในการ “เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (promoter of 
change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรมและเชื่อมโยงหลักนิติธรรม 
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล”

ภารกิจสำาคัญของ TIJ ประการหน่ึง คือการส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ  
“ข้อก�าหนดกรุงเทพ”	หรือข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏบิติัต่อ
ผู้ต้องขังหญิงและมาตรการท่ีไม่ใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าความผิด
หญิง	 (UN	 Bangkok	 Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกท้ังยังทำา
หน้าท่ีขับเคลื่อนประเด็นสำาคญัต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลกันิตธิรรม 
การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง โดยเมื่อวันท่ี 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 TIJ ถือเป็นหน่วยงานไทยแห่งแรกของอาเซียนที่ได้รับ
การยอมรับจากสหประชาชาติร่วมเป็นสมาชิกของสถาบันเครือข่ายแผนงาน
สหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
(United Nations Programme Network Institutes: PNIs)

สถาบันเพ่ือการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย
Thailand Institute of Justice (TIJ)
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“เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน” หรือ SDGs จึงมี
ความเฉพาะท่ีแตกต่างจากการขบัเคลือ่นการพัฒนา 
อืน่ๆ ท่ีผ่านมา โดยจะครอบคลมุ 5 ประเดน็หลกัท้ัง
ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับวิกฤตของมนุษยชาตแิละโลก 
ทัง้เรื่อง คน สิ่งแวดล้อม ความมั่งคัง่ สนัตภิาพและ
ความร่วมมือ ปัญหาการแก้ปัญหาความยากจน  
การลดความเหลือ่มลำา้ ไปจนการเตรยีมพร้อมรบัมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ  

SDGs ยังอาจถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าสำาคัญ 
นับจากแนวคดิเรือ่งการพัฒนาท่ีย่ังยืนถูกกล่าวถึง
ให ้เป็นส่วนหน่ึงในทิศทางการพัฒนาจากการ 
ประชมุสหประชาชาต ิครัง้ท่ี 2 ณ กรงุรโีอเดจาเนโร  
ประเทศบราซิล ใน พ.ศ. 2535

ด้วยการปรับบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการมีตวัชีวั้ดท่ีชดัเจน
เพือ่ให้สามารถเห็นสถานะและความก้าวหน้าของ
แต่ละเรื่อง โดยใช้อดีตท่ีเรียนรู้จากการเดินหน้า 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษมาปรบัเปลีย่น
ท้ังเป้าหมายและวิธีการในการขับเคลื่อนโลกให้
บรรลุเป้าหมายใหม่ด้านความยั่งยืน

ในอดตีแม้ว่า MDGs จะประสบความสำาเรจ็ในการ
บรรลุเป้าหมายท่ีจะลดประชากรยากจนลงไปเกิน
ครึ่งหน่ึง แต่ถ้าประเมินในรายละเอียดจะเห็นว่า 
จำานวนความยากจนท่ีลดลงส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน
ภูมิภาคเอเชียท่ีเป็นผลจากเศรษฐกิจในเอเชีย 
เตบิโตขึน้มาก ในขณะท่ีภูมภิาคส่วนท่ีเหลอืของโลก  

การประชุมเวที
สาธารณะว่าด้วย
หลักนิติธรรมที่
ยั่งยืน “หลัก
นิติธรรมกับการ
พัฒนาระหว่างประเทศ 
สิทธิมนษุยชน และ
การพัฒนาชุมชน” 
22 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ ส�านักงาน
สหประชาชาติ 
ประจ�าประเทศไทย

การประกาศเปา้หมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ
องค์การสหประชาชาติ หรือ Sustainable 

Development Goals (SDGs) ในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2558 น้ันถือเป็นปรากฏการณ์คร้ังสำาคัญ 
ในการยอมรบัวาระใหมข่องการพัฒนารว่มกันของ 
193 ประเทศภาคีสมาชิก รวมถึงประเทศไทย ที่ได้
ลงนามรับรองเอกสาร “Transforming our world: 
the 2030 Agenda for Sustainable Develop-
ment” วาระการพัฒนาใหม่ ซ่ึงประกอบไปด้วย 17 
เป้าหมาย และ 169 เป้าประสงค์ ที่ทุกคนหวังว่าจะ
บรรลุให้ได้ร่วมกันภายใน พ.ศ. 2573 

กว่าจะถึงวันน้ีไม่ใช่เรือ่งง่าย องค์การสหประชาชาติ
ในฐานะผู้จัดทำาเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนได้ใช้
เวลากว่า 4 ปีระหว่าง พ.ศ. 2555-2558 ในการ
ทำางานกับกลุ่มคนทุกระดับ โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมตัง้แต่ระดับรฐัไปจนถึงกลุม่คนท่ีเปราะบาง 
กว่า 8.5 ล้านคนท่ัวโลก ก่อนท่ีเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : 
MDGs) 8 ประการ ซึ่งใช้มาในช่วง 15 ปี ระหว่าง 
พ.ศ. 2543-2558 จะสิ้นสุดลง 
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ประชาคมนานาชาติได้รับบทเรียนที่ดี
หลายประการในการแสวงหาหนทาง
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เราได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษคือกรอบการท�างานที่มี
ประสิทธิภาพ ท�าให้เราเห็นเป้าหมายที่
ชัดเจนในการด�าเนินความพยายามเพ่ือ
ต่อสู้กับปัญหาความยากจนแร้นแค้น 
ความหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บ ในขณะที่
พยายามรักษาความยัง่ยืนของสิง่แวดลอ้ม 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษนั้น
บรรลุผลส�าเร็จด้วยดีในหลายด้าน แต่ก็
ยังมีอุปสรรคอยู่บางประการ หลายคน
ยังเชื่อว่าเราน่าจะบรรลุผลส�าเร็จได้
มากกว่านี้ หากเราให้ความส�าคัญกับ
ประเด็นเรื่องความยุติธรรมและ
หลกันติธิรรมมากขึน้ในฐานะทีเ่ป็นรากฐาน
อันส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

พระราโชวาทใน 
พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ไม่ว่าจะเป็นแอฟริกา อเมริกาใต้ ยุโรป เศรษฐกิจ
ไม่ได้เติบโตเช่นในเอเชีย การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีผ่านมาจงึเป็นไปอย่างไม่ท่ัวถึงและเท่าเทียม 

ศุภชัย	พานิชภักดิ์	อดีตเลขาธิการ	การประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา	
(United	 Nations	 Conference	 on	 Trade	 and	
Development	:	UNCTAD)	มองว่า จดุสำาคญัท่ีก่อ

พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติ
ยาภา ในการประชุม
เวทีสาธารณะว่า
ด้วยหลักนิติธรรม
และการพัฒนาที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 2

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลักการของ Agenda 
2030 และ Sustainable Development Goals 
(SDGs) คอื การขอความร่วมมอืจากท่ัวโลกเพ่ือให้
ถือเป้าหมายน้ีร่วมกันน่ีจงึเป็นการเปลีย่นกระบวน
ทัศน์และก้าวท่ีสำาคัญของการพัฒนาสู่การบรรลุ
เป้าหมายใหม่

บทบาทประเทศไทยกับการผลักดัน
หลักนิติธรรมในเวทีโลก
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์
ประธานคณะท่ีปรึกษาพิเศษ สถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะทูตสันถวไมตรี
ด้านหลักนิติธรรมสำาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ ประทานพระดำารสัแก่ผูเ้ข้าร่วมการประชมุ
เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพฒันา
ท่ีย่ังยืนครั้งท่ี 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ความตอนหนึ่งว่า 
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มากกว่านี้ หากเราให้ความส�าคัญกับ
ประเด็นเรื่องความยุติธรรมและ
หลกันติธิรรมมากขึน้ในฐานะทีเ่ป็นรากฐาน
อันส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

พระราโชวาทใน 
พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ไม่ว่าจะเป็นแอฟริกา อเมริกาใต้ ยุโรป เศรษฐกิจ
ไม่ได้เติบโตเช่นในเอเชีย การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีผ่านมาจงึเป็นไปอย่างไม่ท่ัวถึงและเท่าเทียม 

ศุภชัย	พานิชภักดิ์	อดีตเลขาธิการ	การประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา	
(United	 Nations	 Conference	 on	 Trade	 and	
Development	:	UNCTAD)	มองว่า จดุสำาคญัท่ีก่อ

พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติ
ยาภา ในการประชุม
เวทีสาธารณะว่า
ด้วยหลักนิติธรรม
และการพัฒนาที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 2

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลักการของ Agenda 
2030 และ Sustainable Development Goals 
(SDGs) คอื การขอความร่วมมอืจากท่ัวโลกเพ่ือให้
ถือเป้าหมายน้ีร่วมกันน่ีจงึเป็นการเปลีย่นกระบวน
ทัศน์และก้าวท่ีสำาคัญของการพัฒนาสู่การบรรลุ
เป้าหมายใหม่

บทบาทประเทศไทยกับการผลักดัน
หลักนิติธรรมในเวทีโลก
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์
ประธานคณะท่ีปรึกษาพิเศษ สถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะทูตสันถวไมตรี
ด้านหลักนิติธรรมสำาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ ประทานพระดำารสัแก่ผูเ้ข้าร่วมการประชมุ
เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพฒันา
ท่ีย่ังยืนครั้งท่ี 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ความตอนหนึ่งว่า 
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ราว พ.ศ. 2556 ประเทศไทยโดยพระดำาริของ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จึงได้
รเิริม่ผลกัดนัหลกันิตธิรรมให้เข้าไปอยู่ในเป้าหมาย
ของการพัฒนา เริ่มจากการที่ได้จัดการอภิปราย 
The Bangkok Dialogue on the Rule of Law เพื่อ
ผลักดันประเด็น “หลักนิติธรรม” ให้เป็นส่วนหน่ึง
ของเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งในเวลาน้ันหลายๆ 
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น จีน รัสเซีย หรืออินเดีย ยัง 
ไม่ได้ถือว่าเป็นวาระท่ีสำาคัญ และในท่ีสุดความ
พยายามของประเทศไทยก็บรรลุผล หลักนิติธรรม
ได้ถูกบรรจไุว้ในข้อท่ี 16.3 ของเป้าหมายการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนของสหประชาขาติ 

บนั	คี	มุน อดีตเลขาธกิารองค์การสหประชาชาติ	
ได้กล่าวถึงเป้าประสงค์นีไ้ว้ว่า “ “หลกันิติธรรม” เป็น
เสมือน The Golden Thread หรอืเส้นด้ายส�าคัญ
ในการถกัทอทุกมิติให้สามารถบรรลเุป้าหมาย
ในภาพรวม น่ันหมายถงึความส�าคัญของ “หลกั
นิตธิรรม” ในฐานะท่ีเป็นท้ังเป้าหมายโดยตัวมันเอง
และวธีิการท่ีจะขบัเคลือ่นไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน” หลกันติิธรรมและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนจึงมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำาคัญ

วา่ดว้ยกฎหมายและกฎของกฎหมาย
แม้ว่าความหมายของหลกันิตธิรรมยังเป็นท่ีถกเถียง 
กันอยู่ในเชิงวิชาการ แต่อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า
หลักนิติธรรม คือ หลักการปกครองท่ีกฎหมาย
เป็นใหญ่และเป็นธรรม	อ�านวยความยติุธรรม
ให้คนในสงัคมอย่างเสมอภาค	ด้วยความเคารพ
ในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

หลกันิตธิรรมน้ันครอบคลมุหลกักฎหมายและหลกั
ที่ไม่ใช่กฎหมาย โดยในทางหลักการทางกฎหมาย
น้ันหมายถึงสงัคมท่ีปกครองโดยกฎหมาย บงัคบัใช้ 
กฎหมายอย่างเสมอภาค และการมีกระบวนการ
ยุตธิรรมท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการมุง่ใช้
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ราว พ.ศ. 2556 ประเทศไทยโดยพระดำาริของ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จึงได้
รเิริม่ผลกัดนัหลกันิตธิรรมให้เข้าไปอยู่ในเป้าหมาย
ของการพัฒนา เริ่มจากการที่ได้จัดการอภิปราย 
The Bangkok Dialogue on the Rule of Law เพื่อ
ผลักดันประเด็น “หลักนิติธรรม” ให้เป็นส่วนหน่ึง
ของเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งในเวลาน้ันหลายๆ 
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น จีน รัสเซีย หรืออินเดีย ยัง 
ไม่ได้ถือว่าเป็นวาระท่ีสำาคัญ และในท่ีสุดความ
พยายามของประเทศไทยก็บรรลุผล หลักนิติธรรม
ได้ถูกบรรจไุว้ในข้อท่ี 16.3 ของเป้าหมายการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนของสหประชาขาติ 

บนั	คี	มุน อดีตเลขาธกิารองค์การสหประชาชาติ	
ได้กล่าวถึงเป้าประสงค์นีไ้ว้ว่า “ “หลกันิติธรรม” เป็น 

เสมือน The Golden Thread หรอืเส้นด้ายส�าคัญ 

ในการถกัทอทุกมติิให้สามารถบรรลเุป้าหมาย
ในภาพรวม น่ันหมายถงึความส�าคัญของ “หลกั
นิตธิรรม” ในฐานะท่ีเป็นท้ังเป้าหมายโดยตัวมันเอง 

และวธีิการท่ีจะขบัเคลือ่นไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน” หลกันติิธรรมและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนจึงมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำาคัญ

วา่ดว้ยกฎหมายและกฎของกฎหมาย
แม้ว่าความหมายของหลกันิตธิรรมยังเป็นท่ีถกเถียง 
กันอยู่ในเชิงวิชาการ แต่อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า
หลักนิติธรรม คือ หลักการปกครองท่ีกฎหมาย
เป็นใหญ่และเป็นธรรม	อ�านวยความยติุธรรม
ให้คนในสงัคมอย่างเสมอภาค	ด้วยความเคารพ 

ในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

หลกันิตธิรรมน้ันครอบคลมุหลกักฎหมายและหลกั
ที่ไม่ใช่กฎหมาย โดยในทางหลักการทางกฎหมาย
น้ันหมายถึงสงัคมท่ีปกครองโดยกฎหมาย บงัคบัใช้ 
กฎหมายอย่างเสมอภาค และการมีกระบวนการ
ยุตธิรรมท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการมุง่ใช้
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...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม 
เป็นแตเ่พียงเคร่ืองมอือย่างหนึง่ส�าหรับ
ใช้ในการรักษาและอ�านวยความยุติธรรม
เท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมาย
ใช้เพ่ือรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพ่ือ
รักษาตัวกฎหมายเอง และการรักษา
ความยุตธิรรมในแผ่นดินกไ็มไ่ดม้วีงแคบ
อยู่เพียงขอบเขตของกฎหมาย หากตอ้ง
ขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา 
ตลอดจนเหตแุละผลตามความเป็นจริงดว้ย

พระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตร แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส�านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ 
สวนอัมพร 29 ตุลาคม 2522

กฎหมายในฐานะเครือ่งมอืในการลดความเหลือ่มลำา้ 
ขณะเดียวกัน หลักนิติธรรมยังเป็นเครื่องมือท่ีรับ
ประกันว่ากระบวนการของการพัฒนาน้ันจะมคีวาม 
เป็นธรรมและเป็นการพัฒนาท่ีรบัผดิชอบต่อสาธารณะ 
ในทุกระดบั รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจ  นอกจากนี้ หลักนิติธรรม
ยังหมายถึง ความรบัผดิชอบ (accountability) ของ
คนทุกคนในสังคมอย่างเสมอกันในทางกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั ภาคเอกชน หรอืภาคประชาสงัคม 

ย้อนอดีตหลักนิติธรรม “กว่าจะถึง 

วันนี้”
ย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2454 ภาพอุตสาหกรรมใน
กรงุวอชงิตนั สหรฐัอเมรกิาได้สะท้อนให้เห็นโครงสร้าง 
ของสังคมท่ีเป็นลักษณะพีระมิด โดยฐานของ
พีระมิดน้ันคือชนชั้นแรงงาน เป็นผู้ทำาหน้าท่ีผลิต
อาหารและบรกิาร กล่าวคอื เป็นผูค้ำา้จนุสงัคมในชัน้ 
ท่ีสงูขึน้มาคอืผูบ้รโิภค ถดัขึน้มาคอืสถาบนัท่ีเกีย่วข้อง 
กับกระบวนการยุตธิรรมและหลกันิตธิรรม ท่ีรวมถึง
ทหาร ตำารวจ นักการเมือง และยอดสูงของพีระมิด
คือ กำาไร การตีความดังกล่าวเป็นการตีความของ
องค์กรในสหรัฐอเมริกาท่ีต้องการให้สอดคล้องกัน
ระหว่างหลกันิตธิรรมและการพัฒนา ซึง่สะท้อนให้
เห็นว่าแนวคิดท่ีเชื่อมโยงกับหลักการดังกล่าวน้ีมี
อยู่ก่อนแล้วกว่าศตวรรษ   การตีความในลักษณะ
น้ีย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการดำารงอยู่มานานนับ
ศตวรรษของแนวคิด “หลกันิติธรรมและการพัฒนา”
 
ทว่า สิง่ท่ียากและแตกต่างออกไปคอื ความท้าทาย
ของการใช้หลักนิติธรรมในโลกยุคใหม่ ซึ่งในเวลา
ท่ีผ่านมา “หลกันิตธิรรม” อาจจะถูกพูดถึงในฐานะ 
“กฎของกฎหมาย” (rule of law) ท่ีเชื่อว่าในการ
สร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมนั้น การมี “กฎหมาย” (rule by law) เพียง
อย่างเดียวน้ันไม่เพียงพอ แม้ในทางวิชาการจะมี
การพูดถึงหลักนิติธรรมในหลายระดับ ทว่าในโลก

ใหม่ท่ีกำาลังเผชิญภาวะกดดันทางประชาธิปไตย 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
(disruptive technology) สงัคมท่ีใช้กฎหมายเพียง
อย่างเดียวไม่เพียงจะสั่นคลอนประชาธิปไตยและ
สทิธิมนุษยชน หากยังจะทำาให้ขาดความเป็นธรรม
และผู้คนเสียสิทธิในการเข้าถึงสิ่งท่ีควรเป็น ใน
ความหมายเช่นน้ีหลกันิตธิรรมจงึไม่ได้เก่ียวข้องแต่
กับเฉพาะ “กระบวนการยุตธิรรม” แต่เป็นความหมาย 
ท่ีกว้างกว่าและมคีวามครอบคลมุชวิีตของเราทุกคน

นิติธรรมตามแนวทางพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หลายพ้ืนท่ีในโลกยังคงแยกแยะหลกันิตธิรรมและ
การพัฒนาท่ีย่ังยืนกับประชาชนออกจากกัน การจะ 
เชือ่มโยงท้ังสองมิตน้ีิจำาเป็นจะต้องใช้ทางสายกลาง 
ความมีเหตุมีผล และความสามารถในการจัดการ
ความเสีย่งได้มากขึน้ โดยจะต้องเพ่ิมพูนองค์ความรู ้
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านคุณธรรม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร แสดงให้เห็น
ถึงการประยุกต์ใช้หลักนิติธรรมกับการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนในหลายๆ ด้าน สะท้อนผ่านพระบรมราชโองการ 
“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุแห่ง 
มหาชนชาวสยาม” และทรงมีพระบรมราโชวาทสู ่
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายโอกาส 

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้
วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 33 ปีการศึกษา 
2523 ณ อาคารใหม่ สวนอมัพร เมือ่วันพฤหัสบดท่ีี  
29 ตลุาคม พ.ศ. 2524 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน 
พระบรมราโชวาทไว้ ความว่า 
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...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม 
เป็นแตเ่พียงเคร่ืองมอือย่างหนึง่ส�าหรับ
ใช้ในการรักษาและอ�านวยความยุติธรรม
เท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมาย
ใช้เพ่ือรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพ่ือ
รักษาตัวกฎหมายเอง และการรักษา
ความยุตธิรรมในแผ่นดินกไ็มไ่ดม้วีงแคบ 

อยู่เพียงขอบเขตของกฎหมาย หากตอ้ง 

ขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา 
ตลอดจนเหตแุละผลตามความเป็นจริงดว้ย

พระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตร แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส�านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ 
สวนอัมพร 29 ตุลาคม 2522

กฎหมายในฐานะเครือ่งมอืในการลดความเหลือ่มลำา้ 
ขณะเดียวกัน หลักนิติธรรมยังเป็นเครื่องมือท่ีรับ
ประกันว่ากระบวนการของการพัฒนาน้ันจะมคีวาม 
เป็นธรรมและเป็นการพัฒนาท่ีรบัผดิชอบต่อสาธารณะ 
ในทุกระดบั รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจ  นอกจากนี้ หลักนิติธรรม
ยังหมายถึง ความรบัผดิชอบ (accountability) ของ
คนทุกคนในสังคมอย่างเสมอกันในทางกฎหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั ภาคเอกชน หรอืภาคประชาสงัคม 

ย้อนอดีตหลักนิติธรรม “กว่าจะถึง
วันนี้”
ย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2454 ภาพอุตสาหกรรมใน
กรงุวอชงิตนั สหรฐัอเมรกิาได้สะท้อนให้เห็นโครงสร้าง 
ของสังคมท่ีเป็นลักษณะพีระมิด โดยฐานของ
พีระมิดน้ันคือชนชั้นแรงงาน เป็นผู้ทำาหน้าท่ีผลิต
อาหารและบรกิาร กล่าวคอื เป็นผูค้ำา้จนุสงัคมในชัน้ 
ท่ีสงูขึน้มาคอืผูบ้รโิภค ถดัขึน้มาคอืสถาบนัท่ีเกีย่วข้อง 
กับกระบวนการยุตธิรรมและหลกันิตธิรรม ท่ีรวมถึง
ทหาร ตำารวจ นักการเมือง และยอดสูงของพีระมิด
คือ กำาไร การตีความดังกล่าวเป็นการตีความของ
องค์กรในสหรัฐอเมริกาท่ีต้องการให้สอดคล้องกัน
ระหว่างหลกันิตธิรรมและการพัฒนา ซึง่สะท้อนให้
เห็นว่าแนวคิดท่ีเชื่อมโยงกับหลักการดังกล่าวน้ีมี
อยู่ก่อนแล้วกว่าศตวรรษ   การตีความในลักษณะ
น้ีย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการดำารงอยู่มานานนับ
ศตวรรษของแนวคิด “หลกันิติธรรมและการพัฒนา”
 
ทว่า สิง่ท่ียากและแตกต่างออกไปคอื ความท้าทาย
ของการใช้หลักนิติธรรมในโลกยุคใหม่ ซึ่งในเวลา
ท่ีผ่านมา “หลกันิตธิรรม” อาจจะถูกพูดถึงในฐานะ 
“กฎของกฎหมาย” (rule of law) ท่ีเชื่อว่าในการ
สร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมนั้น การมี “กฎหมาย” (rule by law) เพียง
อย่างเดียวน้ันไม่เพียงพอ แม้ในทางวิชาการจะมี
การพูดถึงหลักนิติธรรมในหลายระดับ ทว่าในโลก

ใหม่ท่ีกำาลังเผชิญภาวะกดดันทางประชาธิปไตย 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
(disruptive technology) สงัคมท่ีใช้กฎหมายเพียง
อย่างเดียวไม่เพียงจะสั่นคลอนประชาธิปไตยและ
สทิธิมนุษยชน หากยังจะทำาให้ขาดความเป็นธรรม
และผู้คนเสียสิทธิในการเข้าถึงสิ่งท่ีควรเป็น ใน
ความหมายเช่นน้ีหลกันิตธิรรมจงึไม่ได้เก่ียวข้องแต่
กับเฉพาะ “กระบวนการยุตธิรรม” แต่เป็นความหมาย 
ท่ีกว้างกว่าและมคีวามครอบคลมุชวิีตของเราทุกคน

นิติธรรมตามแนวทางพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หลายพ้ืนท่ีในโลกยังคงแยกแยะหลกันิตธิรรมและ
การพัฒนาท่ีย่ังยืนกับประชาชนออกจากกัน การจะ 
เชือ่มโยงท้ังสองมิตน้ีิจำาเป็นจะต้องใช้ทางสายกลาง 
ความมีเหตุมีผล และความสามารถในการจัดการ
ความเสีย่งได้มากขึน้ โดยจะต้องเพ่ิมพูนองค์ความรู ้
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านคุณธรรม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร แสดงให้เห็น
ถึงการประยุกต์ใช้หลักนิติธรรมกับการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนในหลายๆ ด้าน สะท้อนผ่านพระบรมราชโองการ 
“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุแห่ง 
มหาชนชาวสยาม” และทรงมีพระบรมราโชวาทสู ่
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายโอกาส 

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้
วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 33 ปีการศึกษา 
2523 ณ อาคารใหม่ สวนอมัพร เมือ่วันพฤหัสบดท่ีี  
29 ตลุาคม พ.ศ. 2524 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน 
พระบรมราโชวาทไว้ ความว่า 
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→

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) เริ่มต้นจากการ
ประชุมสหประชาชาติ ครั้งท่ี 2 ณ กรุงรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล  

ในปี 1992 (พ.ศ. 2535) ประเทศสมาชิกต่างๆ ประชุมร่วมกันในหัวข้อว่าด้วย 
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (Environment and Development) และได้เห็นชอบ 
ให้ประกาศหลักการแห่งสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) 
สำาหรับทศวรรษ 1991-1999 และศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลก
สำาหรับการดำาเนินงานท่ีจะทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนท้ังในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม และในเวลาต่อมาได้มีการจัดทำาเป้าหมายการพัฒนา 
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) จำานวน 8 เป้าหมาย 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี เช่น การขจัดความยากจนและความหิวโหย  
การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี และการรักษาและ 
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ปัจจบุนั MDGs ได้สิน้สดุลงแล้ว องค์การสหประชาชาตจิงึได้กำาหนดเป้าหมาย
การพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (dimen
sions) ท้ังด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ให้เชือ่มโยงกันเรยีกว่า เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)

ท้ังน้ี เมื่อเดือนกันยายน 2558 นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ เข้าร่วม
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 พร้อมกับผู้นำาจากประเทศ
สมาชิก 193 ประเทศ หัวข้อการประชุมในครั้งนั้นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อม
กันน้ี ผู้นำาจากประเทศสมาชิกเหล่าน้ีได้ร่วมรับรองร่างเอกสารเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปี 2015 Sustainable Development Goals ที่เรียกว่า 
Transforming Our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development  
(การปรับเปลี่ยนโลกของเรา : วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

นอกจากจะทรงดำารงพระองค์เป็นพระมหากษตัรย์ิ
ท่ีอยู ่ภายใต้หลักนิติธรรมแล้ว ยังทรงนำาหลัก
นิติธรรมมาใช้ในการสร้างประโยชน์สู่มหาชน โดย 
การใช้หลกันิตธิรรมเป็นพ้ืนฐานในการครองแผ่นดนิ 
และในการทรงงานกว่า 4,300 โครงการ โดยได้ทรง 
ให้ความสำาคญักับความเท่าเทียม และการกระจาย
โอกาสเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้สะท้อน 
ให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลกันิตธิรรมกับการพัฒนา 
ท่ีย่ังยืน ในพระราชกรณียกิจและหลากหลาย
โครงการพัฒนาในพระราชดำาริ จะมีเรื่องของการ
ส่งเสริมสิทธิของผู ้คนชายขอบและคนไร้สิทธิ  
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือ
กำาหนดความเป็นอยู่ของตน ตัวอย่างเช่น ความ
พยายามของพระองค์ในการใช้หลักนิติธรรมมา
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาสังคม และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในช่วง พ.ศ. 2508-2509 ที่พบ
การปลกูฝ่ินในลกัษณะการทำาไร่เลือ่นลอยมากกว่า 
100,000 ไร่ ทางภาคเหนือ แทนท่ีจะบงัคบัใช้กฎหมาย 
อย่างรุนแรงด้วยการจับผู้กระทำาผิดไปลงโทษ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงเลง็เห็นว่าชาวเขายึดอาชพีปลกู
พืชเสพตดิเพราะขาดความรูแ้ละโอกาสในการทำามา 
หากิน โดยได้เงินจากการน้ีเพียงเล็กน้อยและ 
ยังคงมีฐานะยากจน พระองค์จึงได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ จดัตัง้โครงการหลวงขึน้เมือ่ พ.ศ. 2512 
เพ่ือสร้างทางเลอืกเป็นอาชพีใหม่ท่ีรายได้ดแีต่ไม่ผดิ 
กฎหมายให้กับชาวเขา การส่งเสรมิให้ปลกูไม้เมอืง
หนาวและส่งผลผลติแปรรปูจำาหน่าย ทำาให้ปัญหา
ยาเสพติดได้ลดลงเป็นลำาดับ ด้านสิ่งแวดล้อม 
พ้ืนท่ีป่าก็ได้รับการฟื้นฟู ส่วนชาวบ้านก็สามารถ 
หาเลี้ยงชีพอยู่ในชุมชนและปลดเปลื้องความ
ยากจนได้ ที่สำาคัญ จากผู้เคยกระทำาผิด ชาวบ้าน
กลายเป็นผู้ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการ

ร่วมคิดร่วมทำา พลกิปัญหาสูก่ารแก้ไขและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

พระองค์ทรงตระหนักว่า กฎหมายอนัเป็นเครือ่งมอื
การปกครองน้ัน หากนำามาใช้โดยไม่คำานึงถึง
สถานภาพและความสามารถของผูท่ี้ได้ชือ่ว่าทำาผดิ
กฎหมาย ที่มาของการกระทำาผิดและสถานการณ์
แวดล้อม ในกรณีท่ีผู้กระทำาผิดจำาเป็นต้องกระทำา
ความผิดเพียงเพ่ือให้ชีวิตตนเองและครอบครัว 
อยู่รอดน้ันย่อมไม่เป็นการสมควร พระองค์ทรงเลอืก 
วิธีท่ีจะไม่บงัคบัใช้กฎหมาย แต่ทรงให้โอกาสหยิบย่ืน 
“ทางเลอืก” ให้เขาได้พัฒนาตนเองและกลบัตวั โดย
ความยืดหยุ่นน้ีเกิดจากการคำานึงถงึความเป็นธรรม
และเหตผุลตามความเป็นจรงิ ซึง่นับเป็นการพัฒนา 
ทางเลือก (alternative development) ท่ีช่วยแก้
ปัญหาต่างๆ อย่างได้ผลและยั่งยืน เป็นแบบอย่าง
ของความสำาเร็จ ที่ “หลักนิติธรรม” สามารถนำาไป
สู ่ “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” อย่างเป็นรปูธรรมมากท่ีสดุ  

ทรงเลือกวิธีที่จะไม่บังคับใช้กฎหมายใน
ทันทีแต่ทรงให้โอกาสหยิบยื่น “ทางเลือก” 
ให้เขาได้พัฒนาตนเองและกลับตัวก่อน 
ความยืดหยุ่นนี้เกิดจากการค�านึงถึง
ความเป็นธรรมและเหตุผลตามจริง

บทพิสูจน์จากการทรงงานของพระองค์	 จึง
สะท้อนให้เห็นว่า	แนวทางการใช้หลกันิติธรรม
ท่ีมีประสิทธิภาพจะน�ามาซึ่งปัจจัยแวดล้อมท่ี
ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมั่นใจว่า	 การพัฒนา
ด้านสังคมและเศรษฐกิจน้ันครอบคลุมและ
เป็นธรรม	 และในทางกลับกัน	 การพัฒนาท่ี
ครอบคลมุและเป็นธรรมยังก่อให้เกิดวถิคีวาม
เป็นอยู่ขัน้พ้ืนฐานท่ีจะช่วยส่งเสริมหลกันิติธรรม 

ได้ในที่สุด  
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BRIEFING→

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) เริ่มต้นจากการ
ประชุมสหประชาชาติ ครั้งท่ี 2 ณ กรุงรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล  

ในปี 1992 (พ.ศ. 2535) ประเทศสมาชิกต่างๆ ประชุมร่วมกันในหัวข้อว่าด้วย 
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (Environment and Development) และได้เห็นชอบ 
ให้ประกาศหลักการแห่งสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) 
สำาหรับทศวรรษ 1991-1999 และศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลก
สำาหรับการดำาเนินงานท่ีจะทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนท้ังในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม และในเวลาต่อมาได้มีการจัดทำาเป้าหมายการพัฒนา 
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) จำานวน 8 เป้าหมาย 
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี เช่น การขจัดความยากจนและความหิวโหย  
การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี และการรักษาและ 
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ปัจจบุนั MDGs ได้สิน้สดุลงแล้ว องค์การสหประชาชาตจิงึได้กำาหนดเป้าหมาย
การพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (dimen-
sions) ท้ังด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ให้เชือ่มโยงกันเรยีกว่า เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)

ท้ังน้ี เมื่อเดือนกันยายน 2558 นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ เข้าร่วม
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 พร้อมกับผู้นำาจากประเทศ
สมาชิก 193 ประเทศ หัวข้อการประชุมในครั้งนั้นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อม
กันน้ี ผู้นำาจากประเทศสมาชิกเหล่าน้ีได้ร่วมรับรองร่างเอกสารเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปี 2015 Sustainable Development Goals ที่เรียกว่า 
Transforming Our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development  
(การปรับเปลี่ยนโลกของเรา : วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
2030

นอกจากจะทรงดำารงพระองค์เป็นพระมหากษตัรย์ิ
ท่ีอยู ่ภายใต้หลักนิติธรรมแล้ว ยังทรงนำาหลัก
นิติธรรมมาใช้ในการสร้างประโยชน์สู่มหาชน โดย 
การใช้หลกันิตธิรรมเป็นพ้ืนฐานในการครองแผ่นดนิ 
และในการทรงงานกว่า 4,300 โครงการ โดยได้ทรง 
ให้ความสำาคญักับความเท่าเทียม และการกระจาย
โอกาสเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้สะท้อน 
ให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลกันิตธิรรมกับการพัฒนา 
ท่ีย่ังยืน ในพระราชกรณียกิจและหลากหลาย
โครงการพัฒนาในพระราชดำาริ จะมีเรื่องของการ
ส่งเสริมสิทธิของผู ้คนชายขอบและคนไร้สิทธิ  
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือ
กำาหนดความเป็นอยู่ของตน ตัวอย่างเช่น ความ
พยายามของพระองค์ในการใช้หลักนิติธรรมมา
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาสังคม และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในช่วง พ.ศ. 2508-2509 ที่พบ
การปลกูฝ่ินในลกัษณะการทำาไร่เลือ่นลอยมากกว่า 
100,000 ไร่ ทางภาคเหนือ แทนท่ีจะบงัคบัใช้กฎหมาย 
อย่างรุนแรงด้วยการจับผู้กระทำาผิดไปลงโทษ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงเลง็เห็นว่าชาวเขายึดอาชพีปลกู
พืชเสพตดิเพราะขาดความรูแ้ละโอกาสในการทำามา 
หากิน โดยได้เงินจากการน้ีเพียงเล็กน้อยและ 
ยังคงมีฐานะยากจน พระองค์จึงได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ จดัตัง้โครงการหลวงขึน้เมือ่ พ.ศ. 2512 
เพ่ือสร้างทางเลอืกเป็นอาชพีใหม่ท่ีรายได้ดแีต่ไม่ผดิ 
กฎหมายให้กับชาวเขา การส่งเสรมิให้ปลกูไม้เมอืง
หนาวและส่งผลผลติแปรรปูจำาหน่าย ทำาให้ปัญหา
ยาเสพติดได้ลดลงเป็นลำาดับ ด้านสิ่งแวดล้อม 
พ้ืนท่ีป่าก็ได้รับการฟื้นฟู ส่วนชาวบ้านก็สามารถ 
หาเลี้ยงชีพอยู่ในชุมชนและปลดเปลื้องความ
ยากจนได้ ที่สำาคัญ จากผู้เคยกระทำาผิด ชาวบ้าน
กลายเป็นผู้ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการ

ร่วมคิดร่วมทำา พลกิปัญหาสูก่ารแก้ไขและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

พระองค์ทรงตระหนักว่า กฎหมายอนัเป็นเครือ่งมอื
การปกครองน้ัน หากนำามาใช้โดยไม่คำานึงถึง
สถานภาพและความสามารถของผูท่ี้ได้ชือ่ว่าทำาผดิ
กฎหมาย ที่มาของการกระทำาผิดและสถานการณ์
แวดล้อม ในกรณีท่ีผู้กระทำาผิดจำาเป็นต้องกระทำา
ความผิดเพียงเพ่ือให้ชีวิตตนเองและครอบครัว 
อยู่รอดน้ันย่อมไม่เป็นการสมควร พระองค์ทรงเลอืก 
วิธีท่ีจะไม่บงัคบัใช้กฎหมาย แต่ทรงให้โอกาสหยิบย่ืน 
“ทางเลอืก” ให้เขาได้พัฒนาตนเองและกลบัตวั โดย
ความยืดหยุ่นน้ีเกิดจากการคำานึงถงึความเป็นธรรม
และเหตผุลตามความเป็นจรงิ ซึง่นับเป็นการพัฒนา 
ทางเลือก (alternative development) ท่ีช่วยแก้
ปัญหาต่างๆ อย่างได้ผลและยั่งยืน เป็นแบบอย่าง
ของความสำาเร็จ ที่ “หลักนิติธรรม” สามารถนำาไป
สู ่ “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” อย่างเป็นรปูธรรมมากท่ีสดุ  

ทรงเลือกวิธีที่จะไม่บังคับใช้กฎหมายใน
ทันทีแต่ทรงให้โอกาสหยิบยื่น “ทางเลือก” 
ให้เขาได้พัฒนาตนเองและกลับตัวก่อน 
ความยืดหยุ่นนี้เกิดจากการค�านึงถึง
ความเป็นธรรมและเหตุผลตามจริง

บทพิสูจน์จากการทรงงานของพระองค์	 จึง
สะท้อนให้เห็นว่า	แนวทางการใช้หลกันิติธรรม
ท่ีมีประสิทธิภาพจะน�ามาซึ่งปัจจัยแวดล้อมท่ี
ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมั่นใจว่า	 การพัฒนา
ด้านสังคมและเศรษฐกิจน้ันครอบคลุมและ
เป็นธรรม	 และในทางกลับกัน	 การพัฒนาท่ี
ครอบคลมุและเป็นธรรมยังก่อให้เกิดวถิคีวาม
เป็นอยู่ขัน้พ้ืนฐานท่ีจะช่วยส่งเสริมหลกันิติธรรม
ได้ในที่สุด
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สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง  
ส่งเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมท่ีครอบคลมุและย่ังยืน และส่งเสรมินวัตกรรม

ลดความไม่เท่าเทียมท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ทำาให้เมอืงและการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์มคีวามปลอดภัย ความต้านทาน และ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

ดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ

อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ อย่างยั่งยืนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสรมิการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน การบรหิารจดัการ 
ป่าไม้ท่ีย่ังยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยดุย้ังการเสือ่มโทรม
ของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายชีวภาพ       

สนับสนนุสงัคมท่ีสงบสขุและครอบคลมุสำาหรบัการพัฒนาทีย่ั่งยืน จดัให้มกีาร
เข้าถึงความยุติธรรมสำาหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และมีความครอบคลุมในทุกระดับ

เสรมิสร้างความแขง็แกร่งของกลไกการดำาเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมอื 
ระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่

ขจดัความหิวโหย บรรลเุป้าความมัน่คงทางอาหาร 
ปรบัปรงุโภชนาการ และสนับสนุนการทำาเกษตรกรรม

สร้างหลกัประกันให้คนมชีวิีตท่ีมคีณุภาพ และส่งเสรมิ 
สุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย

สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่าง 
เท่าเทียมและครอบคลมุ และส่งเสรมิโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับทุกคน

บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิงทางชีวภาพ

สร้างหลกัประกันให้มนีำา้ใช้ และมกีารบรหิารจดัการ 
นำ้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำาหรับทุกคน

สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยาและยั่งยืน

ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิท่ียัง่ยืนและ
ครอบคลมุ รวมท้ังการจ้างงานเตม็อตัราและงานท่ี
มีคุณค่าสำาหรับทุกคน

ทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือน
สิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย 
(Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) โดยเป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วย    

เป้าหมายที่ 1

เป้าหมายที่ 2

เป้าหมายที่ 3

เป้าหมายที่ 4

เป้าหมายที่ 5

เป้าหมายที่ 6

เป้าหมายที่ 7

เป้าหมายที่ 8
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สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง  
ส่งเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมท่ีครอบคลมุและย่ังยืน และส่งเสรมินวัตกรรม

ลดความไม่เท่าเทียมท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ทำาให้เมอืงและการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์มคีวามปลอดภัย ความต้านทาน และ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

ดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ

อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ อย่างยั่งยืนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสรมิการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน การบรหิารจดัการ 
ป่าไม้ท่ีย่ังยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยดุย้ังการเสือ่มโทรม
ของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายชีวภาพ       

สนับสนนุสงัคมท่ีสงบสขุและครอบคลมุสำาหรบัการพัฒนาทีย่ั่งยืน จดัให้มกีาร
เข้าถึงความยุติธรรมสำาหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และมีความครอบคลุมในทุกระดับ

เสรมิสร้างความแขง็แกร่งของกลไกการดำาเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมอื 
ระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่10

เป้าหมายที่ 11

เป้าหมายที่ 12

เป้าหมายที่ 13

เป้าหมายที่ 14

เป้าหมายที่ 15

เป้าหมายที่ 16

เป้าหมายที่ 17

เป้าหมายที่ 9

ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่

ขจดัความหิวโหย บรรลเุป้าความมัน่คงทางอาหาร 
ปรบัปรงุโภชนาการ และสนับสนุนการทำาเกษตรกรรม

สร้างหลกัประกันให้คนมชีวิีตท่ีมคีณุภาพ และส่งเสรมิ 
สุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย

สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่าง 
เท่าเทียมและครอบคลมุ และส่งเสรมิโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับทุกคน

บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิงทางชีวภาพ

สร้างหลกัประกันให้มนีำา้ใช้ และมกีารบรหิารจดัการ 
นำ้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำาหรับทุกคน

สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยาและยั่งยืน

ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิท่ียัง่ยืนและ
ครอบคลมุ รวมท้ังการจ้างงานเตม็อตัราและงานท่ี
มีคุณค่าสำาหรับทุกคน

ทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือน
สิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย 
(Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) โดยเป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วย    

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่
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Special Section
สืบสานพระราชปณิธาน : 
นิติธรรมตามแนวทาง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร



Special Section
สืบสานพระราชปณิธาน : 
นิติธรรมตามแนวทาง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระปฐมบรมราชโองการ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 5 พฤษภาคม 2493

เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม

เพ่ือประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

พระปฐมบรมราชโองการ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 5 พฤษภาคม 2493

เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม

เพ่ือประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.บวรศกัด์ิ	อุวรรณโณ
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย	 ได้เขียนบทความ	 “ทศพิธราชธรรม
กับพระมหากษัตริย์ไทย”	ในหนังสอื	“สรรเสริญ
พระบารมี”	จดัพิมพ์โดยกระทรวงยุติธรรม	เพือ่
เฉลมิฉลองในวโรกาสมหามงคล	เฉลมิพระชนม
พรรษา	80	พรรษา	วันที่	5	ธันวาคม	พ.ศ.	2550	
ไว้ว่า	

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงยึดมัน่ใน
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุตามแบบอย่างของ
ประเทศองักฤษ ซึง่เป็นต้นฉบบัประชาธิปไตยอย่าง
ดีเย่ียม ไม่เคยเลยท่ีจะทรงล่วงลำ้าออกจากหลัก 
ท่ีว่าพระมหากษตัรย์ิจะไม่ทรงตัดสนิพระทัยในการ
บรหิารราชการแผ่นดนิเอง แต่ทรงไว้ซึง่พระราชสทิธิ 
ที่จะทรงแนะนำาหรือตักเตือน (advisory power) 

พระองค์มิได้ “ทรงแนะนำา ทรงสนับสนุน และ
ทรงตกัเตือน” เฉพาะองค์กรต่างๆ ตามรฐัธรรมนญู
เท่าน้ัน แต่ทรงมพีระมหากรณุา “แนะนำา สนับสนุน 
และตกัเตอืน” บคุคลกลุม่ต่างๆ และประชาชนโดย
ท่ัวไปโดยผ่านพระบรมราโชวาท พระราชดำารัสท่ี 
ได้ชี้แนะแนวทางท่ีดีท่ีควรปฏิบัติหรือละเว้นท้ังใน

การปฏิบตัหิน้าท่ีของแต่ละคน และในการประพฤติ
ปฏิบัติในทางส่วนตัว ในฐานะพลเมืองท่ีดี โดย
เฉพาะทรงเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต ความถูกต้อง 
ความมีศีลธรรม และจริยธรรม

พระราชจรรยาดังกล่าว นอกจากจะสอดคล้องกับ
ทศพิธราชธรรมแล้ว ยังสอดคล้องกับหลักการของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบสมัยใหม่ทุกประการ

หลกันิตธิรรม รากฐานพัฒนาประเทศ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักนิตศิาสตร์ (Jurist) อย่าง
แท้จริง แม้จะมิได้ทรงตัดสินคดีหรือว่าความด้วย
พระองค์เอง แต่ทรงเป็นผูท่ี้ใช้ศาสตร์และความรูใ้น
ด้านนี้เพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งนี้ พระองค์ทรง
ให้ความสำาคัญกับกฎหมาย โดยอ้างจากพระบรม
ราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการจดังาน “วัน
รพี” ณ พระตำาหนักจิตลดารโหฐาน วันพุธท่ี 27 
มิถุนายน 2516

“กฎหมายน้ีก็เป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากส�าหรับบ้าน
เมือง เพราะว่าเป็นหลกัของการเป็นอยู่ร่วมกัน
ในชาติบ้านเมือง เพื่อให้การเป็นอยู่มีระเบียบ

หลักนิติธรรมพระทรงธรรม
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร  ทรงเป็น	“พระราชาผู้ทรงธรรม”	
ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ 
พระองค์ทรงแน่วแน่ในพระปณิธานตามหลัก  

“ทศพิธราชธรรม”	 อันเป็นหลักธรรมโบราณ
สำาหรับพระมหากษัตริย์ และทรงงานด้วย	 “หลัก
นิติธรรม”	 เพ่ือประโยชน์สุขของเหล่าอาณา
ประชาราษฎร์อย่างแท้จริง

ทศพิธราชธรรมในระบอบ 

ประชาธิปไตย
พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจตลอด 
รัชสมัยแสดงให้เห็นแล้วว่า ทศพิธราชธรรมและ
หลักนิติธรรมเป็นหลักสากลท่ียังคงใช้ได้ในยุค
ปัจจบุนัท่ีเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ซึง่ค่านิยมท่ัวโลกเน้น
ประชาธิปไตยในการเมอืง การปกครองบนรากฐาน
ของธรรมาภิบาล (good governance) หรือ การ
ปกครองที่ถูกต้องและเป็นธรรม
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.บวรศกัด์ิ	อุวรรณโณ 

ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย	 ได้เขียนบทความ	 “ทศพิธราชธรรม
กับพระมหากษัตริย์ไทย”	ในหนังสอื	“สรรเสริญ
พระบารมี”	จดัพิมพ์โดยกระทรวงยุติธรรม	เพือ่
เฉลมิฉลองในวโรกาสมหามงคล	เฉลมิพระชนม 

พรรษา	80	พรรษา	วันที่	5	ธันวาคม	พ.ศ.	2550	
ไว้ว่า	

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงยึดมัน่ใน
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุตามแบบอย่างของ
ประเทศองักฤษ ซึง่เป็นต้นฉบบัประชาธิปไตยอย่าง
ดีเย่ียม ไม่เคยเลยท่ีจะทรงล่วงลำ้าออกจากหลัก 
ท่ีว่าพระมหากษตัรย์ิจะไม่ทรงตัดสนิพระทัยในการ
บรหิารราชการแผ่นดนิเอง แต่ทรงไว้ซึง่พระราชสทิธิ 
ที่จะทรงแนะนำาหรือตักเตือน (advisory power) 

พระองค์มิได้ “ทรงแนะนำา ทรงสนับสนุน และ
ทรงตกัเตือน” เฉพาะองค์กรต่างๆ ตามรฐัธรรมนญู
เท่าน้ัน แต่ทรงมพีระมหากรณุา “แนะนำา สนับสนุน 
และตกัเตอืน” บคุคลกลุม่ต่างๆ และประชาชนโดย
ท่ัวไปโดยผ่านพระบรมราโชวาท พระราชดำารัสท่ี 
ได้ชี้แนะแนวทางท่ีดีท่ีควรปฏิบัติหรือละเว้นท้ังใน

การปฏิบตัหิน้าท่ีของแต่ละคน และในการประพฤติ
ปฏิบัติในทางส่วนตัว ในฐานะพลเมืองท่ีดี โดย
เฉพาะทรงเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต ความถูกต้อง 
ความมีศีลธรรม และจริยธรรม

พระราชจรรยาดังกล่าว นอกจากจะสอดคล้องกับ
ทศพิธราชธรรมแล้ว ยังสอดคล้องกับหลักการของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบสมัยใหม่ทุกประการ

หลกันิตธิรรม รากฐานพัฒนาประเทศ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักนิตศิาสตร์ (Jurist) อย่าง
แท้จริง แม้จะมิได้ทรงตัดสินคดีหรือว่าความด้วย
พระองค์เอง แต่ทรงเป็นผูท่ี้ใช้ศาสตร์และความรูใ้น
ด้านนี้เพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งนี้ พระองค์ทรง
ให้ความสำาคัญกับกฎหมาย โดยอ้างจากพระบรม
ราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการจดังาน “วัน
รพี” ณ พระตำาหนักจิตลดารโหฐาน วันพุธท่ี 27 
มิถุนายน 2516

“กฎหมายน้ีก็เป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากส�าหรับบ้าน
เมือง เพราะว่าเป็นหลกัของการเป็นอยู่ร่วมกัน
ในชาติบ้านเมือง เพื่อให้การเป็นอยู่มีระเบียบ

หลักนิติธรรมพระทรงธรรม
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร  ทรงเป็น	“พระราชาผู้ทรงธรรม”	
ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ 
พระองค์ทรงแน่วแน่ในพระปณิธานตามหลัก
“ทศพิธราชธรรม”	 อันเป็นหลักธรรมโบราณ
สำาหรับพระมหากษัตริย์ และทรงงานด้วย	 “หลัก
นิติธรรม”	 เพ่ือประโยชน์สุขของเหล่าอาณา
ประชาราษฎร์อย่างแท้จริง

ทศพิธราชธรรมในระบอบ
ประชาธิปไตย
พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจตลอด 
รัชสมัยแสดงให้เห็นแล้วว่า ทศพิธราชธรรมและ
หลักนิติธรรมเป็นหลักสากลท่ียังคงใช้ได้ในยุค
ปัจจบุนัท่ีเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ซึง่ค่านิยมท่ัวโลกเน้น
ประชาธิปไตยในการเมอืง การปกครองบนรากฐาน
ของธรรมาภิบาล (good governance) หรือ การ
ปกครองที่ถูกต้องและเป็นธรรม

LAWLAW
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กฎหมายเปิดโอกาสให้ตีความอย่างเป็นธรรมก็ทำา
เสีย หากสามารถกำาหนดโทษให้เป็นธรรมได้ก็
กำาหนดเสยี ทรงใช้คำาว่ากำาหนดโทษอย่างพอเพียง  
หากมช่ีองว่างของตวักฎหมายให้สามารถใส่ความ
เป็นธรรมและยืดหยุ่นได้ก็ควรทำา 

 
แนวพระราชด�าริว่าด้วยกฎหมาย
และความยุติธรรม
ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม ได้นำาเสนอ
สาระสำาคญัจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำารสั
ที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม มีสาระโดยสังเขปว่า

1.	 ความยุติธรรมส�าคัญอย่างไร	
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักในความสำาคัญของ
ความยุตธิรรมเป็นอย่างย่ิง ทรงเห็นว่าความยุตธิรรม 
เป็นเง่ือนไขสำาคัญย่ิงสำาหรับการดำารงอยู่ของ
ประเทศชาติ 

ครั้งหนึ่งได้มีพระราชดำารัส ในโอกาสที่ผู้พิพากษา
ประจำากระทรวงเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อน 
เข้ารบัหน้าท่ี ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน วัน
พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2525ว่า “ถ้าหากว่าขาด
ความยุติธรรม ประเทศก็จะอยู่ยาก มีเหมือน
กันท่ีเขามีการปกครองอย่างไม่มีความยติุธรรม 
แต่ว่าประเทศไทยก็คงต้องมีความยุติธรรมมา
ตลอด ถงึมีความเจริญได้ มีความม่ันคงได้อย่าง
มหัศจรรย์” 

2.	 ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้
ในหลายวาระว่า ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ อยู่ที่
ผูใ้ช้กฎหมายส่วนหน่ึง และมาจากตวับทกฎหมาย
อีกส่วนหนึ่ง

ในส่วนของผูใ้ช้กฎหมายน้ันจะทรงเตอืนผูพิ้พากษา 
อยัการ ทนายความ เนตบิณัฑิต และนิสตินักศกึษา
วิชากฎหมายทุกครัง้ท่ีทรงมโีอกาสว่า ผูใ้ช้กฎหมาย
ต้องมี “ความเป็นกลาง” และ “ความสุจริต” เป็น
หลกัสำาคญัในการทำางาน และนอกจากน้ัน ยังต้อง
มคีวามสามารถในการใช้กฎหมายให้ตรงตามความ 
ประสงค์ ท้ังต้องระวังช่องโหว่ของกฎหมายอกีด้วย 

เรื่องสำาคัญท่ีทรงเน้นในหลายวาระและมีความ
เสมอต้นเสมอปลายอย่างเห็นได้ชัดคือ พระบรม
ราโชวาทและพระราชดำารัสที่ว่า 

“กฎหมายน้ันเป็นปัจจัยหรือเคร่ืองมือท่ีมีเพ่ือ
รักษาความยุติธรรม หรือใช้เป็นแบบแผน
ความประพฤติของประชาชน และใช้เป็น
แม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติ
ของประชาชน ตัวกฎหมายเองจึงต้องมีความ
ยุติธรรมอยู่ด้วย ท่ีส�าคัญคือต้องตราขึ้นด้วย
วตัถุประสงค์ท่ีจะรกัษาความยุติธรรมในบ้านเมอืง 
ไม ่ใช ่กดขี่ข ่มเหงประชาชนในบ้านเมือง 
กฎหมายท่ีกดขี่ข่มเหงประชาชน หรือรังแก
ประชาชน ท�าให้ประชาชนในบ้านเมืองเดอืดร้อน
เป็นกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม”

มีความเป็นไปได้ที่กฎหมายกับ
ความเป็นธรรมไม่สอดคล้องกัน 
ความยุ่งยากอย่างยิ่งจะเกิดขึ้น
เมื่อต้องตอบค�าถามว่าระหว่าง
กฎหมายฝา่ยหนึ่งกับความยุติธรรม
อีกฝา่ยหนึ่ง อะไรส�าคัญกว่ากัน 

กฎหมายนั้นมีทั้งกฎหมายดี 
กฎหมายไม่ดี กฎหมายเลว 
กฎหมายเผด็จการ กฎหมาย
ทรราชย์ เพราะฉะนั้นหลักคือ
ตอ้งใชก้ฎหมายทีด่ ีทีเ่ป็นธรรม  
กล่าวคือหัวใจของหลัก
นิติธรรมนั้นคือ ถ้าสิ่งหนึ่งยัง
ไม่เป็นกฎหมาย หากแก้ไขอะไร
ได้ก็ด�าเนินการเสีย

เรียบร้อย และให้ทุกคนที่อยู่ในชาติสามารถที่
จะมีชวีติท่ีรุง่เรอืง” 

ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ	 เครืองาม	 รอง
นายกรัฐมนตรีได้ศกึษาแนวพระราชดำารทิางด้าน
กฎหมายซึ่งมีท่ีมาจากพระบรมราโชวาทและ 
พระราชดำารัสท่ีพระราชทานในวาระต่างๆ แล้ว 
พบว่า แนวพระราชดำาริทางด้านกฎหมายมีความ
ชัดเจนสมำ่าเสมอ และเป็นผลมาจากที่ทรงแม่นยำา
ในหลักวิชาท่ีได้ทรงศึกษาจากการศึกษาในระบบ 
และการศกึษานอกระบบด้วยพระองค์เอง ประกอบ
กับประสบการณ์ท่ีได้ทรงพบเห็นข้อเท็จจรงิในภาค
สนาม จากการท่ีได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดท่ัวท้ังพระราช
อาณาเขต

โดยสามารถประมวลแนวพระราชดำาริออกมาเป็น
พระราชประสบการณ์ด้านนิติศาสตร์ได้ว่า ทรงใช้
หลักนิติธรรมผ่านแนวคิด 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 
ประการแรกคอื	การใช้กฎหมายหรือกฎระเบยีบ 

เป็นใหญ่และเคารพกฎหมาย ถ้ามีกฎหมาย ให้
ถือกฎหมายเป็นใหญ่ ให้เคารพกฎหมาย (respect 
for law) การยึดกฎหมายถือเป็นหัวใจของหลัก
นิติธรรม และเป็นพระบรมราโชบายด้วย
 
ประการที่สอง	ในการใช้กฎหมายเป็นใหญ่นั้น	
ต้องเข้าใจว่ากฎหมายน้ันต้องเป็นธรรม ไม่ใช่
กฎหมายอะไรก็ได้ เพราะกฎหมายน้ันมท้ัีงกฎหมาย 
ดี กฎหมายไม่ดี กฎหมายเลว กฎหมายเผด็จการ 
กฎหมายทรราชย์ เพราะฉะน้ันหลักคือต้องใช้
กฎหมายที่ดี ที่เป็นธรรม  กล่าวคือ หัวใจของหลัก
นิติธรรมนั้นคือ ถ้าสิ่งหนึ่งยังไม่เป็นกฎหมาย หาก
แก้ไขอะไรได้ก็ดำาเนินการเสีย หากป้องกันอะไรได้ 
ให้ป้องกันเสยี แต่ถ้าหากสิง่น้ันกลายเป็นกฎหมาย
แล้วและพบว่าไม่เป็นธรรม ก็ต้องปฏิบัติตาม แต่
หากเยียวยาได้ก็ให้เยียวยาเสีย และถ้าต่อไปใน
อนาคต มโีอกาสจะแก้ไขได้ก็ให้แก้ไขเสยี หรอืหาก
ยกเลิกได้ก็ยกเลิกเสีย น่ีเป็นข้อท่ีสองของหลัก
นิติธรรมที่ทรงยึดถืออย่างแน่วแน่มั่นคง
 
ประการสดุท้าย	การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม	
ถือว่าเป็นปรชัญาของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะ
ในข้อท่ีว่าบางครั้งกฎหมายอาจขัดกับความเป็น
ธรรม แล้วจะเลอืกอะไร แน่นอนว่าต้องเลอืกกฎหมาย 
เพราะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นธรรมนั้นเราอาจนึกคิดเอา
เอง คนอื่นมิได้เห็นด้วย หากผู้พิพากษายึดความ
เป็นธรรมโดยละเลยกฎหมาย คงเป็นเรื่องยุ่งยาก 
เพราะความเป็นธรรมของศาลแต่ละชัน้อาจต่างกัน
ได้ แต่ถ้าใช้กฎหมาย กฎหมายน้ันย่อมเป็นฉบับ
เดียวกัน  รับสั่งว่าให้ใช้กฎหมาย แต่ในการใช้
กฎหมายน้ันก็ย่อมต้องใช้อย่างเป็นธรรม คือถ้า
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กฎหมายเปิดโอกาสให้ตีความอย่างเป็นธรรมก็ทำา
เสีย หากสามารถกำาหนดโทษให้เป็นธรรมได้ก็
กำาหนดเสยี ทรงใช้คำาว่ากำาหนดโทษอย่างพอเพียง  
หากมช่ีองว่างของตวักฎหมายให้สามารถใส่ความ
เป็นธรรมและยืดหยุ่นได้ก็ควรทำา 

 
แนวพระราชด�าริว่าด้วยกฎหมาย
และความยุติธรรม
ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม ได้นำาเสนอ
สาระสำาคญัจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำารสั
ที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม มีสาระโดยสังเขปว่า

1.	 ความยุติธรรมส�าคัญอย่างไร	
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักในความสำาคัญของ
ความยุตธิรรมเป็นอย่างย่ิง ทรงเห็นว่าความยุตธิรรม 
เป็นเง่ือนไขสำาคัญย่ิงสำาหรับการดำารงอยู่ของ
ประเทศชาติ 

ครั้งหนึ่งได้มีพระราชดำารัส ในโอกาสที่ผู้พิพากษา
ประจำากระทรวงเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อน 
เข้ารบัหน้าท่ี ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน วัน
พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2525ว่า “ถ้าหากว่าขาด
ความยุติธรรม ประเทศก็จะอยู่ยาก มีเหมือน
กันท่ีเขามีการปกครองอย่างไม่มีความยติุธรรม 
แต่ว่าประเทศไทยก็คงต้องมีความยุติธรรมมา
ตลอด ถงึมีความเจริญได้ มีความม่ันคงได้อย่าง 
มหัศจรรย์” 

2.	 ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้
ในหลายวาระว่า ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ อยู่ที่
ผูใ้ช้กฎหมายส่วนหน่ึง และมาจากตวับทกฎหมาย
อีกส่วนหนึ่ง

ในส่วนของผูใ้ช้กฎหมายน้ันจะทรงเตอืนผูพิ้พากษา 
อยัการ ทนายความ เนตบิณัฑิต และนิสตินักศกึษา
วิชากฎหมายทุกครัง้ท่ีทรงมโีอกาสว่า ผูใ้ช้กฎหมาย
ต้องมี “ความเป็นกลาง” และ “ความสุจริต” เป็น
หลกัสำาคญัในการทำางาน และนอกจากน้ัน ยังต้อง
มคีวามสามารถในการใช้กฎหมายให้ตรงตามความ 
ประสงค์ ท้ังต้องระวังช่องโหว่ของกฎหมายอกีด้วย 

เรื่องสำาคัญท่ีทรงเน้นในหลายวาระและมีความ
เสมอต้นเสมอปลายอย่างเห็นได้ชัดคือ พระบรม
ราโชวาทและพระราชดำารัสที่ว่า 

“กฎหมายน้ันเป็นปัจจัยหรือเคร่ืองมือท่ีมีเพ่ือ
รักษาความยุติธรรม หรือใช้เป็นแบบแผน
ความประพฤติของประชาชน และใช้เป็น
แม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติ
ของประชาชน ตัวกฎหมายเองจึงต้องมีความ
ยุติธรรมอยู่ด้วย ท่ีส�าคัญคือต้องตราขึ้นด้วย
วตัถุประสงค์ท่ีจะรกัษาความยุติธรรมในบ้านเมอืง 
ไม ่ใช ่กดขี่ข ่มเหงประชาชนในบ้านเมือง 
กฎหมายท่ีกดขี่ข่มเหงประชาชน หรือรังแก
ประชาชน ท�าให้ประชาชนในบ้านเมืองเดอืดร้อน 

เป็นกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม”

มีความเป็นไปได้ที่กฎหมายกับ
ความเป็นธรรมไม่สอดคล้องกัน 
ความยุ่งยากอย่างยิ่งจะเกิดขึ้น
เมื่อต้องตอบค�าถามว่าระหว่าง
กฎหมายฝา่ยหนึ่งกับความยุติธรรม
อีกฝา่ยหนึ่ง อะไรส�าคัญกว่ากัน 

กฎหมายนั้นมีทั้งกฎหมายดี 
กฎหมายไม่ดี กฎหมายเลว 
กฎหมายเผด็จการ กฎหมาย
ทรราชย์ เพราะฉะนั้นหลักคือ
ตอ้งใชก้ฎหมายทีด่ ีทีเ่ป็นธรรม  
กล่าวคือหัวใจของหลัก
นิติธรรมนั้นคือ ถ้าสิ่งหนึ่งยัง
ไม่เป็นกฎหมาย หากแก้ไขอะไร
ได้ก็ด�าเนินการเสีย

เรียบร้อย และให้ทุกคนที่อยู่ในชาติสามารถที่
จะมีชวีติท่ีรุง่เรอืง” 

ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ	 เครืองาม	 รอง
นายกรัฐมนตรีได้ศกึษาแนวพระราชดำารทิางด้าน
กฎหมายซึ่งมีท่ีมาจากพระบรมราโชวาทและ 
พระราชดำารัสท่ีพระราชทานในวาระต่างๆ แล้ว 
พบว่า แนวพระราชดำาริทางด้านกฎหมายมีความ
ชัดเจนสมำ่าเสมอ และเป็นผลมาจากที่ทรงแม่นยำา
ในหลักวิชาท่ีได้ทรงศึกษาจากการศึกษาในระบบ 
และการศกึษานอกระบบด้วยพระองค์เอง ประกอบ
กับประสบการณ์ท่ีได้ทรงพบเห็นข้อเท็จจรงิในภาค
สนาม จากการท่ีได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดท่ัวท้ังพระราช
อาณาเขต

โดยสามารถประมวลแนวพระราชดำาริออกมาเป็น
พระราชประสบการณ์ด้านนิติศาสตร์ได้ว่า ทรงใช้
หลักนิติธรรมผ่านแนวคิด 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 
ประการแรกคอื	การใช้กฎหมายหรือกฎระเบยีบ
เป็นใหญ่และเคารพกฎหมาย ถ้ามีกฎหมาย ให้
ถือกฎหมายเป็นใหญ่ ให้เคารพกฎหมาย (respect 
for law) การยึดกฎหมายถือเป็นหัวใจของหลัก
นิติธรรม และเป็นพระบรมราโชบายด้วย
 
ประการที่สอง	ในการใช้กฎหมายเป็นใหญ่นั้น	
ต้องเข้าใจว่ากฎหมายน้ันต้องเป็นธรรม ไม่ใช่
กฎหมายอะไรก็ได้ เพราะกฎหมายน้ันมท้ัีงกฎหมาย 
ดี กฎหมายไม่ดี กฎหมายเลว กฎหมายเผด็จการ 
กฎหมายทรราชย์ เพราะฉะน้ันหลักคือต้องใช้
กฎหมายที่ดี ที่เป็นธรรม  กล่าวคือ หัวใจของหลัก
นิติธรรมนั้นคือ ถ้าสิ่งหนึ่งยังไม่เป็นกฎหมาย หาก
แก้ไขอะไรได้ก็ดำาเนินการเสีย หากป้องกันอะไรได้ 
ให้ป้องกันเสยี แต่ถ้าหากสิง่น้ันกลายเป็นกฎหมาย
แล้วและพบว่าไม่เป็นธรรม ก็ต้องปฏิบัติตาม แต่
หากเยียวยาได้ก็ให้เยียวยาเสีย และถ้าต่อไปใน
อนาคต มโีอกาสจะแก้ไขได้ก็ให้แก้ไขเสยี หรอืหาก
ยกเลิกได้ก็ยกเลิกเสีย น่ีเป็นข้อท่ีสองของหลัก
นิติธรรมที่ทรงยึดถืออย่างแน่วแน่มั่นคง
 
ประการสดุท้าย	การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม	
ถือว่าเป็นปรชัญาของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะ
ในข้อท่ีว่าบางครั้งกฎหมายอาจขัดกับความเป็น
ธรรม แล้วจะเลอืกอะไร แน่นอนว่าต้องเลอืกกฎหมาย 
เพราะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นธรรมนั้นเราอาจนึกคิดเอา
เอง คนอื่นมิได้เห็นด้วย หากผู้พิพากษายึดความ
เป็นธรรมโดยละเลยกฎหมาย คงเป็นเรื่องยุ่งยาก 
เพราะความเป็นธรรมของศาลแต่ละชัน้อาจต่างกัน
ได้ แต่ถ้าใช้กฎหมาย กฎหมายน้ันย่อมเป็นฉบับ
เดียวกัน  รับสั่งว่าให้ใช้กฎหมาย แต่ในการใช้
กฎหมายน้ันก็ย่อมต้องใช้อย่างเป็นธรรม คือถ้า
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มีการสอดแทรกหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมกับ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืนไว้ด้วยกัน เป็นเหตุผลสำาคัญท่ี
ทำาให้โครงการพัฒนาต่างๆ ประสบผลสำาเร็จ และ
มผีลให้พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นท่ียอมรบั
ท้ังในประเทศ ระหว่างประเทศ และจากองค์การ
สหประชาชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย 
ประมวลหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไว้  
มีสาระโดยสังเขปคือ

1.	ทรงแยก	เรื่องของ	นิติรัฐ	(rule	by	law)	ออก
จาก	นิติธรรม	(rule	of	law) เพราะนิตริฐัอย่างเดยีว 
คงไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
หากทว่าจำาเป็นท่ีจะต้องมีนิติธรรมด้วย ทรงเข้า
พระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้น 
หากบังคับมากเกินไปย่อมจะก่อให้เกิดความไม่
เข้าใจกันและสร้างความเป็นศัตรูระหว่างกัน 

2.	ทรงเห็นว่ากระบวนการบงัคับใช้กฎหมายใน
บางกรณีน้ันต้องใช้เวลา สิ่งสำาคัญคือการทำาให้
คนเข้าใจกฎหมายและรู้ว่ากฎหมายคืออะไร มิใช่
เข้าใจไปก่อนว่าประชาชนน้ันรูก้ฎหมายอยู่ก่อนแล้ว 
การทำาให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายจึงเป็นความ
เป็นธรรมอย่างหนึ่งภายใต้กฎหมาย 

3.	ทรงมีหลกัความเป็นธรรมของการใช้กฎหมาย	
น่ันคือ หลักนิติธรรม หมายถึงการใช้กฎหมายน้ัน 
จะต้องไม่ก่อให้เกิดการกดขี ่มคีวามยืดหยุ่น วางอยู่ 
บนความซือ่สตัย์สจุรติ มไิด้วางอยู่บนผลประโยชน์
แอบแฝง ใช้กฎหมายอย่างอะลุ่มอล่วยถึงจะแก้
ปัญหาได้ และนำาไปสูการแก้ปัญหาท่ีเป็นธรรม
และการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทำาอย่างไรท่ีจะใช้กฎหมาย
เพื่อให้เกิดความสงบสุข ไม่กดขี่

4.	 ทรงมิได้เห็นว่า	 การบังคับใช้กฎหมายต้อง
ท�าอย่างเต็มท่ีตลอดเวลา น่ันเพราะว่า extreme 
justice อาจจะเป็น extreme injustice ได้ การบงัคับ 

ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.สุรเกียรติ์ 
เสถียรไทย ประธาน
คณะมนตรีเพ่ือ
สันติภาพและความ
ปรองดองแห่ง
เอเชีย (APRC) 

3.	 กฎหมายกับความยติุธรรมใครส�าคญักว่ากัน
จากพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสข้างต้น
ย่อมทำาให้เห็นได้ว่า มีความเป็นไปได้ท่ีกฎหมาย
กับความเป็นธรรมไม่สอดคล้องกัน ความยุ่งยาก
อย่างย่ิงจะเกิดข้ึนเมื่อต้องตอบคำาถามว่าระหว่าง
กฎหมายฝ่ายหน่ึง กับความยุติธรรมอีกฝ่ายหน่ึง 
อะไรสำาคัญกว่ากัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบตัรแก่นักศกึษาของ
สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
วันท่ี 7 สงิหาคม 2515 ในเรื่องน้ีว่า

“โดยท่ีกฎหมายเป็นแต่เคร่ืองมือในการรักษา
ความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรจะถือว่ามี
ความส�าคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควร
จะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย
และอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีใดๆ โดยค�านึงถึงแต่ความถูกผิดตาม
กฎหมายเท่าน้ันดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จ�าต้อง 

ค�านึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วย
เสมอ การใช้กฎหมายจงึจะมีความหมายและได้ 

ผลท่ีควรจะได้” 

4.	 ถ้ากฎหมายไม่ยุติธรรมควรท�าอย่างไร
เมื่อทรงมีพระราชปรารภในเรื่องความไม่ยุติธรรม

ของกฎหมายแล้ว ก็ทรงแนะนำาด้วยเสมอว่า
  

“ต้องมีการวจิยัหรือมีการแก้ไขกฎหมายบางส่วน” 
“ช่วยทางสภานิติบญัญติั ชีท้างให้สภานิติบญัญติั 

ว่าควรจะปรับปรุงกฎหมายที่ตรงไหน” 

“เสนอให้ประชาชนทราบ ให้ทางผู้ใหญ่ทราบ 
ให้ทางสภานิติบญัญติัหรือทางกรมกฤษฎกีา...
แล้วก็ดัดแปลงกฎเกณฑ์ในกฎหมายให้เป็นผล
ส�าเร็จ...มีความยุติธรรมมากขึ้น”

หลกันติธิรรม คอืธรรมะของกฎหมาย
ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.สุรเกียรติ์	 เสถียรไทย	
ประธานคณะมนตรีเพ่ือสันติภาพและความ
ปรองดองแห่งเอเชีย	(APRC)	กล่าวในปาฐกถา
ของการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม
และการพัฒนาท่ีย่ังยืน “หลักนิติธรรมกับการ
พัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำาริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” ไว้ว่า

“ส�าหรับพระองค์ท่านน้ัน ‘กฎหมายแท้ คือ 

หลักนิติธรรม คือธรรมะของกฎหมาย’ โดยมี
เคร่ืองพิสูจน์ท่ีเป็นท่ียอมรับกันว่าโครงการใน
พระราชด�าริท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เป็นโครงการท่ีแฝงไปด้วยหลกันิติธรรม ท่ีสร้าง
ความเป็นธรรม ท่ีสร้างการยอมรับ และไม่
ละเลยต่อความเป็นกฎหมายหรือความเป็น
สูงสุดของกฎหมาย แต่หากเป็นโครงการท่ี
เข้าใจว่าการจะน�ากฎหมายมาใช้ให้เกิดความ
เป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับในสังคมได้น้ัน 
ต้องมีความยืดหยุ่น ซ่ึงทรงใช้ค�าว่า อะลุม่อล่วย 
แต่ต้องเป็นความอะลุม่อล่วยท่ีต้ังอยู่บนความ
สุจริต จึงจะท�าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

การท่ีพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

กฎหมายนั้นต้องใช้โดยค�านึงถึง
เจตนารมณ์ที่แท้จริงและบริบทของ
สังคม กล่าวคือ กฎหมายเป็นแค่ 
“เครื่องมือ” หรือ “มรรคา” ที่จะ
น�าพาสังคมไปสู่ความถูกต้อง
และความยุติธรรม 
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มีการสอดแทรกหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมกับ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืนไว้ด้วยกัน เป็นเหตุผลสำาคัญท่ี
ทำาให้โครงการพัฒนาต่างๆ ประสบผลสำาเร็จ และ
มผีลให้พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นท่ียอมรบั
ท้ังในประเทศ ระหว่างประเทศ และจากองค์การ
สหประชาชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย 
ประมวลหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไว้  
มีสาระโดยสังเขปคือ

1.	ทรงแยก	เรื่องของ	นิติรัฐ	(rule	by	law)	ออก
จาก	นิติธรรม	(rule	of	law) เพราะนิตริฐัอย่างเดยีว 
คงไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
หากทว่าจำาเป็นท่ีจะต้องมีนิติธรรมด้วย ทรงเข้า
พระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้น 
หากบังคับมากเกินไปย่อมจะก่อให้เกิดความไม่
เข้าใจกันและสร้างความเป็นศัตรูระหว่างกัน 

2.	ทรงเห็นว่ากระบวนการบงัคับใช้กฎหมายใน
บางกรณีน้ันต้องใช้เวลา สิ่งสำาคัญคือการทำาให้
คนเข้าใจกฎหมายและรู้ว่ากฎหมายคืออะไร มิใช่
เข้าใจไปก่อนว่าประชาชนน้ันรูก้ฎหมายอยู่ก่อนแล้ว 
การทำาให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายจึงเป็นความ
เป็นธรรมอย่างหนึ่งภายใต้กฎหมาย 

3.	ทรงมีหลกัความเป็นธรรมของการใช้กฎหมาย	
น่ันคือ หลักนิติธรรม หมายถึงการใช้กฎหมายน้ัน 
จะต้องไม่ก่อให้เกิดการกดขี ่มคีวามยืดหยุ่น วางอยู่ 
บนความซือ่สตัย์สจุรติ มไิด้วางอยู่บนผลประโยชน์
แอบแฝง ใช้กฎหมายอย่างอะลุ่มอล่วยถึงจะแก้
ปัญหาได้ และนำาไปสูการแก้ปัญหาท่ีเป็นธรรม
และการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทำาอย่างไรท่ีจะใช้กฎหมาย
เพื่อให้เกิดความสงบสุข ไม่กดขี่

4.	 ทรงมิได้เห็นว่า	 การบังคับใช้กฎหมายต้อง
ท�าอย่างเต็มท่ีตลอดเวลา น่ันเพราะว่า extreme 
justice อาจจะเป็น extreme injustice ได้ การบงัคับ 

ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.สุรเกียรติ์ 
เสถียรไทย ประธาน
คณะมนตรีเพ่ือ
สันติภาพและความ
ปรองดองแห่ง
เอเชีย (APRC) 

3.	 กฎหมายกับความยติุธรรมใครส�าคญักว่ากัน
จากพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสข้างต้น
ย่อมทำาให้เห็นได้ว่า มีความเป็นไปได้ท่ีกฎหมาย
กับความเป็นธรรมไม่สอดคล้องกัน ความยุ่งยาก
อย่างย่ิงจะเกิดข้ึนเมื่อต้องตอบคำาถามว่าระหว่าง
กฎหมายฝ่ายหน่ึง กับความยุติธรรมอีกฝ่ายหน่ึง 
อะไรสำาคัญกว่ากัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบตัรแก่นักศกึษาของ
สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
วันท่ี 7 สงิหาคม 2515 ในเรื่องน้ีว่า

“โดยท่ีกฎหมายเป็นแต่เคร่ืองมือในการรักษา
ความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรจะถือว่ามี
ความส�าคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควร
จะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย
และอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีใดๆ โดยค�านึงถึงแต่ความถูกผิดตาม
กฎหมายเท่าน้ันดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จ�าต้อง
ค�านึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วย
เสมอ การใช้กฎหมายจงึจะมีความหมายและได้
ผลท่ีควรจะได้” 

4.	 ถ้ากฎหมายไม่ยุติธรรมควรท�าอย่างไร
เมื่อทรงมีพระราชปรารภในเรื่องความไม่ยุติธรรม

ของกฎหมายแล้ว ก็ทรงแนะนำาด้วยเสมอว่า

“ต้องมีการวจิยัหรือมีการแก้ไขกฎหมายบางส่วน” 
“ช่วยทางสภานิติบญัญติั ชีท้างให้สภานิติบญัญติั
ว่าควรจะปรับปรุงกฎหมายที่ตรงไหน” 

“เสนอให้ประชาชนทราบ ให้ทางผู้ใหญ่ทราบ 
ให้ทางสภานิติบญัญติัหรือทางกรมกฤษฎกีา...
แล้วก็ดัดแปลงกฎเกณฑ์ในกฎหมายให้เป็นผล
ส�าเร็จ...มีความยุติธรรมมากขึ้น”

หลกันติธิรรม คอืธรรมะของกฎหมาย
ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.สุรเกียรติ์	 เสถียรไทย	
ประธานคณะมนตรีเพ่ือสันติภาพและความ
ปรองดองแห่งเอเชีย	(APRC)	กล่าวในปาฐกถา
ของการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม
และการพัฒนาท่ีย่ังยืน “หลักนิติธรรมกับการ
พัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำาริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” ไว้ว่า

“ส�าหรับพระองค์ท่านน้ัน ‘กฎหมายแท้ คือ
หลักนิติธรรม คือธรรมะของกฎหมาย’ โดยมี
เคร่ืองพิสูจน์ท่ีเป็นท่ียอมรับกันว่าโครงการใน
พระราชด�าริท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เป็นโครงการท่ีแฝงไปด้วยหลกันิติธรรม ท่ีสร้าง
ความเป็นธรรม ท่ีสร้างการยอมรับ และไม่
ละเลยต่อความเป็นกฎหมายหรือความเป็น
สูงสุดของกฎหมาย แต่หากเป็นโครงการท่ี
เข้าใจว่าการจะน�ากฎหมายมาใช้ให้เกิดความ
เป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับในสังคมได้น้ัน 
ต้องมีความยืดหยุ่น ซ่ึงทรงใช้ค�าว่า อะลุม่อล่วย 
แต่ต้องเป็นความอะลุม่อล่วยท่ีต้ังอยู่บนความ
สุจริต จึงจะท�าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

การท่ีพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

กฎหมายนั้นต้องใช้โดยค�านึงถึง
เจตนารมณ์ที่แท้จริงและบริบทของ
สังคม กล่าวคือ กฎหมายเป็นแค่ 
“เครื่องมือ” หรือ “มรรคา” ที่จะ
น�าพาสังคมไปสู่ความถูกต้อง
และความยุติธรรม 
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1.	กฎหมายน้ันต้องใช้โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์
ท่ีแท้จริงและบรบิทของสงัคม	กล่าวคอื กฎหมาย
เป็นแค่ “เครือ่งมอื” หรอื “มรรคา” ท่ีจะนำาพาสงัคม
ไปสู่ความถูกต้องและความยุติธรรม โดยพระองค์
ทรงยกตัวอย่างการวินิจฉัยกฎหมายตามหลัก
นิติธรรมในพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแก่
คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” เมื่อวันพุธท่ี 27 
มิถุนายน 2516 อันได้แก่ 

“...กฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่า ... 
กลายเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย” หรือ “คนรุกป่า” 

พระราชดำารัสพระราชทานแก่คณะกรรมการจัด
งาน “วันรพี” ณ พระตำาหนักจิตลดารโหฐาน วันพุธ
ท่ี 8 มนีาคม 2515 ว่า “ป่าสงวนน้ันเราขดีเส้นบน
แผนที่ ... ราษฎรจะทราบได้อย่างไรว่าที่ที่เขา
เข้ามาอาศยัอยู่เป็นป่าสงวน ... เป็นหน้าท่ีของ
ผู้รู้กฎหมายท่ีจะต้องไปท�าความเข้าใจ ไม่ใช่ไป
กดขี่ให้ใช้กฎหมายโดยเข้มงวด ...” 

หรือในพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแก่คณะ
กรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ พระตำาหนักจิตรลดา

รโหฐาน วันพุธ ท่ี 27 มิถุนายน 2516 ท่ีว่า “... 
กฎหมายมีไว้ส�าหรับให้มีความสงบสุขใน
บ้านเมือง มิใช่ว่า กฎหมายมีไว้ส�าหรับบังคับ
ประชาชน...”  พระราชดำารสัและพระบรมราโชวาท 
ดงักล่าว เป็นพระราชวินิจฉยัช่วยชีแ้นะทางออกแก่
ผู้ท่ีเก่ียวข้องและช่วยให้ประชาชนท่ีสุจริตได้รับ
ความเป็นธรรม

2.	 กฎหมายต้องเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเศรษฐกิจ	 ทรงมองกฎหมาย
อย่างมี	 “พลวตั”	 หรอื	 “มีชวีติ” ดงัพระราชดำารสั
พระราชทานแก่คณะกรรมการจดังาน “วนัรพี” ณ  
พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ 8 มีนาคม 
2515 ที่ว่า

“... ตามหลักของกฎหมายเอง กฎหมายก็จะมี
ความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่ว่าเพราะชราภาพ 
แต่เพราะว่าคนท่ีปฏบิติัตามกฎหมายน้ันเปลีย่น
ไป และสังคมของโลกเปลี่ยนไป...”  

“...กฎหมายท่ีไม่เหมาะสมแก่เหตุการณ์ ก็จะ
ต้องพยายามท่ีจะศกึษาเพือ่ท่ีจะให้ปรบัปรงุให้ดี ...” 

ตอนหนึ่งบนเวที 
TIJ Forum เมื่อวัน
ที่ 17 กรกฎาคม 
2560 ถอดบทเรียน 
“คนอยู่กับป่าอย่าง
ยั่งยืนด้วยหลัก
นิติธรรม”

ใช้กฎหมายหรือความยุติธรรมอย่างตึงเกินไปอาจ
นำามาสู่ความไม่เป็นธรรมได้ ต้องมีความยืดหยุ่น 
มีความอะลุ่มอล่วย มีความเป็นนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ “พอสมควร” 

หลกันติธิรรมกบัการพัฒนาทีย่ั่งยืน
ดร.ประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	อดีตผู้ว่าการธนาคาร 

แห่งประเทศไทย	กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ไม่เพียงมีความลึกซ้ึงและแตกฉานในหลัก
นิตธิรรม แต่ยังสามารถประยุกต์หลกันิติธรรม
กับการพัฒนาให้โครงการในพระราชด�ารต่ิางๆ 

จนเกิดผลสมัฤทธ์ิ และหลกัคดิของพระองค์ยัง
คงทันสมัย สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิรูปและแก้ปัญหาของประเทศในปัจจุบัน  
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทับซ้อนในท่ีดินท�ากิน 
หน้ีท่ีไม่เป็นธรรม และการปรับปรุงกฎหมาย

ให้เท่าทันกับการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี ล้วน
มีความส�าคัญต่อประเทศในอนาคต” 

ปัจจุบันในหลายประเทศท่ัวโลกยอมรับว่าหลัก
นิติธรรมเป็นรากฐานในการสร้างความสงบและ
ความเป็นธรรม หรอื peace and justice ซึง่ไม่เพียง
เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 
ของสหประชาชาติ แต่ยังเป็น “เครื่องมือ” หรือ 
“enabling factor” ท่ีจะช่วยให้บรรลเุป้าหมายอืน่ด้วย 

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ในหลายวาระ 
มีลักษณะกฎหมายท่ีสอดคล้องกับหลักนิติธรรม
หลายประการท่ีจะนำาไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนไว้ใน
ลกัษณะต่างๆ โดยมปีระเดน็ตวัอย่างสำาคญั 3 เรือ่ง 
ประกอบด้วย

การจัดสรรที่ดิน
ท�ากินแบบคนอยู่
กับป่าอย่างยั่งยืน

36 TIJ Journal สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



1.	กฎหมายน้ันต้องใช้โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์
ท่ีแท้จริงและบรบิทของสงัคม	กล่าวคอื กฎหมาย
เป็นแค่ “เครือ่งมอื” หรอื “มรรคา” ท่ีจะนำาพาสงัคม
ไปสู่ความถูกต้องและความยุติธรรม โดยพระองค์
ทรงยกตัวอย่างการวินิจฉัยกฎหมายตามหลัก
นิติธรรมในพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแก่
คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” เมื่อวันพุธท่ี 27 
มิถุนายน 2516 อันได้แก่ 

“...กฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่า ... 
กลายเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย” หรือ “คนรุกป่า” 

พระราชดำารัสพระราชทานแก่คณะกรรมการจัด
งาน “วันรพี” ณ พระตำาหนักจิตลดารโหฐาน วันพุธ
ท่ี 8 มนีาคม 2515 ว่า “ป่าสงวนน้ันเราขดีเส้นบน
แผนที่ ... ราษฎรจะทราบได้อย่างไรว่าที่ที่เขา
เข้ามาอาศยัอยู่เป็นป่าสงวน ... เป็นหน้าท่ีของ
ผู้รู้กฎหมายท่ีจะต้องไปท�าความเข้าใจ ไม่ใช่ไป
กดขี่ให้ใช้กฎหมายโดยเข้มงวด ...” 

หรือในพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแก่คณะ
กรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ พระตำาหนักจิตรลดา

รโหฐาน วันพุธ ท่ี 27 มิถุนายน 2516 ท่ีว่า “... 
กฎหมายมีไว้ส�าหรับให้มีความสงบสุขใน 

บ้านเมือง มิใช่ว่า กฎหมายมีไว้ส�าหรับบังคับ
ประชาชน...”  พระราชดำารสัและพระบรมราโชวาท 
ดงักล่าว เป็นพระราชวินิจฉยัช่วยชีแ้นะทางออกแก่
ผู้ท่ีเก่ียวข้องและช่วยให้ประชาชนท่ีสุจริตได้รับ
ความเป็นธรรม

2.	 กฎหมายต้องเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเศรษฐกิจ	 ทรงมองกฎหมาย
อย่างมี	 “พลวตั”	 หรอื	 “มีชวีติ” ดงัพระราชดำารสั
พระราชทานแก่คณะกรรมการจดังาน “วนัรพี” ณ  
พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ 8 มีนาคม 
2515 ที่ว่า

“... ตามหลักของกฎหมายเอง กฎหมายก็จะมี
ความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่ว่าเพราะชราภาพ 
แต่เพราะว่าคนท่ีปฏบิติัตามกฎหมายน้ันเปลีย่น 

ไป และสังคมของโลกเปลี่ยนไป...”  

“...กฎหมายท่ีไม่เหมาะสมแก่เหตุการณ์ ก็จะ 

ต้องพยายามท่ีจะศกึษาเพือ่ท่ีจะให้ปรบัปรงุให้ดี ...” 

ตอนหนึ่งบนเวที 
TIJ Forum เมื่อวัน
ที่ 17 กรกฎาคม 
2560 ถอดบทเรียน 
“คนอยู่กับป่าอย่าง
ยั่งยืนด้วยหลัก
นิติธรรม”

ใช้กฎหมายหรือความยุติธรรมอย่างตึงเกินไปอาจ
นำามาสู่ความไม่เป็นธรรมได้ ต้องมีความยืดหยุ่น 
มีความอะลุ่มอล่วย มีความเป็นนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ “พอสมควร” 

หลกันติธิรรมกบัการพัฒนาทีย่ั่งยืน
ดร.ประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	อดีตผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย	กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ไม่เพียงมีความลึกซ้ึงและแตกฉานในหลัก
นิตธิรรม แต่ยังสามารถประยุกต์หลกันิติธรรม
กับการพัฒนาให้โครงการในพระราชด�ารต่ิางๆ
จนเกิดผลสมัฤทธ์ิ และหลกัคดิของพระองค์ยัง
คงทันสมัย สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิรูปและแก้ปัญหาของประเทศในปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทับซ้อนในท่ีดินท�ากิน 
หน้ีท่ีไม่เป็นธรรม และการปรับปรุงกฎหมาย

ให้เท่าทันกับการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี ล้วน
มีความส�าคัญต่อประเทศในอนาคต” 

ปัจจุบันในหลายประเทศท่ัวโลกยอมรับว่าหลัก
นิติธรรมเป็นรากฐานในการสร้างความสงบและ
ความเป็นธรรม หรอื peace and justice ซึง่ไม่เพียง
เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 
ของสหประชาชาติ แต่ยังเป็น “เครื่องมือ” หรือ 
“enabling factor” ท่ีจะช่วยให้บรรลเุป้าหมายอืน่ด้วย 

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ในหลายวาระ 
มีลักษณะกฎหมายท่ีสอดคล้องกับหลักนิติธรรม
หลายประการท่ีจะนำาไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนไว้ใน
ลกัษณะต่างๆ โดยมปีระเดน็ตวัอย่างสำาคญั 3 เรือ่ง 
ประกอบด้วย

การจัดสรรที่ดิน
ท�ากินแบบคนอยู่
กับป่าอย่างยั่งยืน
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นายมาร์ติน	 ฮาร์ท-ฮนัเซน	 รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	
ประจ�าประเทศไทย	 ได้กล่าวในปาฐกถาพิเศษบนเวที TIJ Public Forum เมือ่ 
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ถึง พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตรกับแนวคิดในการพัฒนาว่า ด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นแห่ง 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีจะนำามา 
ซึ่งการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ไดก้ลายเป็นแรงบันดาลใจในการทำางานด้านการพฒันา 
ดงัท่ีเรามกัจะได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานอย่างมเิคยย่อท้อ เสด็จเย่ียมราษฎร
แม้ในพ้ืนท่ีห่างไกล เพ่ือที่จะทรงทราบว่าราษฎรของพระองค์ท่านยังมีสิ่งใด
ขาดแคลน จึงเป็นเหตุผลที่พระองค์ท่านได้รับรางวัล UNDP Human Devel
opment Lifetime Achievement Award ใน พ.ศ. 2549 

พระราชดำารขิองพระองค์ มไิด้เพียงแค่ช่วยยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน
ในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย แต่ยังเป็นส่วนสำาคัญในการวางรากฐานสู่การ
บรรลุตามเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำาเนินงานของโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริกว่า 4,300 โครงการ ท่ีครอบคลุมตั้งแต่ด้านการ
จัดการแหล่งนำ้า ด้านการเกษตร และด้านสาธารณสุข 

ในช่วงต้นรัชสมัย พระองค์ทรงให้ความสำาคัญกับความรู้ด้านการพัฒนา เช่น 
การจดัการนำา้และเขือ่น เช่นเดยีวกับความสามารถการฟ้ืนฟูสภาพหลงัภัยพิบติั 
ซึ่งในวันน้ีได้กลายเป็นประเด็นท่ีท่ัวโลกให้ความสำาคัญ ดังท่ีถูกบัญญัติไว้ใน
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนและกรอบการดำาเนินงานลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติ (Sendai Framework) อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น
อยู่ในสายเลือดของประชาชนชาวไทยเสมอมา

“...เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในสังคม ก็จะต้อง
เปลี่ยนค�า เปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่าง หรือ 

บทลงโทษ ... การลงโทษอาจไม่สอดคล้องกับ 

อาชญากรรมท่ีได้ประกอบขึน้มา...”  

3.	การตรากฎหมายต้องค�านึงถงึการมีส่วนร่วม
ของคนในสังคม	(Stakeholders	Participation)	
เพราะเป็นกติกาส�าหรับอยู่ร่วมกันของคนใน
ชาติบ้านเมือง	 ดังพระราชดำารัสท่ีพระราชทาน 
แก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬาฯ” ณ  
พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีท่ี 13 
มีนาคม 2512 ว่า

“... สมัยโบราณจะให้ทราบเรื่องอันใดเขาต้อง
ตีกลอง มาสมัยผู้ใหญ่ลีก็ยังตีกลอง แต่วันน้ี
ไม่มีผู้ใหญ่ลจีะตีกลอง ประกาศด้วยปากหน่อย
เดียวก็เหมือนยังไม่มีกฎหมาย จึงไม่ใช่เรื่องที่
จะไปว่าเขาว่าไม่ทราบกฎหมาย ... และ ...ท�าให้ 

เกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ี 

กฎหมายเพราะต่างคนต่างมีผิดมีถูกด้วยกัน 

อยู ่...”  

พระองค์ยังพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ 
เนติบัณฑิตซึ่งสำาเร็จการศึกษาทางกฎหมายจาก
สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
สมัยที่ 20 ณ พระตำาหนักจิตลดารโหฐาน เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2512 ด้วยว่า “...ถ้ามีอะไรที่น่า
จะแก้ไขได้ พิจารณาดูแล้วก็คุยกัน ถกเถียงกัน 
แล้วอาจเสนอ...ให้ ‘ประชาชน’ ทราบ  ให้ทาง
ผู้ใหญ่ทราบ ... ท่านก็อาจรับเอาไว้พิจารณาเข้า 

สภานิติบัญญัติแล้วก็ดัดแปลงกฎเกณฑ์ใน
กฎหมายได้เป็นผลส�าเร็จ จะท�าให้การด�าเนิน
คดีเรียบร้อยขึ้น มีความยุติธรรมมากขึ้น ...” 

นอกจากทรงให้ความสำาคัญกับหลักนิติธรรมแล้ว 
พระองค์ยังทรงนำาหลกั “ประชาพิจารณ์”	มาใช้ ใน
การดำาเนินโครงการพระราชดำาริต่างๆ โดยจะทรง

อธิบายถึงความจำาเป็นและผลกระทบท่ีเกิดขึน้พร้อม 
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท้ังสาธารณชน ประชาชน  
หรือเจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้เข้ามาร่วมกันแสดง 
ความคิดเห็น เมื่อประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นด้วยแล้ว 
หน่วยราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและร่วมดำาเนินการ
มีความพร้อม จึงจะพระราชทานพระราชดำาริให้
ดำาเนินโครงการนั้นๆ ต่อไป 

พระองค์ยังทรงห่วงใยในเรือ่งการทำางานร่วมกันของ 
คนในชาต ิทรงเคยมพีระบรมราโชวาทพระราชทาน
แก่ข้าราชการพลเรอืน เน่ืองในโอกาสวันข้าราชการ
พลเรือน ณ พระตำาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันที่ 1 
มีนาคม 2536 ในการแนะนำาวิธีทำางานร่วมกันว่า 

“...ส�าคัญท่ีสุดจะต้องหัด ท�าใจให้กว้างขวาง
หนักแน่น รูจ้กัรบัฟังความคิดเห็น แม้กระท่ังค�า
วพิากษ์วจิารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาด เพราะการ
รู้จักรับฟังอย่างฉลาดน้ันแท้จริงคือการระดม
สติปัญญาและประสบการณ์อนัหลากหลายมา
อ�านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความ
ส�าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ไม่เพียงมีความ 

ลึกซ้ึงและแตกฉานในหลักนิติธรรม	 หากยัง
สามารถประยุกต์หลักนิติธรรมกับการพัฒนา
ให้กับโครงการในพระราชด�าริต่างๆ	จนเกิดผล
สมัฤทธ์ิและหลกัคิดของพระองค์ยังคงทันสมัย	
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการปฏรูิปและแก้
ปัญหาของประเทศในปัจจุบนั	ไม่ว่าจะเป็นปัญหา 

การทับซ้อนในท่ีดินท�ากิน	 หน้ีท่ีไม่เป็นธรรม	
และการปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันกับการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยี	ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีความ
ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
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นายมาร์ติน	 ฮาร์ท-ฮนัเซน	 รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	
ประจ�าประเทศไทย	 ได้กล่าวในปาฐกถาพิเศษบนเวที TIJ Public Forum เมือ่ 
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ถึง พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตรกับแนวคิดในการพัฒนาว่า ด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นแห่ง 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ท่ีจะนำามา 
ซึ่งการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ไดก้ลายเป็นแรงบันดาลใจในการทำางานด้านการพฒันา 
ดงัท่ีเรามกัจะได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานอย่างมเิคยย่อท้อ เสด็จเย่ียมราษฎร
แม้ในพ้ืนท่ีห่างไกล เพ่ือที่จะทรงทราบว่าราษฎรของพระองค์ท่านยังมีสิ่งใด
ขาดแคลน จึงเป็นเหตุผลที่พระองค์ท่านได้รับรางวัล UNDP Human Devel-
opment Lifetime Achievement Award ใน พ.ศ. 2549 

พระราชดำารขิองพระองค์ มไิด้เพียงแค่ช่วยยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน
ในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย แต่ยังเป็นส่วนสำาคัญในการวางรากฐานสู่การ
บรรลุตามเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำาเนินงานของโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริกว่า 4,300 โครงการ ท่ีครอบคลุมตั้งแต่ด้านการ
จัดการแหล่งนำ้า ด้านการเกษตร และด้านสาธารณสุข 

ในช่วงต้นรัชสมัย พระองค์ทรงให้ความสำาคัญกับความรู้ด้านการพัฒนา เช่น 
การจดัการนำา้และเขือ่น เช่นเดยีวกับความสามารถการฟ้ืนฟูสภาพหลงัภัยพิบติั 
ซึ่งในวันน้ีได้กลายเป็นประเด็นท่ีท่ัวโลกให้ความสำาคัญ ดังท่ีถูกบัญญัติไว้ใน
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนและกรอบการดำาเนินงานลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติ (Sendai Framework) อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น
อยู่ในสายเลือดของประชาชนชาวไทยเสมอมา

“...เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในสังคม ก็จะต้อง
เปลี่ยนค�า เปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่าง หรือ
บทลงโทษ ... การลงโทษอาจไม่สอดคล้องกับ
อาชญากรรมท่ีได้ประกอบขึน้มา...”  

3.	การตรากฎหมายต้องค�านึงถงึการมีส่วนร่วม
ของคนในสังคม	(Stakeholders	Participation)	
เพราะเป็นกติกาส�าหรับอยู่ร่วมกันของคนใน
ชาติบ้านเมือง	 ดังพระราชดำารัสท่ีพระราชทาน 
แก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬาฯ” ณ  
พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีท่ี 13 
มีนาคม 2512 ว่า

“... สมัยโบราณจะให้ทราบเรื่องอันใดเขาต้อง
ตีกลอง มาสมัยผู้ใหญ่ลีก็ยังตีกลอง แต่วันน้ี
ไม่มีผู้ใหญ่ลจีะตีกลอง ประกาศด้วยปากหน่อย
เดียวก็เหมือนยังไม่มีกฎหมาย จึงไม่ใช่เรื่องที่
จะไปว่าเขาว่าไม่ทราบกฎหมาย ... และ ...ท�าให้
เกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ี
กฎหมายเพราะต่างคนต่างมีผิดมีถูกด้วยกัน
อยู ่...”  

พระองค์ยังพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ 
เนติบัณฑิตซึ่งสำาเร็จการศึกษาทางกฎหมายจาก
สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
สมัยที่ 20 ณ พระตำาหนักจิตลดารโหฐาน เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2512 ด้วยว่า “...ถ้ามีอะไรที่น่า
จะแก้ไขได้ พิจารณาดูแล้วก็คุยกัน ถกเถียงกัน 
แล้วอาจเสนอ...ให้ ‘ประชาชน’ ทราบ  ให้ทาง
ผู้ใหญ่ทราบ ... ท่านก็อาจรับเอาไว้พิจารณาเข้า
สภานิติบัญญัติแล้วก็ดัดแปลงกฎเกณฑ์ใน
กฎหมายได้เป็นผลส�าเร็จ จะท�าให้การด�าเนิน
คดีเรียบร้อยขึ้น มีความยุติธรรมมากขึ้น ...” 

นอกจากทรงให้ความสำาคัญกับหลักนิติธรรมแล้ว 
พระองค์ยังทรงนำาหลกั “ประชาพิจารณ์”	มาใช้ ใน
การดำาเนินโครงการพระราชดำาริต่างๆ โดยจะทรง

อธิบายถึงความจำาเป็นและผลกระทบท่ีเกิดขึน้พร้อม 
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท้ังสาธารณชน ประชาชน  
หรือเจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้เข้ามาร่วมกันแสดง 
ความคิดเห็น เมื่อประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นด้วยแล้ว 
หน่วยราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและร่วมดำาเนินการ
มีความพร้อม จึงจะพระราชทานพระราชดำาริให้
ดำาเนินโครงการนั้นๆ ต่อไป 

พระองค์ยังทรงห่วงใยในเรือ่งการทำางานร่วมกันของ 
คนในชาต ิทรงเคยมพีระบรมราโชวาทพระราชทาน
แก่ข้าราชการพลเรอืน เน่ืองในโอกาสวันข้าราชการ
พลเรือน ณ พระตำาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันที่ 1 
มีนาคม 2536 ในการแนะนำาวิธีทำางานร่วมกันว่า 

“...ส�าคัญท่ีสุดจะต้องหัด ท�าใจให้กว้างขวาง
หนักแน่น รูจ้กัรบัฟังความคิดเห็น แม้กระท่ังค�า
วพิากษ์วจิารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาด เพราะการ
รู้จักรับฟังอย่างฉลาดน้ันแท้จริงคือการระดม
สติปัญญาและประสบการณ์อนัหลากหลายมา
อ�านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความ
ส�าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ไม่เพียงมีความ
ลึกซ้ึงและแตกฉานในหลักนิติธรรม	 หากยัง
สามารถประยุกต์หลักนิติธรรมกับการพัฒนา
ให้กับโครงการในพระราชด�าริต่างๆ	จนเกิดผล
สมัฤทธ์ิและหลกัคิดของพระองค์ยังคงทันสมัย	
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการปฏรูิปและแก้
ปัญหาของประเทศในปัจจุบนั	ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
การทับซ้อนในท่ีดินท�ากิน	 หน้ีท่ีไม่เป็นธรรม	
และการปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันกับการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยี	ซ่ึงล้วนแล้วแต่มีความ
ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
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วิธีการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถ
บพิตร ได้สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในพระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาในพระราชดำาริหลายโครงการจะมี
เรื่องของการส่งเสริมสิทธิของผู้คนชายขอบและคนไร้สิทธิ และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อกำาหนดความเป็นอยู่ของตน

การพัฒนาจะไม่ประสบผลสำาเรจ็หากประชาชนในพ้ืนท่ีน้ันไม่มสีทิธิและเสยีง
ในการแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องท่ีจะก่อให้เกิดผล 
กระทบกับวิถีชีวิตของพวกเขา หากประชาชนไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ 
สังคมก็จะไม่สามารถพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ นอกจากน้ี หลักนิติธรรมท่ีมี
ประสทิธิภาพเป็นองค์ประกอบสำาคญัท่ีจะทำาให้การพัฒนาก้าวหน้า เพราะหลกั
นิตธิรรมทำาให้ประชาชนมคีวามเชือ่มัน่ต่อสถาบนัในการนำามาซึง่การพัฒนาท่ี
เป็นธรรมและครอบคลุม 

ท่ีผ่านมาจวบจนถึงปัจจบุนั รฐับาลไทยได้แสดงให้เห็นถึงความมุง่มัน่อย่างย่ิง
ที่จะส่งเสริมวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เห็นได้จากบทบาทที่เข้มแข็ง
ในการเจรจาในเวทีสหประชาชาติ นำามาซึ่งการประชุม UN Sustainable  
Development Summit 2015 ณ นครนิวยอร์ก และในช่วงวาระการเป็น 
ประธานกลุ่ม 77 พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้ร่วมผลักดันการอนุวัติวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านหัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SEP for SDGs) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจมา
จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร อนัเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท่ี 
ย่ังยืน ความจงรกัภักดขีองประชาชนชาวไทยท่ีมต่ีอพระองค์เป็นแรงขบัเคลือ่น 
สำาคัญของความมุ่งมั่นและความพยายามด้านการพัฒนา 
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พระปณิธานของพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จ้า 
พัชรกิติยาภา ที่มุ่งให้หลักนิติธรรมเป็นหัวใจหลัก
ของการพัฒนาท่ีเขม้แขง็และย่ังยืน ส่งผลให้ประเทศ 

ไทยเป็นผู้น�าและมีบทบาทส�าคัญในการผลักดัน
ประเด็นหลักนิติธรรมเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน โดย “หลักนิติธรรม การปอ้งกนัอาชญากรรม 
และความยุติธรรมทางอาญา” ได้รับการบรรจุใน
ระเบยีบวาระการพัฒนาของสหประชาชาตภิายหลัง
ป ีค.ศ. 2015 และผ่านการพิจารณารับรองจาก 

ที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 68 
เรียบร้อยแล้ว

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
ทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมส�าหรับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC ประทาน 

พระด�ารัสแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ 
ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาทีย่ัง่ยนืครัง้ที ่2 
เมือ่เดอืนกมุภาพันธ ์พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบัน
เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การ
ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร
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พระปณิธานของพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จ้า
พัชรกิติยาภา ที่มุ่งให้หลักนิติธรรมเป็นหัวใจหลัก
ของการพัฒนาท่ีเขม้แขง็และย่ังยืน ส่งผลให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้น�าและมีบทบาทส�าคัญในการผลักดัน
ประเด็นหลักนิติธรรมเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน โดย “หลักนิติธรรม การปอ้งกนัอาชญากรรม 
และความยุติธรรมทางอาญา” ได้รับการบรรจุใน
ระเบยีบวาระการพัฒนาของสหประชาชาตภิายหลัง
ป ีค.ศ. 2015 และผ่านการพิจารณารับรองจาก
ที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 68 
เรียบร้อยแล้ว

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมส�าหรับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC ประทาน
พระด�ารัสแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ
ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาทีย่ัง่ยนืครัง้ที ่2 
เมือ่เดอืนกมุภาพันธ ์พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบัน
เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การ
ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร
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ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มาร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ 
ว่าดว้ยหลกันิตธิรรมกับการพัฒนาทีย่ั่งยืน การประชมุในวันนีท้ัง้มคีวาม

สำาคัญและเหมาะแก่สมัยเพราะเราต่างกำาลังมุ่งมั่นดำาเนินการเพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน นอกจากน้ียังเป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึง
ความสำาคัญของหลักนิติธรรมซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นสำาคัญ ได้แก่ หัวข้อเรื่อง
การพัฒนาที่ย่ังยืน และได้เริ่มปฏิบัติหน้าท่ีในบทบาทใหม่ในฐานะทูตสันถว 
ไมตรสีำาหรบัภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้ตามทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากสำานกังาน
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติด้วย

ประชาคมนานาชาติได้รับบทเรียนท่ีดีหลายประการในการแสวงหาหนทาง 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน   เราได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษคอืกรอบการทำางานท่ีมปีระสทิธิภาพ ทำาให้เราเห็นเป้าหมายท่ีชดัเจน
ในการดำาเนินความพยายามเพ่ือต่อสู้กับปัญหาความยากจนแร้นแค้น ความ
หิวโหย และโรคภัยไข้เจบ็ ในขณะท่ีพยายามรกัษาความย่ังยืนของสิง่แวดล้อม 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษนั้นบรรลุผลสำาเร็จด้วยดีในหลายด้าน แต่
ก็ยังมีอุปสรรคอยู่บางประการ  หลายคนยังเชื่อว่าเราน่าจะบรรลุผลสำาเร็จได้
มากกว่าน้ี หากเราให้ความสำาคัญกับประเด็นเรื่องความยุติธรรมและหลัก
นิติธรรมมากขึ้นในฐานะที่เป็นรากฐานอันสำาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

มาถึงวันน้ีเมื่อเรามีเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนมาแทนท่ีแล้ว ประชาคม
นานาชาตจิงึเห็นพ้องกันแล้วว่าเราจะต้องใช้แนวทางท่ีดกีว่าเดมิ เราได้ตระหนัก 

หลักนิติธรรมนั้นไม่ได้เพียงแต่เป็น 

เป้าหมายการพัฒนาในตัวของมันเอง 
แต่ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนเพ่ือให้เรา
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอื่นๆ 
ได้ดีอีกด้วย หลักนิติธรรมที่ท�าหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นในหลักประกันอย่างชัดเจนว่า 
การใช้อ�านาจบังคับของรัฐก็ดี การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติก็ดี 
รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจก็ดี จะเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของสมาชิกทุกคนในสังคม

QUOTE→

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ประทานพระด�ารัสแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้มาร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ 
ว่าดว้ยหลกันิตธิรรมกับการพัฒนาทีย่ั่งยืน การประชมุในวันนีท้ัง้มคีวาม

สำาคัญและเหมาะแก่สมัยเพราะเราต่างกำาลังมุ่งมั่นดำาเนินการเพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน นอกจากน้ียังเป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึง
ความสำาคัญของหลักนิติธรรมซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นสำาคัญ ได้แก่ หัวข้อเรื่อง
การพัฒนาที่ย่ังยืน และได้เริ่มปฏิบัติหน้าท่ีในบทบาทใหม่ในฐานะทูตสันถว 
ไมตรสีำาหรบัภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้ตามทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากสำานกังาน
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติด้วย

ประชาคมนานาชาติได้รับบทเรียนท่ีดีหลายประการในการแสวงหาหนทาง 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน   เราได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษคอืกรอบการทำางานท่ีมปีระสทิธิภาพ ทำาให้เราเห็นเป้าหมายท่ีชดัเจน
ในการดำาเนินความพยายามเพ่ือต่อสู้กับปัญหาความยากจนแร้นแค้น ความ
หิวโหย และโรคภัยไข้เจบ็ ในขณะท่ีพยายามรกัษาความย่ังยืนของสิง่แวดล้อม 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษนั้นบรรลุผลสำาเร็จด้วยดีในหลายด้าน แต่
ก็ยังมีอุปสรรคอยู่บางประการ  หลายคนยังเชื่อว่าเราน่าจะบรรลุผลสำาเร็จได้
มากกว่าน้ี หากเราให้ความสำาคัญกับประเด็นเรื่องความยุติธรรมและหลัก
นิติธรรมมากขึ้นในฐานะที่เป็นรากฐานอันสำาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

มาถึงวันน้ีเมื่อเรามีเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนมาแทนท่ีแล้ว ประชาคม
นานาชาตจิงึเห็นพ้องกันแล้วว่าเราจะต้องใช้แนวทางท่ีดกีว่าเดมิ เราได้ตระหนัก 

หลักนิติธรรมนั้นไม่ได้เพียงแต่เป็น
เป้าหมายการพัฒนาในตัวของมันเอง 
แต่ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนเพ่ือให้เรา
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอื่นๆ 
ได้ดีอีกด้วย หลักนิติธรรมที่ท�าหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นในหลักประกันอย่างชัดเจนว่า 
การใช้อ�านาจบังคับของรัฐก็ดี การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติก็ดี 
รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจก็ดี จะเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของสมาชิกทุกคนในสังคม

→

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ประทานพระด�ารัสแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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ถึงแม้ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่าหลักนิติธรรมน้ันมีความสำาคัญ แต่เรายังคง 
ไม่สามารถจะมีฉันทามติร่วมกันได้ว่าหลักนิติธรรมหมายถึงอะไร เราท่าน 
ส่วนใหญ่เห็นว่าการท่ีหลักนิติธรรมจะดำารงอยู่ได้น้ันจำาต้องมีองค์ประกอบ 
พ้ืนฐานบางประการ เช่น หลักกฎหมายเป็นใหญ่ หรือกระบวนการท่ีชอบ 
ด้วยครรลอง บางคนเลอืกท่ีจะขยายขอบเขตนิยามออกไปให้ครอบคลมุถึงการ
คุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้วย องค์ประกอบที่อาจเพ่ิมเติมเข้ามาได้น้ียังมี 
อีกมาก
  
ข้าพเจ้าเชือ่ว่าถึงแม้จะยังมคีวามคดิเห็นท่ีแตกต่างกันอยู่พอสมควรในการมอง
หลักนิติธรรมในแง่แนวความคิด แต่เราก็ไม่ควรปล่อยให้ธรรมชาติของหลัก
นิติธรรมในข้อน้ีทำาให้ความมุ่งมั่นของเราต้องลดน้อยถอยลงไป อันท่ีจริงแล้ว
การถกแถลงในเรื่องนิยามของแนวความคิดท่ีมีความซับซ้อนอย่างเช่นหลัก
นิตธิรรมน้ันย่อมเป็นเรือ่งปกตธิรรมดาแถมยังมคีณุค่าในเชงิทฤษฎีเสยีด้วยซำา้ 
แต่ในบางกรณีเราก็อาจใช้ประสบการณ์ตรงของเราเป็นแนวทางในการทำา 
ความเข้าใจกับหลักนิติธรรมนี้ได้
  

แล้วว่าหลักนิติธรรม ความสงบสุข ความยุติธรรม และความมั่นคง เป็นส่วน
หน่ึงของภารกิจของเราทุกคนในการทำาให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน หลกันิตธิรรม
ได้กลายมาเป็นเป้าหมายท่ีชัดเจนและช่วยกำาหนดทิศทางให้เราดำาเนินความ
พยายามเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้น
  
หลกันิตธิรรมน้ันไม่ได้เพียงแต่เป็นเป้าหมายการพัฒนาในตวัของมนัเอง แต่ยัง
เป็นปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอื่นๆ ได้ดีอีก
ด้วย หลักนิติธรรมท่ีทำาหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ในหลักประกันอย่างชัดเจนว่าการใช้อำานาจบังคับของรัฐก็ดี การใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาตก็ิด ีรวมไปถึงการส่งเสรมิให้เกดิการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ก็ดี จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกทุกคนในสังคม
  
หลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้างช่วยให้เกิดสภาพท่ีประชาชนพลเมือง
ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุน้ี หลัก
นิติธรรมจึงเป็นองค์ประกอบส่วนสำาคัญในความพยายามของเราทุกคนท่ีจะ
ทำาให้การพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผล
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ถึงแม้ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่าหลักนิติธรรมน้ันมีความสำาคัญ แต่เรายังคง 
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ส่วนใหญ่เห็นว่าการท่ีหลักนิติธรรมจะดำารงอยู่ได้น้ันจำาต้องมีองค์ประกอบ 
พ้ืนฐานบางประการ เช่น หลักกฎหมายเป็นใหญ่ หรือกระบวนการท่ีชอบ 
ด้วยครรลอง บางคนเลอืกท่ีจะขยายขอบเขตนิยามออกไปให้ครอบคลมุถึงการ
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พยายามเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้น
  
หลกันิตธิรรมน้ันไม่ได้เพียงแต่เป็นเป้าหมายการพัฒนาในตวัของมนัเอง แต่ยัง
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ในหลักประกันอย่างชัดเจนว่าการใช้อำานาจบังคับของรัฐก็ดี การใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาตก็ิด ีรวมไปถึงการส่งเสรมิให้เกดิการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ก็ดี จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกทุกคนในสังคม
  
หลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้างช่วยให้เกิดสภาพท่ีประชาชนพลเมือง
ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุน้ี หลัก
นิติธรรมจึงเป็นองค์ประกอบส่วนสำาคัญในความพยายามของเราทุกคนท่ีจะ
ทำาให้การพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผล
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สำาหรบัข้าพเจ้าผูม้หีน้าท่ีผดงุไว้ซึง่กฎหมายในฐานะพนักงานอยัการน้ัน ข้าพเจ้า 
ได้พบเรื่องราวและชีวิตของคนท่ีต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่เป็นประจำา
แทบจะทุกวัน แต่ละคนก็มีเรือ่งราวแตกต่างกันไปไม่ซำา้กัน   แต่เรือ่งราวเหล่าน้ี 
ต่างก็ช่วยยนืยันข้อเท็จจรงิประการหน่ึงท่ีว่าความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายน้ัน
เป็นสิ่งสำาคัญ แต่สิ่งที่อาจสำาคัญยิ่งไปกว่านั้นคือทัศนคติและความตระหนักรู้
ของประชาชน กล่าวคือ คนท่ัวไปในสังคมควรต้องมีความเห็นร่วมกันว่า
กฎหมายเป็นสิง่อนัพึงปฏิบตัติาม สงัคมใดท่ีประชาชนมคีวามตระหนักร่วมกัน
เช่นว่าน้ี สงัคมน้ันย่อมมหีลกันิตธิรรมดำารงอยู่อย่างแน่นแฟ้น และสงัคมเช่นน้ี
ย่อมเป็นรากฐานอันมั่นคงสำาหรับที่เราจะได้ต่อยอดการพัฒนาให้งอกงาม
  
ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราน่าจะเห็นตรงกันแล้วว่าความเชื่อมั่นร่วมกันของประชาชน
ว่ากฎหมายคอืสิง่ท่ีควรปฏิบตัติามน้ีเป็นเง่ือนไขสำาคญัท่ีจะทำาให้หลกันิตธิรรม
มคีวามเข้มแขง็ อกีท้ังยังเป็นเง่ือนไขสำาคญัต่อการพัฒนาด้วย แต่ทัศนคตร่ิวมกัน 
เช่นว่าน้ีไม่ใช่สิง่ท่ีเกิดได้โดยง่าย ในบางกรณีเราต้องทุ่มเทความพยายามอย่าง
ต่อเน่ืองและใช้เวลาหลายชัว่อายุคน กว่าทัศนคตเิช่นว่าน้ีจะลงหลกัปักฐานได้
มั่นคง ถึงแม้จะยากเย็นแต่ก็อยู่ในวิสัยที่ทำาให้เป็นจริงขึ้นได้
  
สำาหรบัเราท่านในท่ีน้ี เราอาจมองเห็นตวัอย่างท่ีดไีด้จากอทุาหรณ์สกัเรือ่งหน่ึง 
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการดำาเนินความพยายามอย่างไม่ลดละเพ่ือช่วยเหลือคนกลุ่ม
หน่ึงท่ีต้องเผชิญกับอุปสรรคอันท้าทายมากมาย ให้สามารถสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเคารพกฎกติกาขึ้นได้อย่างมั่นคง
  
เรือ่งราวท่ีข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงน้ี บ่อยครัง้มีผูเ้รยีกขานว่าเป็นเรือ่งราวของการ
พัฒนาทางเลือก ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันของหลายฝ่ายเพ่ือสนอง 
พระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร สำาหรับข้าพเจ้าเรื่องราวน้ียังเป็นอุทาหรณ์ท่ีช่วยเตือนใจให้ระลึกว่า 
หลักนิติธรรมช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่ยั่งยืนมีส่วนช่วย
จรรโลงหลักนิติธรรมให้มั่นคงได้อย่างไรอีกด้วย การพัฒนาทางเลือกเป็น
แนวทางท่ีเน้นการใช้การพัฒนานำาการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดท่ีผิด
กฎหมาย แม้จะอยู่ในบริบทอันเฉพาะเจาะจง แต่โดยเน้ือแท้แล้วการพัฒนา
ทางเลือกเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีชี้ให้เห็นว่าความริเริ่มด้านการพัฒนาต่างๆ น้ัน

หลักนิติธรรมที่ท�าหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิผลจะ
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นใน
หลักประกันอย่างชัดเจน
ว่าการใชอ้�านาจบงัคับของ
รัฐก็ดี การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ
กด็ ีรวมไปถงึการส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจก็ดี จะเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของ
สมาชิกทุกคนในสังคม
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เคร่งครัดนั้น อาจจะไม่ได้เป็นหนทางแก้ไขปัญหาที่ดีนัก   เราสามารถหยิบยก
ประเด็นว่าด้วยกฎหมายและความสงบเรียบร้อยมาพิจารณากันได้จริงๆ หรือ 
ในเมื่อความจำาเป็นพ้ืนฐานในชีวิตของบุคคลในสภาวะเช่นน้ันยังไม่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือเลยแม้แต่น้อย โครงการในพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 น้ันมีจุดเน้นท่ีชัดเจนท่ีจะมุ่งช่วยเหลือให้ชาวเขา 
เหล่าน้ันสามารถกลบัมายืนบนลำาแข้งของตวัเองเพ่ือประกอบสมัมาชพีท่ีชอบ
ได้อกีครัง้หน่ึง ด้วยเหตน้ีุโครงการต่างๆ ท่ีได้ทรงรเิริม่ จงึมส่ีวนช่วยทำาให้เง่ือนไข
อันเป็นรากฐานของหลักนิติธรรมสามารถหย่ังรากลงไปในสำานึกของคนใน
ชุมชนดังกล่าวได้
 
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านเหล่าน้ีในหลายโอกาส สิ่งท่ี
ข้าพเจ้าได้พบทำาให้ข้าพเจ้าเชือ่มัน่ว่าการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ในชวิีตของคน
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นของจริง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นได้ช้า 
และใช้เวลากว่าสีส่บิปีนับตัง้แต่คราวแรกท่ีรอยพระบาทได้ประทับลงบนผนืดนิ 

จำาเป็นต้องอาศัยความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ 
คำานึงถึงความต้องการของประชาชน และการให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ท่ี 
ขาดแคลนโอกาส มีพลังที่จะค่อยๆ พลิกฟื้นให้ชุมชนกลับมาเข้มแข็งและช่วย
เสริมสร้างหลักนิติธรรมให้มั่นคง
 
ท่ีกล่าวเช่นน้ีก็เพราะในบรบิทเช่นว่าน้ัน คำาถามสำาคญัคอืการบงัคบัใช้กฎหมาย
เพียงลำาพังจะเป็นหลักประกันว่าจะสามารถอำานวยความยุติธรรมได้อย่าง
แท้จริงหรือไม่ เมื่อคำานึงว่าชีวิตของชาวเขาในหมู่บ้านอันห่างไกลเช่นน้ันยัง 
ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ อยู่อีกมาก ซึ่งทำาให้จำาเป็นต้องไปพ่ึงพาการ 
ปลูกพืชผิดกฎหมายมาเป็นเวลาช้านาน

แน่นอนว่าคำาถามเช่นน้ีไม่อาจหาคำาตอบได้โดยง่าย  แต่สิ่งสำาคัญก็คือความ
ตระหนักรู้ว่าการเรียกร้องให้คนที่ยังขาดแคลนแม้กระทั่งปัจจัยพื้นฐานในการ
ทำามาหาเลี้ยงชีวิต ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
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เคร่งครัดนั้น อาจจะไม่ได้เป็นหนทางแก้ไขปัญหาที่ดีนัก   เราสามารถหยิบยก
ประเด็นว่าด้วยกฎหมายและความสงบเรียบร้อยมาพิจารณากันได้จริงๆ หรือ 
ในเมื่อความจำาเป็นพ้ืนฐานในชีวิตของบุคคลในสภาวะเช่นน้ันยังไม่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือเลยแม้แต่น้อย โครงการในพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 น้ันมีจุดเน้นท่ีชัดเจนท่ีจะมุ่งช่วยเหลือให้ชาวเขา 
เหล่าน้ันสามารถกลบัมายืนบนลำาแข้งของตวัเองเพ่ือประกอบสมัมาชพีท่ีชอบ
ได้อกีครัง้หน่ึง ด้วยเหตน้ีุโครงการต่างๆ ท่ีได้ทรงรเิริม่ จงึมส่ีวนช่วยทำาให้เง่ือนไข
อันเป็นรากฐานของหลักนิติธรรมสามารถหย่ังรากลงไปในสำานึกของคนใน
ชุมชนดังกล่าวได้
 
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านเหล่าน้ีในหลายโอกาส สิ่งท่ี
ข้าพเจ้าได้พบทำาให้ข้าพเจ้าเชือ่มัน่ว่าการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ในชวิีตของคน
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นของจริง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นได้ช้า 
และใช้เวลากว่าสีส่บิปีนับตัง้แต่คราวแรกท่ีรอยพระบาทได้ประทับลงบนผนืดนิ 

จำาเป็นต้องอาศัยความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ 
คำานึงถึงความต้องการของประชาชน และการให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้ท่ี 
ขาดแคลนโอกาส มีพลังที่จะค่อยๆ พลิกฟื้นให้ชุมชนกลับมาเข้มแข็งและช่วย
เสริมสร้างหลักนิติธรรมให้มั่นคง
 
ท่ีกล่าวเช่นน้ีก็เพราะในบรบิทเช่นว่าน้ัน คำาถามสำาคญัคอืการบงัคบัใช้กฎหมาย
เพียงลำาพังจะเป็นหลักประกันว่าจะสามารถอำานวยความยุติธรรมได้อย่าง
แท้จริงหรือไม่ เมื่อคำานึงว่าชีวิตของชาวเขาในหมู่บ้านอันห่างไกลเช่นน้ันยัง 
ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ อยู่อีกมาก ซึ่งทำาให้จำาเป็นต้องไปพ่ึงพาการ 
ปลูกพืชผิดกฎหมายมาเป็นเวลาช้านาน

แน่นอนว่าคำาถามเช่นน้ีไม่อาจหาคำาตอบได้โดยง่าย  แต่สิ่งสำาคัญก็คือความ
ตระหนักรู้ว่าการเรียกร้องให้คนที่ยังขาดแคลนแม้กระทั่งปัจจัยพื้นฐานในการ
ทำามาหาเลี้ยงชีวิต ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรโดย

53สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



หลกันติธิรรมมคีวามส�าคัญ
ไม่เพียงเฉพาะส�าหรับ
นกักฎหมาย อกีทัง้ไมค่วร 
จ�ากัดอยู่เพียงแค่แวดวง
ตุลาการหรือกระบวนการ
ยุติธรรมเท่านั้น เราได้
เห็นแล้วว่าหลักนิติธรรม
เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่ง
ในชีวิตของคน

ของหมู่บ้านเหล่าน้ัน แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าสำานึกร่วมในแบบท่ีข้าพเจ้าได ้
กล่าวถึงแล้วนั้นได้ฝังรากลึกลงในชุมชนเหล่านี้  
 
เมือ่ข้าพเจ้าได้พูดคยุกับผูห้ลกัผูใ้หญ่และคนรุน่ใหม่ในหมูบ้่านชาวเขา ข้าพเจ้า
จึงได้ทราบว่าคนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพ
กฎกติกาข้ึนด้วยมือของพวกเขาเอง โดยไม่ต้องรอให้ทางการเข้ามาบังคับใช้
กฎหมายเสียด้วยซำ้า คนในหมู่บ้านค้นพบว่าขนบธรรมเนียมต่างๆ รวมไปถึง
บรรทัดฐานในรปูแบบอืน่ สามารถนำาไปใช้กำากับพฤตกิรรมของผูค้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีหลักประกันว่าคนจะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าหวังว่าตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมที่ได้ยกมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนี้ จะ
ช่วยให้ท่านเห็นคล้อยตามข้าพเจ้าว่าประเดน็เรือ่งหลกันิตธิรรมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนนั้น เป็นสิ่งที่เราสามารถหยิบยกมาพิจารณาดำาเนินการได้ในทุกระดับ 
และควรอย่างยิ่งที่เราจะดำาเนินการเช่นนั้น  ในฐานะทูตสันถวไมตรี ข้าพเจ้ามี
ความยินดท่ีีจะทำางานร่วมกบัสำานักงานว่าด้วยยาเสพตดิและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาต ิเพ่ือช่วยกันปลกูฝังความตระหนักรูเ้ช่นว่าน้ีให้เกิดขึน้ และยินดี
ท่ีจะสนับสนุนความพยายามของสหประชาชาติในอันท่ีจะส่งเสริมให้หลัก
นิติธรรมมีความมั่นคงย่ิงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคน้ีได้ดำาเนินไปด้วยดีอยู่แล้วในหลายสาขา 
เพราะแต่ละประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกันท่ีจะสร้างประชาคมอาเซียนให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดี ด้วยเหตุน้ี 
ข้าพเจ้าจงึเชือ่มัน่ว่ายังมีช่องทางและโอกาสอกีมากท่ีผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่างๆ 
จะได้ร่วมมอืกันอย่างใกล้ชดิในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งภายใต้กรอบของอาเซียนและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง

เพ่ือให้พอมองเห็นแนวทางท่ีเราจะดำาเนินการร่วมกันในอนาคตข้างหน้า 
ข้าพเจ้าจะขอสรุปประเด็นสำาคัญท่ีเราได้เรียนรู้ร่วมกันจากตัวอย่างเรื่องการ
พัฒนาทางเลือกที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงแล้ว สักสองสามประเด็นดังนี้
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หลกันติธิรรมมคีวามส�าคัญ 

ไม่เพียงเฉพาะส�าหรับ 

นกักฎหมาย อกีทัง้ไมค่วร 
จ�ากัดอยู่เพียงแค่แวดวง
ตุลาการหรือกระบวนการ
ยุติธรรมเท่านั้น เราได้
เห็นแล้วว่าหลักนิติธรรม
เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่ง
ในชีวิตของคน

ของหมู่บ้านเหล่าน้ัน แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าสำานึกร่วมในแบบท่ีข้าพเจ้าได ้
กล่าวถึงแล้วนั้นได้ฝังรากลึกลงในชุมชนเหล่านี้  
 
เมือ่ข้าพเจ้าได้พูดคยุกับผูห้ลกัผูใ้หญ่และคนรุน่ใหม่ในหมูบ้่านชาวเขา ข้าพเจ้า
จึงได้ทราบว่าคนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพ
กฎกติกาข้ึนด้วยมือของพวกเขาเอง โดยไม่ต้องรอให้ทางการเข้ามาบังคับใช้
กฎหมายเสียด้วยซำ้า คนในหมู่บ้านค้นพบว่าขนบธรรมเนียมต่างๆ รวมไปถึง
บรรทัดฐานในรปูแบบอืน่ สามารถนำาไปใช้กำากับพฤตกิรรมของผูค้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีหลักประกันว่าคนจะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าหวังว่าตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมที่ได้ยกมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนี้ จะ
ช่วยให้ท่านเห็นคล้อยตามข้าพเจ้าว่าประเดน็เรือ่งหลกันิตธิรรมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนนั้น เป็นสิ่งที่เราสามารถหยิบยกมาพิจารณาดำาเนินการได้ในทุกระดับ 
และควรอย่างยิ่งที่เราจะดำาเนินการเช่นนั้น  ในฐานะทูตสันถวไมตรี ข้าพเจ้ามี
ความยินดท่ีีจะทำางานร่วมกบัสำานักงานว่าด้วยยาเสพตดิและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาต ิเพ่ือช่วยกันปลกูฝังความตระหนักรูเ้ช่นว่าน้ีให้เกิดขึน้ และยินดี
ท่ีจะสนับสนุนความพยายามของสหประชาชาติในอันท่ีจะส่งเสริมให้หลัก
นิติธรรมมีความมั่นคงย่ิงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคน้ีได้ดำาเนินไปด้วยดีอยู่แล้วในหลายสาขา 
เพราะแต่ละประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกันท่ีจะสร้างประชาคมอาเซียนให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดี ด้วยเหตุน้ี 
ข้าพเจ้าจงึเชือ่มัน่ว่ายังมช่ีองทางและโอกาสอกีมากท่ีผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่างๆ 
จะได้ร่วมมอืกันอย่างใกล้ชดิในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งภายใต้กรอบของอาเซียนและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง

เพ่ือให้พอมองเห็นแนวทางท่ีเราจะดำาเนินการร่วมกันในอนาคตข้างหน้า 
ข้าพเจ้าจะขอสรุปประเด็นสำาคัญท่ีเราได้เรียนรู้ร่วมกันจากตัวอย่างเรื่องการ
พัฒนาทางเลือกที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงแล้ว สักสองสามประเด็นดังนี้
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ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น และจะช่วยให้เราแปลง
ความคิดไปสู่การปฏิบัติได้จริง ข้าพเจ้าหวังว่าในอนาคตเราจะได้เห็นผู้แทน
จากหลากหลายวงการมารวมกลุ่มกันมากขึ้นเพ่ือให้เครือข่ายความร่วมมือ 
เช่นนี้ขยายวงออกไปในอนาคต
  
ประการสุดท้ายคือ ในฐานะคนธรรมดาคนหน่ึง ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีแบบแผน
ตายตัวว่าเราควรต้องทำาอะไรกันบ้างในการส่งเสริมหลักนิติธรรมเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน จดุเน้นของเราก็ด ีแนวทางการทำางานก็ด ีย่อมต้องสมัพันธ์และ
สอดคล้องกับบรบิทและสถานการณ์อนัมลีกัษณะเฉพาะในแวดวงท่ีเราทำางาน
อยู่ ความสนใจในกรอบงานที่แตกต่างกันย่อมนำาไปสู่มุมมองที่แตกต่างกันได้  
มมุมองของข้าพเจ้าอาจจะเน้นกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา  แต่ผูอ้ืน่อาจมี
ความสนใจและความถนัดที่จะทำางานในสาขาอื่นๆ เช่น การสาธารณสุข การ
จ้างงาน การปราบปรามคอร์รัปชัน การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการขจัด
ความยากจนก็ได้

แง่คิดประการแรกคือ หลักนิติธรรมมีความสำาคัญไม่เพียงเฉพาะสำาหรับนัก
กฎหมาย อีกท้ังไม่ควรจำากัดอยู่เพียงแค่แวดวงตุลาการหรือกระบวนการ
ยุตธิรรมเท่าน้ัน เราได้เห็นแล้วว่าหลกันิตธิรรมเป็นส่วนสำาคญัส่วนหน่ึงในชวิีต
ของคน หลักนิติธรรมสามารถสัมผัสได้แม้กระท่ังในกลุ ่มคนท่ีอยู่ในถ่ิน
ทุรกันดารห่างไกล ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ในสถานะใดในแง่การเข้าถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงบรกิารสาธารณะหรอือตัลกัษณ์ในทางกฎหมาย  ความ
เชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนอาจจะมีความละเอียด
อ่อน ซับซ้อน และสัมพันธ์กันได้หลายแง่มุม แต่ด้วยเหตุผลข้อนี้เองที่เราควร
ต้องพยายามศึกษาเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์อันซับซ้อนเช่นว่านั้น

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีย่ิงท่ีในวันน้ีเราจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย
ท่านเก่ียวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาท่ียั่งยืนจาก
หลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในกรอบระหว่างประเทศ การ
คุม้ครองสทิธิมนุษยชน ไปจนถึงการพัฒนาชมุชน ข้าพเจ้าหวังว่าการอภิปราย
และแลกเปลีย่นความคดิเห็นในลกัษณะสหสาขาเช่นน้ีจะดำาเนินต่อไป พร้อมๆ 
กับท่ีเราท่านท้ังหลายช่วยกันสร้างองค์ความรู้ในสาขาน้ีให้งอกงามเพ่ิมพูน 
ยิ่งขึ้นโดยอาศัยมุมมองที่หลากหลายเช่นนี้ต่อไป
  
ในกรอบว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ี ยังคงมีประเด็นอัน 
คาบเก่ียวหลายสาขาอีกมากมายให้เราได้ปรึกษาหารือกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะการคอร์รัปชัน หรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือรับมือ 
กับอาชญากรรมข้ามชาติ การอภิปรายในวงกว้างเช่นนี้ ทั้งในประเทศไทยเอง
และในภูมิภาค จะช่วยให้เราสามารถกำาหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการ 
รับมือกับความท้าทายต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  
แง่คิดประการท่ีสองคือ ด้วยเหตุท่ีหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืนมี
ธรรมชาติเหมือนกันประการหน่ึงคือความเป็นสหวิทยาการ ในการทำางานเรา
จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงขอแสดง
ความยินดีกับเครือข่ายผู้นำารุ่นใหม่จากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีได้เข้ามา
เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรอบรมผู้บริหารเพ่ือส่งเสริมหลักนิติธรรมและการ
พัฒนา ซึ่งจัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  เครือข่ายเช่นนี้จะ
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ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น และจะช่วยให้เราแปลง
ความคิดไปสู่การปฏิบัติได้จริง ข้าพเจ้าหวังว่าในอนาคตเราจะได้เห็นผู้แทน
จากหลากหลายวงการมารวมกลุ่มกันมากขึ้นเพ่ือให้เครือข่ายความร่วมมือ 
เช่นนี้ขยายวงออกไปในอนาคต
  
ประการสุดท้ายคือ ในฐานะคนธรรมดาคนหน่ึง ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีแบบแผน
ตายตัวว่าเราควรต้องทำาอะไรกันบ้างในการส่งเสริมหลักนิติธรรมเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน จดุเน้นของเราก็ด ีแนวทางการทำางานก็ด ีย่อมต้องสมัพันธ์และ
สอดคล้องกับบรบิทและสถานการณ์อนัมลีกัษณะเฉพาะในแวดวงท่ีเราทำางาน
อยู่ ความสนใจในกรอบงานที่แตกต่างกันย่อมนำาไปสู่มุมมองที่แตกต่างกันได้  
มมุมองของข้าพเจ้าอาจจะเน้นกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา  แต่ผูอ้ืน่อาจมี
ความสนใจและความถนัดที่จะทำางานในสาขาอื่นๆ เช่น การสาธารณสุข การ
จ้างงาน การปราบปรามคอร์รัปชัน การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการขจัด
ความยากจนก็ได้

แง่คิดประการแรกคือ หลักนิติธรรมมีความสำาคัญไม่เพียงเฉพาะสำาหรับนัก
กฎหมาย อีกท้ังไม่ควรจำากัดอยู่เพียงแค่แวดวงตุลาการหรือกระบวนการ
ยุตธิรรมเท่าน้ัน เราได้เห็นแล้วว่าหลกันิตธิรรมเป็นส่วนสำาคญัส่วนหน่ึงในชวิีต
ของคน หลักนิติธรรมสามารถสัมผัสได้แม้กระท่ังในกลุ ่มคนท่ีอยู่ในถ่ิน
ทุรกันดารห่างไกล ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ในสถานะใดในแง่การเข้าถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงบรกิารสาธารณะหรอือตัลกัษณ์ในทางกฎหมาย  ความ
เชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาท่ีย่ังยืนอาจจะมีความละเอียด
อ่อน ซับซ้อน และสัมพันธ์กันได้หลายแง่มุม แต่ด้วยเหตุผลข้อนี้เองที่เราควร
ต้องพยายามศึกษาเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์อันซับซ้อนเช่นว่านั้น

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีย่ิงท่ีในวันน้ีเราจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย
ท่านเก่ียวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาท่ียั่งยืนจาก
หลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในกรอบระหว่างประเทศ การ
คุม้ครองสทิธิมนุษยชน ไปจนถึงการพัฒนาชมุชน ข้าพเจ้าหวังว่าการอภิปราย
และแลกเปลีย่นความคดิเห็นในลกัษณะสหสาขาเช่นน้ีจะดำาเนินต่อไป พร้อมๆ 
กับท่ีเราท่านท้ังหลายช่วยกันสร้างองค์ความรู้ในสาขาน้ีให้งอกงามเพ่ิมพูน 
ยิ่งขึ้นโดยอาศัยมุมมองที่หลากหลายเช่นนี้ต่อไป
  
ในกรอบว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ี ยังคงมีประเด็นอัน 
คาบเก่ียวหลายสาขาอีกมากมายให้เราได้ปรึกษาหารือกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะการคอร์รัปชัน หรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือรับมือ 
กับอาชญากรรมข้ามชาติ การอภิปรายในวงกว้างเช่นนี้ ทั้งในประเทศไทยเอง
และในภูมิภาค จะช่วยให้เราสามารถกำาหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการ 
รับมือกับความท้าทายต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  
แง่คิดประการท่ีสองคือ ด้วยเหตุท่ีหลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืนมี
ธรรมชาติเหมือนกันประการหน่ึงคือความเป็นสหวิทยาการ ในการทำางานเรา
จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงขอแสดง
ความยินดีกับเครือข่ายผู้นำารุ่นใหม่จากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีได้เข้ามา
เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรอบรมผู้บริหารเพ่ือส่งเสริมหลักนิติธรรมและการ
พัฒนา ซึ่งจัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  เครือข่ายเช่นนี้จะ
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เราอาจมีมุมมองท่ีแตกต่างกัน  แต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะมีคุณค่า
ร่วมกันได้  เราทุกคนทราบดีว่าหลักนิติธรรมเป็นเรื่องการเคารพกฎกติกา เป็น
เรือ่งของความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน การไม่เลอืกปฏิบตั ิการไม่ใช้ความ
รุนแรง และการเคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าเราจะทำาอะไรก็ตาม หากเราทำา
ไปเพ่ือจรรโลงคณุค่าเหล่าน้ีแล้ว ในฐานะบคุคลธรรมดาคนหน่ึงก็เท่ากับว่าเรา
ได้มีส่วนในการช่วยเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วในทางหนึ่งเหมือนกัน

ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มี
แบบแผนตายตวัว่าเราควร
ต้องท�าอะไรกันบ้างในการ
ส่งเสริมหลกันติธิรรมเพ่ือ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน จดุเนน้
ของเราก็ดี แนวทางการ
ท�างานก็ดี ย่อมต้อง
สัมพันธ์และสอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์อัน
มีลักษณะเฉพาะในแวดวง
ทีเ่ราท�างานอยู่ ความสนใจ
ในกรอบงานท่ีแตกตา่งกนั
ย่อมน�าไปสู่มุมมองที่
แตกต่างกันได้  
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เราอาจมีมุมมองท่ีแตกต่างกัน  แต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะมีคุณค่า
ร่วมกันได้  เราทุกคนทราบดีว่าหลักนิติธรรมเป็นเรื่องการเคารพกฎกติกา เป็น
เรือ่งของความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน การไม่เลอืกปฏิบตั ิการไม่ใช้ความ
รุนแรง และการเคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าเราจะทำาอะไรก็ตาม หากเราทำา
ไปเพ่ือจรรโลงคณุค่าเหล่าน้ีแล้ว ในฐานะบคุคลธรรมดาคนหน่ึงก็เท่ากับว่าเรา
ได้มีส่วนในการช่วยเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วในทางหนึ่งเหมือนกัน

ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มี 
แบบแผนตายตวัว่าเราควร 
ต้องท�าอะไรกันบ้างในการ
ส่งเสริมหลกันติธิรรมเพ่ือ 
การพัฒนาทีย่ั่งยืน จดุเนน้ 

ของเราก็ดี แนวทางการ
ท�างานก็ดี ย่อมต้อง
สัมพันธ์และสอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์อัน
มีลักษณะเฉพาะในแวดวง
ทีเ่ราท�างานอยู่ ความสนใจ 
ในกรอบงานท่ีแตกตา่งกนั 

ย่อมน�าไปสู่มุมมองที่
แตกต่างกันได้  
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28 คนใน พ.ศ. 2558 โฉนดที่ดินของทั้งประเทศอยู่
ในมือประชากรเพียงร้อยละ 10 ขณะที่ประชากร 3 
ใน 4  ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใดๆ 

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ค�าถามคือเรา
จะท�าอย่างไรให้กฎหมายเป็นเครือ่งมือในการ
แก้ปัญหาและเราจะท�าอย่างไรท่ีมากกว่าน้ัน
เพ่ือให้เกิดสังคมท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมได้
อย่างแท้จริง

ทางออกเริ่มต้นที่ “หลักนิติธรรม”
กรอบแนวทางในเรื่องนิติธรรมกับการพัฒนาจึง
เป็นกรอบแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว แม้ว่า
ในระดบัโลกในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาแนวคดิน้ียังเป็น
เรื่องที่ใหม่มาก

โดยหากย้อนดูก่อนหน้าท่ีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติจะประกาศใช้ใน 
พ.ศ. 2558 ประเด็นหลักนิติธรรมและการพัฒนา
แทบจะไม่ได้รับการพูดถึงมากนัก กระท่ังเมื่อ
ประเทศไทยนำาโดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ได้นำาเสนอข้อมติเก่ียวกับประเด็นน้ี

หลายครั้งต่อท่ีประชุมสหประชาชาติ จนในท่ีสุด 
“หลักนิติธรรม” ได้รับการบรรจุเป็นส่วนหน่ึงใน 
เป้าหมายท่ี 16 จาก 17 เป้าหมายของเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals : SDGs) จาก
การขับเคลือ่นหลกันิตธิรรมและการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
โดยประเทศไทยและประเทศภาคีสมาชิก ภายใต้
การผลักดันของ สถาบันเพ่ือความยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (Thailand Institute of Justice : TIJ) 

ปัจจุบันประเด็นหลักนิติธรรมนี้กำาลังขยายความ
สำาคัญออกไปในระดับสากล โดยล่าสุดในงาน
ประชุมสำาคัญด้านอาชญากรรมระดับโลก “Crime 
Congress  2020” ที่กำาลังจะจัดขึ้น ได้บรรจุเรื่องนี้
เป็นวาระสำาคัญในการประชุม  

ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.กิตติพงษ	์ กิตยารักษ์	
ผู้อำานวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศ 
ไทย (TIJ) กล่าวว่า “เราเป็นผู้น�าด้านนี้ในระดับ
ภูมิภาค อาจจะหมายถึงในโลกด้วยที่พยายาม
เชื่อมโยงเป้าหมายท่ี 16 ของเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งองค์การสหประชาชาติกับ
เร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน ส�าหรับเราเรามองว่า
เร่ืองหลักนิติธรรม (rule of law) เป็นเร่ืองท่ี
ทุกฝ่ายต้องมาคุยกันเพื่อให้เกิดความชัด 
สามารถเอากฎหมายไปเป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนา และนักพัฒนาในสาขาต่างๆ ก็ต้อง
เข้าใจว่า หลักนิติธรรมเป็นส่วนส�าคัญและน�า
มาใช้ประโยชน์กับการขับเคลื่อน”  

ภารกิจของ TIJ ในปัจจุบัน นอกจากจะสนับสนุน
องค์การสหประชาชาติ TIJ ยังสนับสนุนการยก
ระดับกระบวนการยุติธรรมร ่วมกับกระทรวง
ยุติธรรมในระดับประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อน
ในมิติอื่นๆ ให้การ “ปฏิรูป” เกิดขึ้นได้จริงในการ
เชื่อมโยงเป้าหมายท่ี 16 กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว 
ค�าถามคือเราจะท�าอย่างไรให้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและ
เราจะท�าอย่างไรที่มากกว่านั้นเพ่ือให้
เกิดสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
ได้อย่างแท้จริง

ไทยบนความ “ไม่เท่าเทียม”
ใน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสภาเศรษฐกิจโลก ซึ่งจัด
ขึ้นท่ีเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้
หยิบยกประเด็นน้ีขึ้นมาหารือ จากรายงานของ 
Oxfam พ.ศ. 2559 ท่ีระบตุวัเลขท่ีน่าตกใจอย่างย่ิง
เก่ียวกับการถือครองทรัพย์สินท่ีมหาเศรษฐีโลก 8 
คน ถือครองทรพัย์สนิเท่ากับคนจนท่ีสดุ 3,600 ล้าน
คน หรือเท่ากับจำานวนประชากรกว่าครึ่งโลก ท่ี
สำาคัญกว่านั้น พวกเขาสามารถเพิ่มความมั่งคั่งได้
อย่างรวดเร็วในการก้าวเป็นมหาเศรษฐีในระดับ
ล้านล้านเหรยีญสหรฐัเพียงแค่ในช่วง 25 ปีท่ีผ่านมา

สำาหรับประเทศไทย เรื่องน้ีถือเป็นความท้าทาย 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ัวโลก	 ไทยถือ
เป็นประเทศท่ีมีความเหลื่อมล�้ามากท่ีสุดใน
โลกเป็นล�าดับที่	 3	 รองจากรัสเซียและอินเดีย	
และมีคนเพียงร้อยละ	1	เท่านั้นที่เป็นเจ้าของ
ความม่ังคัง่ของคนท้ังประเทศรวมกัน ในเวลาท่ี
ผ่านมาเพียงไม่กี่ปี มีมหาเศรษฐีระดับพันล้านใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 5 คนใน พ.ศ. 2551 เป็น 

มีหลายความหมายท่ีถูกผูกติดอยู่กับคำาว่า 
“หลักนิติธรรม” ไม่ว่าจะเป็น “สิทธิ” “ความ

เป็นธรรม” “ความเท่าเทียม” กระน้ัน คำาคำาน้ีก็ยัง
ไม่มีความจรงิเพียงหน่ึงเดยีว แต่ก็พอมคีวามหมาย
ที่เห็นร่วม ซึ่งเป็นความหมายอย่างกว้างที่สุด ที่ว่า 
“หลกันิตธิรรม” คอื “ความเป็นธรรมตามกฎหมาย”	
ท่ีจะบงัคับใช้ให้ทุกคนอยูภ่ายใต้กฎหมายอย่าง
เสมอภาคกัน	โดยเฉพาะการบงัคับใช้กฎหมาย
ท่ีต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานโดย 

ไม่เลือกปฏิบัติ	

ทว่า การท่ีจะมีกฎหมายท่ีดีท่ีจะจัดสรรประโยชน์
ได้อย่างท่ัวถึง และสามารถบังคับใช้กฎหมาย 
ได้อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติได้น้ันเป็น
เรื่องยากย่ิง ในสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมท่ี 
โลกกำาลังเผชิญหน้า โดยเฉพาะประเด็น “ความ
เหลื่อมลำ้า” ระหว่างคนจนและคนรวย  

ล�าดับ
ที่

ไทย3

3 ล�าดับประเทศที่
มีความเหลื่อมล�้า
มากที่สุดในโลก

ล�าดับ
ที่

รัสเซีย2

ล�าดับ
ที่
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28 คนใน พ.ศ. 2558 โฉนดที่ดินของทั้งประเทศอยู่
ในมือประชากรเพียงร้อยละ 10 ขณะที่ประชากร 3 
ใน 4  ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใดๆ 

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ค�าถามคือเรา
จะท�าอย่างไรให้กฎหมายเป็นเครือ่งมือในการ
แก้ปัญหาและเราจะท�าอย่างไรท่ีมากกว่าน้ัน
เพ่ือให้เกิดสังคมท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมได้
อย่างแท้จริง

ทางออกเริ่มต้นที่ “หลักนิติธรรม”
กรอบแนวทางในเรื่องนิติธรรมกับการพัฒนาจึง
เป็นกรอบแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว แม้ว่า
ในระดบัโลกในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาแนวคดิน้ียังเป็น
เรื่องที่ใหม่มาก

โดยหากย้อนดูก่อนหน้าท่ีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติจะประกาศใช้ใน 
พ.ศ. 2558 ประเด็นหลักนิติธรรมและการพัฒนา
แทบจะไม่ได้รับการพูดถึงมากนัก กระท่ังเมื่อ
ประเทศไทยนำาโดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ได้นำาเสนอข้อมติเก่ียวกับประเด็นน้ี

หลายครั้งต่อท่ีประชุมสหประชาชาติ จนในท่ีสุด 
“หลักนิติธรรม” ได้รับการบรรจุเป็นส่วนหน่ึงใน 
เป้าหมายท่ี 16 จาก 17 เป้าหมายของเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals : SDGs) จาก
การขับเคลือ่นหลกันิตธิรรมและการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
โดยประเทศไทยและประเทศภาคีสมาชิก ภายใต้
การผลักดันของ สถาบันเพ่ือความยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (Thailand Institute of Justice : TIJ) 

ปัจจุบันประเด็นหลักนิติธรรมนี้กำาลังขยายความ
สำาคัญออกไปในระดับสากล โดยล่าสุดในงาน
ประชุมสำาคัญด้านอาชญากรรมระดับโลก “Crime 
Congress  2020” ที่กำาลังจะจัดขึ้น ได้บรรจุเรื่องนี้
เป็นวาระสำาคัญในการประชุม  

ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.กิตติพงษ	์ กิตยารักษ์	 
ผู้อำานวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศ 
ไทย (TIJ) กล่าวว่า “เราเป็นผู้น�าด้านนี้ในระดับ
ภูมิภาค อาจจะหมายถึงในโลกด้วยที่พยายาม
เชื่อมโยงเป้าหมายท่ี 16 ของเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งองค์การสหประชาชาติกับ
เร่ืองการพัฒนาท่ีย่ังยืน ส�าหรับเราเรามองว่า
เร่ืองหลักนิติธรรม (rule of law) เป็นเร่ืองท่ี 

ทุกฝ่ายต้องมาคุยกันเพื่อให้เกิดความชัด 
สามารถเอากฎหมายไปเป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนา และนักพัฒนาในสาขาต่างๆ ก็ต้อง
เข้าใจว่า หลักนิติธรรมเป็นส่วนส�าคัญและน�า
มาใช้ประโยชน์กับการขับเคลื่อน”  

ภารกิจของ TIJ ในปัจจุบัน นอกจากจะสนับสนุน
องค์การสหประชาชาติ TIJ ยังสนับสนุนการยก
ระดับกระบวนการยุติธรรมร ่วมกับกระทรวง
ยุติธรรมในระดับประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อน
ในมิติอื่นๆ ให้การ “ปฏิรูป” เกิดขึ้นได้จริงในการ
เชื่อมโยงเป้าหมายท่ี 16 กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว 
ค�าถามคือเราจะท�าอย่างไรให้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและ
เราจะท�าอย่างไรที่มากกว่านั้นเพ่ือให้
เกิดสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
ได้อย่างแท้จริง

ไทยบนความ “ไม่เท่าเทียม”
ใน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสภาเศรษฐกิจโลก ซึ่งจัด
ขึ้นท่ีเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้
หยิบยกประเด็นน้ีขึ้นมาหารือ จากรายงานของ 
Oxfam พ.ศ. 2559 ท่ีระบตุวัเลขท่ีน่าตกใจอย่างย่ิง
เก่ียวกับการถือครองทรัพย์สินท่ีมหาเศรษฐีโลก 8 
คน ถือครองทรพัย์สนิเท่ากับคนจนท่ีสดุ 3,600 ล้าน
คน หรือเท่ากับจำานวนประชากรกว่าครึ่งโลก ท่ี
สำาคัญกว่านั้น พวกเขาสามารถเพิ่มความมั่งคั่งได้
อย่างรวดเร็วในการก้าวเป็นมหาเศรษฐีในระดับ
ล้านล้านเหรยีญสหรฐัเพียงแค่ในช่วง 25 ปีท่ีผ่านมา

สำาหรับประเทศไทย เรื่องน้ีถือเป็นความท้าทาย 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ัวโลก	 ไทยถือ
เป็นประเทศท่ีมีความเหลื่อมล�้ามากท่ีสุดใน
โลกเป็นล�าดับที่	 3	 รองจากรัสเซียและอินเดีย	
และมีคนเพียงร้อยละ	1	เท่านั้นที่เป็นเจ้าของ
ความม่ังคัง่ของคนท้ังประเทศรวมกัน ในเวลาท่ี
ผ่านมาเพียงไม่กี่ปี มีมหาเศรษฐีระดับพันล้านใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 5 คนใน พ.ศ. 2551 เป็น 

มีหลายความหมายท่ีถูกผูกติดอยู่กับคำาว่า 
“หลักนิติธรรม” ไม่ว่าจะเป็น “สิทธิ” “ความ

เป็นธรรม” “ความเท่าเทียม” กระน้ัน คำาคำาน้ีก็ยัง
ไม่มคีวามจรงิเพียงหน่ึงเดยีว แต่ก็พอมคีวามหมาย
ที่เห็นร่วม ซึ่งเป็นความหมายอย่างกว้างที่สุด ที่ว่า 
“หลกันิตธิรรม” คอื “ความเป็นธรรมตามกฎหมาย”	
ท่ีจะบงัคับใช้ให้ทุกคนอยูภ่ายใต้กฎหมายอย่าง
เสมอภาคกัน	โดยเฉพาะการบงัคับใช้กฎหมาย
ท่ีต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ	

ทว่า การท่ีจะมีกฎหมายท่ีดีท่ีจะจัดสรรประโยชน์
ได้อย่างท่ัวถึง และสามารถบังคับใช้กฎหมาย 
ได้อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติได้น้ันเป็น
เรื่องยากย่ิง ในสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมท่ี 
โลกกำาลังเผชิญหน้า โดยเฉพาะประเด็น “ความ
เหลื่อมลำ้า” ระหว่างคนจนและคนรวย  

ล�าดับ
ที่

ไทย3

3 ล�าดับประเทศที่
มีความเหลื่อมล�้า
มากที่สุดในโลก

ล�าดับ
ที่

รัสเซีย2

ล�าดับ
ที่

อินเดีย1
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วฒันธรรมเคารพกฎหมาย ซ่ึงเป็นการขบัเคลือ่น
เพื่อให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติในที่สุด  

กระบวนทัศน์ใหม่และการพัฒนา
อย่าง “มีส่วนร่วม”
จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของประเทศไทยในการ 
“ปฏิรปู” ระบบยุตธิรรม มีปัญหาท่ีสำาคญั 2 ประการ 
ประการแรก ความคุ้นเคยในการปฏิรูประบบการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยหน่วยงานราชการ ประการ
ที่สอง การปฏิรูปยังคงเป็นแบบแยกส่วน โดยขาด
ความคิดเชิงบูรณาการ และจากการปฏิรูปหน่วย
งานราชการโดยหน่วยงานนั้นๆ เอง เช่น การปฏริปู
ตำารวจโดยตำารวจ การปฏิรูปอัยการโดยอัยการ  
หรือแม้แต่การปฏิรูปศาลโดยศาล ซึ่งหลายต่อ 
หลายครั้งทำาให้การปฏิรูปไม่สำาเร็จ การขาดพลัง
ของการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ จึงเป็นสิ่งท่ี
ต้อง “ปลดล็อก” 

ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ของนิตธิรรมกับการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างม ี
ส่วนร่วม ในปี 2560 TIJ จงึได้รเิริม่	หลกัสตูรอบรม
ส�าหรบัผู้บริหารด้านหลกันิติธรรมและการพฒันา	

“RoLD in 
Action”

(TIJ	Executive	Program	on	the	Rule	of	Law	
and	Development	:	RoLD)	หรือเป็นที่รู้จักกันใน
ชื่อ	 “RoLD	 Program”	 หลักสูตรอบรมผู้บริหาร
ระดบัสงูเก่ียวกับหลกันิติธรรม เพราะเชือ่ว่า ความรู ้
เรื่องหลักนิติธรรมจะช่วยเปลี่ยนแนวคิด “การมี
ส่วนร่วม” ให้เกิดขึน้จรงิในทางปฏิบตั ิทัง้ในมติขิอง
การสร้างเครอืข่ายนิตธิรรมเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
และในมติขิองการสร้างตวัแบบการพัฒนากฎหมาย 
บนหลักการ “มีส่วนร่วม” และมากกว่าการอบรม
ทางทฤษฎี ผูบ้รหิารระดบัสงูทีไ่ด้เข้าร่วมจะทำากรณี
ศกึษาอย่างเจาะลกึ ลงพ้ืนท่ี เพ่ือให้เข้าใจสภาพปัญหา 
สาเหต ุและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใต้หลกั
นิติธรรม โดยเรียกกิจกรรมนี้ว่า “RoLD in Action”

ตัวอย่างเช่น	 การจัดเวทีเพ่ือพยายามหาคำาตอบ
เก่ียวกับกรณีศึกษาของ “การรับมือกับเทคโนโลยี
ก้าวกระโดด (Disruptive Technology)” ซึ่งเป็น 
รปูแบบของการสร้างกลไกใหม่ในการพัฒนากฎหมาย 
โดยจากเดิมมีนักกฎหมายเพียงฝ่ายเดียวเป็น 
ผู้พัฒนากฎหมายในแพลตฟอร์มใหม่ มีการนำา 
ผู้เก่ียวข้องจากหลากหลายสาขา ท้ังผู้พิพากษา 
อยัการ ผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยี มาพูดคยุกันถึง
ทางออกทีว่งการกฎหมายจะต้องมคีวามเป็นธรรม
ในการคุ้มครองอย่างเหมาะสม

เป้าหมายที่ 16 ที่ว่าด้วยการส่งเสริม
สังคมที่สงบสุขและครอบคลมุทีเ่อือ้
ตอ่การพัฒนาท่ียัง่ยืน ให้ทกุคนเขา้ถึง
กระบวนการยุติธรรม และสร้าง
สถาบนัทีม่ปีระสิทธิภาพ มคีวาม
รับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ทุกระดับ

เป้าหมายที่ 16: จากแนวคิดสู่การ
ปฏิบัติ
จากการทำางานของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (TIJ) ผ่าน	เวทีสาธารณะ	TIJ	Public	 
Forum	on	the	Rule	of	Law	and	Sustainable	
Development	 ท่ีจัดขึ้นโดยตลอดปี 2560  มีข้อ 
ค้นพบของความเชื่อมโยงระหว่าง “หลักนิติธรรม” 
และ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หลายประการ เช่น

•	 การสร้างความเปน็ธรรมในสังคม	และการ
ลดความเหลือ่มล�า้	ต้องใช้หลกันิติธรรมมา
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ภายใต้หลักการ
กฎหมายเป็นใหญ่ คอืใช้หลกัการเดยีวกัน กฎหมาย
เดียวกันกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำานาจหรือ
คนสามัญ 

 
•	 กฎหมายต้องเป็นธรรม เพ่ือเป็นหลักใน

การนำามาใช้ ด้วยกระบวนการและระบบในการ
ออกกฎหมายท่ีเป็นธรรม และเมือ่ใดท่ีกฎหมาย 
ล้าสมัยก็ต้องปรับปรุง 

•	 ต้องมีการบงัคับใช้กฎหมายท่ีอ�านวยความ
ยุติธรรม	 อย่างในเรื่องหน่ึงๆ ท่ีมีกฎหมาย
หลายฉบับ ซึ่งบังคับใช้โดยหลายหน่วยงาน ที่
มองเห็นประเด็นท่ีแตกต่างกันไปจนขัดแย้ง
กันเอง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการอำานวยความ
ยุตธิรรมต่อผูอ้ยู่ภายใต้กฎหมาย ผูใ้ช้กฎหมาย
จงึจำาเป็นต้องมองประเดน็หลกันิตธิรรมให้เป็น
องค์รวม สร้างการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้คนเข้าถึงกฎหมายอย่างเสมอภาค

•	 ประเทศไทยมีตัวอย่างท่ีดีจากการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร ท่ีได้ทรงนำา 
หลกันิตธิรรมมาเป็นพ้ืนฐานในการครองแผ่นดนิ 
ตวัอย่างเช่น การนำาหลกันิตธิรรมมาแก้ปัญหา 
เมื่อราว พ.ศ. 2508-2509 เมื่อไปพบชาวเขา

ปลูกฝิ่น โดยนอกจากไม่เอาโทษแล้ว ยังได้
พระราชทานอาชพีใหม่แทน โดยมกีารตัง้โครงการ 
หลวงเพ่ือเป็นรายได้ใหม่ท่ีไม่ผิดกฎหมาย
สำาหรับชาวเขา

•	 ต้องสร้างหลกันิติธรรมอย่างบรูณาการ	การ
ผลกัดนัความเป็นธรรม ไม่เพียงจำากัดอยู่ในการ
ทำางานของภาครัฐหรือนักกฎหมายเท่าน้ัน 
แต่การจะสร้างหลกันิตธิรรมจะต้องบรูณาการ
อย่างมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เช่น การ
สร้างวัฒนธรรมเคารพกฎหมายให้เกิดกับ
ประชาชน ตลอดจนการพัฒนากฎหมายอย่าง
มีส่วนร่วม

ดังน้ัน ในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมของสถาบัน
เพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบการ
พัฒนาขององค์การสหประชาชาต	ิเป้าหมายท่ี	16		
ท่ีว ่าด ้วยการส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและ
ครอบคลมุท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาท่ีย่ังยนื	ให้ทุกคน 

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	และสร้างสถาบัน
ท่ีมีประสทิธิภาพ	มีความรับผิดชอบ	และทุกคน 

สามารถเข้าถึงได้ทุกระดับนั้น จึงทำางานบนฐาน
ของการศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นหลักและให้
ความสำาคัญกับการมองไปข้างหน้า ในความ
พยายามท่ีจะเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและ
ประเด็นท่ีกว้างขึ้น เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ  
ธรรมาภิบาล เป็นต้น 

นอกจากน้ี TIJ ยังเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมจาก
สาธารณะและสถาบนัในระบบยุตธิรรม และเผยแพร่ 
แนวคิดน้ีกับกลุ่มผู้นำาทางความคิด นักวิชาการ 
และเยาวชน 

เพราะเชื่อว่าการมองเห็นความหมายของ 
เรือ่งน้ีร่วมกันจะท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ปฏรูิประบบยุติธรรม และยงัเป็นรากฐานท่ีส�าคญั 

และการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในการสร้าง
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วฒันธรรมเคารพกฎหมาย ซ่ึงเป็นการขบัเคลือ่น 

เพื่อให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติในที่สุด  

กระบวนทัศน์ใหม่และการพัฒนา
อย่าง “มีส่วนร่วม”
จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของประเทศไทยในการ 
“ปฏิรปู” ระบบยุตธิรรม มีปัญหาท่ีสำาคญั 2 ประการ 
ประการแรก ความคุ้นเคยในการปฏิรูประบบการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยหน่วยงานราชการ ประการ
ที่สอง การปฏิรูปยังคงเป็นแบบแยกส่วน โดยขาด
ความคิดเชิงบูรณาการ และจากการปฏิรูปหน่วย
งานราชการโดยหน่วยงานนั้นๆ เอง เช่น การปฏริปู
ตำารวจโดยตำารวจ การปฏิรูปอัยการโดยอัยการ  
หรือแม้แต่การปฏิรูปศาลโดยศาล ซึ่งหลายต่อ 
หลายครั้งทำาให้การปฏิรูปไม่สำาเร็จ การขาดพลัง
ของการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ จึงเป็นสิ่งท่ี
ต้อง “ปลดล็อก” 

ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ของนิตธิรรมกับการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างม ี
ส่วนร่วม ในปี 2560 TIJ จงึได้รเิริม่	หลกัสตูรอบรม
ส�าหรบัผู้บริหารด้านหลกันิติธรรมและการพฒันา	

“RoLD in 
Action”

(TIJ	Executive	Program	on	the	Rule	of	Law	
and	Development	:	RoLD)	หรือเป็นที่รู้จักกันใน
ชื่อ	 “RoLD	 Program”	 หลักสูตรอบรมผู้บริหาร
ระดบัสงูเก่ียวกับหลกันิติธรรม เพราะเชือ่ว่า ความรู ้
เรื่องหลักนิติธรรมจะช่วยเปลี่ยนแนวคิด “การมี
ส่วนร่วม” ให้เกิดขึน้จรงิในทางปฏิบตั ิทัง้ในมติขิอง
การสร้างเครอืข่ายนิตธิรรมเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
และในมติขิองการสร้างตวัแบบการพัฒนากฎหมาย 
บนหลักการ “มีส่วนร่วม” และมากกว่าการอบรม
ทางทฤษฎี ผูบ้รหิารระดบัสงูทีไ่ด้เข้าร่วมจะทำากรณี
ศกึษาอย่างเจาะลกึ ลงพ้ืนท่ี เพ่ือให้เข้าใจสภาพปัญหา 
สาเหต ุและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใต้หลกั
นิติธรรม โดยเรียกกิจกรรมนี้ว่า “RoLD in Action”

ตัวอย่างเช่น	 การจัดเวทีเพ่ือพยายามหาคำาตอบ
เก่ียวกับกรณีศึกษาของ “การรับมือกับเทคโนโลยี
ก้าวกระโดด (Disruptive Technology)” ซึ่งเป็น 
รปูแบบของการสร้างกลไกใหม่ในการพัฒนากฎหมาย 
โดยจากเดิมมีนักกฎหมายเพียงฝ่ายเดียวเป็น 
ผู้พัฒนากฎหมายในแพลตฟอร์มใหม่ มีการนำา 
ผู้เก่ียวข้องจากหลากหลายสาขา ท้ังผู้พิพากษา 
อยัการ ผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยี มาพูดคยุกันถึง
ทางออกทีว่งการกฎหมายจะต้องมคีวามเป็นธรรม
ในการคุ้มครองอย่างเหมาะสม

เป้าหมายที่ 16 ที่ว่าด้วยการส่งเสริม
สังคมที่สงบสุขและครอบคลมุทีเ่อือ้
ตอ่การพัฒนาท่ียัง่ยืน ให้ทกุคนเขา้ถึง 

กระบวนการยุติธรรม และสร้าง
สถาบนัทีม่ปีระสิทธิภาพ มคีวาม 

รับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ทุกระดับ

เป้าหมายที่ 16: จากแนวคิดสู่การ
ปฏิบัติ
จากการทำางานของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (TIJ) ผ่าน	เวทีสาธารณะ	TIJ	Public	
Forum	on	the	Rule	of	Law	and	Sustainable	
Development	 ท่ีจัดขึ้นโดยตลอดปี 2560  มีข้อ 
ค้นพบของความเชื่อมโยงระหว่าง “หลักนิติธรรม” 
และ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หลายประการ เช่น

•	 การสร้างความเปน็ธรรมในสังคม	และการ
ลดความเหลือ่มล�า้	ต้องใช้หลกันิติธรรมมา
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ภายใต้หลักการ
กฎหมายเป็นใหญ่ คอืใช้หลกัการเดยีวกัน กฎหมาย
เดียวกันกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำานาจหรือ
คนสามัญ 

 
•	 กฎหมายต้องเป็นธรรม เพ่ือเป็นหลักใน

การนำามาใช้ ด้วยกระบวนการและระบบในการ
ออกกฎหมายท่ีเป็นธรรม และเมือ่ใดท่ีกฎหมาย 
ล้าสมัยก็ต้องปรับปรุง 

•	 ต้องมีการบงัคับใช้กฎหมายท่ีอ�านวยความ
ยุติธรรม	 อย่างในเรื่องหน่ึงๆ ท่ีมีกฎหมาย
หลายฉบับ ซึ่งบังคับใช้โดยหลายหน่วยงาน ที่
มองเห็นประเด็นท่ีแตกต่างกันไปจนขัดแย้ง
กันเอง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการอำานวยความ
ยุตธิรรมต่อผูอ้ยู่ภายใต้กฎหมาย ผูใ้ช้กฎหมาย
จงึจำาเป็นต้องมองประเดน็หลกันิตธิรรมให้เป็น
องค์รวม สร้างการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้คนเข้าถึงกฎหมายอย่างเสมอภาค

•	 ประเทศไทยมีตัวอย่างท่ีดีจากการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร ท่ีได้ทรงนำา 
หลกันิตธิรรมมาเป็นพ้ืนฐานในการครองแผ่นดนิ 
ตวัอย่างเช่น การนำาหลกันิตธิรรมมาแก้ปัญหา 
เมื่อราว พ.ศ. 2508-2509 เมื่อไปพบชาวเขา

ปลูกฝิ่น โดยนอกจากไม่เอาโทษแล้ว ยังได้
พระราชทานอาชพีใหม่แทน โดยมกีารตัง้โครงการ 
หลวงเพ่ือเป็นรายได้ใหม่ท่ีไม่ผิดกฎหมาย
สำาหรับชาวเขา

•	 ต้องสร้างหลกันิติธรรมอย่างบรูณาการ	การ
ผลกัดนัความเป็นธรรม ไม่เพียงจำากัดอยู่ในการ
ทำางานของภาครัฐหรือนักกฎหมายเท่าน้ัน 
แต่การจะสร้างหลกันิตธิรรมจะต้องบรูณาการ
อย่างมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เช่น การ
สร้างวัฒนธรรมเคารพกฎหมายให้เกิดกับ
ประชาชน ตลอดจนการพัฒนากฎหมายอย่าง
มีส่วนร่วม

ดังน้ัน ในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมของสถาบัน
เพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบการ
พัฒนาขององค์การสหประชาชาต	ิเป้าหมายท่ี	16		
ท่ีว ่าด ้วยการส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและ
ครอบคลมุท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาท่ีย่ังยนื	ให้ทุกคน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	และสร้างสถาบัน
ท่ีมีประสทิธิภาพ	มีความรับผิดชอบ	และทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ทุกระดับนั้น จึงทำางานบนฐาน
ของการศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นหลักและให้
ความสำาคัญกับการมองไปข้างหน้า ในความ
พยายามท่ีจะเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและ
ประเด็นท่ีกว้างขึ้น เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ  
ธรรมาภิบาล เป็นต้น 

นอกจากน้ี TIJ ยังเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมจาก
สาธารณะและสถาบนัในระบบยุตธิรรม และเผยแพร่ 
แนวคิดน้ีกับกลุ่มผู้นำาทางความคิด นักวิชาการ 
และเยาวชน 

เพราะเชื่อว่าการมองเห็นความหมายของ
เรือ่งน้ีร่วมกันจะท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ปฏรูิประบบยุติธรรม และยงัเป็นรากฐานท่ีส�าคญั
และการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในการสร้าง
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การลดความยากจน ขณะท่ีเป้าหมายท่ี 16 มี
สถานการณ์ท่ีดีกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียเพียง
เลก็น้อย โดยไทยได้ 58.0 และคะแนนของประเทศ
ในภูมิภาคอยู่ที่ 56.37  อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ต้อง
ปรับปรุงอย่างมีนัยสำาคัญใน 6 เป้าหมาย ได้แก่  
เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 3 
สุขภาพและคุณภาพชี วิตท่ีดี  เป ้าหมายท่ี 9 
อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เป้าหมายท่ี 13 การรบัมอืกับการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เป้าหมายท่ี 15 ระบบนิเวศทางบก  
เป้าหมายที่ 16  สันติภาพ ความยุติธรรมและการ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถูกจัดสถานะอยู่
ในกลุ่มที่ต้องการ

จากการแบ่งเป้าหมายของการวัดความก้าวหน้า
เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่บรรลุเป้าหมายแล้ว กลุ่มที่
ต้องระมัดระวังและกลุ่มที่ต้องปรับปรุง 

ผลการวัดความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับรายงานของ World Justice 
Project Rule of Law 2016 ในการจัดอันดับด้าน
นิติธรรม ที่ระบุด้วยว่าประเทศไทย	อยู่ในล�าดับ
ท่ี	64	เป็นรองสงิคโปร์	มาเลเซยี	และอินโดนีเซยี	
ประเทศในภูมิภาคเดียวกันท่ีอยูใ่นล�าดับ	9,	56	
และ	61	ตามล�าดับ	ขณะท่ีประเทศท่ีได้ล�าดับท่ี	
1	คือเดนมาร์ก	โดยรายงานระบสุถานะปัจจุบนั
ของประเทศไทยในประเด็นท่ีจ�าเป็นต้องได้รบั
การพัฒนาให้ดีขึ้นมากท่ีสุด	 ได้แก่	 ปัญหา
คอร์รัปชัน	และสิทธิขั้นพื้นฐาน	อันได้แก่	สิทธิ
ในความเป็นส่วนตัว	และสทิธิในชวีติและความ
ปลอดภัย	 ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
เป็นต้น	

ปัจจุบันสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(TIJ) ได้ร่วมมือกับองค์กรในประเทศแคนาดา  
International Center for Criminal Law Reform 
and Criminal Justice Policy (ICCLR&CJP)  

มิติใหม่บนความร่วมมือ Harvard 
Law School 
TIJ ยังได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) รเิริม่หลกัสตูรระยะ 
สั้นด้านนิติธรรมเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย เพือ่
ยกระดบัศกัยภาพของบคุลากรในภูมภิาคเอเชยี ท้ัง
ในและนอกแวดวงยุติธรรม โดยแบ่งออกเป็น
หลกัสตูรสำาคญั 2 หลกัสตูร ได้แก่ “TIJ  Workshop 
for Emerging Leaders on the Rule of Law  
and Policy” หลักสูตรเข้มข้นระยะสั้น (intensive  
program) เพ่ือช่วยเปิดมุมมองการวิเคราะห์ข้อ
กฎหมายในบรบิทต่างๆ อย่างรอบด้าน มุง่เน้นเรือ่ง
หลกันิตธิรรม กระบวนการยุตธิรรม และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ส่วนอีกหลักสูตร คือ IGLP Workshop for 
Scholars ท่ีเปิดอบรมการพัฒนาการเรยีนการสอน 
เขียนงานวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
หรือ policy advocacy ให้กับคณาจารย์และ 
นักวิชาการจากประเทศไทยและประเทศในอาเซยีน 
โดยแต่ละหลกัสตูรมรีะยะเวลาการอบรม 1 สปัดาห์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กล่าวว่า “สิ่งที่ 
TIJ พยายามท�าในการขบัเคลือ่นหลกันิติธรรม 
คือการท�าให้คนเห็นปัญหา เห็นแนวทางและ
ทิศทางท่ีควรจะไป และประโยชน์ถ้ามันจะเกิดขึน้ 
การสร้างโครงการต่างๆ ของเราอย่าง RoLD 
Executive Program และหลักสูตรต่างๆ ที่เรา
พยายามออกแบบโดยการเสรมิพลงัให้เขาและ
ให้คนกลุ่มนี้ไปเป็นคนขับเคลื่อนสังคม” 

ค�าตอบในอนาคตของหลกันติธิรรม
สำาหรับสถานการณ์ของไทยในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ
หลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ัน จากการ
จัดอันดับล่าสุดของ SDG Index 2017 ในการ 
วัดความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ในแต่ละเป้าหมายของประเทศต่างๆ พบว่า 
ประเทศไทยทำาคะแนนได้ดีท่ีสุดในเป้าหมายท่ี 1 

เป้าหมายที่ต้อง
ปรับปรุงอย่างมี
นัยส�าคัญของ
ไทย 6 เป้าหมาย 
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การลดความยากจน ขณะท่ีเป้าหมายท่ี 16 มี
สถานการณ์ท่ีดีกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียเพียง
เลก็น้อย โดยไทยได้ 58.0 และคะแนนของประเทศ
ในภูมิภาคอยู่ที่ 56.37  อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ต้อง
ปรับปรุงอย่างมีนัยสำาคัญใน 6 เป้าหมาย ได้แก่  
เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 3 
สุขภาพและคุณภาพชี วิตท่ีดี  เป ้าหมายท่ี 9 
อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เป้าหมายท่ี 13 การรบัมอืกับการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เป้าหมายท่ี 15 ระบบนิเวศทางบก  
เป้าหมายที่ 16  สันติภาพ ความยุติธรรมและการ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถูกจัดสถานะอยู่
ในกลุ่มที่ต้องการ

จากการแบ่งเป้าหมายของการวัดความก้าวหน้า
เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่บรรลุเป้าหมายแล้ว กลุ่มที่
ต้องระมัดระวังและกลุ่มที่ต้องปรับปรุง 

ผลการวัดความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับรายงานของ World Justice 
Project Rule of Law 2016 ในการจัดอันดับด้าน
นิติธรรม ที่ระบุด้วยว่าประเทศไทย	อยู่ในล�าดับ
ท่ี	64	เป็นรองสงิคโปร์	มาเลเซยี	และอินโดนีเซยี	
ประเทศในภูมิภาคเดียวกันท่ีอยูใ่นล�าดับ	9,	56	
และ	61	ตามล�าดับ	ขณะท่ีประเทศท่ีได้ล�าดับท่ี	
1	คือเดนมาร์ก	โดยรายงานระบสุถานะปัจจุบนั
ของประเทศไทยในประเด็นท่ีจ�าเป็นต้องได้รบั
การพัฒนาให้ดีขึ้นมากท่ีสุด	 ได้แก่	 ปัญหา
คอร์รัปชัน	และสิทธิขั้นพื้นฐาน	อันได้แก่	สิทธิ
ในความเป็นส่วนตัว	และสทิธิในชวีติและความ 

ปลอดภัย	 ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
เป็นต้น	

ปัจจุบันสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(TIJ) ได้ร่วมมือกับองค์กรในประเทศแคนาดา  
International Center for Criminal Law Reform 
and Criminal Justice Policy (ICCLR&CJP)  

มิติใหม่บนความร่วมมือ Harvard 
Law School 
TIJ ยังได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) รเิริม่หลกัสตูรระยะ 
สั้นด้านนิติธรรมเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย เพือ่
ยกระดบัศกัยภาพของบคุลากรในภูมภิาคเอเชยี ท้ัง
ในและนอกแวดวงยุติธรรม โดยแบ่งออกเป็น
หลกัสตูรสำาคญั 2 หลกัสตูร ได้แก่ “TIJ  Workshop 
for Emerging Leaders on the Rule of Law  
and Policy” หลักสูตรเข้มข้นระยะสั้น (intensive  
program) เพ่ือช่วยเปิดมุมมองการวิเคราะห์ข้อ
กฎหมายในบรบิทต่างๆ อย่างรอบด้าน มุง่เน้นเรือ่ง
หลกันิตธิรรม กระบวนการยุตธิรรม และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ส่วนอีกหลักสูตร คือ IGLP Workshop for 
Scholars ท่ีเปิดอบรมการพัฒนาการเรยีนการสอน 
เขียนงานวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
หรือ policy advocacy ให้กับคณาจารย์และ 
นักวิชาการจากประเทศไทยและประเทศในอาเซยีน 
โดยแต่ละหลกัสตูรมรีะยะเวลาการอบรม 1 สปัดาห์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กล่าวว่า “สิ่งที่ 
TIJ พยายามท�าในการขบัเคลือ่นหลกันิติธรรม 
คือการท�าให้คนเห็นปัญหา เห็นแนวทางและ
ทิศทางท่ีควรจะไป และประโยชน์ถ้ามันจะเกิดขึน้ 
การสร้างโครงการต่างๆ ของเราอย่าง RoLD 
Executive Program และหลักสูตรต่างๆ ที่เรา
พยายามออกแบบโดยการเสรมิพลงัให้เขาและ
ให้คนกลุ่มนี้ไปเป็นคนขับเคลื่อนสังคม” 

ค�าตอบในอนาคตของหลกันติธิรรม
สำาหรับสถานการณ์ของไทยในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ
หลักนิติธรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืนน้ัน จากการ
จัดอันดับล่าสุดของ SDG Index 2017 ในการ 
วัดความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ในแต่ละเป้าหมายของประเทศต่างๆ พบว่า 
ประเทศไทยทำาคะแนนได้ดีท่ีสุดในเป้าหมายท่ี 1 

เป้าหมายที่ต้อง
ปรับปรุงอย่างมี
นัยส�าคัญของ
ไทย 6 เป้าหมาย
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ในการศึกษาวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดท่ีมากไปกว่า 
ท่ีองค์การสหประชาชาติกำาหนด และร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพัฒนาตัวชี้วัด 
ในบริบทเฉพาะของไทยหรือประเทศกำาลังพัฒนา  
โดยเน้นในแง่มมุของ “คณุค่ากระบวนการยุตธิรรม” 
ให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาของไทย

“ตัวชี้วัดมีพัฒนาการโดยเฉพาะ การเมือง 
(politic) ของการเปลีย่นแปลง ไม่ใช่เฉพาะเร่ือง
กระบวนการยุติธรรม ท้ังเรื่องเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และความโปร่งใส การที่มีตัวชี้วัด (indi
cator) แล้วยอมรับได้ เข้าใจง่าย ผู้ก�าหนด
นโยบายจะหยิบไปใช้ได้ ถ้าเรารูจั้กใช้ให้ดีก็จะ
โน้มน้าวผู้ก�าหนดนโยบายได้ ซึง่สิง่เหล่าน้ี TIJ 
ประเทศไทย หรือนักปฏิรูปประเทศไทยก็ต้อง
เรียนรู้มากกว่าการขบัเคลือ่นนโยบาย มากกว่า
การปฏิ รูปด ้วยการต้ังคณะกรรมการแก ้
กฎหมายท่ีไม่เคยได้ผล” ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.กิตติพงษ์ กล่าว

และน่ีคอืความพยายามในการท�าในสิง่ท่ีแตกต่าง
กว่าท่ีเคยในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	
อาจเพราะเม่ือถึงจุดหน่ึงของการพัฒนา	ความ
พยายามท่ีจะท�าแบบเดิมเพ่ือให้ผลลัพธ์ท่ี
แตกต่างน้ันอาจจะเป็นเรือ่งท่ีเป็นไปไม่ได้เลย
ในท้ายที่สุด

ล�าดับความก้าวหน้า
ของประเทศไทย
ในเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
(ทีม่า SDG Index & 
Dashboards 2017 
Report)

A green rating on the 
SDG Dashboard denotes 
SDG achievement, and is 
assigned to a country on 
a given SDG only if all 
the indicators under the 
goal are rated green. 
Yellow, orange and red 
indicate increasing dis-
tance from SDG achieve-
ment.

Source: www.sdgindex.org

on the global agenda

รายงานระบุสถานะปัจจุบันของประเทศไทยในประเด็นที่จ�าเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาคอร์รัปชัน 
และสิทธิขั้นพ้ืนฐาน อันได้แก่ สิทธิในความเปน็สว่นตวั และสทิธิ
ในชวิีตและความปลอดภัย ตลอดจนการบงัคับใชก้ฎหมาย
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ในการศึกษาวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดท่ีมากไปกว่า 
ท่ีองค์การสหประชาชาติกำาหนด และร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพัฒนาตัวชี้วัด 
ในบริบทเฉพาะของไทยหรือประเทศกำาลังพัฒนา  
โดยเน้นในแง่มมุของ “คณุค่ากระบวนการยุตธิรรม” 
ให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาของไทย

“ตัวชี้วัดมีพัฒนาการโดยเฉพาะ การเมือง  
(politic) ของการเปลีย่นแปลง ไม่ใช่เฉพาะเร่ือง
กระบวนการยุติธรรม ท้ังเรื่องเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และความโปร่งใส การที่มีตัวชี้วัด (indi-
cator) แล้วยอมรับได้ เข้าใจง่าย ผู้ก�าหนด
นโยบายจะหยิบไปใช้ได้ ถ้าเรารูจั้กใช้ให้ดีก็จะ
โน้มน้าวผู้ก�าหนดนโยบายได้ ซึง่สิง่เหล่าน้ี TIJ 
ประเทศไทย หรือนักปฏิรูปประเทศไทยก็ต้อง
เรียนรู้มากกว่าการขบัเคลือ่นนโยบาย มากกว่า
การปฏิ รูปด ้วยการต้ังคณะกรรมการแก ้
กฎหมายท่ีไม่เคยได้ผล” ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.กิตติพงษ์ กล่าว

และน่ีคอืความพยายามในการท�าในสิง่ท่ีแตกต่าง 

กว่าท่ีเคยในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	
อาจเพราะเม่ือถึงจุดหน่ึงของการพัฒนา	ความ
พยายามท่ีจะท�าแบบเดิมเพ่ือให้ผลลัพธ์ท่ี 

แตกต่างน้ันอาจจะเป็นเรือ่งท่ีเป็นไปไม่ได้เลย
ในท้ายที่สุด   

ล�าดับความก้าวหน้า
ของประเทศไทย 

ในเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน
(ทีม่า SDG Index & 
Dashboards 2017 
Report)

A green rating on the 
SDG Dashboard denotes 
SDG achievement, and is 
assigned to a country on 
a given SDG only if all 
the indicators under the 
goal are rated green. 
Yellow, orange and red 
indicate increasing dis-
tance from SDG achieve-
ment.

Source: www.sdgindex.org

on the global agenda

รายงานระบุสถานะปัจจุบันของประเทศไทยในประเด็นที่จ�าเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาคอร์รัปชัน 
และสิทธิขั้นพ้ืนฐาน อันได้แก่ สิทธิในความเปน็สว่นตวั และสทิธิ
ในชวิีตและความปลอดภัย ตลอดจนการบงัคับใชก้ฎหมาย
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เคยอยู่ในท่ีดินของตัวเองสมัยปู่ย่าตายาย วันด ี
คืนดีก็ถูกไล่ออกมาจากที่ของตัวเอง ซึ่งมันเป็น
ความขัดแย้งที่กฎหมายมีส่วนสำาคัญ

Q : จะผลักดันและขับเคลื่อนหลัก
นิติธรรมให้เกิดข้ึนจริงในประเทศ
ไทยได้อย่างไร
A : ในแง่การผลักดันให้หลักนิติธรรมเกิดขึ้นจริง 
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม จำาเป็นต้องมีการ
พัฒนา ซึ่งกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับอำานาจหรือ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น กระบวนการท่ีให้อำานาจ อย่าง
เรื่องตำารวจ เรื่องของกระบวนการยุติธรรม ผู ้
พิพากษา อัยการ จำาเป็นต้องมีการปรับปรุง ปฏิรูป 
ให้สอดคล้องกับยุคสมยัเสมอ แต่จากประสบการณ์
ของหลายประเทศ การปฏิรูปนั้นยากในเรื่องการ
สร้างสมดุลระหว่างอำานาจรัฐกับปัจเจกชน เพราะ
คนที่มีอำานาจก็ไม่รู้สึกว่ามันจำาเป็น เราจึงต้องการ
ให้คนจำานวนมากเห็นความสำาคัญเรื่องของหลัก
นิติธรรมไม่เพียงเฉพาะคนท่ีถืออำานาจหรือนัก
กฎหมายเอง ซึ่งก็จะช่วยให้การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปเป็นจริงได้ 

ความสำาคญัของหลกันิตธิรรม อนัน้ีเป็นหัวใจสำาคญั 
ท่ีสุด ข้อดีของ SDGs คือจะช่วยเชื่อมโยงมิติของ
กฎหมายกับการพัฒนาได้มากขึ้น SDGs มีการ
กำาหนดเป้าหมายและตวัชีวั้ดท่ีจะวัดความก้าวหน้า 
เพราะฉะน้ัน ถ้ามีตัวชี้วัด (indicator) ซึ่งมีหลาย
หน่วยงานทำาอยู่แล้ว เช่น World Justice Project  
มกีารวัดผลท่ีเกิดข้ึนท่ีมากกว่ากฎหมาย อย่างเรือ่ง
เสรีภาพ ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม 
ฯลฯ และทำาให้เรามองกฎหมายในมิติของหลัก
นิติธรรมท่ีกว้างออกไป ไม่ใช่แค่เก่ียวกับระบบ
ยุตธิรรมเท่าน้ัน แต่กฎหมายสามารถเอือ้การพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ ความเหลือ่มลำา้ การพิทักษ์โลก 
การลดคอร์รัปชัน เป็นต้น 

Q : ในประเทศไทยอะไรเป็นแนวทาง
ที ่TIJ จะขับเคลือ่นเพ่ือยกระดบัการ
เผยแพร่และการใช้หลักนิติธรรม
A : ถ้ากฎหมายได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม  
มีความเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  
มนัก็จะนำาไปสูก่ารใช้ประโยชน์หรอืการตระหนักถึง
ความสำาคัญในหลากหลายมิติขึ้น ในส่วนของ TIJ 
เราดูหลักนิติธรรม เป็นตัวเชื่อมใหญ่จากทุกเรื่อง 
ท่ีเราทำา ตั้งแต่เรื่องของการปฏิบัติต่อผู ้กระทำา 
ความผิด เรื่องผู้ต้องขังหญิง การดูแลในเรือนจำา 
การปล่อยออกสูส่งัคมได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึง
ประเด็นการไกลเกลี่ยข้อพิพาท ความเท่าเทียม 
ความเหลื่อมลำ้า ฯลฯ

Q : มตีวัอย่างทีช่ดัเจนพอจะอธิบาย
ได้หรือไม่ว่าหากไม่มีหลักนิติธรรม 
จะส่งผลอย่างไร 
A : เราบอกว่าหลักนิติธรรม กฎหมายก็ต้องมี
ความเป็นธรรมโดยตัวมันเอง เพราะกฎหมายอาจ
จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความยุติธรรมหรือ 
อยุตธิรรมกไ็ด้ ความอยุติธรรมท่ีชอบด้วยกฎหมาย
น้ันหนักหนาสาหัสย่ิงกว่าความอยุติธรรมท่ีไม่ 
ถูกกฎหมายอีก หลายกรณีเกิดขึ้นกับชาวบ้าน 

เพราะกฎหมายอาจจะเป็น
เครื่องมือในการสร้างความ
ยุติธรรมหรืออยุติธรรมก็ได้ 
ความอยุติธรรมที่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นหนักหนาสาหัส
ยิ่งกว่าความอยุติธรรมที่
ไม่ถูกกฎหมายอีก 

Q : หลักนิติธรรมมีความส�าคัญ
อย่างไรต่อการพัฒนา 
A : ในวงการกฎหมาย แนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม
เราพูดกันมากแต่ก็เป็นนามธรรมและไม่ค่อยได ้
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ในทางกฎหมายเรา
บอกว่าแค่ตวักฎหมายอย่างเดยีวไม่พอต้องม ี“กฎ
ของกฎหมาย” (Rule of Law) ต้องมคีวามชอบธรรม 
เป็นธรรม และนำาไปสู่ธรรม แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
นามธรรม แต่เมื่อ SDGs กำาหนดให้หลักนิติธรรม
เชือ่มโยงมาสูก่ารพัฒนาได้อย่างเป็นรปูธรรมขึน้ว่า
นิติธรรมมีเรื่องอะไรบ้าง ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นสำาคัญ
ท่ีจะพัฒนาวงการกฎหมายเองท่ีจะทำาให้ช่วยเข้าใจ
ได้ว่า กฎหมายจะเป็นเครือ่งมอืในการนำาพาสงัคม
ไปสู่การพัฒนาต่างๆ เพราะกฎหมายอาจจะเป็น
ปัจจัยเอื้อหรือเหนี่ยวรั้งการพัฒนาก็ได้

Q : SDGs จะช่วยขับเคลื่อนหลัก 

นิติธรรมอย่างไร
A : การจะขับเคลื่อนหลักนิติธรรม สิ่งสำาคัญต้อง
ทำาให้นักกฎหมายและคนนอกวงการกฎหมายเห็น

กับ ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อ�านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ)

Q&A
INTERVIEW→
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เคยอยู่ในท่ีดินของตัวเองสมัยปู่ย่าตายาย วันด ี
คืนดีก็ถูกไล่ออกมาจากที่ของตัวเอง ซึ่งมันเป็น
ความขัดแย้งที่กฎหมายมีส่วนสำาคัญ

Q : จะผลักดันและขับเคลื่อนหลัก
นิติธรรมให้เกิดข้ึนจริงในประเทศ 

ไทยได้อย่างไร
A : ในแง่การผลักดันให้หลักนิติธรรมเกิดขึ้นจริง 
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม จำาเป็นต้องมีการ
พัฒนา ซึ่งกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับอำานาจหรือ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ เช่น กระบวนการท่ีให้อำานาจ อย่าง
เรื่องตำารวจ เรื่องของกระบวนการยุติธรรม ผู ้
พิพากษา อัยการ จำาเป็นต้องมีการปรับปรุง ปฏิรูป 
ให้สอดคล้องกับยุคสมยัเสมอ แต่จากประสบการณ์
ของหลายประเทศ การปฏิรูปนั้นยากในเรื่องการ
สร้างสมดุลระหว่างอำานาจรัฐกับปัจเจกชน เพราะ
คนที่มีอำานาจก็ไม่รู้สึกว่ามันจำาเป็น เราจึงต้องการ
ให้คนจำานวนมากเห็นความสำาคัญเรื่องของหลัก
นิติธรรมไม่เพียงเฉพาะคนท่ีถืออำานาจหรือนัก
กฎหมายเอง ซึ่งก็จะช่วยให้การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปเป็นจริงได้ 

ความสำาคญัของหลกันิตธิรรม อนัน้ีเป็นหัวใจสำาคญั 
ท่ีสุด ข้อดีของ SDGs คือจะช่วยเชื่อมโยงมิติของ
กฎหมายกับการพัฒนาได้มากขึ้น SDGs มีการ
กำาหนดเป้าหมายและตวัชีวั้ดท่ีจะวัดความก้าวหน้า 
เพราะฉะน้ัน ถ้ามีตัวชี้วัด (indicator) ซึ่งมีหลาย
หน่วยงานทำาอยู่แล้ว เช่น World Justice Project  
มกีารวัดผลท่ีเกิดข้ึนท่ีมากกว่ากฎหมาย อย่างเรือ่ง
เสรีภาพ ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม 
ฯลฯ และทำาให้เรามองกฎหมายในมิติของหลัก
นิติธรรมท่ีกว้างออกไป ไม่ใช่แค่เก่ียวกับระบบ
ยุตธิรรมเท่าน้ัน แต่กฎหมายสามารถเอือ้การพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ ความเหลือ่มลำา้ การพิทักษ์โลก 
การลดคอร์รัปชัน เป็นต้น 

Q : ในประเทศไทยอะไรเป็นแนวทาง
ที ่TIJ จะขับเคลือ่นเพ่ือยกระดบัการ
เผยแพร่และการใช้หลักนิติธรรม
A : ถ้ากฎหมายได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม  
มีความเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  
มนัก็จะนำาไปสูก่ารใช้ประโยชน์หรอืการตระหนักถึง
ความสำาคัญในหลากหลายมิติขึ้น ในส่วนของ TIJ 
เราดูหลักนิติธรรม เป็นตัวเชื่อมใหญ่จากทุกเรื่อง 
ท่ีเราทำา ตั้งแต่เรื่องของการปฏิบัติต่อผู ้กระทำา 
ความผิด เรื่องผู้ต้องขังหญิง การดูแลในเรือนจำา 
การปล่อยออกสูส่งัคมได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึง
ประเด็นการไกลเกลี่ยข้อพิพาท ความเท่าเทียม 
ความเหลื่อมลำ้า ฯลฯ

Q : มตีวัอย่างทีช่ดัเจนพอจะอธิบาย
ได้หรือไม่ว่าหากไม่มีหลักนิติธรรม 
จะส่งผลอย่างไร 
A : เราบอกว่าหลักนิติธรรม กฎหมายก็ต้องมี
ความเป็นธรรมโดยตัวมันเอง เพราะกฎหมายอาจ
จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความยุติธรรมหรือ 
อยุตธิรรมกไ็ด้ ความอยุติธรรมท่ีชอบด้วยกฎหมาย
น้ันหนักหนาสาหัสย่ิงกว่าความอยุติธรรมท่ีไม่ 
ถูกกฎหมายอีก หลายกรณีเกิดขึ้นกับชาวบ้าน 

เพราะกฎหมายอาจจะเป็น
เครื่องมือในการสร้างความ
ยุติธรรมหรืออยุติธรรมก็ได้ 
ความอยุติธรรมที่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นหนักหนาสาหัส
ยิ่งกว่าความอยุติธรรมที่
ไม่ถูกกฎหมายอีก 

Q : หลักนิติธรรมมีความส�าคัญ
อย่างไรต่อการพัฒนา 
A : ในวงการกฎหมาย แนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม
เราพูดกันมากแต่ก็เป็นนามธรรมและไม่ค่อยได ้
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ในทางกฎหมายเรา
บอกว่าแค่ตวักฎหมายอย่างเดยีวไม่พอต้องม ี“กฎ
ของกฎหมาย” (Rule of Law) ต้องมคีวามชอบธรรม 
เป็นธรรม และนำาไปสู่ธรรม แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
นามธรรม แต่เมื่อ SDGs กำาหนดให้หลักนิติธรรม
เชือ่มโยงมาสูก่ารพัฒนาได้อย่างเป็นรปูธรรมขึน้ว่า
นิติธรรมมีเรื่องอะไรบ้าง ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นสำาคัญ
ท่ีจะพัฒนาวงการกฎหมายเองท่ีจะทำาให้ช่วยเข้าใจ
ได้ว่า กฎหมายจะเป็นเครือ่งมอืในการนำาพาสงัคม
ไปสู่การพัฒนาต่างๆ เพราะกฎหมายอาจจะเป็น
ปัจจัยเอื้อหรือเหนี่ยวรั้งการพัฒนาก็ได้

Q : SDGs จะช่วยขับเคลื่อนหลัก
นิติธรรมอย่างไร
A : การจะขับเคลื่อนหลักนิติธรรม สิ่งสำาคัญต้อง
ทำาให้นักกฎหมายและคนนอกวงการกฎหมายเห็น

กับ ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อ�านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ)
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หลักนิติธรรม มีความหมายที่ครอบคลุม
หลกันิติธรรมในทางหลกัการทางกฎหมาย
น้ันหมายถงึสงัคมท่ีปกครองโดยกฎหมาย 
บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค และ
การมีกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ยังรวมถงึ
การมุ่งใชก้ฎหมายในฐานะเครือ่งมือในการ
ลดความเหลื่อมล�า้ สร้างสังคมที่เป็น
ธรรมและสรา้งรฐัสวัสดิการเพ่ือรับประกนั
การคุ้มครองทางสังคมกับประชาชนทุก
ระดับ โดยหลักนิติธรรมนั้นยังเป็นมาก
กว่าหลกัการทางกฎหมายและการปกครอง 
เป็นเครื่องมือที่รับประกันว่ากระบวนการ
ของการพัฒนานั้นจะมีความเป็นธรรมและ
เป็นการพัฒนาที่รับผิดชอบต่อสาธารณะ
ในทุกระดับ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน

เมือ่เปรยีบเทียบกบัเปา้หมายในวาระการพัฒนา
ทีย่ั่งยืนขององคก์ารสหประชาชาตเิปา้หมายอืน่ 

อดตีเลขาธิการสหประชาชาต ิบนั คีมนุ เรยีก “หลกั
นิติธรรม” ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ี 16.3 ว่าเป็นเสมือน 
“The Golden Thread” หรอื เสน้ดา้ยสำาคญัในการ
ถักทอทุกมติ ิท่ีจะนำามาซึง่การบรรลเุปา้หมายความ
ย่ังยืนท้ังหมด โดย “หลกันิตธิรรม” ภายใตเ้ปา้หมาย
ดังกล่าว “เน้นย้ำาการส่งเสริมหลักนิติธรรมท้ังใน
ระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกัน 
ว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 
ทุกคน” 

เพราะหลักนิติธรรมไม่เพียงเป็น “เป้าหมาย” โดย
ตัวเองเท่าน้ัน แต่ยังเป็น “ปัจจัยเอื้อ” ให้ท้ัง 17  
เป้าหมายสามารถบรรลุผลในภาพรวมด้วย

แนวคิดโดยสรุป→

ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
รวมถงึความรบัผิดชอบ (accountability) 
ของคนทุกคนในสงัคมเสมอภาคกันในทาง
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
คนรวย หรือผู้ท่ีมีรายไดน้อ้ย หลกันติธิรรม
ไม่ใช่แค่เพียงกฎหมายอาญา แต่ย่อมมี
นัยในทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่มีเนื้อหาอันสามารถน�า
ความเท่าเทียมกันมาใช้ได้ ในประเทศไทยมี
ความท้าทาย 3 ประการในการสร้างกลไก
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียัง่ยนื ไดแ้ก ่การสร้างวัฒนธรรม
การเคารพกฎหมาย การขับเคลื่อน
นิติธรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และการ
ขับเคลื่อนหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการ
และสร้างการมีส่วนร่วม 

หลักนิติธรรมเป็นกุญแจส�าคัญที่จะน�า
ไปสู่เสรีภาพ (freedom) และความ
ปลอดภัย (security) โดยหลัก
นิติธรรมจะด�ารงไว้ซึ่งสังคมที่มีเสรีภาพ 
ซึ่งเป็นสังคมที่เปิดกว้างในการมีพ้ืนที่ให้
กับปัจเจกได้ใช้เสรีภาพของตนในการ
ตัดสินใจลองผิดลองถูกทั้งในแง่ของ
เศรษฐกจิและการตัดสินใจทางการเมอืง 
โดยปัจเจกจะสามารถวางใจได้ว่ารัฐจะ
ไม่สามารถใช้อ�านาจเกินขอบเขตและ
ตามอ�าเภอใจได้ ซึ่งสังคมที่มีเสรีภาพ
และมีความปลอดภัยนั้นก็จะส่งผลดีต่อ
การพัฒนาโดยรวม

QUOTE→

ศาสตราจารย์ เอดัวร์โด
เอ็ม. เปญาลแวร ์

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
สหรัฐอเมริกา
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หลักนิติธรรม มีความหมายที่ครอบคลุม
หลกันิติธรรมในทางหลกัการทางกฎหมาย 

น้ันหมายถงึสงัคมท่ีปกครองโดยกฎหมาย 
บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค และ
การมีกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ยังรวมถงึ
การมุ่งใชก้ฎหมายในฐานะเครือ่งมือในการ
ลดความเหลื่อมล�า้ สร้างสังคมที่เป็น
ธรรมและสรา้งรฐัสวัสดิการเพ่ือรับประกนั 

การคุ้มครองทางสังคมกับประชาชนทุก
ระดับ โดยหลักนิติธรรมนั้นยังเป็นมาก 

กว่าหลกัการทางกฎหมายและการปกครอง 
เป็นเครื่องมือที่รับประกันว่ากระบวนการ
ของการพัฒนานั้นจะมีความเป็นธรรมและ
เป็นการพัฒนาที่รับผิดชอบต่อสาธารณะ
ในทุกระดับ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน

เมือ่เปรยีบเทียบกบัเปา้หมายในวาระการพัฒนา
ทีย่ั่งยืนขององคก์ารสหประชาชาตเิปา้หมายอืน่ 

อดตีเลขาธิการสหประชาชาต ิบนั คีมนุ เรยีก “หลกั
นิติธรรม” ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ี 16.3 ว่าเป็นเสมือน 
“The Golden Thread” หรอื เสน้ดา้ยสำาคญัในการ
ถักทอทุกมติ ิท่ีจะนำามาซึง่การบรรลเุปา้หมายความ
ย่ังยืนท้ังหมด โดย “หลกันิตธิรรม” ภายใตเ้ปา้หมาย
ดังกล่าว “เน้นย้ำาการส่งเสริมหลักนิติธรรมท้ังใน
ระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกัน 
ว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 
ทุกคน” 

เพราะหลักนิติธรรมไม่เพียงเป็น “เป้าหมาย” โดย
ตัวเองเท่าน้ัน แต่ยังเป็น “ปัจจัยเอื้อ” ให้ท้ัง 17  
เป้าหมายสามารถบรรลุผลในภาพรวมด้วย

แนวคิดโดยสรุป→

ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  
รวมถงึความรบัผิดชอบ (accountability) 
ของคนทุกคนในสงัคมเสมอภาคกันในทาง 

กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
คนรวย หรือผู้ท่ีมีรายไดน้อ้ย หลกันติธิรรม 

ไม่ใช่แค่เพียงกฎหมายอาญา แต่ย่อมมี
นัยในทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่มีเนื้อหาอันสามารถน�า
ความเท่าเทียมกันมาใช้ได้ ในประเทศไทยมี
ความท้าทาย 3 ประการในการสร้างกลไก
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียัง่ยนื ได้แก ่การสร้างวัฒนธรรม 

การเคารพกฎหมาย การขับเคลื่อน
นิติธรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และการ
ขับเคลื่อนหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการ
และสร้างการมีส่วนร่วม 

หลักนิติธรรมเป็นกุญแจส�าคัญที่จะน�า
ไปสู่เสรีภาพ (freedom) และความ
ปลอดภัย (security) โดยหลัก
นิติธรรมจะด�ารงไว้ซึ่งสังคมที่มีเสรีภาพ 
ซึ่งเป็นสังคมที่เปิดกว้างในการมีพ้ืนที่ให้
กับปัจเจกได้ใช้เสรีภาพของตนในการ
ตัดสินใจลองผิดลองถูกทั้งในแง่ของ
เศรษฐกจิและการตัดสินใจทางการเมอืง 
โดยปัจเจกจะสามารถวางใจได้ว่ารัฐจะ
ไม่สามารถใช้อ�านาจเกินขอบเขตและ
ตามอ�าเภอใจได้ ซึ่งสังคมที่มีเสรีภาพ
และมีความปลอดภัยนั้นก็จะส่งผลดีต่อ
การพัฒนาโดยรวม

→

ศาสตราจารย์ เอดัวร์โด
เอ็ม. เปญาลแวร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
สหรัฐอเมริกา
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ศาสตราจารย์เอดัวร์โด	เอ็ม.	เปญาลแวร์ คณบดี 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ กล่าวถึง 
“ความสำาคัญของกฎหมายและหลักนิติธรรมต่อ
การพัฒนา” โดยได้อ้างอิงงานของนักคิดจำานวน
หนึ่งที่ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมไว้ว่า 

ลอน	ฟลุเลอร์ มองว่าหลกันิตธิรรมมอีงค์ประกอบ
คือ การมีกฎหมายที่เป็นสาธารณะ มีความชัดแจ้ง
สามารถเข้าใจได้ บงัคบัใชอ้ย่างเสมอหน้า ไม่มผีล
ย้อนหลัง กฎเกณฑ์ต้องมีความมั่นคงแน่นอนตาม
สมควรแต่ต้องเปิดโอกาสให้แก้ไขให้สอดคล้อง 
กับสภาพของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ และต้อง
มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว

ในขณะที	่เจเรมี	วอลครอน มองในมุมของกลไก 
เชงิสถาบนั คอื การทำางานของกระบวนการยุตธิรรม 
การมีสถาบันศาลที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากแม้จะมรีะบบกฎหมายท่ีดเีพียงใด แต่ถ้า

ขาดองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้น้ันก็ 
ไม่สามารถทำาให้เกิดหลักนิติธรรมขึ้นได้ 

จอห์น	 รอว์ลส์ มองว่าหลักนิติธรรมน้ันมีความ 
เก่ียวโยงกับเสรีภาพ หากหลักนิติธรรมไม่มีความ
มั่นคงแน่นอนน้ันก็หมายถึงความไม่มั่นคงของ
เสรีภาพของปัจเจกด้วยเช่นกันและน่ันทำาให้เขา
มองว่า การเชื่อมโยงหลักนิติธรรมและการ
พัฒนา จะเป็นกุญแจส�าคญัท่ีจะน�าไปสูเ่สรีภาพ 
(freedom) และความปลอดภัย (security) โดย
หลกันิตธิรรมจะดำารงไว้ซึง่สงัคมท่ีมเีสรภีาพ ซึง่เป็น
สังคมท่ีเปิดกว้างในการมีพ้ืนท่ีให้กับปัจเจกได้ใช้
เสรีภาพของตนในการตัดสินใจลองผิดลองถูกทั้ง
ในแง่ของเศรษฐกิจและการตดัสนิใจทางการเมอืง 
โดยปัจเจกจะสามารถวางใจได้ว่ารัฐจะไม่
สามารถใช้อ�านาจเกินขอบเขตและตามอ�าเภอใจ
ได้	 ซึ่งสังคมท่ีมีเสรีภาพและมีความปลอดภัย
นั้นก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาโดยรวม

ศาสตราจารย์
เอดัวร์โด เอ็ม. 
เปญาลแวร์ คณบดี
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
คอร์เนลล์ 
สหรัฐอเมริกา

ความส�าคญัของกฎหมายและหลัก
นิติธรรมกับการพัฒนา
หากดคูวามหมายท่ีแท้จรงิของ “หลกันิตธิรรม”แล้ว
น้ันยังมีขอบเขตและความหมายท่ีกว้างขวาง ถ้า
พิจารณาข้อมูลจากแหล่งท่ีมาสำาคัญท้ังจากนัก
วิชาการ  World Justice Project รวมถึงแหล่งท่ีมา
อืน่ๆ จะพบว่า แม้ในเชงิวิชาการต่อความหมายของ
เรื่องนี้แม้จะมีข้อถกเถียงและมีความแตกต่าง แต่
ความหมายของ “หลกันิตธิรรม” จากหลายท่ีมาน้ัน
กลับมีประเด็นร่วมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะแกนหลัก
ของความหมายที่ว่า “หลักนิติธรรม” คือ  “หลักใน
สังคมท่ีมีการปกครองโดยกฎหมาย กฎหมาย
จะต้องเป็นใหญ่เหนือบุคคล มีกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้คนเข้าถึง และ
ประเด็นเน้ือหาของกฎหมายควรจะเป็นประโยชน์ 

ต่อทุกคนในสังคม” 
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ศาสตราจารย์เอดัวร์โด	เอ็ม.	เปญาลแวร์ คณบดี 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ กล่าวถึง 
“ความสำาคัญของกฎหมายและหลักนิติธรรมต่อ
การพัฒนา” โดยได้อ้างอิงงานของนักคิดจำานวน
หนึ่งที่ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมไว้ว่า 

ลอน	ฟลุเลอร์ มองว่าหลกันิตธิรรมมอีงค์ประกอบ
คือ การมีกฎหมายที่เป็นสาธารณะ มีความชัดแจ้ง
สามารถเข้าใจได้ บงัคบัใชอ้ย่างเสมอหน้า ไม่มผีล
ย้อนหลัง กฎเกณฑ์ต้องมีความมั่นคงแน่นอนตาม
สมควรแต่ต้องเปิดโอกาสให้แก้ไขให้สอดคล้อง 
กับสภาพของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ และต้อง
มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว

ในขณะที	่เจเรมี	วอลครอน มองในมุมของกลไก 
เชงิสถาบนั คอื การทำางานของกระบวนการยุตธิรรม 
การมีสถาบันศาลที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากแม้จะมรีะบบกฎหมายท่ีดเีพียงใด แต่ถ้า

ขาดองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้น้ันก็ 
ไม่สามารถทำาให้เกิดหลักนิติธรรมขึ้นได้ 

จอห์น	 รอว์ลส์ มองว่าหลักนิติธรรมน้ันมีความ 
เก่ียวโยงกับเสรีภาพ หากหลักนิติธรรมไม่มีความ
มั่นคงแน่นอนน้ันก็หมายถึงความไม่มั่นคงของ
เสรีภาพของปัจเจกด้วยเช่นกันและน่ันทำาให้เขา
มองว่า การเชื่อมโยงหลักนิติธรรมและการ
พัฒนา จะเป็นกุญแจส�าคญัท่ีจะน�าไปสูเ่สรีภาพ 
(freedom) และความปลอดภัย (security) โดย
หลกันิตธิรรมจะดำารงไว้ซึง่สงัคมท่ีมเีสรภีาพ ซึง่เป็น
สังคมท่ีเปิดกว้างในการมีพ้ืนท่ีให้กับปัจเจกได้ใช้
เสรีภาพของตนในการตัดสินใจลองผิดลองถูกทั้ง
ในแง่ของเศรษฐกิจและการตดัสนิใจทางการเมอืง 
โดยปัจเจกจะสามารถวางใจได้ว่ารัฐจะไม่
สามารถใช้อ�านาจเกินขอบเขตและตามอ�าเภอใจ 

ได้	 ซึ่งสังคมท่ีมีเสรีภาพและมีความปลอดภัย 

นั้นก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาโดยรวม

ศาสตราจารย์
เอดัวร์โด เอ็ม. 
เปญาลแวร์ คณบดี
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
คอร์เนลล์ 
สหรัฐอเมริกา

ความส�าคญัของกฎหมายและหลัก
นิติธรรมกับการพัฒนา
หากดคูวามหมายท่ีแท้จรงิของ “หลกันิตธิรรม”แล้ว
น้ันยังมีขอบเขตและความหมายท่ีกว้างขวาง ถ้า
พิจารณาข้อมูลจากแหล่งท่ีมาสำาคัญท้ังจากนัก
วิชาการ  World Justice Project รวมถึงแหล่งท่ีมา
อืน่ๆ จะพบว่า แม้ในเชงิวิชาการต่อความหมายของ
เรื่องนี้แม้จะมีข้อถกเถียงและมีความแตกต่าง แต่
ความหมายของ “หลกันิตธิรรม” จากหลายท่ีมาน้ัน
กลับมีประเด็นร่วมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะแกนหลัก
ของความหมายที่ว่า “หลักนิติธรรม” คือ  “หลักใน
สังคมท่ีมีการปกครองโดยกฎหมาย กฎหมาย
จะต้องเป็นใหญ่เหนือบุคคล มีกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้คนเข้าถึง และ
ประเด็นเน้ือหาของกฎหมายควรจะเป็นประโยชน์
ต่อทุกคนในสังคม” 
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ประสทิธิภาพ โปร่งใส และรบัผดิชอบต่อสาธารณะ 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ในทำานองเดยีวกัน	 ศาสตราจารย์เอดัวร์โด	 เอ็ม.	
เปญาลแวร์	 ได้เน้นยำ้าถึงการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเน่ืองในการผลกัดนัและเสรมิสร้าง 
หลักนิติธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวะท่ีหลัก
นิตธิรรมกำาลงัถูกคกุคาม การมส่ีวนร่วมของทุกคน 
ในสังคมจากวิชาชีพต่างๆ รวมท้ังผู้ประกอบการ
ภาคธุรกิจเอกชน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิบตั ิ
งานของผูม้วิีชาชพีทางกฎหมาย ย่อมส่งผลโดยตรง
ต่อการส่งเสรมิหลกันิตธิรรมในสงัคม และย่อมนำาไป 
สูค่วามเจรญิทางเศรษฐกิจ สงัคมท่ีมีความเท่าเทียม 
มีการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบรรลุเป้าหมาย 
อื่นๆ ที่สังคมตั้งไว้ 

หลกันติธิรรม : กลไกขับเคล่ือนไทย
สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน
จากการประชมุเวทสีาธารณะว่าด้วยหลกันิตธิรรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน “การส่งเสริมหลักนิติธรรม
อย่างบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนวาระการพัฒนา 
ท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030” โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  
เมือ่วันพุธท่ี 11 มกราคม 2560 มข้ีอเสนอ 4 ประการ
ที่เชื่อว่าจะทำาให้หลักนิติธรรมสามารถสร้างกลไก 
ขับเคลื่อนแผนงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนในประเทศไทย ให้สามารถปรากฏผลใน
ทางปฏิบัติ ได้แก่

1.	การสร้างเสริมวฒันธรรมการเคารพกฎหมาย	
(Culture	of	Lawfulness)
เมื่อพูดถึงประเด็นหลักนิติธรรมและการพัฒนา

ดร.เดวิด เคนเนดี 
ผูอ้�านวยการสถาบัน
กฎหมายและ
นโยบายระดับโลก 
มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด สหรัฐ
อเมริกา

หลกันติธิรรม : ทางเลอืกในการเพ่ิม
อ�านาจประชาชน
ถึงแม้ว่าหลกันิตธิรรมจะมคีวามท้าทาย อย่างไรก็ด ี
กฎหมายและหลกันิตธิรรมย่อมเป็นกลไกสำาคญัใน 
การขบัเคลือ่นการพัฒนาท่ีย่ังยืน 	ดร.เดวดิ	เคนเนดี	 
ผูอ้ำานวยการสถาบนักฎหมายและนโยบายระดบัโลก  
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Institute for Global Law 
and Policy, Harvard Law School) ได้เน้นยำ้าถึง
ความเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างกฎหมายและการ
พัฒนา และหลักนิติธรรมในฐานะการเป็นกุญแจ
ของการสร้างทางเลือกให้กับประชาชน เพ่ือตอบ
โจทย์ของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันออกไป 

สำาหรบัการเสรมิสร้างหลกันิตธิรรม ดร.เดวดิ	เคนเนดี	
เห็นว่า หลักนิติธรรมไม่ได้มีรูปแบบเดียวหรือเป็น
รูปแบบท่ีตายตัว แต่ละสังคมก็ต้องการสถาบัน
กฎหมายและวัฒนธรรมการบังคับใช้กฎหมายท่ี
แตกต่างกันเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาท่ีแตกต่างกัน 

“ปัญหาหน่ึงท่ีเราพบท่ัวไปในประเทศรายได้
ปานกลางคือ การใช้หลักกฎหมายท่ีเด็ดขาด
เพ่ือตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ซ่ึงมักไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ในระยะยาว เน่ืองจากหลักกฎหมายจะเป็น 

ผลดีต่อการพัฒนาต่อเม่ือมันเอ้ือให้สังคม
สามารถท่ีจะยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลง” 

นอกจากน้ี เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวไปสู่
การปฏิบัติ จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีสถาบันที่มี

นอกจากหลักนิติธรรมจะมีไว้เพ่ือจำากัดขอบเขต 
การใช้อำานาจรัฐแล้ว หลักนิติธรรมยังเป็นกลไก
สำาคัญในการกำากับภาคเอกชนด้วย เน่ืองจาก
อันตรายต่อเสรีภาพของปัจเจกน้ันเกิดจากการใช้
อำานาจตามอำาเภอใจของเอกชน ซึ่งตามทฤษฎี
การเมืองของจอห์น ล็อก น้ันเสนอว่า ปัจจัยท่ี 
ผลักดันให้ปัจเจกรวมตัวกันเป็นสังคมการเมือง 
และสร้างหลักนิติธรรมคือความต้องการกำาจัด
ความรนุแรงจากเอกชน โดยการให้อำานาจกับรฐัใน
การบญัญัตแิละบงัคบัใช้กฎหมาย หลกันิติธรรมจะ
ช่วยปกป้องปัจเจกจากความรนุแรงดงักล่าวได้ โดย 
ส่งเสรมิให้ปัจเจกทุกคนสามารถเข้าถงึกระบวนการ
ยุติธรรม 

อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์เอดัวร์โด	 เอ็ม.	
เปญาลแวร์	 มองว่า หลักนิติธรรมไม่ใช่เรื่องง่าย
สำาหรับทุกประเทศ การแตกข้ัวทางการเมือง การ
ขึ้นมามีอำานาจโดยอาศัยประชานิยม ล้วนแต่บ่อน
ทำาลายหลกันิติธรรมท้ังในสหรฐัอเมรกิาและท่ัวโลก 

“ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและการ
พัฒนาน้ันถกูต้ังค�าถามโดยบางแนวคดิมองว่า
กฎหมายกับการพฒันาเป็นปรปักษ์กัน เน่ืองจาก
กฎหมายขัดขวางการพัฒนาและการด�าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวด 

โดยปัจเจกจะสามารถวางใจได้ว่ารัฐ
จะไม่สามารถใช้อ�านาจเกินขอบเขต
และตามอ�าเภอใจได้ ซึ่งสังคมที่มี
เสรีภาพและมีความปลอดภัยนั้นก็
จะส่งผลดีต่อการพัฒนาโดยรวม

มากเกินน้ันไม่เอือ้ต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวนอกจากจะเป็นอันตราย 

ต่อกระบวนการตัดสินใจท่ีเป็นประชาธิปไตย
(democratic decision making) แล้ว ยังจะเป็น
ตัวขัดขวางบทบาทของกฎหมายในการช่วย 

ส่งเสริมการพัฒนา”
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ประสทิธิภาพ โปร่งใส และรบัผดิชอบต่อสาธารณะ 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ในทำานองเดยีวกัน	 ศาสตราจารย์เอดัวร์โด	 เอ็ม.	
เปญาลแวร์	 ได้เน้นยำ้าถึงการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเน่ืองในการผลกัดนัและเสรมิสร้าง 
หลักนิติธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวะท่ีหลัก
นิตธิรรมกำาลงัถูกคกุคาม การมส่ีวนร่วมของทุกคน 
ในสังคมจากวิชาชีพต่างๆ รวมท้ังผู้ประกอบการ
ภาคธุรกิจเอกชน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิบตั ิ
งานของผูม้วิีชาชพีทางกฎหมาย ย่อมส่งผลโดยตรง
ต่อการส่งเสรมิหลกันิตธิรรมในสงัคม และย่อมนำาไป 
สูค่วามเจรญิทางเศรษฐกิจ สงัคมท่ีมีความเท่าเทียม 
มีการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบรรลุเป้าหมาย 
อื่นๆ ที่สังคมตั้งไว้ 

หลกันติธิรรม : กลไกขับเคล่ือนไทย
สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน
จากการประชมุเวทสีาธารณะว่าด้วยหลกันิตธิรรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน “การส่งเสริมหลักนิติธรรม
อย่างบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนวาระการพัฒนา 
ท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030” โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  
เมือ่วันพุธท่ี 11 มกราคม 2560 มข้ีอเสนอ 4 ประการ
ที่เชื่อว่าจะทำาให้หลักนิติธรรมสามารถสร้างกลไก 
ขับเคลื่อนแผนงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนในประเทศไทย ให้สามารถปรากฏผลใน
ทางปฏิบัติ ได้แก่

1.	การสร้างเสริมวฒันธรรมการเคารพกฎหมาย	
(Culture	of	Lawfulness)
เมื่อพูดถึงประเด็นหลักนิติธรรมและการพัฒนา

ดร.เดวิด เคนเนดี  
ผูอ้�านวยการสถาบัน 

กฎหมายและ
นโยบายระดับโลก 
มหาวิทยาลัย 

ฮาร์วาร์ด สหรัฐ 

อเมริกา

หลกันติธิรรม : ทางเลอืกในการเพ่ิม
อ�านาจประชาชน
ถึงแม้ว่าหลกันิตธิรรมจะมคีวามท้าทาย อย่างไรก็ด ี
กฎหมายและหลกันิตธิรรมย่อมเป็นกลไกสำาคญัใน 
การขบัเคลือ่นการพัฒนาท่ีย่ังยืน 	ดร.เดวดิ	เคนเนดี	
ผูอ้ำานวยการสถาบนักฎหมายและนโยบายระดบัโลก  
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Institute for Global Law 
and Policy, Harvard Law School) ได้เน้นยำ้าถึง
ความเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างกฎหมายและการ
พัฒนา และหลักนิติธรรมในฐานะการเป็นกุญแจ
ของการสร้างทางเลือกให้กับประชาชน เพ่ือตอบ
โจทย์ของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันออกไป 

สำาหรบัการเสรมิสร้างหลกันิตธิรรม ดร.เดวดิ	เคนเนดี	
เห็นว่า หลักนิติธรรมไม่ได้มีรูปแบบเดียวหรือเป็น
รูปแบบท่ีตายตัว แต่ละสังคมก็ต้องการสถาบัน
กฎหมายและวัฒนธรรมการบังคับใช้กฎหมายท่ี
แตกต่างกันเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาท่ีแตกต่างกัน 

“ปัญหาหน่ึงท่ีเราพบท่ัวไปในประเทศรายได้
ปานกลางคือ การใช้หลักกฎหมายท่ีเด็ดขาด
เพ่ือตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ซ่ึงมักไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ในระยะยาว เน่ืองจากหลักกฎหมายจะเป็น
ผลดีต่อการพัฒนาต่อเม่ือมันเอ้ือให้สังคม
สามารถท่ีจะยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลง” 

นอกจากน้ี เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวไปสู่
การปฏิบัติ จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีสถาบันที่มี

นอกจากหลักนิติธรรมจะมีไว้เพ่ือจำากัดขอบเขต 
การใช้อำานาจรัฐแล้ว หลักนิติธรรมยังเป็นกลไก
สำาคัญในการกำากับภาคเอกชนด้วย เน่ืองจาก
อันตรายต่อเสรีภาพของปัจเจกน้ันเกิดจากการใช้
อำานาจตามอำาเภอใจของเอกชน ซึ่งตามทฤษฎี
การเมืองของจอห์น ล็อก น้ันเสนอว่า ปัจจัยท่ี 
ผลักดันให้ปัจเจกรวมตัวกันเป็นสังคมการเมือง 
และสร้างหลักนิติธรรมคือความต้องการกำาจัด
ความรนุแรงจากเอกชน โดยการให้อำานาจกับรฐัใน
การบญัญัตแิละบงัคบัใช้กฎหมาย หลกันิติธรรมจะ
ช่วยปกป้องปัจเจกจากความรนุแรงดงักล่าวได้ โดย 
ส่งเสรมิให้ปัจเจกทุกคนสามารถเข้าถงึกระบวนการ
ยุติธรรม 

อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์เอดัวร์โด	 เอ็ม.	
เปญาลแวร์	 มองว่า หลักนิติธรรมไม่ใช่เรื่องง่าย
สำาหรับทุกประเทศ การแตกข้ัวทางการเมือง การ
ขึ้นมามีอำานาจโดยอาศัยประชานิยม ล้วนแต่บ่อน
ทำาลายหลกันิติธรรมท้ังในสหรฐัอเมรกิาและท่ัวโลก
“ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและการ
พัฒนาน้ันถกูต้ังค�าถามโดยบางแนวคดิมองว่า
กฎหมายกับการพฒันาเป็นปรปักษ์กัน เน่ืองจาก
กฎหมายขัดขวางการพัฒนาและการด�าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวด

โดยปัจเจกจะสามารถวางใจได้ว่ารัฐ
จะไม่สามารถใช้อ�านาจเกินขอบเขต
และตามอ�าเภอใจได้ ซึ่งสังคมที่มี
เสรีภาพและมีความปลอดภัยนั้นก็
จะส่งผลดีต่อการพัฒนาโดยรวม

มากเกินน้ันไม่เอือ้ต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวนอกจากจะเป็นอันตราย
ต่อกระบวนการตัดสินใจท่ีเป็นประชาธิปไตย
(democratic decision making) แล้ว ยังจะเป็น
ตัวขัดขวางบทบาทของกฎหมายในการช่วย
ส่งเสริมการพัฒนา”
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อย่างย่ังยนืน้ัน คนส่วนใหญ่มกัฝากความหวังไว้กับ
รัฐท่ีเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือท่ีจะดำาเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย แต่ใน
มุมมองของ	 รพี	 สุจริตกุล เลขาธิการสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์ เห็นว่า แท้จรงิแล้ว 
การท่ีสังคมใดสังคมหน่ึงจะพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ัน 
ย่อมประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ  

• ประการแรก สงัคมน้ันๆ จะต้องมกีลไกพ้ืนฐาน
ทางกฎหมายหรือ legal infrastructure ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• ประการท่ีสอง จะต้องมีการบริหารจัดการใน
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

 
• ประการท่ีสาม การท่ีคนในสงัคมจะต้องเคารพ

กฎหมายและตระหนักว่าจิตสำานึกในการ
เคารพกฎหมายน้ันเป็นความรบัผดิชอบร่วมกัน 
และจะนำาไปสู่สังคมที่มีความเจริญ ซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบที่สำาคัญที่สุด 

สำาหรับประเทศไทย ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมหลาย
ประเดน็ท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงความสำาคญัของ
การท่ีคนในสงัคมมีจติสำานึกในการเคารพกฎหมาย 
เช่น ประเด็นอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะใน
ช่วงวันเทศกาล ซึ่งเห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศไทยจะ
มีกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
พร้อมกับมีตำารวจจราจรผู้รักษากฎหมายอยู่ใน 
ทุกจดุ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอบุติัเหตไุด้หาก
คนในสังคมยังไม่มีจิตสำานึก และไม่ตระหนักถึง
ความสำาคัญของการเคารพกฎจราจร 

การที่คนในสังคมจะต้องเคารพ
กฎหมายและตระหนักว่าจิตส�านึก
ในการเคารพกฎหมายนั้นเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกัน และจะน�าไปสู่
สังคมที่มีความเจริญ ซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุด 

เวทีการประชุมที่ชี้ 
ให้เห็นประเด็นของ
การเชื่อมโยง
ระหว่าง “หลัก
นิติธรรม” และ 
“การพัฒนาทีย่ัง่ยนื”
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อย่างย่ังยนืน้ัน คนส่วนใหญ่มกัฝากความหวังไว้กับ
รัฐท่ีเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือท่ีจะดำาเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย แต่ใน
มุมมองของ	 รพี	 สุจริตกุล เลขาธิการสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์ เห็นว่า แท้จรงิแล้ว 
การท่ีสังคมใดสังคมหน่ึงจะพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ัน 
ย่อมประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ  

• ประการแรก สงัคมน้ันๆ จะต้องมกีลไกพ้ืนฐาน
ทางกฎหมายหรือ legal infrastructure ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• ประการท่ีสอง จะต้องมีการบริหารจัดการใน
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

 
• ประการท่ีสาม การท่ีคนในสงัคมจะต้องเคารพ

กฎหมายและตระหนักว่าจิตสำานึกในการ
เคารพกฎหมายน้ันเป็นความรบัผดิชอบร่วมกัน 
และจะนำาไปสู่สังคมที่มีความเจริญ ซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบที่สำาคัญที่สุด 

สำาหรับประเทศไทย ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมหลาย
ประเดน็ท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงความสำาคญัของ
การท่ีคนในสงัคมมีจติสำานึกในการเคารพกฎหมาย 
เช่น ประเด็นอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะใน
ช่วงวันเทศกาล ซึ่งเห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศไทยจะ
มีกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
พร้อมกับมีตำารวจจราจรผู้รักษากฎหมายอยู่ใน 
ทุกจดุ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอบุติัเหตไุด้หาก
คนในสังคมยังไม่มีจิตสำานึก และไม่ตระหนักถึง
ความสำาคัญของการเคารพกฎจราจร 

การที่คนในสังคมจะต้องเคารพ
กฎหมายและตระหนักว่าจิตส�านึก
ในการเคารพกฎหมายนั้นเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกัน และจะน�าไปสู่
สังคมที่มีความเจริญ ซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุด 

เวทีการประชุมที่ชี้
ให้เห็นประเด็นของ
การเชื่อมโยง
ระหว่าง “หลัก
นิติธรรม” และ 
“การพัฒนาทีย่ัง่ยนื”
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ขึ้นมาพูดมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศในช่วงท่ี
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษกำาลังจะจบลง 
โดยนานาประเทศได้ตระหนักว่า เหตผุลท่ีเป้าหมาย 
การพัฒนาแห่งสหัสวรรรษจำานวนหน่ึงยังไม่ประสบ 
ความสำาเร็จน้ันเพราะหลักนิติธรรมไม่ได้บรรจ ุ
อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
ประเด็นการมีกฎหมายท่ีดี หรือการมีสถาบันและ
การบรหิารจดัการในการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือเอือ้
ประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม การมีกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีดีท่ีสามารถระงับข้อพิพาทในสังคมและ
สามารถป้องกันอาชญากรรมได้ กฎหมายท่ีมี
เน้ือหาท่ีส่งเสริมหลักนิติธรรมก็จะทำาให้สังคมมี
รากฐานท่ีมัน่คง ในขณะเดยีวกัน การท่ีองค์กรหน่ึง
องค์กรใดมีอำานาจมากเกินไปก็ย่อมไม่มีความ
สมดุล นอกจากน้ันยังมีเรื่องของการใช้กฎหมาย
เพ่ือป้องกันและปรามปรามการทุจรติและประพฤติ
มชิอบ ซึง่ท้ังหมดน้ีแสดงให้เห็นถึงความสำาคญัของ
หลักนิติธรรมต่อการพัฒนาทั้งสิ้น

หลักนิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาในหลายมิติ หลักนิติธรรม
ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดมากขึ้นในเวที
ระหว่างประเทศในช่วงที่เป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษก�าลังจะ
จบลง โดยนานาประเทศได้ตระหนักว่า 
เหตุผลที่เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรรษจ�านวนหนึ่งยังไม่ประสบ
ความส�าเร็จนั้น เพราะหลักนิติธรรม
ไม่ได้บรรจุอยู่ในเป้าหมายการพัฒนา
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และมีความสำาคัญต่อเป้าหมายข้ออื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นความเท่าเทียวกันทางเพศ การลดความยากจน 
การรักษาสภาพแวดล้อม 

หลักนิติธรรมน้ันเป็นกุญแจสำาคัญในการพัฒนา
สังคมท่ีย่ังยืนและสร้างสังคมท่ีครอบคลุม ดังน้ัน
หลักนิติธรรมจึงเป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการ 

“การมทีรพัยากรธรรมชาตน้ัินไม่ได้รบัประกันว่าจะ
นำาไปสู ่ความกินดีอยู่ดีหรือการสร้างงานให้กับ
ประชาชนเสมอไป เนื่องจากในหลายครั้งโครงการ
พัฒนานั้นมักจะกีดกันประชาชนออกไปจากการมี
ส่วนร่วม ไม่มีพ้ืนท่ีให้มีการถกเถียงถึงผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อชุมชน หรือบางกรณี
มีการขับไล่คนในพื้นที่ออกไป”

หลกันิตธิรรมจงึจะเป็นส่วนสำาคญัในการสร้างพ้ืนท่ี
การมส่ีวนร่วมของประชาชน การเจรจาต่อรองจาก
คนในพ้ืนท่ีและการประเมินผลกระทบจากการ
พัฒนา ท้ังหมดน้ีเพ่ือให้การใช้ทรพัยากรน้ันเป็นไป
เพื่อการพัฒนาของสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง

ในมุมของเขา ความท้าทายในการขับเคลื่อนหลัก
นิติธรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีทุกคนต้อง
ช่วยกนัคดิต่อไปน้ันมอียู่ด้วยกัน 3 ประการ ประการ
แรกคอืการสร้างวัฒนธรรมของการเคารพกฎหมาย 
ประการท่ีสอง คอืการท่ีทำาให้ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วม 
ในการขับเคลื่อน ประการสุดท้ายคือการชี้วัด 
ความสำาเร็จ จะชี้วัดอย่างไร อะไรที่จะเป็นเกณฑ์ที่
ใช้ร่วมกันในประเทศ 

3.	การขบัเคลือ่นหลกันิติธรรมอย่างบรูณาการ
และสร้างการมีส่วนร่วม
ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.กิตติพงษ์	 กิตยารักษ์  
ผู้อำานวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศ 
ไทย กล่าวว่า หลักนิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับ 
การพัฒนาในหลายมติ ิหลกันิตธิรรมได้ถูกหยิบยก

การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็เช่นกัน หลายฝ่าย
มองว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานภาครฐัท่ีทำาหน้าท่ีดแูลตรวจสอบ แต่กลบั 
ลืมนึกไปว่าเราทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้ โดยเริ่มจากการไม่ให้สินบน 
เจ้าพนักงานและดำาเนินการร้องเรียนหากพบเห็น
การกระทำาอันมีลักษณะเป็นการทุจริต  

อกีตวัอย่างหน่ึงท่ีสามารถยกให้เห็นถึงความสำาคญั
ของจติสำานึกของคนในสงัคม ได้แก่ ปัญหาสิง่แวดล้อม 
โดยปัญหาดังกล่าวหลายคนอาจมองว่าเกิดจาก
การขาดความรบัผดิชอบและหวังผลกำาไรจากภาค
ธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ลืมนึกไปว่าผู้บรโิภคก็มี
ส่วนสำาคญัท่ีทำาให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อม เช่น หลาย
คนยังมีพฤติกรรมรักความสะดวกสบาย เช่น ต้อง
อยูใ่นห้องปรบัอากาศตลอดเวลา หรอืหากผูบ้รโิภค
ยังเลือกท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์ราคาถูกแต่เกิด 
มาจากกรรมวิธีการผลิตที่ตัดไม้ทำาลายป่า ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถหมดไปได้

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า “หลายครั้งที่สังคม
เกิดปัญหา คนในสังคมมักพยายามจะชี้ว่าเป็น
หน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ ท่ีจะต้องเข้ามาแก้ไข หลาย
คนคดิว่ากลไกภาครฐัเป็นเครือ่งมอืท่ีจำาเป็น แต่คน
มักไม่ตระหนักว่าจิตสำานึกในการเคารพกฎหมาย
ของคนในสังคมน้ันเองต่างหากเป็นเครื่องมือท่ี
สำาคัญท่ีสุดในการนำาสังคมให้บรรลุการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” 

2.	การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน			 
นิโคลสั	บธู ท่ีปรกึษาด้านการป้องกันความขัดแย้ง 
การเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรมและสทิธิมนุษยชน 
ประจำาสำานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิกล่าวว่า ถึงแม้ 
ว่าหลกันิตธิรรมจะถูกบรรจอุยู่ในเพียงข้อ 16.3 แต่
ก็ย่อมมีความสำาคัญและย่อมมีความเชื่อมโยง 

การมีทรัพยากร
ธรรมชาตินั้นไม่ได้
รับประกันว่าจะน�าไป
สู่การกินดีอยู่ดี
ให้กับประชาชน 
หลายครัง้การพัฒนา
กีดกันประชาชนออก
ไปจากการมส่ีวนรว่ม
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ขึ้นมาพูดมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศในช่วงท่ี
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษกำาลังจะจบลง 
โดยนานาประเทศได้ตระหนักว่า เหตผุลท่ีเป้าหมาย 
การพัฒนาแห่งสหัสวรรรษจำานวนหน่ึงยังไม่ประสบ 
ความสำาเร็จน้ันเพราะหลักนิติธรรมไม่ได้บรรจ ุ
อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
ประเด็นการมีกฎหมายท่ีดี หรือการมีสถาบันและ
การบรหิารจดัการในการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือเอือ้
ประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม การมีกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีดีท่ีสามารถระงับข้อพิพาทในสังคมและ
สามารถป้องกันอาชญากรรมได้ กฎหมายท่ีมี
เน้ือหาท่ีส่งเสริมหลักนิติธรรมก็จะทำาให้สังคมมี
รากฐานท่ีมัน่คง ในขณะเดยีวกัน การท่ีองค์กรหน่ึง
องค์กรใดมีอำานาจมากเกินไปก็ย่อมไม่มีความ
สมดุล นอกจากน้ันยังมีเรื่องของการใช้กฎหมาย
เพ่ือป้องกันและปรามปรามการทุจรติและประพฤติ
มชิอบ ซึง่ท้ังหมดน้ีแสดงให้เห็นถึงความสำาคญัของ
หลักนิติธรรมต่อการพัฒนาทั้งสิ้น

หลักนิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับ 

การพัฒนาในหลายมิติ หลักนิติธรรม
ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดมากขึ้นในเวที
ระหว่างประเทศในช่วงที่เป้าหมาย 

การพัฒนาแห่งสหัสวรรษก�าลังจะ 
จบลง โดยนานาประเทศได้ตระหนักว่า 
เหตุผลที่เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรรษจ�านวนหนึ่งยังไม่ประสบ
ความส�าเร็จนั้น เพราะหลักนิติธรรม
ไม่ได้บรรจุอยู่ในเป้าหมายการพัฒนา
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และมีความสำาคัญต่อเป้าหมายข้ออื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นความเท่าเทียวกันทางเพศ การลดความยากจน 
การรักษาสภาพแวดล้อม 

หลักนิติธรรมน้ันเป็นกุญแจสำาคัญในการพัฒนา
สังคมท่ีย่ังยืนและสร้างสังคมท่ีครอบคลุม ดังน้ัน
หลักนิติธรรมจึงเป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการ 

“การมทีรพัยากรธรรมชาตน้ัินไม่ได้รบัประกันว่าจะ
นำาไปสู ่ความกินดีอยู่ดีหรือการสร้างงานให้กับ
ประชาชนเสมอไป เนื่องจากในหลายครั้งโครงการ
พัฒนานั้นมักจะกีดกันประชาชนออกไปจากการมี
ส่วนร่วม ไม่มีพ้ืนท่ีให้มีการถกเถียงถึงผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อชุมชน หรือบางกรณี
มีการขับไล่คนในพื้นที่ออกไป”

หลกันิตธิรรมจงึจะเป็นส่วนสำาคญัในการสร้างพ้ืนท่ี
การมส่ีวนร่วมของประชาชน การเจรจาต่อรองจาก
คนในพ้ืนท่ีและการประเมินผลกระทบจากการ
พัฒนา ท้ังหมดน้ีเพ่ือให้การใช้ทรพัยากรน้ันเป็นไป
เพื่อการพัฒนาของสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง

ในมุมของเขา ความท้าทายในการขับเคลื่อนหลัก
นิติธรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีทุกคนต้อง
ช่วยกนัคดิต่อไปน้ันมอียู่ด้วยกัน 3 ประการ ประการ
แรกคอืการสร้างวัฒนธรรมของการเคารพกฎหมาย 
ประการท่ีสอง คอืการท่ีทำาให้ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วม 
ในการขับเคลื่อน ประการสุดท้ายคือการชี้วัด 
ความสำาเร็จ จะชี้วัดอย่างไร อะไรที่จะเป็นเกณฑ์ที่
ใช้ร่วมกันในประเทศ 

3.	การขบัเคลือ่นหลกันิติธรรมอย่างบรูณาการ
และสร้างการมีส่วนร่วม
ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.กิตติพงษ์	 กิตยารักษ์  
ผู้อำานวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศ 
ไทย กล่าวว่า หลักนิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับ 
การพัฒนาในหลายมติ ิหลกันิตธิรรมได้ถูกหยิบยก

การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็เช่นกัน หลายฝ่าย
มองว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานภาครฐัท่ีทำาหน้าท่ีดแูลตรวจสอบ แต่กลบั 
ลืมนึกไปว่าเราทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้ โดยเริ่มจากการไม่ให้สินบน 
เจ้าพนักงานและดำาเนินการร้องเรียนหากพบเห็น
การกระทำาอันมีลักษณะเป็นการทุจริต  

อกีตวัอย่างหน่ึงท่ีสามารถยกให้เห็นถึงความสำาคญั
ของจติสำานึกของคนในสงัคม ได้แก่ ปัญหาสิง่แวดล้อม 
โดยปัญหาดังกล่าวหลายคนอาจมองว่าเกิดจาก
การขาดความรบัผดิชอบและหวังผลกำาไรจากภาค
ธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ลืมนึกไปว่าผู้บรโิภคก็มี
ส่วนสำาคญัท่ีทำาให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อม เช่น หลาย
คนยังมีพฤติกรรมรักความสะดวกสบาย เช่น ต้อง
อยูใ่นห้องปรบัอากาศตลอดเวลา หรอืหากผูบ้รโิภค
ยังเลือกท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์ราคาถูกแต่เกิด 
มาจากกรรมวิธีการผลิตที่ตัดไม้ทำาลายป่า ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถหมดไปได้

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า “หลายครั้งที่สังคม
เกิดปัญหา คนในสังคมมักพยายามจะชี้ว่าเป็น
หน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ ท่ีจะต้องเข้ามาแก้ไข หลาย
คนคดิว่ากลไกภาครฐัเป็นเครือ่งมอืท่ีจำาเป็น แต่คน
มักไม่ตระหนักว่าจิตสำานึกในการเคารพกฎหมาย
ของคนในสังคมน้ันเองต่างหากเป็นเครื่องมือท่ี
สำาคัญท่ีสุดในการนำาสังคมให้บรรลุการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” 

2.	การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน			 
นิโคลสั	บธู ท่ีปรกึษาด้านการป้องกันความขัดแย้ง 
การเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรมและสทิธิมนุษยชน 
ประจำาสำานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิกล่าวว่า ถึงแม้ 
ว่าหลกันิตธิรรมจะถูกบรรจอุยู่ในเพียงข้อ 16.3 แต่
ก็ย่อมมีความสำาคัญและย่อมมีความเชื่อมโยง 

การมีทรัพยากร
ธรรมชาตินั้นไม่ได้
รับประกันว่าจะน�าไป
สู่การกินดีอยู่ดี
ให้กับประชาชน 
หลายครัง้การพัฒนา
กีดกันประชาชนออก
ไปจากการมส่ีวนรว่ม
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จับต้องได้ และสามารถเข้าใจสถานะและความ 
คืบหน้าของประเทศไทยในการทำางานด้านหลัก
นิติธรรม

ในเวลาท่ีผ่านมา กระบวนการยุติธรรมในไทยมี
ปัญหาในด้านต่างๆ ท่ีอาจจะมีลกัษณะเฉพาะ เช่น 
ระบบการร่างกฎหมายท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ 
ปัญหาการบังคับใช้และการตีความของบุคลากร
ทางกฎหมายท่ีไม่คำานึงถึงหลักความเป็นธรรม 
ความเชื่อที่ว ่าการสร ้างความเข ้มแข็งให ้กับ
กระบวนการยุติธรรมกระทำาได้ด้วยการเพ่ิมโทษ
เป็นหลัก รวมถึงการท่ีหน่วยงานรวมท่ีเก่ียวข้อง
และผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมยังขาด
การมองแบบบูรณาการ เน่ืองจากมักจะมองแยก
ปัญหาเป็นส่วนๆ โดยไม่ได้ตระหนักว่าปัญหาของ
แต่ละหน่วยงานน้ันมคีวามเชือ่มโยงกันและต้องการ 
การปฏิรูปแบบครอบคลุม

ดงัน้ัน ตัวชีวั้ดการทำางานของกระบวนการยุตธิรรม
ทางอาญาที่เหมาะสมที่จะเป็นฐานสำาคัญในการ
ปฏิรปู จะต้องพัฒนาจากคณุค่าและความคาดหวัง
ท่ีประชาชนและผู ้ปฏิบัติงานมีต่อกระบวนการ
ยุติธรรม

ในความเห็นของศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.กิตติพงษ์	
กิตยารักษ์	“หลักนิติธรรมจะไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้หากคนยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีไม่ใช่แค่ทางอาญาแต่ยงัรวมถงึทาง
แพ่งและสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ดังน้ัน การ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ใช่
เพียงการปฏิรูปท่ีตัวกฎหมาย แต่หมายความ
รวมถึงกระบวนการพิจารณาและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมด้วย”

ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.กิตติพงษ์ 
กิตยารักษ์

ท้ังน้ี	 หลักนิติธรรมสามารถแบ่งออกเป็น	 3	
ประการ	
•	 ประการแรก	แบบ	minimalist	หมายถึงการ

ใช้บังคับกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อทุกคน โดย
ไม่ต้องคำานึงถึงเน้ือหาของกฎหมาย ในขณะ
เดียวกันหลายคนบอกว่าน่ีคือ rule by law 
ไม่ใช่ rule of law  

•	 ประการท่ีสอง	แบบ	mid-range	หรอืแบบทาง
สายกลาง หมายถึงนอกจากจะมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว เน้ือหาของ
กฎหมายยังต้องเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม
ทุกภาคส่วนด้วย 

•	 ประการท่ีสามคือแบบ	 maximalist	 ความ 
หมายของหลักนิติธรรมน้ันอาจรวมถึงการท่ี 
รัฐต้องให้สวัสดิการต่อคนในสังคมด้วย โดย
หลักนิติธรรมย่อมมีความเชื่อมโยงกับ social 
justice ในนัยนี้ 

“ที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกับการปฏิรูประบบการบังคับ
ใช้กฎหมายโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งการปฏิรูป 
ดังกล่าวยังคงเป็นแบบแยกส่วนโดยขาดความคิด
เชิงบูรณาการ นอกจากน้ัน การปฏิรูปหน่วยงาน
ราชการโดยหน่วยงานน้ันๆ เอง เช่น การปฏิรูป
ตำารวจโดยตำารวจ การปฏิรูปอัยการโดยอัยการ  
หรือแม้แต่การปฏิรูปศาลโดยศาลเองน้ัน อาจไม่
ประสบความสำาเรจ็และไม่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของสังคม หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
เราเชื่อว ่าหลักนิติธรรมไม ่ได ้ขับเคลื่อนโดย 
นักกฎหมายแต่ฝ่ายเดียว หากแต่สังคมทุกภาค
ส่วนย่อมต้องมีส่วนร่วม” ศาสตราจารย์พิเศษ	 
ดร.กิตติพงษ์	กล่าว

4.	การพัฒนาเครื่องมือชี้วัดหลักนิติธรรม
ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.กิตติพงษ์ กล่าวว่า 
การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมเป็นไปได้อย่างมี 

กฎหมายที่มีเนื้อหาที่ส่งเสริม
หลักนิติธรรมก็จะท�าให้สังคมมี
รากฐานที่มั่นคง ในขณะเดียวกัน 
การที่องค์กรหนึ่งองค์กรใด 

มีอ�านาจมากเกินไปก็ย่อมไม่มี
ความสมดุล นอกจากนั้น
ยังมีเรื่องของการใช้กฎหมาย
เพ่ือป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึง
ความส�าคัญของหลักนิติธรรม
ต่อการพัฒนาทั้งสิ้น

ประสิทธิภาพจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องวัดความ
ก้าวหน้าและความสำาเร็จได้ ในปี 2559 หน่วยงาน
ระดบัโลก World Justice Project องค์การระหว่าง
ประเทศในการประเมินและชี้วัดหลักนิติธรรม  
ได้เริ่มออกแบบเครื่องมือในการชี้วัดหลักนิติธรรม
ขึ้นโดยทำาการประเมินใน 113 ประเทศ 

การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมในไทยมีความจำาเป็น
ในการออกแบบเครื่องมือชี้วัดน้ีให้สามารถนำามา
ใช้ได้เหมาะสมในบริบทของสังคมไทยเช่นกัน 
เพราะกรอบคิดของเครื่องมือชี้วัดจะตอบสนองต่อ
ความคาดหวังและความต้องการท่ีแตกต่างกันไป
ในแต่ละสังคม เพ่ือให้หลักนิติธรรมเป็นเรื่องท่ี 
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จับต้องได้ และสามารถเข้าใจสถานะและความ 
คืบหน้าของประเทศไทยในการทำางานด้านหลัก
นิติธรรม

ในเวลาท่ีผ่านมา กระบวนการยุติธรรมในไทยมี
ปัญหาในด้านต่างๆ ท่ีอาจจะมีลกัษณะเฉพาะ เช่น 
ระบบการร่างกฎหมายท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ 
ปัญหาการบังคับใช้และการตีความของบุคลากร
ทางกฎหมายท่ีไม่คำานึงถึงหลักความเป็นธรรม 
ความเชื่อที่ว ่าการสร ้างความเข ้มแข็งให ้กับ
กระบวนการยุติธรรมกระทำาได้ด้วยการเพ่ิมโทษ
เป็นหลัก รวมถึงการท่ีหน่วยงานรวมท่ีเก่ียวข้อง
และผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมยังขาด
การมองแบบบูรณาการ เน่ืองจากมักจะมองแยก
ปัญหาเป็นส่วนๆ โดยไม่ได้ตระหนักว่าปัญหาของ
แต่ละหน่วยงานน้ันมคีวามเชือ่มโยงกันและต้องการ 
การปฏิรูปแบบครอบคลุม

ดงัน้ัน ตัวชีวั้ดการทำางานของกระบวนการยุตธิรรม
ทางอาญาที่เหมาะสมที่จะเป็นฐานสำาคัญในการ
ปฏิรปู จะต้องพัฒนาจากคณุค่าและความคาดหวัง
ท่ีประชาชนและผู ้ปฏิบัติงานมีต่อกระบวนการ
ยุติธรรม

ในความเห็นของศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.กิตติพงษ์	
กิตยารักษ์	“หลักนิติธรรมจะไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้หากคนยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีไม่ใช่แค่ทางอาญาแต่ยงัรวมถงึทาง
แพ่งและสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ดังน้ัน การ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ใช่
เพียงการปฏิรูปท่ีตัวกฎหมาย แต่หมายความ
รวมถึงกระบวนการพิจารณาและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมด้วย”    

ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.กิตติพงษ์ 
กิตยารักษ์

ท้ังน้ี	 หลักนิติธรรมสามารถแบ่งออกเป็น	 3	
ประการ	
•	 ประการแรก	แบบ	minimalist	หมายถึงการ

ใช้บังคับกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อทุกคน โดย
ไม่ต้องคำานึงถึงเน้ือหาของกฎหมาย ในขณะ
เดียวกันหลายคนบอกว่าน่ีคือ rule by law 
ไม่ใช่ rule of law  

•	 ประการท่ีสอง	แบบ	mid-range	หรอืแบบทาง
สายกลาง หมายถึงนอกจากจะมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว เน้ือหาของ
กฎหมายยังต้องเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม
ทุกภาคส่วนด้วย 

•	 ประการท่ีสามคือแบบ	 maximalist	 ความ 
หมายของหลักนิติธรรมน้ันอาจรวมถึงการท่ี 
รัฐต้องให้สวัสดิการต่อคนในสังคมด้วย โดย
หลักนิติธรรมย่อมมีความเชื่อมโยงกับ social 
justice ในนัยนี้ 

“ที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกับการปฏิรูประบบการบังคับ
ใช้กฎหมายโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งการปฏิรูป 
ดังกล่าวยังคงเป็นแบบแยกส่วนโดยขาดความคิด
เชิงบูรณาการ นอกจากน้ัน การปฏิรูปหน่วยงาน
ราชการโดยหน่วยงานน้ันๆ เอง เช่น การปฏิรูป
ตำารวจโดยตำารวจ การปฏิรูปอัยการโดยอัยการ  
หรือแม้แต่การปฏิรูปศาลโดยศาลเองน้ัน อาจไม่
ประสบความสำาเรจ็และไม่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของสังคม หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
เราเชื่อว ่าหลักนิติธรรมไม ่ได ้ขับเคลื่อนโดย 
นักกฎหมายแต่ฝ่ายเดียว หากแต่สังคมทุกภาค
ส่วนย่อมต้องมีส่วนร่วม” ศาสตราจารย์พิเศษ	
ดร.กิตติพงษ์	กล่าว

4.	การพัฒนาเครื่องมือชี้วัดหลักนิติธรรม
ศาสตราจารย์พิเศษ	 ดร.กิตติพงษ์ กล่าวว่า 
การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมเป็นไปได้อย่างมี 

กฎหมายที่มีเนื้อหาที่ส่งเสริม
หลักนิติธรรมก็จะท�าให้สังคมมี
รากฐานที่มั่นคง ในขณะเดียวกัน 
การที่องค์กรหนึ่งองค์กรใด
มีอ�านาจมากเกินไปก็ย่อมไม่มี
ความสมดุล นอกจากนั้น
ยังมีเรื่องของการใช้กฎหมาย
เพ่ือป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึง
ความส�าคัญของหลักนิติธรรม
ต่อการพัฒนาทั้งสิ้น

ประสิทธิภาพจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องวัดความ
ก้าวหน้าและความสำาเร็จได้ ในปี 2559 หน่วยงาน
ระดบัโลก World Justice Project องค์การระหว่าง
ประเทศในการประเมินและชี้วัดหลักนิติธรรม  
ได้เริ่มออกแบบเครื่องมือในการชี้วัดหลักนิติธรรม
ขึ้นโดยทำาการประเมินใน 113 ประเทศ 

การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมในไทยมีความจำาเป็น
ในการออกแบบเครื่องมือชี้วัดน้ีให้สามารถนำามา
ใช้ได้เหมาะสมในบริบทของสังคมไทยเช่นกัน 
เพราะกรอบคิดของเครื่องมือชี้วัดจะตอบสนองต่อ
ความคาดหวังและความต้องการท่ีแตกต่างกันไป
ในแต่ละสังคม เพ่ือให้หลักนิติธรรมเป็นเรื่องท่ี 
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ภายใน พ.ศ. 2573 ลดการลกัลอบเคลือ่นย้ายอาวุธ
และเงิน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และ
ต่อต้านการดำาเนินงานของอาชญากรรมทุกรปูแบบ                                                      

ลดการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ                                      
                                    

พัฒนาสถาบนัท่ีมปีระสทิธิภาพ มคีวามรบัผดิชอบ 
และโปร่งใสในทุกระดับ                          

สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจท่ีมี
ความครอบคลุม มีส่วนร่วม ตอบสนองต่อความ
ต้องการและการเป็นตัวแทนของสังคมได้ในทุก
ระดับ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศที่กำาลังพัฒนา 
ในกิจกรรมของสถาบันระดับโลกท่ีส่งเสริมหลัก 
ธรรมาภิบาล    
    
ภายในปี พ.ศ. 2573 ให้ทุกคนมีเอกสารทางกฎหมาย 
สำาหรับระบุตัวตน รวมถึงการจดทะเบียนเกิด                

ดแูลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูและปกป้องเสรภีาพ
ขัน้พ้ืนฐานตามรฐัธรรมนูญของแต่ละประเทศและ
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศ                                                                                                                                         

สร้างขดีความสามารถในทุกระดบั โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในประเทศกำาลงัพัฒนา เพ่ือป้องกันความรนุแรง
และต่อสู้กับการก่อการร้ายและความรุนแรง ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันระดับชาติท่ี
เก่ียวข้องรวมท้ังผ่านความร่วมมอืระหว่างประเทศ                                                                                                        

ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายท่ีไม่
เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

Goal 16: 
The Rule of Law
for the Goals

เป้าหมายน้ีทำาหน้าท่ีเสมือนด้ายทองท่ีคล้อง 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ัง 17 เป้าหมาย
เน่ืองจากเป้าหมายท่ี 16 ผสมผสานระหว่าง 
หลกันิติธรรม สทิธิมนุษยชน และประชาธิปไตย ซึง่
ถือเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการบรรลเุป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนในภาพรวม โดยมีเป้าประสงค์
ย่อยดังนี้

ลดความรนุแรงทุกรปูแบบและอตัราการเสยีชวิีตท่ี
เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่                                      

ยุติการกระทำาทารุณ การแสวงหาประโยชน์อย่าง
ไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ การใช้ความรุนแรง และ
การทรมานเด็กในทุกรูปแบบ                                                                                                                                

ส่งเสริมหลักนิติธรรม ท้ังในระดับชาติระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการสร้างหลักประกันในการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมของทุกคน                                                                                                                   

เป้าประสงค์ที่

16.1
เป้าประสงค์ที่

16.2

เป้าประสงค์ที่

16.3

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่
สงบสุขและทุกคนร่วมเปน็ส่วนหน่ึง 

ของสังคมเดียวกันเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และดูแลสมาชิกกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคมได้อย่างทั่วถึง

BRIEFING→
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ภายใน พ.ศ. 2573 ลดการลกัลอบเคลือ่นย้ายอาวุธ
และเงิน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และ
ต่อต้านการดำาเนินงานของอาชญากรรมทุกรปูแบบ                                                      

ลดการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ                                      
                                    

พัฒนาสถาบนัท่ีมปีระสทิธิภาพ มคีวามรบัผดิชอบ 
และโปร่งใสในทุกระดับ                          

สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจท่ีมี
ความครอบคลุม มีส่วนร่วม ตอบสนองต่อความ
ต้องการและการเป็นตัวแทนของสังคมได้ในทุก
ระดับ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศที่กำาลังพัฒนา 
ในกิจกรรมของสถาบันระดับโลกท่ีส่งเสริมหลัก 
ธรรมาภิบาล    
    
ภายในปี พ.ศ. 2573 ให้ทุกคนมีเอกสารทางกฎหมาย 
สำาหรับระบุตัวตน รวมถึงการจดทะเบียนเกิด                

ดแูลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูและปกป้องเสรภีาพ
ขัน้พ้ืนฐานตามรฐัธรรมนูญของแต่ละประเทศและ
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศ                                                                                                                                         

สร้างขดีความสามารถในทุกระดบั โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในประเทศกำาลงัพัฒนา เพ่ือป้องกันความรนุแรง
และต่อสู้กับการก่อการร้ายและความรุนแรง ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันระดับชาติท่ี
เก่ียวข้องรวมท้ังผ่านความร่วมมอืระหว่างประเทศ                                                                                                        

ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายท่ีไม่
เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่

16.4

เป้าประสงค์ที่

16.5
เป้าประสงค์ที่

16.6
เป้าประสงค์ที่

16.7

เป้าประสงค์ที่

16.8

เป้าประสงค์ที่

16.9
เป้าประสงค์ที่

16.10

เป้าประสงค์ที่

16.A

เป้าประสงค์ที่

16.B

 
The Rule of Law

เป้าหมายน้ีทำาหน้าท่ีเสมือนด้ายทองท่ีคล้อง 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ัง 17 เป้าหมาย
เน่ืองจากเป้าหมายท่ี 16 ผสมผสานระหว่าง 
หลกันิติธรรม สทิธิมนุษยชน และประชาธิปไตย ซึง่
ถือเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการบรรลเุป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนในภาพรวม โดยมีเป้าประสงค์
ย่อยดังนี้

ลดความรนุแรงทุกรปูแบบและอตัราการเสยีชวิีตท่ี
เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่                                      

ยุติการกระทำาทารุณ การแสวงหาประโยชน์อย่าง
ไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ การใช้ความรุนแรง และ
การทรมานเด็กในทุกรูปแบบ                                                                                                                                

ส่งเสริมหลักนิติธรรม ท้ังในระดับชาติระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการสร้างหลักประกันในการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมของทุกคน                                                                                                                   

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่
สงบสุขและทุกคนร่วมเปน็ส่วนหน่ึง
ของสังคมเดียวกันเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และดูแลสมาชิกกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคมได้อย่างทั่วถึง

→
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การปฏิรูประบบ
ยุติธรรมทางอาญา
ในบริบทการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

03



การปฏิรูประบบ
ยุติธรรมทางอาญา
ในบริบทการพัฒนา
ที่ยั่งยืน



การที่กระบวนการยุติธรรมของไทยให้
ความส�าคัญกับกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาเป็นหลัก ส่งผลให้ปัจจุบัน
ไทยประสบกับปัญหา ‘นักโทษล้นคุก’ 
โดยในปี ค.ศ. 2016 อัตรานักโทษมีสูง
ถึง 145% และแต่ละปีจ�านวนนักโทษใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่
ประสิทธิภาพและทรัพยากรของรัฐ
มีอยู่จ�ากัดและหากยิ่งน�ามาใช้กับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามาก 
ก็จะมีงบประมาณพัฒนาด้านอื่นน้อยลง 
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาเหล่านี้
จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน

→

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(ทดีีอารไ์อ)

กระบวนการยุติธรรมวัดความ 

เข้มแข็งหลักนิติธรรม
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นปัจจัย
สำาคญัของหลกันิตธิรรม หากกฎหมายและกระบวน 
การยุตธิรรมอ่อนแอ การพัฒนาสงัคมหรอืประเทศ
ย่อมไม่สำาเร็จ หรือหากคนในสังคมไม่เชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม สันติภาพก็จะไม่เกิดขึ้นใน
สังคม

กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม จำาเป็นต้องมีการ
พัฒนา กระบวนการซึ่งเก่ียวข้องกับอำานาจหรือ 
เจ้าหน้าท่ีของรฐั เช่น กระบวนการท่ีให้อำานาจมาก
อย่างตำารวจ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรม  
ผูพิ้พากษา อยัการ จำาเป็นต้องมกีารปรบัปรงุปฏิรปู
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยอยู่เสมอและสร้างความ
สมดุลให้ได้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม

สถานการณ์กระบวนการยุติธรรม
ไทยกับความท้าทาย
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้ความ 
สำาคญักับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นหลกั
ด้วยมีความเชือ่ว่าประชาชนจะเกรงกลวับทลงโทษ
และสามารถป้องกันอาชญากรรมได้ ทว่า กลบัก่อให้ 
เกิดผลกระทบหลายด้าน กล่าวคอืภาครฐัต้องแบก
รับค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรบุคคลในการดำาเนิน
คดีทางอาญาอย่างมหาศาล ในขณะที่การลงโทษ
จำาคุกยังได้นำาไปสู่การเกิดปัญหานักโทษล้นคุก

ท้ังน้ี ประเทศไทยตดิอนัดบั 2 รองจากสหรฐัอเมรกิา 
ในฐานะประเทศท่ีใช้งบประมาณด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาสูง เมื่อวัดจากค่าใช้จ่ายที่ภาค
รัฐใช้งบประมาณไปเพ่ือกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญากับรายได้ประชาชาติ (Gross Domestic 
Product : GDP) แล้ว และไทยมีแนวโน้มอยู่ใน
อันดับต้น เมื่อพิจารณาข้อมูลอื่นประกอบ เช่น 
จำานวนบคุลากรในกระบวนการทางอาญา จำานวน
ผู้ต้องขังทั้งหมด

ล�าดับ
ที่

ไทย2
ล�าดับ
ที่ สหรัฐ

อเมริกา1

ไทยติด
อันดับ 2 ประเทศที่
ใช้งบประมาณด้าน

กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
สูงที่สุดในโลกรอง
จากสหรัฐอเมริกา
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การที่กระบวนการยุติธรรมของไทยให้
ความส�าคัญกับกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาเป็นหลัก ส่งผลให้ปัจจุบัน
ไทยประสบกับปัญหา ‘นักโทษล้นคุก’ 
โดยในปี ค.ศ. 2016 อัตรานักโทษมีสูง
ถึง 145% และแต่ละปีจ�านวนนักโทษใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่
ประสิทธิภาพและทรัพยากรของรัฐ 

มีอยู่จ�ากัดและหากยิ่งน�ามาใช้กับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามาก  
ก็จะมีงบประมาณพัฒนาด้านอื่นน้อยลง 
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาเหล่านี้ 
จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน

QUOTE→

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 
ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(ทดีีอารไ์อ)

กระบวนการยุติธรรมวัดความ
เข้มแข็งหลักนิติธรรม
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นปัจจัย
สำาคญัของหลกันิตธิรรม หากกฎหมายและกระบวน 
การยุตธิรรมอ่อนแอ การพัฒนาสงัคมหรอืประเทศ
ย่อมไม่สำาเร็จ หรือหากคนในสังคมไม่เชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม สันติภาพก็จะไม่เกิดขึ้นใน
สังคม

กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม จำาเป็นต้องมีการ
พัฒนา กระบวนการซึ่งเก่ียวข้องกับอำานาจหรือ 
เจ้าหน้าท่ีของรฐั เช่น กระบวนการท่ีให้อำานาจมาก
อย่างตำารวจ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรม  
ผูพิ้พากษา อยัการ จำาเป็นต้องมกีารปรบัปรงุปฏิรปู
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยอยู่เสมอและสร้างความ
สมดุลให้ได้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม

สถานการณ์กระบวนการยุติธรรม
ไทยกับความท้าทาย
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้ความ 
สำาคญักับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นหลกั
ด้วยมีความเชือ่ว่าประชาชนจะเกรงกลวับทลงโทษ
และสามารถป้องกันอาชญากรรมได้ ทว่า กลบัก่อให้ 
เกิดผลกระทบหลายด้าน กล่าวคอืภาครฐัต้องแบก
รับค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรบุคคลในการดำาเนิน
คดีทางอาญาอย่างมหาศาล ในขณะที่การลงโทษ
จำาคุกยังได้นำาไปสู่การเกิดปัญหานักโทษล้นคุก

ท้ังน้ี ประเทศไทยตดิอนัดบั 2 รองจากสหรฐัอเมรกิา 
ในฐานะประเทศท่ีใช้งบประมาณด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาสูง เมื่อวัดจากค่าใช้จ่ายที่ภาค
รัฐใช้งบประมาณไปเพ่ือกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญากับรายได้ประชาชาติ (Gross Domestic 
Product : GDP) แล้ว และไทยมีแนวโน้มอยู่ใน
อันดับต้น เมื่อพิจารณาข้อมูลอื่นประกอบ เช่น 
จำานวนบคุลากรในกระบวนการทางอาญา จำานวน
ผู้ต้องขังทั้งหมด

ล�าดับ
ที่

ไทย2
ล�าดับ
ที่ สหรัฐ

อเมริกา1

ไทยติด
อันดับ 2 ประเทศที่
ใช้งบประมาณด้าน

กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
สูงที่สุดในโลกรอง
จากสหรัฐอเมริกา
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นับหนึ่งกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 
การท่ีประเทศไทยใช้ทรัพยากรทางอาญาไปอย่าง
มหาศาล จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้
ปัญหานี้ โดยมีแนวทางดังนี้

1.	 ปฎรูิปกระบวนการยุติธรรม	ได้แก่ การยกเลกิ 
ความผดิบางฐานท่ีมีโทษทางอาญา โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงความผิดท่ีไม่กระทบต่อสังคมและ 
ส่วนรวมอย่างร้ายแรง เช่น ความผิดฐานหมิ่น 
ประมาท ความผดิเก่ียวกับเชค็ ความผดิเก่ียวกับ 
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีการกระทำาผิดเพียง
เล็กน้อย การละเมิดซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาท่ี
มไิด้มเีจตนาท่ีจะทำาไปเพ่ือการจำาหน่าย เป็นต้น 

2.	 เปิดโอกาสให้มีการประนีประนอมยอมความ
กันมากขึน้อย่างมีประสทิธิภาพ และสามารถ 
ประนีประนอมกันได้ในทุกขัน้ตอน ท้ังก่อนทีจ่ะ
นำาคดสีูช่ัน้ศาล หรอืแม้คดจีะอยู่ระหว่างพิจารณา 
ในชั้นศาลแล้ว 

3.	 น�าโทษการบรกิารสงัคมมาบงัคับใช้กับโทษ
ทางอาญาที่ไม่ร้ายแรง

4.	 การเพ่ิมโทษปรบั ได้แก่ นำาโทษปรบัมาบงัคบั
ใช้มากขึน้ เพ่ิมความเป็นธรรมของโทษปรบัโดย
ใช้ระบบ Day Fine หรอืการปรบัตามระยะเวลา
เทียบกับรายได้ที่ได้รับต่อวัน 

5.	 ลดการจ�าคุก	 จำาคุกเฉพาะคดีที่ร้ายแรง ส่วน
คดียาเสพติดก็ควรแยกระหว่างความผิดฐาน
เป็นผู้เสพ และความผิดฐานมีไว้เพื่อจำาหน่าย

เปิดให้ประชาชนรว่มพัฒนาตวัชีว้ดั
ในการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ได้มีการหยิบยกในหลาย
ประเดน็ท่ีจะเป็นจดุเริม่ต้นในการขบัเคลือ่นทีจ่ะนำา
ไปสูก่ารปฏิรปูกระบวนยุตธิรรมทางอาญา โดยระบุ
ว ่า เครื่องมือชี้ วัด ประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรมของไทยท่ีเปิดให้ประชาชนมามีส่วนร่วม
โดยให้เหตุผลว่าเครื่องมือชี้วัดท่ีมีประสิทธิภาพ 
จะเป็นฐานสำาคัญในการปฏิรูปฯ 

เน่ืองจากท่ีผ่านมาเครืองมือชี้วัดในกระบวนการ
ยุตธิรรมมข้ีอจำากดั เป็นการชีวั้ดเพ่ือตอบโจทย์ของ
องค์กรอาศัยข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายในองค์กรเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้คำานึงถึง 
ผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ 

ทั้งนี้ การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวน 
การยุติธรรมทางอาญา ควรอยู่บนหลักการของ
แนวคดิท่ีว่า มมุมองของประชาชนมบีทบาทสำาคญั
ย่ิงต่อการพัฒนาระบบยุติธรรม เพราะการรับฟัง
ความคดิเห็นของประชาชนย่อมทำาให้เกดิการขยาย
ฐานความคิดนอกเหนือไปจากมุมมองท่ีได้จาก
ภายในองค์กร และกระบวนการรบัฟังความเห็นของ 
ประชาชนยังทำาให้คนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาระบบงานยุติธรรมอีกด้วย 

สิ่งท่ีสังคมไทยควรตระหนักและควรมีการศึกษา
มากขึ้น คือ ปัจจัยท่ีเป็นต้นตอของปัญหานักโทษ
ล้นคุก การสิ้นเปลืองงบประมาณ ได้แก่

สาเหตุแรก  คือ การมุ ่งดำาเนินคดีอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมท่ียอมรับกันอย่างสากลน้ัน  
ได้เปิดช่องให้สังคมสามารถเลือกแนวทางการ
ดำาเนินคดีต่างๆ ได้ว่าจะใช้แนวทางการดำาเนินคดี
ในทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง แต่
ประเทศไทยมีความเชื่อมาแต่เดิมว่าการใช้โทษ
ทางอาญาจะสามารถป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร เ กิ ด
อาชญากรรมได้ จึงมุ ่งการ
ดำาเนินคดีไปในทางอาญา แม้
เป็นคดีท่ีคู ่ความท้ังสองฝ่าย
ต่างก็เป็นปัจเจกบคุคล แต่กลบั
มีโทษทางอาญา เช่น ความผิด
ฐานหมิ่นประมาท ความผิด
เก่ียวกับเชค็ ท่ีกฎหมายบญัญัติ
ให้มีท้ังการชดใช้ค่าเสียหาย
ทางแพ่งและยังมโีทษทางอาญา 
อีกด้วย 

น อ ก จ า ก โ ท ษ ใ น ป ร ะ ม ว ล 
กฎหมายอาญาแล้ว ยังมีโทษ
ทางอาญาท่ีบญัญัตไิว้ในพระราชบญัญัตอิกีหลาย
ฉบับ ในกระบวนการยุติธรรมของไทยกำาหนดให้
โจทก์ฟ้องคดไีด้ท้ังทางแพ่งและทางอาญา แต่ศาล
จะพิจารณาคดีอาญาเสียก่อนแล้วจึงพิจารณาคดี
แพ่ง ดงัน้ัน เห็นได้ว่ากระบวนการยุตธิรรมของไทย
ได้เน้นการดำาเนินคดีอาญาเป็นหลัก 

สาเหตุท่ีสอง คือ การเลือกใช้โทษทางอาญา 
กฎหมายกำาหนดให้โทษทางอาญามีอยู่ด้วยกัน 5 
ชนิด ได้แก่ ประหารชีวิต จำาคุก กักขัง ปรับ และริบ
ทรัพย์สิน แต่โทษที่ได้ถูกนำามาใช้บ่อยครั้ง คือโทษ 
จำาคุก ท้ังน้ีเป็นเพราะโทษปรับมิได้มีการปรบัปรงุ

ตามสภาวะเงินเฟ้อและสภาวะทางเศรษฐกิจ  
ค่าปรบัท่ีเคยสงูในสมัยก่อน กลบักลายเป็นจำานวน
ท่ีไม่สูงเสียแล้วในสมัยน้ี ศาลจึงเน้นตัดสินโดยใช้
การจำาคุกมากกว่าการปรับ ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรง
ของสถานการณ์ “นักโทษล้นคุก” 

สาเหตุที่สาม คือ การฟ้องคดีทางอาญาเพื่อผลัก
ภาระค่าใช้จ่ายให้รัฐ โดยการดำาเนินกระบวนการ
ในทางแพ่ง คู่ความจำาต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่าย
ไว้เอง เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ ค่า

ดำาเนินการโดยเฉลี่ย 6,575 
บาทต่อคดี ส่วนคดีอาญา แม้
ใช้งบประมาณในการดำาเนิน
งานสูงโดยมีต้นทุนท่ีเกิดจาก
ง บ ป ร ะ ม า ณ สู ง โ ด ย เ ฉ ลี่ ย 
76,600 บาทต่อคดี และใช้
ทรัพยากรทางบุคคลมาก เช่น 
เจ้าพนักงานตำารวจ พนักงาน
อัยการ ศาล และในส่วนภาค
บังคับคดี ได้แก่ บุคลากรใน 
กรมพินิจ กรมราชทัณฑ์ แต่
สามารถฟ้องคดีทางอาญาเพ่ือ
ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้รัฐ

ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัคอืคดหีม่ิน
ประมาท ท่ีโจทก์มักนำาคดีไปฟ้องศาลอาญา เพ่ือ
ผลกัภาระค่าใช้จ่ายให้รฐั รฐัจงึต้องรบัภาระต้นทุน
อย่างมากมายมหาศาลท้ังจากการสร้างเรือนจำา
เพิ่ม หรือการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม

สาเหตุท่ีสี่	 การบังคับใช้โทษจำาคุกท่ีเกินความ
จำาเป็น แม้ในความผดิท่ีไม่ร้ายแรง ซึง่ก่อให้เกิดผล
เสียท้ังการขาดรายได้จากการทำางาน และเมื่อ
นักโทษพ้นคุกออกไปกลายเป็นคนท่ีมีคดีติดตัว  
มักจะถูกปฎิเสธไม่รับเข้าทำางาน เมื่อไม่สามารถ
ทำางานได้จงึมโีอกาสสงูท่ีจะก่ออาชญากรรมอกีครัง้ 
และมีโอกาสที่จะติดคุกซำ้าอีกก็เป็นได้

การที่กระบวนการ
ยุติธรรมของไทย
ให้ความส�าคัญกับ
กระบวนการ
ยตุธิรรมทางอาญา 
เป็นหลัก ส่งผล
ให้เกิดปัญหา
นักโทษล้นคุก

ทัง้นี ้การพัฒนาตวัชีวั้ดประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ควรอยู่บนหลักการของแนวคิดที่ว่า 
มมุมองของประชาชนมบีทบาทส�าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาระบบยุติธรรม

92 TIJ Journal สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



นับหนึ่งกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 
การท่ีประเทศไทยใช้ทรัพยากรทางอาญาไปอย่าง
มหาศาล จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้
ปัญหานี้ โดยมีแนวทางดังนี้

1.	 ปฎรูิปกระบวนการยุติธรรม	ได้แก่ การยกเลกิ 
ความผดิบางฐานท่ีมีโทษทางอาญา โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงความผิดท่ีไม่กระทบต่อสังคมและ 
ส่วนรวมอย่างร้ายแรง เช่น ความผิดฐานหมิ่น 
ประมาท ความผดิเก่ียวกับเชค็ ความผดิเก่ียวกับ 
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีการกระทำาผิดเพียง
เล็กน้อย การละเมิดซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาท่ี
มไิด้มเีจตนาท่ีจะทำาไปเพ่ือการจำาหน่าย เป็นต้น 

2.	 เปิดโอกาสให้มีการประนีประนอมยอมความ 

กันมากขึน้อย่างมีประสทิธิภาพ และสามารถ 
ประนีประนอมกันได้ในทุกขัน้ตอน ท้ังก่อนทีจ่ะ
นำาคดสีูช่ัน้ศาล หรอืแม้คดจีะอยู่ระหว่างพิจารณา 
ในชั้นศาลแล้ว 

3.	 น�าโทษการบรกิารสงัคมมาบงัคับใช้กับโทษ
ทางอาญาที่ไม่ร้ายแรง

4.	 การเพ่ิมโทษปรบั ได้แก่ นำาโทษปรบัมาบงัคบั
ใช้มากขึน้ เพ่ิมความเป็นธรรมของโทษปรบัโดย
ใช้ระบบ Day Fine หรอืการปรบัตามระยะเวลา
เทียบกับรายได้ที่ได้รับต่อวัน 

5.	 ลดการจ�าคุก	 จำาคุกเฉพาะคดีที่ร้ายแรง ส่วน
คดียาเสพติดก็ควรแยกระหว่างความผิดฐาน
เป็นผู้เสพ และความผิดฐานมีไว้เพื่อจำาหน่าย

เปิดให้ประชาชนรว่มพัฒนาตวัชีว้ดั
ในการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ได้มีการหยิบยกในหลาย
ประเดน็ท่ีจะเป็นจดุเริม่ต้นในการขบัเคลือ่นทีจ่ะนำา
ไปสูก่ารปฏิรปูกระบวนยุตธิรรมทางอาญา โดยระบุ
ว ่า เครื่องมือชี้ วัด ประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรมของไทยท่ีเปิดให้ประชาชนมามีส่วนร่วม
โดยให้เหตุผลว่าเครื่องมือชี้วัดท่ีมีประสิทธิภาพ 
จะเป็นฐานสำาคัญในการปฏิรูปฯ 

เน่ืองจากท่ีผ่านมาเครืองมือชี้วัดในกระบวนการ
ยุตธิรรมมข้ีอจำากดั เป็นการชีวั้ดเพ่ือตอบโจทย์ของ
องค์กรอาศัยข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายในองค์กรเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้คำานึงถึง 
ผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ 

ทั้งนี้ การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวน 
การยุติธรรมทางอาญา ควรอยู่บนหลักการของ
แนวคดิท่ีว่า มมุมองของประชาชนมบีทบาทสำาคญั
ย่ิงต่อการพัฒนาระบบยุติธรรม เพราะการรับฟัง
ความคดิเห็นของประชาชนย่อมทำาให้เกดิการขยาย
ฐานความคิดนอกเหนือไปจากมุมมองท่ีได้จาก
ภายในองค์กร และกระบวนการรบัฟังความเห็นของ 
ประชาชนยังทำาให้คนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาระบบงานยุติธรรมอีกด้วย 

สิ่งท่ีสังคมไทยควรตระหนักและควรมีการศึกษา
มากขึ้น คือ ปัจจัยท่ีเป็นต้นตอของปัญหานักโทษ
ล้นคุก การสิ้นเปลืองงบประมาณ ได้แก่

สาเหตุแรก  คือ การมุ ่งดำาเนินคดีอาญาใน
กระบวนการยุติธรรมท่ียอมรับกันอย่างสากลน้ัน  
ได้เปิดช่องให้สังคมสามารถเลือกแนวทางการ
ดำาเนินคดีต่างๆ ได้ว่าจะใช้แนวทางการดำาเนินคดี
ในทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง แต่
ประเทศไทยมีความเชื่อมาแต่เดิมว่าการใช้โทษ
ทางอาญาจะสามารถป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร เ กิ ด
อาชญากรรมได้ จึงมุ ่งการ
ดำาเนินคดีไปในทางอาญา แม้
เป็นคดีท่ีคู ่ความท้ังสองฝ่าย
ต่างก็เป็นปัจเจกบคุคล แต่กลบั
มีโทษทางอาญา เช่น ความผิด
ฐานหมิ่นประมาท ความผิด
เก่ียวกับเชค็ ท่ีกฎหมายบญัญัติ
ให้มีท้ังการชดใช้ค่าเสียหาย
ทางแพ่งและยังมโีทษทางอาญา 
อีกด้วย 

น อ ก จ า ก โ ท ษ ใ น ป ร ะ ม ว ล 
กฎหมายอาญาแล้ว ยังมีโทษ
ทางอาญาท่ีบญัญัตไิว้ในพระราชบญัญัตอิกีหลาย
ฉบับ ในกระบวนการยุติธรรมของไทยกำาหนดให้
โจทก์ฟ้องคดไีด้ท้ังทางแพ่งและทางอาญา แต่ศาล
จะพิจารณาคดีอาญาเสียก่อนแล้วจึงพิจารณาคดี
แพ่ง ดงัน้ัน เห็นได้ว่ากระบวนการยุตธิรรมของไทย
ได้เน้นการดำาเนินคดีอาญาเป็นหลัก 

สาเหตุท่ีสอง คือ การเลือกใช้โทษทางอาญา 
กฎหมายกำาหนดให้โทษทางอาญามีอยู่ด้วยกัน 5 
ชนิด ได้แก่ ประหารชีวิต จำาคุก กักขัง ปรับ และริบ
ทรัพย์สิน แต่โทษที่ได้ถูกนำามาใช้บ่อยครั้ง คือโทษ 
จำาคุก ท้ังน้ีเป็นเพราะโทษปรับมิได้มีการปรบัปรงุ

ตามสภาวะเงินเฟ้อและสภาวะทางเศรษฐกิจ  
ค่าปรบัท่ีเคยสงูในสมัยก่อน กลบักลายเป็นจำานวน
ท่ีไม่สูงเสียแล้วในสมัยน้ี ศาลจึงเน้นตัดสินโดยใช้
การจำาคุกมากกว่าการปรับ ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรง
ของสถานการณ์ “นักโทษล้นคุก” 

สาเหตุที่สาม คือ การฟ้องคดีทางอาญาเพื่อผลัก
ภาระค่าใช้จ่ายให้รัฐ โดยการดำาเนินกระบวนการ
ในทางแพ่ง คู่ความจำาต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่าย
ไว้เอง เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ ค่า

ดำาเนินการโดยเฉลี่ย 6,575 
บาทต่อคดี ส่วนคดีอาญา แม้
ใช้งบประมาณในการดำาเนิน
งานสูงโดยมีต้นทุนท่ีเกิดจาก
ง บ ป ร ะ ม า ณ สู ง โ ด ย เ ฉ ลี่ ย 
76,600 บาทต่อคดี และใช้
ทรัพยากรทางบุคคลมาก เช่น 
เจ้าพนักงานตำารวจ พนักงาน
อัยการ ศาล และในส่วนภาค
บังคับคดี ได้แก่ บุคลากรใน 
กรมพินิจ กรมราชทัณฑ์ แต่
สามารถฟ้องคดีทางอาญาเพ่ือ
ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้รัฐ

ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัคอืคดหีม่ิน
ประมาท ท่ีโจทก์มักนำาคดีไปฟ้องศาลอาญา เพ่ือ
ผลกัภาระค่าใช้จ่ายให้รฐั รฐัจงึต้องรบัภาระต้นทุน
อย่างมากมายมหาศาลท้ังจากการสร้างเรือนจำา
เพิ่ม หรือการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม

สาเหตุท่ีสี่	 การบังคับใช้โทษจำาคุกท่ีเกินความ
จำาเป็น แม้ในความผดิท่ีไม่ร้ายแรง ซึง่ก่อให้เกิดผล
เสียท้ังการขาดรายได้จากการทำางาน และเมื่อ
นักโทษพ้นคุกออกไปกลายเป็นคนท่ีมีคดีติดตัว  
มักจะถูกปฎิเสธไม่รับเข้าทำางาน เมื่อไม่สามารถ
ทำางานได้จงึมโีอกาสสงูท่ีจะก่ออาชญากรรมอกีครัง้ 
และมีโอกาสที่จะติดคุกซำ้าอีกก็เป็นได้

การที่กระบวนการ
ยุติธรรมของไทย
ให้ความส�าคัญกับ
กระบวนการ
ยตุธิรรมทางอาญา
เป็นหลัก ส่งผล
ให้เกิดปัญหา
นักโทษล้นคุก

ทัง้นี ้การพัฒนาตวัชีวั้ดประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ควรอยู่บนหลักการของแนวคิดที่ว่า 
มมุมองของประชาชนมบีทบาทส�าคัญ 
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โจทย์ปฏิรูปต้องกว้าง
ในเวลาท่ีผ่านมาการปฏิรูปไม่ประสบความสำาเร็จ 
ท้ังท่ีประเทศไทยมีความพยายามในการปฏิรูป
กฎหมายและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมาโดย
ตลอด สาเหตหุลกัเป็นเพราะตัง้โจทย์การปฏิรปูใน
ขอบเขตท่ีแคบเกินไปและขาดการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

การใช้ข้อมูลที่ได้มาให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุด วิธีการเก็บ
ข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความ
เที่ยงตรงและปราศจากอคติ 
สามารถน�าไปพัฒนาเพ่ือเป็น
ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ดงัน้ัน การท่ีประเทศไทยจะพัฒนาหลกันิตธิรรมให้
ประสบความสำาเรจ็น้ัน ควรเปลีย่นการตัง้เป้าหมาย
ของการพัฒนาให้เกิดข้ึนจากมุมมองของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยี และควรพิจารณาเรือ่งการใช้ทรพัยากร
ท่ีถูกจัดสรรไปให้กระบวนการยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู ้ปฏิบัติงานในการกระบวนการ
ยุติธรรมควรลองใช้ศาสตร์อื่นๆ ในการประเมินผล
การทำางาน เช่น มองจากมุมความคุ้มค่าในเชิง
เศรษฐศาสตร์หรอืด้านสตรนิียม ฯลฯ และควรสร้าง
ความน่าเชือ่ถือให้กับกระบวนการยุตธิรรมทางแพ่ง
ทางปกครอง และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก    

การปฏิรปูกระบวนการยุตธิรรมไม่ใช่การปฏิรปูท่ีตวั 
กฎหมายเท่าน้ัน แต่รวมถงึการเข้าถึงกระบวนการ 
ยุติธรรมและการทำางานของกระบวนการยุติธรรม
ในภาพรวม ซึ่งควรมีการประเมินและติดตามการ
ทำางานของกระบวนการยุติธรรมด้วยสถิติและ 
ตัวชี้วัด

นอกจากน้ี ต้องมกีารสร้างเครอืข่ายให้ทุกภาคส่วน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ี 
ย่ังยืนและสร้างความตระหนักรูถึ้งความสำาคญัของ
การเคารพกฎหมายและการส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ของหลักนิติธรรมกับการพัฒนา ซึ่งความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีทำาให้ประชาชนมีเครื่องมือในการ
สื่อสารและมีอำานาจต่อรองมากข้ึน อันจะเป็น 
ช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการร่วม
กำากับดูแลสถาบันท่ีเก่ียวข้องให้มีความโปร่งใส
และรับผิดชอบต่อสังคม 

การสร้างหลักนิติธรรมน้ันไม่ใช่เร่ืองไกลตัว
หรือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึงเท่าน้ัน	แต่เป็นความรบัผิดชอบ
ของทุกคนในสงัคมท่ีจะร่วมสร้างหลกันิติธรรม
ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคม

ดังน้ัน สิ่งท่ีต้องนำาไปพิจารณาต่อไปสำาหรับการ
พัฒนาตัวชี้ วัดประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรม คือ การใช้ข้อมูลที่ได้มาให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ วิธีการเก็บข้อมลูท่ีมคีณุภาพ มคีวามเท่ียงตรง 
และปราศจากอคติ สามารถนำาไปพัฒนาเพ่ือเป็น
ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การเปิดพ้ืนท่ีและสร้างการมส่ีวนร่วมจากประชาชน 
จงึเป็นก้าวแรกท่ีสำาคญัของโจทย์การปฏิรปูกระบวน 
ยุติธรรมทางอาญา

โดยในเบื้องต้นคณะวิจัยตั้งใจจะสำารวจความคิด
เห็นจากประชาชนให้ได้ 3,300 รายในทุกพ้ืนท่ี และ
จากผูเ้ชีย่วชาญในกระบวนการยุตธิรรมอกี 550 ราย 

ในทางปฏิบตักิารสำารวจความเห็นจากประชาชนท่ี
ผ่านมา ทางคณะวิจัยได้ขอให้บุคคลท่ีให้ข้อมูล
กล่าวถึง “สิ่งที่อยากเห็นในกระบวนการยุติธรรม 3 
สิ่ง” โดยได้รับคำาตอบท่ีหลากหลาย เช่น ความ
โปร่งใส ความสภุาพ ความเป็นธรรม ทำางานรวดเรว็ 
ไม่รับสินบน มีเมตตา เสียสละ ไม่ทุจริต ฯลฯ 

แม้ปัจจุบันนานาชาติได้พัฒนาตัวชี้วัดในระดับ
สากล เพ่ือเป็นมาตรฐานท่ัวไปท่ีสามารถนำาไปใช้
เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพของการดำาเนินงานใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาน้ีหรอืไม่ แต่ตวัชีวั้ดในระดบัสากลก็ไม่ใช่ตวั
ชี้วัดท่ีดีท่ีสุดในการวัดผลการดำาเนินงานในบริบท
ของประเทศ เน่ืองจากแต่ละประเทศย่อมมีบริบท
และเง่ือนไขท่ีแตกต่างกันออกไป มุมมองและความ 
คาดหวังของประชาชนต่อกระบวนการยุตธิรรมทาง
อาญาในแต่ละประเทศน้ันย่อมสามารถสะท้อน
ความต้องการของประชาชนให้สอดคล้องกับบรบิท
ของแต่ละพื้นที่ได้ดีกว่า ดังนั้น การรับฟังความคิด
เห็นประชาชนจึงเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนา
เครื่องชี้วัดที่จะเป็นฐานสำาคัญของการปฏิรูป 

สำาหรับประเทศไทย สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทยและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้เปิด
พ้ืนท่ีในการสร้างการมส่ีวนร่วมโดยสำารวจความคดิ
เห็นของประชาชนและผูป้ฏิบตังิานในกระบวนการ
ยุติธรรมต่อคุณค่าและความคาดหวังท่ีมีต ่อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีการลงพื้นที่เพื่อ
สำารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำางาน
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้ง 4 ขั้นตอน 
ประกอบไปด้วยขั้นตอนในชั้นเจ้าพนักงานตำารวจ 
ชัน้การฟ้องคดีหรอืชัน้อยัการ ชัน้ศาล และชัน้บงัคบัคดี 

ศาสตราจารย์สิตาล	คาลานทรี	ศาสตราจารย์
คลินิกด้านกฎหมาย	 มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์	 
ให้ข้อมูลว่า คำาถามท่ีนำามาใช้ในการสำารวจความ
คิดเห็นของประชาชนส่วนหน่ึงได้มาจากงาน
ค้นคว้าวิจยัในระดบัสากล เช่น จากงานของ World 
Justice Project ท่ีได้ให้นิยามคุณลักษณะของ
กระบวนการยุติธรรมท่ีสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
อกีส่วนหน่ึงได้แก่ คำาถามปลายเปิดท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถแสดงความเห็นถึงลักษณะ
กระบวนการยุติธรรมที่ดี 

ข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกนำามาพัฒนาเป็นกลุ่มตัวชี้วัด 
เช่น กลุ่มตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส กลุ่มตัวชี้วัด
เก่ียวกับความเป็นธรรม กลุม่ตวัชีวั้ดด้านการปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว และกลุ ่มตัวชี้วัดด้าน
พฤตกิรรมของบคุลากร เป็นต้น เพ่ือนำามาวัดผลการ 
ดำาเนินงานของตำารวจ อยัการ ศาล และการบงัคบัคดี 

การชีวั้ดในลกัษณะน้ี นอกจากจะได้ทราบถึงคณุค่า 
ท่ีประชาชนคาดหวังกับกระบวนการยุติธรรมแล้ว 
ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความ
เป็นจริงกับความคาดหวังของประชาชนได้อีกด้วย

มุมมองและความคาดหวังของ
ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในแต่ละประเทศนั้นย่อม
สามารถสะท้อนความต้องการของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ได้ดีกว่า ดังนั้นการรับฟงั
ความคิดเห็นประชาชนจึงเป็น 

ส่วนส�าคัญ
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โจทย์ปฏิรูปต้องกว้าง
ในเวลาท่ีผ่านมาการปฏิรูปไม่ประสบความสำาเร็จ 
ท้ังท่ีประเทศไทยมีความพยายามในการปฏิรูป
กฎหมายและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมาโดย
ตลอด สาเหตหุลกัเป็นเพราะตัง้โจทย์การปฏิรปูใน
ขอบเขตท่ีแคบเกินไปและขาดการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

การใช้ข้อมูลที่ได้มาให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุด วิธีการเก็บ 

ข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความ 

เที่ยงตรงและปราศจากอคติ 
สามารถน�าไปพัฒนาเพ่ือเป็น 

ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ดงัน้ัน การท่ีประเทศไทยจะพัฒนาหลกันิตธิรรมให้
ประสบความสำาเรจ็น้ัน ควรเปลีย่นการตัง้เป้าหมาย
ของการพัฒนาให้เกิดข้ึนจากมุมมองของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยี และควรพิจารณาเรือ่งการใช้ทรพัยากร
ท่ีถูกจัดสรรไปให้กระบวนการยุติธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู ้ปฏิบัติงานในการกระบวนการ
ยุติธรรมควรลองใช้ศาสตร์อื่นๆ ในการประเมินผล
การทำางาน เช่น มองจากมุมความคุ้มค่าในเชิง
เศรษฐศาสตร์หรอืด้านสตรนิียม ฯลฯ และควรสร้าง
ความน่าเชือ่ถือให้กับกระบวนการยุตธิรรมทางแพ่ง
ทางปกครอง และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก    

การปฏิรปูกระบวนการยุตธิรรมไม่ใช่การปฏิรปูท่ีตวั 
กฎหมายเท่าน้ัน แต่รวมถงึการเข้าถึงกระบวนการ 
ยุติธรรมและการทำางานของกระบวนการยุติธรรม
ในภาพรวม ซึ่งควรมีการประเมินและติดตามการ
ทำางานของกระบวนการยุติธรรมด้วยสถิติและ 
ตัวชี้วัด

นอกจากน้ี ต้องมกีารสร้างเครอืข่ายให้ทุกภาคส่วน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ี 
ย่ังยืนและสร้างความตระหนักรูถึ้งความสำาคญัของ
การเคารพกฎหมายและการส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ของหลักนิติธรรมกับการพัฒนา ซึ่งความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีทำาให้ประชาชนมีเครื่องมือในการ
สื่อสารและมีอำานาจต่อรองมากข้ึน อันจะเป็น 
ช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการร่วม
กำากับดูแลสถาบันท่ีเก่ียวข้องให้มีความโปร่งใส
และรับผิดชอบต่อสังคม 

การสร้างหลักนิติธรรมน้ันไม่ใช่เร่ืองไกลตัว
หรือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึงเท่าน้ัน	แต่เป็นความรบัผิดชอบ
ของทุกคนในสงัคมท่ีจะร่วมสร้างหลกันิติธรรม
ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคม    

ดังน้ัน สิ่งท่ีต้องนำาไปพิจารณาต่อไปสำาหรับการ
พัฒนาตัวชี้ วัดประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรม คือ การใช้ข้อมูลที่ได้มาให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ วิธีการเก็บข้อมลูท่ีมคีณุภาพ มคีวามเท่ียงตรง 
และปราศจากอคติ สามารถนำาไปพัฒนาเพ่ือเป็น
ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การเปิดพ้ืนท่ีและสร้างการมส่ีวนร่วมจากประชาชน 
จงึเป็นก้าวแรกท่ีสำาคญัของโจทย์การปฏิรปูกระบวน 
ยุติธรรมทางอาญา

โดยในเบื้องต้นคณะวิจัยตั้งใจจะสำารวจความคิด
เห็นจากประชาชนให้ได้ 3,300 รายในทุกพ้ืนท่ี และ
จากผูเ้ชีย่วชาญในกระบวนการยุตธิรรมอกี 550 ราย 

ในทางปฏิบตักิารสำารวจความเห็นจากประชาชนท่ี
ผ่านมา ทางคณะวิจัยได้ขอให้บุคคลท่ีให้ข้อมูล
กล่าวถึง “สิ่งที่อยากเห็นในกระบวนการยุติธรรม 3 
สิ่ง” โดยได้รับคำาตอบท่ีหลากหลาย เช่น ความ
โปร่งใส ความสภุาพ ความเป็นธรรม ทำางานรวดเรว็ 
ไม่รับสินบน มีเมตตา เสียสละ ไม่ทุจริต ฯลฯ 

แม้ปัจจุบันนานาชาติได้พัฒนาตัวชี้วัดในระดับ
สากล เพ่ือเป็นมาตรฐานท่ัวไปท่ีสามารถนำาไปใช้
เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพของการดำาเนินงานใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาน้ีหรอืไม่ แต่ตวัชีวั้ดในระดบัสากลก็ไม่ใช่ตวั
ชี้วัดท่ีดีท่ีสุดในการวัดผลการดำาเนินงานในบริบท
ของประเทศ เน่ืองจากแต่ละประเทศย่อมมีบริบท
และเง่ือนไขท่ีแตกต่างกันออกไป มมุมองและความ 
คาดหวังของประชาชนต่อกระบวนการยุตธิรรมทาง
อาญาในแต่ละประเทศน้ันย่อมสามารถสะท้อน
ความต้องการของประชาชนให้สอดคล้องกับบรบิท
ของแต่ละพื้นที่ได้ดีกว่า ดังนั้น การรับฟังความคิด
เห็นประชาชนจึงเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนา
เครื่องชี้วัดที่จะเป็นฐานสำาคัญของการปฏิรูป 

สำาหรับประเทศไทย สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทยและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้เปิด
พ้ืนท่ีในการสร้างการมส่ีวนร่วมโดยสำารวจความคดิ
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มุมมองและความคาดหวังของ
ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในแต่ละประเทศนั้นย่อม
สามารถสะท้อนความต้องการของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ได้ดีกว่า ดังนั้นการรับฟงั
ความคิดเห็นประชาชนจึงเป็น
ส่วนส�าคัญ
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การบริหารจัดการดูแลผู้คุมขัง 
กรมราชทัณฑ์ใช้งบประมาณ 

ของกระทรวงยุติธรรม
โดยใช้งบประมาณ 12,141 ล้านบาท
(ข้อมูลปี 2559) แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
ในการรับมือกับ “นักโทษล้นคุก”

เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด
ส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อและผู้ขาย
รายย่อย 

ประเทศไทยมีผู้ต้องขังเฉลี่ย 497 คน ต่อประชากร 100,000 คน

SNAP SHOT→

สถานการณ์ “ผู้ต้องขัง” 
ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีจ�านวนผูต้้องขงัมาก…
เป็นอันดับ 6 ของโลก 

อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 2,121,600 คน 
อันดับ 2 จีน 1,649,804 คน 
อันดับ 3 บราซิล 682,901 คน 
อันดับ 4 รัสเซีย 595,728 คน 
อันดับ 5 อินเดีย 419,623 คน 
อันดับ 6 ไทย 343,657 คน

สหรัฐ
อเมริกา

จนี บราซลิ รัสเซีย อนิเดีย ไทยTHAILAND

ประเทศไทยมีผู้ต้องขัง
หญิงมากเป็นอันดับ 1 ของ
ภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทยมีจ�านวน
ผู้ต้องขังเป็นอันดับ 1 ของ
ภูมิภาคอาเซียน 343,657 คน
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หลักนิติธรรมกับการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
การมีกฎระเบยีบ สนธสัิญญา และข้อตกลงในระดับ
ระหว่างประเทศเปน็สิง่จ�าเปน็ แต่ต้องมีความสมดุล
กับพ้ืนที่ทางนโยบาย (policy space) ในระดับ
ประเทศ มีการ trade-off ที่เหมาะสม ทุกประเทศ
ควรมีบทบาทในการก�าหนดทิศทางของกฎระเบียบ
ของโลกด้วย

ความท่ีหลักนิติธรรมเป็นท้ังเครื่องมือท่ีจะ 
นำาไปสู่การพัฒนาและเป็นเป้าหมายของ

การพัฒนา หลักนิติธรรมจึงเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญต่อ
การพัฒนาในหลายมติ ิท้ังการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และการพัฒนาระหว่างประเทศ 

ในกรอบของการพัฒนาระหว่างประเทศ หลัก
นิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ดังนี้ 

•	 มิติที่หนึ่ง	 หลักนิติธรรม เป็นกรอบท่ีนานา
ประเทศยึดเป็นแนวทางในการส่งเสริมสิทธิ
มนษุยชน การมีมนษุยธรรม กฎหมายพาณชิย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้า 
รวมไปถึงกฎหมายอาญา 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 16 ซึ่ง
ครอบคลุมหลักนิติธรรม เปรียบเสมือน 
underpinning factor หรือปัจจัย 

พ้ืนฐานส�าหรับการบรรลุเป้าหมายทุกขอ้ 
ด้วยไม่ว่าในเป้าหมายข้อใดย่อมต้องมี
เร่ืองของกฎระเบียบ นติิกรรม ขอ้ตกลง 

ระหว่างประเทศ รวมถึง soft law ของ
สหประชาชาตมิาเกีย่วขอ้งในหลากหลาย 

มิติ ซึ่งการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่ง
จ�าเป็น หากไม่พัฒนาแล้วมาท�าย้อนหลงั 
ในหลายครั้งการพัฒนาจะเข้าสู่รูปแบบ
ที่ไม่ถูกต้อง

QUOTE→

บัน คี มุน 

เลขาธิการสหประชาชาติ
ระหว่าง พ.ศ. 2550-2559 
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→

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ 
อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา

เป้าประสงค์ข้อ 16.8 นี้มีความส�าคัญ
มาก โดยทุกประเทศสมาชิกของ
สหประชาชาติมีทั้งหมด 193 ประเทศ 
ควรจะมีส่วนร่วมในการก�าหนด
กฎระเบียบของโลก มิใช่เพียงแค่
บางประเทศเทา่นัน้ โดยการลงคะแนน
ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
(General Assembly) เพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหาร
ธรรมาภิบาลโลก (Global 
Governance) และมีบทบาทใน
การก�าหนดทิศทางของกฎระเบียบ
ของโลกด้วย

•	 มิติท่ีสอง	 หลักนิติธรรม เป็นกรอบท่ีนานา
ประเทศยึดเป็นแนวทางการสร้างความเชือ่มัน่ 
ความน่าเชื่อถือ การสร้างระบบการตรวจสอบ
และถ่วงดุลการใช้อำานาจของหน่วยงานรัฐ

•	 มิติท่ีสาม	 หลักนิติธรรมเป็นปัจจัยสำาคัญของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและยั่งยืน 
และเน่ืองจากแต่ละภูมิภาคของโลกมีความ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจท่ีไม่เท่ากัน จึงมีความ
จำาเป็นท่ีจะต้องยึดหลักนิติธรรม เพ่ือให้โลกมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ภายใต้เป้าหมายท่ี 16 (Goal16) ส่งเสริมสังคม 
ท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันท่ี 
มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุก
ระดับ มีเป้าประสงค์ (target) ท่ีมีความเก่ียวข้อง
และเชื่อมโยงกับเรื่องหลักนิติธรรมกับมุมมองการ
พัฒนาระหว่างประเทศหลายข้อด้วยกัน 

ข้อท่ีส�าคัญข้อแรก	คอื	เป้าประสงค์ท่ี	16.3	เป็น 

การส่งเสริมหลักนิติธรรม	ทั้งในระดับประเทศ
และระดับระหว่างประเทศ	โดยกล่าวถึงการเข้าถึง 

ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันทุกคน (equal  
access to justice for all) ซึ่งเป็นการรับรองให ้
ทุกคนที่แม้จะไม่เท่าเทียมในเรื่องของความรำ่ารวย 
แต่ต้องเท่าเทียมในเรื่องของความยุติธรรม
 
ข้อที่สอง	 คือ เป้าประสงค์ที่	 16.8	 มุ่งเน้นการ
ขยายขอบเขตความร่วมมือและการผลกัดันให้
ประเทศท่ีก�าลังพัฒนามีส่วนร่วมในสถาบัน
ของโลกมากยิ่งขึ้น	
 
ดร.ศุภชัย	 พานิชภักด์ิ	 อดีตเลขาธิการการ
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา ซึ่งมีประสบการณ์จากการทำางานระหว่าง
ประเทศมาตลอดระยะเวลาหลายสบิปี มมุีมมองว่า 
เป้าประสงค์ข้อ 16.8 มคีวามสำาคญัมาก เพราะเปิด
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QUOTE→

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ 
อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา

เป้าประสงค์ข้อ 16.8 นี้มีความส�าคัญ
มาก โดยทุกประเทศสมาชิกของ
สหประชาชาติมีทั้งหมด 193 ประเทศ 
ควรจะมีส่วนร่วมในการก�าหนด 

กฎระเบียบของโลก มิใช่เพียงแค่
บางประเทศเทา่นัน้ โดยการลงคะแนน 

ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  
(General Assembly) เพียง
อย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ต้องมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหาร
ธรรมาภิบาลโลก (Global 
Governance) และมีบทบาทใน
การก�าหนดทิศทางของกฎระเบียบ
ของโลกด้วย

•	 มิติท่ีสอง	 หลักนิติธรรม เป็นกรอบท่ีนานา
ประเทศยึดเป็นแนวทางการสร้างความเชือ่มัน่ 
ความน่าเชื่อถือ การสร้างระบบการตรวจสอบ
และถ่วงดุลการใช้อำานาจของหน่วยงานรัฐ

•	 มิติท่ีสาม	 หลักนิติธรรมเป็นปัจจัยสำาคัญของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและยั่งยืน 
และเน่ืองจากแต่ละภูมิภาคของโลกมีความ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจท่ีไม่เท่ากัน จึงมีความ
จำาเป็นท่ีจะต้องยึดหลักนิติธรรม เพ่ือให้โลกมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ภายใต้เป้าหมายท่ี 16 (Goal16) ส่งเสริมสังคม 
ท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันท่ี 
มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุก
ระดับ มีเป้าประสงค์ (target) ท่ีมีความเก่ียวข้อง
และเชื่อมโยงกับเรื่องหลักนิติธรรมกับมุมมองการ
พัฒนาระหว่างประเทศหลายข้อด้วยกัน 

ข้อท่ีส�าคัญข้อแรก	คอื	เป้าประสงค์ท่ี	16.3	เป็น
การส่งเสริมหลักนิติธรรม	ทั้งในระดับประเทศ
และระดับระหว่างประเทศ	โดยกล่าวถึงการเข้าถึง 

ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันทุกคน (equal  
access to justice for all) ซึ่งเป็นการรับรองให ้
ทุกคนที่แม้จะไม่เท่าเทียมในเรื่องของความรำ่ารวย 
แต่ต้องเท่าเทียมในเรื่องของความยุติธรรม
 
ข้อที่สอง	 คือ เป้าประสงค์ที่	 16.8	 มุ่งเน้นการ
ขยายขอบเขตความร่วมมือและการผลกัดันให้
ประเทศท่ีก�าลังพัฒนามีส่วนร่วมในสถาบัน
ของโลกมากยิ่งขึ้น	
 
ดร.ศุภชัย	 พานิชภักด์ิ	 อดีตเลขาธิการการ
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา ซึ่งมีประสบการณ์จากการทำางานระหว่าง
ประเทศมาตลอดระยะเวลาหลายสบิปี มมุีมมองว่า 
เป้าประสงค์ข้อ 16.8 มคีวามสำาคญัมาก เพราะเปิด
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ประชาธิปไตยทางการค้าข้ึนได้ ซึง่การม ีNational  
Treatment คอืการดูแลคนทีม่าลงทุนในประเทศ 
เฉกเช่นที่ดูแลคนของประเทศตัวเอง

สำาหรบัเป้าประสงค์อืน่ของเป้าหมายท่ี 16 ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการพัฒนาประเทศ ได้แก่	เป้าประสงค์ท่ี	16.5	
การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชนัและการ
ติดสินบนในทุกรูปแบบ	โดยมิได้ตั้งเป้าเพียงแค่
การลดระดบัให้น้อยลงเท่าน้ัน แต่มุ่งไปท่ีการป้องกัน 
และปราบปรามทุกรูปแบบและอย่างจรงิจงั และ
เป้าประสงค์ท่ี	 16.7	 มุ่งให้ขั้นตอนในการออก
กฎระเบยีบต้องมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการให้
ข้อมูลในทุกๆ ระดับ มิใช่เพียงแค่การสั่งการจาก
รัฐบาลหรือหน่วยงานเพียงฝ่ายเดียว

ออกและใช้กฎหมายอย่างมีเหตุ
มีผล
ดร.ศุภชัย	 พานิชภักด์ิ	 กล่าวด้วยว่า หลักความ 
มีเหตุมีผลมีความจำาเป็นใช้ได้กับการออกและ
บังคับใช้กฎหมาย เพราะความไม่มีเหตุมีผล ไม่มี
ความเสมอภาค ไม่มีเสรีภาพ นำาไปสู่กฎหมายท่ี 
ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สงัคมอย่างกว้างขวาง  ดงัจะเห็นได้จากเหตกุารณ์
เก่ียวกับกฎหมายชื่อ Corn Laws ของประเทศ
อังกฤษ 

ประเทศอังกฤษบังคับใช้ Corn Laws ในช่วงป ี 
พ.ศ. 2358-2389 ถือเป็นกฎระเบียบระหว่าง
ประเทศฉบับแรกๆ ท่ีใช้ในระดับโลกเก่ียวกับ
เศรษฐกิจ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
การกีดกันทางการค้าท่ีก่อให้เกิดความวุ่นวายเป็น
อย่างมาก ภายหลังสงครามนโปเลียนสิ้นสุดลงใน 
พ.ศ. 2358 คนในยุโรปมคีวามกังวลว่าสนิค้าเกษตร
ซึ่งเคยมีน้อยราคาดีในสมัยสงครามเป็นประโยชน์
แก่เจ้าของท่ีดนิจะมรีาคาตกลงเมือ่สงครามสิน้สดุ 

สภาองักฤษในสมยัน้ัน ซึง่สมาชกิสภาส่วนมากเป็น
ผู้รำ่ารวย เป็นเจ้าของที่ดิน หรือที่เรียกว่า oligarchy
มักกำาหนดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบเพ่ือความรำ่ารวย
ของตนเอง ต้องการขายสินค้าเกษตรในราคาแพง
จึงจัดให้มีกฎหมายพิเศษหรือ Corn Laws ขึ้นมา
เพ่ือกีดกันไม่ให้นำาเข้าข้าวโพดจากประเทศอื่น  
การห้ามนำาเข้าข้าวโพดตามกฎหมายดงักล่าว ก่อให้ 
เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารและข้าวยากหมากแพง 
ไปทั่ว เพราะข้าวโพดถือว่าเป็นอาหารพื้นฐานของ
ประเทศอังกฤษ และในเวลาน้ันอังกฤษเองก็ไม่
สามารถผลิตได้ทันทำาให้ข้าวโพดมีไม่เพียงพอกับ
การบรโิภค การออกกฎหมาย Corn Laws จงึจบลง 
ด้วยความวุ่นวายทั้งในยุโรปและประเทศอังกฤษ 
และถูกยกเลกิไปใน พ.ศ. 2389 กลายเป็นจดุกำาเนิด 
การค้าเสรเีป็นครัง้แรก เพราะเมือ่ยกเลกิ Corn Laws 
ราคาสนิค้าเกษตรก็ลดลง ประชาชนมอีาหารการกิน 
มคีณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้ ซึง่เรยีกว่าเป็น inauguration 
of free trade หรือการเริ่มต้นของกระบวนการ
ค้าขายอย่างเสรี

นอกจากนี้ นโยบายในการนำากฎหมายไปปฏิบัต ิ
ก็ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล มีความเข้าใจ ด้วย 
สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้กฎระเบียบ
ต่างๆ เป็นท่ียึดเหน่ียวของสงัคม ท้ังในระดบัประเทศ 
และในระดับนานาชาติ

ในประเทศไทยมีกรณีตัวอย่างหลายกรณีด้วยกัน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจ ความไม่มเีหตไุม่มี
ผล ที่ส่งผลในหลายด้าน

กรณท่ีี	1 การมเีหตมุผีลในระดบัสาธารณะ (public 
reason) คือ การออกกฎหมายโดยท่ีประชาชน
เข้าใจและมส่ีวนร่วม ทำาให้สงัคมยอมรบัในกฎหมาย 
ที่ออกมา โดยยกตัวอย่างใน พ.ศ. 2527 ที่มีการ 
เกิดขึน้ของแชร์ต่างๆ มากมาย เช่น แชร์แม่ชม้อยซึง่ 
คดิดอกเบีย้ในอตัราท่ีสงูถึงเดอืนละ 6.5% ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้พยายามผลกัดนัพระราชกำาหนด 

ให้ทุกประเทศท่ัวโลกท่ีมีระดับการพัฒนาต่างกัน 
มส่ีวนร่วมและมบีทบาทเท่าเทียมกันในการกำาหนด
แนวทางการพัฒนาโลก ต่างจากเดิมท่ีประเทศ
พัฒนาแล้วเป็นผู้กำาหนดแนวทางให้ปฏิบัติ

ขณะน้ีความสัมพันธ์ระหว่างนิติธรรมและเศรษฐ 
ศาสตร์มคีวามหมายมากขึน้ เมือ่พิจารณาจากหลกั
นิติธรรมระดับระหว่างประเทศแล้ว พบว่าปัจจุบัน
มีสนธิสัญญา กฎระเบียบ และข้อตกลงในระดับ
ระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นจำานวนมาก จนส่งผลเป็น 
การจำากัดพ้ืนท่ีทางนโยบาย (policy space) ใน
ระดับประเทศ 

แม้การมีกฎระเบียบ สนธิสัญญา และข้อตกลง
ต่างๆ ในระดบัระหว่างประเทศจะเป็นสิง่จำาเป็น แต่
การมีสิ่งเหล่าน้ีในบางครั้งเป็นการจำากัดประเทศ
จากการออกนโยบายท่ีมเีอกเทศเป็นของตนเอง จงึ
ต้องระมัดระวังให้สิ่งเหล่าน้ีเป็นไปอย่างมีความ
สมดุล มีการ trade-off ที่เหมาะสม 

การวางนโยบายเศรษฐกจิท้ังในประเทศและระดบั
โลกต้องเปลีย่นไป โดยต้ังบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจรงิ
มากขึน้กว่าความคดิของมนุษย์   เพราะการผนัแปร
ทางวิกฤตเศรษฐกิจท้ังหลาย ส่งผลให้ความมีเหตุ
มีผล (reasonableness) ของมนุษย์ลดลง

กฎระหว่างประเทศท่ีมีเหตุมีผลท่ีสุด คือ กฎของ
องค์กรทางการค้าและทางเศรษฐกิจระดับโลก คือ 
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: 
WTO)  

เน่ืองด้วยมีหลักการดำาเนินงานสำาคัญอยู่ 3 ข้อ 
ประกอบด้วย

1.	 ความจ�าเป็นของการมี	trade	concessions	
หรอืการให้ประโยชน์ทางการค้าซึง่กันและกันซึง่ 
เป็น กฎทางด้านพหุภาคี	(multilateral	basis)	

ถือว่าเป็นสิ่งท่ีผูกพัน โดยพยายามผลักดันให้ 
ประเทศมีพฤติกรรมการดำาเนินงานและการ
ตัดสินใจท่ีมีเหตุมีผลท่ีสุดในเรื่องการค้า ให้มี 
binding concessions มีการลงโทษภายใต้ 
ข้อตกลงท่ีผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีและมี
ความชัดเจน ซึ่งการลงโทษของ WTO คือการ
ยกเลกิสิง่ซึง่เป็นสทิธิพิเศษของประเทศสมาชกิ

2.		กฎ	Most-favored	Nation	เป็นกฎท่ีสำาคญัมาก
และเป็นประชาธิปไตยสำาหรับทุกประเทศ คือ
การรับรองการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ว่าองค์กร
จะให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ทุกประเทศ โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

3.		กฎ	National	Treatment	 ในการเข้าร่วมเป็น
ประเทศสมาชกิในสงัคมโลกน้ัน ต้องมรีะเบยีบ
ท่ีให้สิทธิกับคนของชนชาติอื่นอย่างเท่าเทียม
กับคนในชาติ ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เป็น
ไปไม่ได้ แต่สำาหรับเรื่องการค้าของ WTO เป็น
ไปได้ โดยการมีกฎระเบียบ มีสนธิสัญญาของ 
WTO ซึ่งมิได้เป็นเรื่องของการค้าเสรีเท่าน้ัน  
แต่เป็นสนธิสัญญาท่ีทำาให้การค้าเสรีมีกฎ
ระเบยีบท่ีด ีทำาให้ทุกคนเท่าเทียมกัน ก่อให้เกิด 

การวางนโยบายเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและระดับโลกต้องเปลี่ยนไป 
โดยตั้งบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
มากขึ้นกว่าความคิดของมนุษย์   
เพราะการผันแปรทางวิกฤต
เศรษฐกิจทั้งหลาย ส่งผลให้ความ
มีเหตุมีผล (reasonableness) 
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ประชาธิปไตยทางการค้าข้ึนได้ ซึง่การม ีNational  
Treatment คอืการดูแลคนทีม่าลงทุนในประเทศ 
เฉกเช่นที่ดูแลคนของประเทศตัวเอง

สำาหรบัเป้าประสงค์อืน่ของเป้าหมายท่ี 16 ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการพัฒนาประเทศ ได้แก่	เป้าประสงค์ท่ี	16.5	
การป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชนัและการ
ติดสินบนในทุกรูปแบบ	โดยมิได้ตั้งเป้าเพียงแค่
การลดระดบัให้น้อยลงเท่าน้ัน แต่มุ่งไปท่ีการป้องกัน 
และปราบปรามทุกรูปแบบและอย่างจรงิจงั และ
เป้าประสงค์ท่ี	 16.7	 มุ่งให้ขั้นตอนในการออก 

กฎระเบยีบต้องมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการให้
ข้อมูลในทุกๆ ระดับ มิใช่เพียงแค่การสั่งการจาก
รัฐบาลหรือหน่วยงานเพียงฝ่ายเดียว

ออกและใช้กฎหมายอย่างมีเหต ุ

มีผล
ดร.ศุภชัย	 พานิชภักด์ิ	 กล่าวด้วยว่า หลักความ 
มีเหตุมีผลมีความจำาเป็นใช้ได้กับการออกและ
บังคับใช้กฎหมาย เพราะความไม่มีเหตุมีผล ไม่มี
ความเสมอภาค ไม่มีเสรีภาพ นำาไปสู่กฎหมายท่ี 
ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สงัคมอย่างกว้างขวาง  ดงัจะเห็นได้จากเหตกุารณ์
เก่ียวกับกฎหมายชื่อ Corn Laws ของประเทศ
อังกฤษ 

ประเทศอังกฤษบังคับใช้ Corn Laws ในช่วงป ี 
พ.ศ. 2358-2389 ถือเป็นกฎระเบียบระหว่าง
ประเทศฉบับแรกๆ ท่ีใช้ในระดับโลกเก่ียวกับ
เศรษฐกิจ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
การกีดกันทางการค้าท่ีก่อให้เกิดความวุ่นวายเป็น
อย่างมาก ภายหลังสงครามนโปเลียนสิ้นสุดลงใน 
พ.ศ. 2358 คนในยุโรปมคีวามกังวลว่าสนิค้าเกษตร
ซึ่งเคยมีน้อยราคาดีในสมัยสงครามเป็นประโยชน์
แก่เจ้าของท่ีดนิจะมรีาคาตกลงเมือ่สงครามสิน้สดุ 

สภาองักฤษในสมยัน้ัน ซึง่สมาชกิสภาส่วนมากเป็น
ผู้รำ่ารวย เป็นเจ้าของที่ดิน หรือที่เรียกว่า oligarchy
มักกำาหนดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบเพ่ือความรำ่ารวย
ของตนเอง ต้องการขายสินค้าเกษตรในราคาแพง
จึงจัดให้มีกฎหมายพิเศษหรือ Corn Laws ขึ้นมา
เพ่ือกีดกันไม่ให้นำาเข้าข้าวโพดจากประเทศอื่น  
การห้ามนำาเข้าข้าวโพดตามกฎหมายดงักล่าว ก่อให้ 
เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารและข้าวยากหมากแพง 
ไปทั่ว เพราะข้าวโพดถือว่าเป็นอาหารพื้นฐานของ
ประเทศอังกฤษ และในเวลาน้ันอังกฤษเองก็ไม่
สามารถผลิตได้ทันทำาให้ข้าวโพดมีไม่เพียงพอกับ
การบรโิภค การออกกฎหมาย Corn Laws จงึจบลง 
ด้วยความวุ่นวายทั้งในยุโรปและประเทศอังกฤษ 
และถูกยกเลกิไปใน พ.ศ. 2389 กลายเป็นจดุกำาเนิด 
การค้าเสรเีป็นครัง้แรก เพราะเมือ่ยกเลกิ Corn Laws 
ราคาสนิค้าเกษตรก็ลดลง ประชาชนมอีาหารการกิน 
มคีณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้ ซึง่เรยีกว่าเป็น inauguration 
of free trade หรือการเริ่มต้นของกระบวนการ
ค้าขายอย่างเสรี

นอกจากนี้ นโยบายในการนำากฎหมายไปปฏิบัต ิ
ก็ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล มีความเข้าใจ ด้วย 
สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้กฎระเบียบ
ต่างๆ เป็นท่ียึดเหน่ียวของสงัคม ท้ังในระดบัประเทศ 
และในระดับนานาชาติ

ในประเทศไทยมีกรณีตัวอย่างหลายกรณีด้วยกัน 
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจ ความไม่มเีหตไุม่มี
ผล ที่ส่งผลในหลายด้าน

กรณท่ีี	1 การมเีหตมุผีลในระดบัสาธารณะ (public 
reason) คือ การออกกฎหมายโดยท่ีประชาชน
เข้าใจและมส่ีวนร่วม ทำาให้สงัคมยอมรบัในกฎหมาย 
ที่ออกมา โดยยกตัวอย่างใน พ.ศ. 2527 ที่มีการ 
เกิดขึน้ของแชร์ต่างๆ มากมาย เช่น แชร์แม่ชม้อยซึง่ 
คดิดอกเบีย้ในอตัราท่ีสงูถึงเดอืนละ 6.5% ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้พยายามผลกัดนัพระราชกำาหนด 

ให้ทุกประเทศท่ัวโลกท่ีมีระดับการพัฒนาต่างกัน 
มส่ีวนร่วมและมบีทบาทเท่าเทียมกันในการกำาหนด
แนวทางการพัฒนาโลก ต่างจากเดิมท่ีประเทศ
พัฒนาแล้วเป็นผู้กำาหนดแนวทางให้ปฏิบัติ

ขณะน้ีความสัมพันธ์ระหว่างนิติธรรมและเศรษฐ 
ศาสตร์มคีวามหมายมากขึน้ เมือ่พิจารณาจากหลกั
นิติธรรมระดับระหว่างประเทศแล้ว พบว่าปัจจุบัน
มีสนธิสัญญา กฎระเบียบ และข้อตกลงในระดับ
ระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นจำานวนมาก จนส่งผลเป็น 
การจำากัดพ้ืนท่ีทางนโยบาย (policy space) ใน
ระดับประเทศ 

แม้การมีกฎระเบียบ สนธิสัญญา และข้อตกลง
ต่างๆ ในระดบัระหว่างประเทศจะเป็นสิง่จำาเป็น แต่
การมีสิ่งเหล่าน้ีในบางครั้งเป็นการจำากัดประเทศ
จากการออกนโยบายท่ีมเีอกเทศเป็นของตนเอง จงึ
ต้องระมัดระวังให้สิ่งเหล่าน้ีเป็นไปอย่างมีความ
สมดุล มีการ trade-off ที่เหมาะสม 

การวางนโยบายเศรษฐกจิท้ังในประเทศและระดบั
โลกต้องเปลีย่นไป โดยต้ังบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจรงิ
มากขึน้กว่าความคดิของมนุษย์   เพราะการผนัแปร
ทางวิกฤตเศรษฐกิจท้ังหลาย ส่งผลให้ความมีเหตุ
มีผล (reasonableness) ของมนุษย์ลดลง

กฎระหว่างประเทศท่ีมีเหตุมีผลท่ีสุด คือ กฎของ
องค์กรทางการค้าและทางเศรษฐกิจระดับโลก คือ 
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: 
WTO)  

เน่ืองด้วยมีหลักการดำาเนินงานสำาคัญอยู่ 3 ข้อ 
ประกอบด้วย

1.	 ความจ�าเป็นของการมี	trade	concessions	
หรอืการให้ประโยชน์ทางการค้าซึง่กันและกันซึง่ 
เป็น กฎทางด้านพหุภาคี	(multilateral	basis)	

ถือว่าเป็นสิ่งท่ีผูกพัน โดยพยายามผลักดันให้ 
ประเทศมีพฤติกรรมการดำาเนินงานและการ
ตัดสินใจท่ีมีเหตุมีผลท่ีสุดในเรื่องการค้า ให้มี 
binding concessions มีการลงโทษภายใต้ 
ข้อตกลงท่ีผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีและมี
ความชัดเจน ซึ่งการลงโทษของ WTO คือการ
ยกเลกิสิง่ซึง่เป็นสทิธิพิเศษของประเทศสมาชกิ

2.		กฎ	Most-favored	Nation	เป็นกฎท่ีสำาคญัมาก
และเป็นประชาธิปไตยสำาหรับทุกประเทศ คือ
การรับรองการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ว่าองค์กร
จะให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ทุกประเทศ โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

3.		กฎ	National	Treatment	 ในการเข้าร่วมเป็น
ประเทศสมาชกิในสงัคมโลกน้ัน ต้องมรีะเบยีบ
ท่ีให้สิทธิกับคนของชนชาติอื่นอย่างเท่าเทียม
กับคนในชาติ ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เป็น
ไปไม่ได้ แต่สำาหรับเรื่องการค้าของ WTO เป็น
ไปได้ โดยการมีกฎระเบียบ มีสนธิสัญญาของ 
WTO ซึ่งมิได้เป็นเรื่องของการค้าเสรีเท่าน้ัน  
แต่เป็นสนธิสัญญาท่ีทำาให้การค้าเสรีมีกฎ
ระเบยีบท่ีด ีทำาให้ทุกคนเท่าเทียมกัน ก่อให้เกิด 

การวางนโยบายเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและระดับโลกต้องเปลี่ยนไป 
โดยตั้งบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง
มากขึ้นกว่าความคิดของมนุษย์   
เพราะการผันแปรทางวิกฤต
เศรษฐกิจทั้งหลาย ส่งผลให้ความ
มีเหตุมีผล (reasonableness) 
ของมนุษย์ลดลง
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การกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน เพ่ือจดัการ
กับแชร์ท่ีคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงเหล่าน้ี แต่ด้วย
ความท่ีธนาคารพาณิชย์และผูท่ี้เก่ียวข้องส่วนมาก
ขาดความเข้าใจถึงผลกระทบและขาดความมีเหตุ
มีผล จึงต้องใช้เวลากว่าสิบปีในการเสริมสร้าง
ความเขา้ใจและความมีเหตุมีผล เพือ่ออกพระราช
กำาหนดฯ มาจัดการกับปัญหา

กรณีท่ี	 2 กรณีท่ีประเทศไทยมีความจำาเป็นต้อง
บัญญัติกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางปัญญาเป็น 
ครั้งแรก คือ การบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. 2537 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ โดยรัฐสภาในสมัยน้ันได้นำาเรื่องนี้มา
พิจารณาเป็นครัง้แรก แต่ไม่ประสบผลสำาเรจ็เพราะ
สมาชิกสภาไม่เข้าใจถึงความจำาเป็นและความ
สำาคัญของกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ว่า เป็นกฎหมายท่ีจะช่วยผลักดันให้เกิดธุรกิจ
สำาคญัให้เกิดการลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ใน
ระยะต่อไป  เนื่องจากติดกับความคิดความเคยชิน
เดิมท่ีสามารถทำาของปลอมมาใช้ได้ในราคาถูก  
ไม่เห็นความจำาเป็นในการเสียค่าลิขสิทธ์ิ รัฐบาล 
ชุดน้ันจึงมิได้ยอมรับบัญญัติกฎหมาย ส่งผลต่อ
ภาพพจน์ของประเทศไทยในเวทีโลก 

แม้ปัจจุบันไทยมีศาลทรัพย์สินทางปัญญา แต่ 
ยังขาดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการ
จัดการแก้ไขปัญหาสิทธิทางปัญญา ทำาให้ทุกวันนี้
ประเทศไทยยังอยู่ในบัญชีการเฝ้ามองของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Priority Watch List ตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาข้อท่ี 301 ของ
สหรัฐอเมริกา หรืออยู่ภายใต้การเฝ้าดูเป็นพิเศษ

กรณีที่	3	 กฎระเบียบของ TRIPS (Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Proper
ty Rights) ข้อตกลงทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ระดับโลก ที่เปิดโอกาสให้สามารถใช้ข้อตกลงทาง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือมาแก้ไขปัญหาทาง

โดยรัฐสภาในสมัยนั้นได้น�าเรื่องนี้
มาพิจารณาเป็นครั้งแรก แต่ไม่
ประสบผลส�าเร็จเพราะสมาชิกสภา
ไม่เข้าใจถึงความจ�าเป็นและความ
ส�าคัญของกฎหมายคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาว่า เป็น
กฎหมายที่จะช่วยผลักดันให้เกิด
ธุรกิจส�าคัญให้เกิดการลงทุน สร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ในระยะต่อไป 

ด้านระบบสาธารณสุขในประเทศต่างๆ ได้ ซึ่งมีมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 แต่จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2560 
ได้มีการนำากฎมาใช้อย่างจริงจังเพียงแค่ครั้งเดียว
เท่าน้ัน และการนำากฎมาให้สตัยาบนั (ratified) โดย
บญัญัตเิป็นกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ ก็มี
จำานวนน้อยมาก

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีพยายามใช้กฎ
ระเบียบข้อยกเว้นเรื่องระบบสาธารณสุข เพื่อที่จะ
สามารถผลิตยา generic หรือยาท่ัวไปได้เองใน
ราคาถูกลง โดยบังคับใช้ compulsory licensing 
คอื การบงัคบัขอใบอนุญาตสทิธิในการเป็นเจ้าของ
ในประเทศน้ันมาผลิตเป็นยาของไทยเอง แต่กลับ
โดนฟ้องอยู่หลายครัง้ ซึง่หากมองตามข้อยกเว้นกฎ
ระเบียบของ TRIPS แล้ว หากไทยมีการใช้ com
pulsory licensing ทีถู่กต้องตามเหตตุามผล อยู่ใน
ระบบการค้าระหว่างประเทศ มิได้ใช้เพ่ือผลิตยา
ขายแข่งขันทางการค้า แต่ใช้เพ่ือผลิตยาดูแล
ประชาชนในระบบประกันสังคมซึ่งเป็น universal 
health care แล้วควรต้องทำาได้ กฎระเบยีบอนุญาต

กรณี Corn Laws 
ของอังกฤษ

จุดเริ่มต้นของการ
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106 TIJ Journal สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



การกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน เพ่ือจดัการ
กับแชร์ท่ีคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงเหล่าน้ี แต่ด้วย
ความท่ีธนาคารพาณิชย์และผูท่ี้เก่ียวข้องส่วนมาก
ขาดความเข้าใจถึงผลกระทบและขาดความมีเหตุ
มีผล จึงต้องใช้เวลากว่าสิบปีในการเสริมสร้าง
ความเขา้ใจและความมีเหตุมีผล เพือ่ออกพระราช
กำาหนดฯ มาจัดการกับปัญหา

กรณีท่ี	 2 กรณีท่ีประเทศไทยมีความจำาเป็นต้อง
บัญญัติกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางปัญญาเป็น 
ครั้งแรก คือ การบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. 2537 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ โดยรัฐสภาในสมัยน้ันได้นำาเรื่องนี้มา
พิจารณาเป็นครัง้แรก แต่ไม่ประสบผลสำาเรจ็เพราะ
สมาชิกสภาไม่เข้าใจถึงความจำาเป็นและความ
สำาคัญของกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ว่า เป็นกฎหมายท่ีจะช่วยผลักดันให้เกิดธุรกิจ
สำาคญัให้เกิดการลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ใน
ระยะต่อไป  เนื่องจากติดกับความคิดความเคยชิน
เดิมท่ีสามารถทำาของปลอมมาใช้ได้ในราคาถูก  
ไม่เห็นความจำาเป็นในการเสียค่าลิขสิทธ์ิ รัฐบาล 
ชุดน้ันจึงมิได้ยอมรับบัญญัติกฎหมาย ส่งผลต่อ
ภาพพจน์ของประเทศไทยในเวทีโลก 

แม้ปัจจุบันไทยมีศาลทรัพย์สินทางปัญญา แต่ 
ยังขาดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการ
จัดการแก้ไขปัญหาสิทธิทางปัญญา ทำาให้ทุกวันนี้
ประเทศไทยยังอยู่ในบัญชีการเฝ้ามองของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Priority Watch List ตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาข้อท่ี 301 ของ
สหรัฐอเมริกา หรืออยู่ภายใต้การเฝ้าดูเป็นพิเศษ

กรณีที่	3	 กฎระเบียบของ TRIPS (Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Proper-
ty Rights) ข้อตกลงทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ระดับโลก ที่เปิดโอกาสให้สามารถใช้ข้อตกลงทาง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือมาแก้ไขปัญหาทาง

โดยรัฐสภาในสมัยนั้นได้น�าเรื่องนี้
มาพิจารณาเป็นครั้งแรก แต่ไม่
ประสบผลส�าเร็จเพราะสมาชิกสภา
ไม่เข้าใจถึงความจ�าเป็นและความ 

ส�าคัญของกฎหมายคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาว่า เป็น
กฎหมายที่จะช่วยผลักดันให้เกิด
ธุรกิจส�าคัญให้เกิดการลงทุน สร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ในระยะต่อไป 

ด้านระบบสาธารณสุขในประเทศต่างๆ ได้ ซึ่งมีมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 แต่จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2560 
ได้มีการนำากฎมาใช้อย่างจริงจังเพียงแค่ครั้งเดียว
เท่าน้ัน และการนำากฎมาให้สตัยาบนั (ratified) โดย
บญัญัตเิป็นกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ ก็มี
จำานวนน้อยมาก

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีพยายามใช้กฎ
ระเบียบข้อยกเว้นเรื่องระบบสาธารณสุข เพื่อที่จะ
สามารถผลิตยา generic หรือยาท่ัวไปได้เองใน
ราคาถูกลง โดยบังคับใช้ compulsory licensing 
คอื การบงัคบัขอใบอนุญาตสทิธิในการเป็นเจ้าของ
ในประเทศน้ันมาผลิตเป็นยาของไทยเอง แต่กลับ
โดนฟ้องอยู่หลายครัง้ ซึง่หากมองตามข้อยกเว้นกฎ
ระเบียบของ TRIPS แล้ว หากไทยมีการใช้ com-

pulsory licensing ทีถู่กต้องตามเหตตุามผล อยู่ใน
ระบบการค้าระหว่างประเทศ มิได้ใช้เพ่ือผลิตยา
ขายแข่งขันทางการค้า แต่ใช้เพ่ือผลิตยาดูแล
ประชาชนในระบบประกันสังคมซึ่งเป็น universal 
health care แล้วควรต้องทำาได้ กฎระเบยีบอนุญาต
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หลักนิติธรรมกบัสิทธิมนุษยชน 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน องค์ประกอบ
ส�าคัญที่จะท�าให้หลักนิติธรรมสมบูรณ์แบบ และการ
พัฒนาจะไม่อาจยั่งยืนได้ หากปราศจากบทบาท
ของหลักนิติธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และหลักสิทธิมนุษยชน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ัง ยืนแห่งองค์การ
สหประชาชาติ ได้วาง “หลักนิติธรรม” และ 

“ความยุติธรรม” ไว้ในฐานะหลักการอันเป็นหัวใจ
สำาคัญของวาระการพัฒนาของโลก และเป็น 
พ้ืนฐานในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เพราะการพัฒนาจะไมอ่าจย่ังยืนไดห้ากปราศจาก
บทบาทของหลักนิติธรรม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
ในโลกปัจจุบันท่ีคุณค่าของประชาธิปไตยอยู่ 
ภายใต้ความกดดันท่ีมากขึ้นและหลายประเทศ
กำาลงัเผชญิกับปญัหาการใชป้ระชาธิปไตยในฐานะ
เครื่องมือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท่ีเกิดจากการ
ปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่ 

ให้ทำาได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงจะถูกบริษัทยาฟ้อง 
จึงทำาให้ประเด็นนี้เป็นปัญหาอย่างมาก

กรณีท่ี	 4 เรื่องของ convention on biological 
diversity หรืออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ซึง่สำาคญัมากสำาหรบัประเทศไทย ด้วย
ความหลากหลายทางชวีภาพ ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธ์ุ 
แหล่งชวีภาพท้ังหลายมอียู่มากมายในประเทศไทย 
แต่เมื่อมีนักวิจัยจากต่างประเทศนำาสิ่งเหล่าน้ีไป
ค้นคว้าพัฒนาต่อเติมเล็กน้อยบนพ้ืนฐานของ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและนำาไปจดทะเบียนเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์มากมาย กลับไม่เคยนำาสิ่งท่ีได้กลับมา
แบ่งปัน ซึง่เคยมคีวามพยายามแก้ไขอยู่หลายครัง้
ในส่วนการแบ่งผลประโยชน์ว ่าเมื่อมีการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรควรจะต้องมีการแจ้งแหล่งท่ีมา
ที่ไป อยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญาของใคร ปัจจุบันยัง
มิได้มีการให้แจ้งในส่วนน้ี การเจรจากับสถาบันท่ี
ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาและกับ
องค์การสหประชาชาตก็ิยังมไิด้ข้อสรปุ สิง่น้ีจงึต้อง
ต่อสู้เพ่ือให้มีการแบ่งผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น

กรณีท่ี	 5	 ปัญหาการผูกขาด ท้ังของระบบตลาด
ภายในและระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายท่ีนำา
ไปสู ่การผูกขาดของประเทศซึ่งมีอำานาจเหนือ 
ประเทศอื่นๆ เหล่าน้ีเป็นสิ่งจำาเป็นท่ีจะต้องเข้าไป
ผลักดันให้มีการแก้ไขให้สิ่งเหล่าน้ีมีความโปร่งใส

มากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยถือเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ต้องพิจารณาภายใต้เป้าหมายที่ 16 ของ Agenda 
2030 เพ่ือให้ทุกคนมีสิทธิสู่ความยุติธรรมอย่าง 
เท่าเทียมกัน แต่สิ่งซึ่งสำาคัญไปกว่านั้น คือการให้
ประเทศกำาลังพัฒนาได้ตระหนักและมีส่วนเข้าไป
ในการเจรจาต่อรองท่ีจะกำาหนดหลักต่างๆ ขึ้นมา
ด้วย เช่น การกำาหนด exhaustion of right ท่ีให้
สิทธิคนท่ีคิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีอายุ
จำากัด เช่น สิทธิบัตรมีอายุจำากัด 20 ปี แต่ประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้วบางประเทศจะดำาเนินการท่ีเรียกว่า 
evergreening โดยมีการต่ออายุเป็น 25 ปี 30 ปี 
ไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีโอกาสเจรจาต่อรอง หลักที่จะ
ทำาให้เกิดความมีเหตุมีผล ความเท่าเทียมได้ คือ 
exhaustion of right เพ่ือป้องกันมใิห้สทิธิตดิอยู่กับ
คนใดหรือประเทศใดเพียงประเทศเดียวตลอดไป 
รวมถึงการกำาหนดหลัก compulsory licensing 
และ benefit sharing ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า

ท้ังหมดแสดงถึงความผนัแปรของกฎหมายระหว่าง 
ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่หลักที่
ใช้ในองค์การระดับโลก หรือหลักความมีเหตุมีผล
ยังมอียู่ แต่ความมเีหตมุผีลน้ันจะต้องมกีฎระเบยีบ
ท่ีให้ความยืดหยุ่นท่ีทำาให้ประเทศกำาลังพัฒนา 
มีโอกาส มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาโดยไม่ยึดติดแต่กับ 
รปูแบบเดิมๆ ด้วย

หลักที่จะท�าให้เกิดความมีเหตุมีผล ความเท่าเทียมได้ คือ
exhaustion of right เพ่ือป้องกันมิให้สิทธิติดอยู่กับคนใด
หรือประเทศใดเพียงประเทศเดียวตลอดไป 
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หลักนิติธรรมกบัสิทธิมนุษยชน 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน องค์ประกอบ
ส�าคัญที่จะท�าให้หลักนิติธรรมสมบูรณ์แบบ และการ
พัฒนาจะไม่อาจยั่งยืนได้ หากปราศจากบทบาท
ของหลักนิติธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และหลักสิทธิมนุษยชน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ัง ยืนแห่งองค์การ
สหประชาชาติ ได้วาง “หลักนิติธรรม” และ 

“ความยุติธรรม” ไว้ในฐานะหลักการอันเป็นหัวใจ
สำาคัญของวาระการพัฒนาของโลก และเป็น 
พ้ืนฐานในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เพราะการพัฒนาจะไมอ่าจย่ังยืนไดห้ากปราศจาก
บทบาทของหลักนิติธรรม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
ในโลกปัจจุบันท่ีคุณค่าของประชาธิปไตยอยู่ 
ภายใต้ความกดดันท่ีมากขึ้นและหลายประเทศ
กำาลงัเผชญิกับปญัหาการใชป้ระชาธิปไตยในฐานะ
เครื่องมือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท่ีเกิดจากการ
ปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่ 

ให้ทำาได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงจะถูกบริษัทยาฟ้อง 
จึงทำาให้ประเด็นนี้เป็นปัญหาอย่างมาก

กรณีท่ี	 4 เรื่องของ convention on biological 
diversity หรืออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ซึง่สำาคญัมากสำาหรบัประเทศไทย ด้วย
ความหลากหลายทางชวีภาพ ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธ์ุ 
แหล่งชวีภาพท้ังหลายมอียู่มากมายในประเทศไทย 
แต่เมื่อมีนักวิจัยจากต่างประเทศนำาสิ่งเหล่าน้ีไป
ค้นคว้าพัฒนาต่อเติมเล็กน้อยบนพ้ืนฐานของ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและนำาไปจดทะเบียนเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์มากมาย กลับไม่เคยนำาสิ่งท่ีได้กลับมา
แบ่งปัน ซึง่เคยมคีวามพยายามแก้ไขอยู่หลายครัง้
ในส่วนการแบ่งผลประโยชน์ว ่าเมื่อมีการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรควรจะต้องมีการแจ้งแหล่งท่ีมา
ที่ไป อยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญาของใคร ปัจจุบันยัง
มิได้มีการให้แจ้งในส่วนน้ี การเจรจากับสถาบันท่ี
ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาและกับ
องค์การสหประชาชาตก็ิยังมไิด้ข้อสรปุ สิง่น้ีจงึต้อง
ต่อสู้เพ่ือให้มีการแบ่งผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น

กรณีท่ี	 5	 ปัญหาการผูกขาด ท้ังของระบบตลาด
ภายในและระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายท่ีนำา
ไปสู ่การผูกขาดของประเทศซึ่งมีอำานาจเหนือ 
ประเทศอื่นๆ เหล่าน้ีเป็นสิ่งจำาเป็นท่ีจะต้องเข้าไป
ผลักดันให้มีการแก้ไขให้สิ่งเหล่าน้ีมีความโปร่งใส

มากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยถือเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ต้องพิจารณาภายใต้เป้าหมายที่ 16 ของ Agenda 
2030 เพ่ือให้ทุกคนมีสิทธิสู่ความยุติธรรมอย่าง 
เท่าเทียมกัน แต่สิ่งซึ่งสำาคัญไปกว่านั้น คือการให้
ประเทศกำาลังพัฒนาได้ตระหนักและมีส่วนเข้าไป
ในการเจรจาต่อรองท่ีจะกำาหนดหลักต่างๆ ขึ้นมา
ด้วย เช่น การกำาหนด exhaustion of right ท่ีให้
สิทธิคนท่ีคิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีอายุ
จำากัด เช่น สิทธิบัตรมีอายุจำากัด 20 ปี แต่ประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้วบางประเทศจะดำาเนินการท่ีเรียกว่า 
evergreening โดยมีการต่ออายุเป็น 25 ปี 30 ปี 
ไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีโอกาสเจรจาต่อรอง หลักที่จะ
ทำาให้เกิดความมีเหตุมีผล ความเท่าเทียมได้ คือ 
exhaustion of right เพ่ือป้องกันมใิห้สทิธิตดิอยู่กับ
คนใดหรือประเทศใดเพียงประเทศเดียวตลอดไป 
รวมถึงการกำาหนดหลัก compulsory licensing 
และ benefit sharing ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า

ท้ังหมดแสดงถึงความผนัแปรของกฎหมายระหว่าง 
ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่หลักที่
ใช้ในองค์การระดับโลก หรือหลักความมีเหตุมีผล
ยังมอียู่ แต่ความมเีหตมุผีลน้ันจะต้องมกีฎระเบยีบ
ท่ีให้ความยืดหยุ่นท่ีทำาให้ประเทศกำาลังพัฒนา 
มีโอกาส มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาโดยไม่ยึดติดแต่กับ 
รปูแบบเดิมๆ ด้วย

หลักที่จะท�าให้เกิดความมีเหตุมีผล ความเท่าเทียมได้ คือ
exhaustion of right เพ่ือป้องกันมิให้สิทธิติดอยู่กับคนใด
หรือประเทศใดเพียงประเทศเดียวตลอดไป 
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→

นิยามของ “หลักนิติธรรม” มิได้เป็น
เรื่องที่ข้องเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หาก
ทว่าครอบคลุมชีวิตของเราทุกคน แต่
เหนือสิ่งอื่นใด คือเป็นปัจจัยส�าคัญใน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักนิติธรรม ประชาธิปไตย และหลัก
สิทธิมนษุยชน จงึเป็นสิง่จ�าเปน็อย่างยิง่
ที่ต้องค�านึงถึงเมื่อกล่าวถึงหลัก
นิติธรรม หลักนิติธรรมจึงเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ “การคุ้มครองอย่างเท่าเทียม 
ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส 

นายลุค สตีเฟน
ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ (United 
Nations : UN) ประจ�าประเทศไทย และผู้แทน
ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme : 
UNDP) ประจ�าประเทศไทย

การปกครองในรูปแบบน้ีมักนำาไปสู ่สังคมและ
การเมอืงท่ีมีความไม่เท่าเทียม สองมาตรฐาน และ
เกิดความแตกแยกในสังคม อีกท้ังยังจะสั่นคลอน
หลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน อันเป็น 
องค ์ประกอบสำาคัญท่ีจะทำาให ้หลักนิติธรรม
สมบูรณ์แบบอีกด้วย

ดังน้ัน จึงเป็นเรื่องสำาคัญในการทำาความเข้าใจ
ระหว่างความแตกต่างระหว่างหลักการปกครอง
โดยกฎหมาย (rule by law) และหลักนิติธรรม  
(rule of law) โดยเฉพาะการทำาความเข้าใจหลัก
นิติธรรมท่ีมีหลักสิทธิมนุษยชนและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบสำาคัญ   

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 วิทิต	 มันตาภรณ์	 ผู้
เชีย่วชาญอสิระแห่งองค์การสหประชาชาตใินเรือ่ง
การคุม้ครองจากความรนุแรงและการเลอืกปฏิบติั
ด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ 
กล่าวว่า หลักนิติธรรมเกิดขึ้นเมื่อหลายศตวรรษท่ี
แล้ว โดยอัลเบิร์ต เวนน์ ไดซี่ย์ นักเขียนนักปราชญ์
ด้านรฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัร เป็นผูค้ดิค้น
แนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม ได้ระบุถึงองค์ประกอบ
ย่อยของหลักนิติธรรมไว้ว่าประกอบด้วย 

1.	 กฎหมายต้องมีเพ่ือต่อต้านการทำาตามอำาเภอ
ใจของผู้มีอำานาจ 

2.	 ความเท่าเทียมกันของบุคคลทุกคนภายใต้
กฎหมายและต่อหน้าศาล 

3.	 การปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ซึ่งรวมถึง
หลกัประกันของผูถู้กกล่าวหาและอสิรภาพของ
ศาล หรือท่ีประชาชนมักเรียกว่ากระบวนการ 
ยุติธรรมที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม

การท่ีหลกันิตธิรรมไม่มคีำานิยามท่ีชดัเจน เป็นเพียง
แนวคิดกว้างๆ ก่อให้เกิดปัญหาที่เปิดช่องให้มีการ
ตีความคำาว่า หลักนิติธรรมอย่างหลากหลาย 
สามารถตคีวามได้ท้ังแบบบาง (Thin) และแบบหนา  

(Thick) โดยการตีความแบบบาง ครอบคลุมเพียง
แค่การมีศาลและระบบกฎหมายก็นับว่าเพียงพอ 
แล้ว เป็นแนวคิดท่ีนิยมใช้ในประเทศท่ีระบบ 
ไม่ค่อยมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าใดนัก การ
ตีความแบบหนา ครอบคลุมถึงกระบวนการศาล 
กฎหมาย และองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น หลัก
ประกันทางด้านสทิธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 
ความเท่ียงธรรมในการกระจายทรพัยากรให้กับคน
ยากจน (Equity) การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
ความเป็นประชาธิปไตย หลักความรับผิดชอบ 
(Accountability)

การตีความคำาว่าหลักนิติธรรมในปัจจุบันมีการ
พัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น เป็นการดำาเนินทางสาย
กลางท่ีค่อนไปทางการตคีวามแบบหนามากขึน้ โดย 

ศาสตราจารย์
กิตติคุณ 
วิทิต มันตากรณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
แห่งองค์การ
สหประชาชาติใน
เรื่องการคุ้มครอง
จากความรุนแรง
และการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งวิถี
ทางเพศและ
อัตลักษณ์ทางเพศ
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QUOTE→

นิยามของ “หลักนิติธรรม” มิได้เป็น
เรื่องที่ข้องเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หาก
ทว่าครอบคลุมชีวิตของเราทุกคน แต่
เหนือสิ่งอื่นใด คือเป็นปัจจัยส�าคัญใน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง 

หลักนิติธรรม ประชาธิปไตย และหลัก 

สิทธิมนษุยชน จงึเป็นสิง่จ�าเปน็อย่างยิง่ 

ที่ต้องค�านึงถึงเมื่อกล่าวถึงหลัก
นิติธรรม หลักนิติธรรมจึงเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ “การคุ้มครองอย่างเท่าเทียม 
ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส 

นายลุค สตีเฟน
ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ (United 
Nations : UN) ประจ�าประเทศไทย และผู้แทน
ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development Programme : 
UNDP) ประจ�าประเทศไทย

การปกครองในรูปแบบน้ีมักนำาไปสู ่สังคมและ
การเมอืงท่ีมคีวามไม่เท่าเทียม สองมาตรฐาน และ
เกิดความแตกแยกในสังคม อีกท้ังยังจะสั่นคลอน
หลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน อันเป็น 
องค ์ประกอบสำาคัญท่ีจะทำาให ้หลักนิติธรรม
สมบูรณ์แบบอีกด้วย

ดังน้ัน จึงเป็นเรื่องสำาคัญในการทำาความเข้าใจ
ระหว่างความแตกต่างระหว่างหลักการปกครอง
โดยกฎหมาย (rule by law) และหลักนิติธรรม  
(rule of law) โดยเฉพาะการทำาความเข้าใจหลัก
นิติธรรมท่ีมีหลักสิทธิมนุษยชนและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบสำาคัญ   

ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 วิทิต	 มันตาภรณ์	 ผู้
เชีย่วชาญอสิระแห่งองค์การสหประชาชาตใินเรือ่ง
การคุม้ครองจากความรนุแรงและการเลอืกปฏิบติั
ด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ 
กล่าวว่า หลักนิติธรรมเกิดขึ้นเมื่อหลายศตวรรษท่ี
แล้ว โดยอัลเบิร์ต เวนน์ ไดซี่ย์ นักเขียนนักปราชญ์
ด้านรฐัธรรมนูญของสหราชอาณาจกัร เป็นผูค้ดิค้น
แนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม ได้ระบุถึงองค์ประกอบ
ย่อยของหลักนิติธรรมไว้ว่าประกอบด้วย 

1.	 กฎหมายต้องมีเพ่ือต่อต้านการทำาตามอำาเภอ
ใจของผู้มีอำานาจ 

2.	 ความเท่าเทียมกันของบุคคลทุกคนภายใต้
กฎหมายและต่อหน้าศาล 

3.	 การปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ซึ่งรวมถึง
หลกัประกันของผูถู้กกล่าวหาและอสิรภาพของ
ศาล หรือท่ีประชาชนมักเรียกว่ากระบวนการ 
ยุติธรรมที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม

การท่ีหลกันิตธิรรมไม่มคีำานิยามท่ีชดัเจน เป็นเพียง
แนวคิดกว้างๆ ก่อให้เกิดปัญหาที่เปิดช่องให้มีการ
ตีความคำาว่า หลักนิติธรรมอย่างหลากหลาย 
สามารถตคีวามได้ท้ังแบบบาง (Thin) และแบบหนา  

(Thick) โดยการตีความแบบบาง ครอบคลุมเพียง
แค่การมีศาลและระบบกฎหมายก็นับว่าเพียงพอ 
แล้ว เป็นแนวคิดท่ีนิยมใช้ในประเทศท่ีระบบ 
ไม่ค่อยมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าใดนัก การ
ตีความแบบหนา ครอบคลุมถึงกระบวนการศาล 
กฎหมาย และองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น หลัก
ประกันทางด้านสทิธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล 
ความเท่ียงธรรมในการกระจายทรพัยากรให้กับคน
ยากจน (Equity) การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
ความเป็นประชาธิปไตย หลักความรับผิดชอบ 
(Accountability)

การตีความคำาว่าหลักนิติธรรมในปัจจุบันมีการ
พัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น เป็นการดำาเนินทางสาย
กลางท่ีค่อนไปทางการตคีวามแบบหนามากขึน้ โดย 

ศาสตราจารย์
กิตติคุณ 
วิทิต มันตากรณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
แห่งองค์การ
สหประชาชาติใน
เรื่องการคุ้มครอง
จากความรุนแรง
และการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งวิถี
ทางเพศและ
อัตลักษณ์ทางเพศ
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รายงานของ World Justice Project พ.ศ. 2559 
ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 64 ขณะที่
ประเทศเดนมาร์กอยู่ในอันดับท่ี 1 ประเทศ
เนปาลอยู่ในอันดับท่ี 63 ประเทศเปรูอยู่ใน
อันดับท่ี 65 และประเทศเวเนซุเอลาอยู่ใน
อันดับสุดท้าย เมื่อเทียบกับรายงานในปี พ.ศ. 
2558 ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 56 จะเห็น
ได้ว่าอันดับของประเทศไทยตกลงอย่างเห็น
ได้ชัด แม้รายงานของ WJP จะมิใช่รายงานที่
เป็นทางการ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงทัศนะของโลก
ที่มีต่อแต่ละประเทศ 

หลักนิติธรรมได้รับการบรรจุไว้ในเป้าหมายย่อย 
ท่ี 16.3 ของเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน SDGs  
เป้าหมายที ่16 และเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีเกีย่วโยง 
และจะส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายใหญ่ที่ 16 ได้ 
น่ันคอืการมสีงัคมทีส่นัติและมส่ีวนร่วมสำาหรบัการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม รวมถึง
มีสถาบันที่มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และ
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมนั่นเอง 

แม้ประเทศไทยจะท�าได้ดีในเป้าหมายย่อยท่ี 
16.9 ในการจดทะเบยีนการเกิดและรับรองสทิธิ
พลเมืองของประชาชน แต่การจะบรรลุตาม
เป้าหมายย่อยอื่นๆ ยังถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ประเทศไทยถือได้ว่าให้การสนับสนุนการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ในระดับท่ี 
น่าพึงพอใจ อันจะเห็นได้จากการท่ีประเทศไทย 
เข้าร่วมเป็นภาคแีละให้การรบัรองเกณฑ์ มาตรฐาน
และสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ 
สทิธิมนุษยชนต่างๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิ 
มนุษยชน (Universal Declaration of Human  
Rights : UDHR) กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)

ใน พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา สหประชาชาติซึ่งได้ 
ตรวจตราแนวทางการปฏิบัติและการดำาเนินการ
ของประเทศไทยเป็นครั้งท่ี 2 ตาม ICCPR ได้ตั้ง 
ข้อสังเกตเก่ียวกับการดำาเนินการของประเทศไทย
ไว้หลายข้อ เช่น กฎเกณฑ์และขอบเขตในการจำากัด
สิทธิเสรีภาพทางการเมือง โดยเฉพาะเสรีภาพใน 
การแสดงออกและการรวมกลุ่มอย่างสันติ การใช้
อำานาจฉกุเฉนิโดยรฐั การพิจารณาคดขีองพลเรอืน
โดยศาลทหาร คุณภาพของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และการระบถึุงหลกันิตธิรรมในรฐัธรรมนูญ 
ในสาระสำาคัญ 

ได้รับอิทธิพลมาจากการแถลงของสหประชาชาต ิ
ในเรือ่งหลกันิติธรรม โดยเฉพาะจากมตขิองสมชัชา
ใหญ่สหประชาชาติในปี พ.ศ. 2555 [Declaration 
of the High-level Meeting of the General  
Assembly on the Rule of Law at the National 
and International Levels : Resolution (A/RES/ 
67/1)] ซึ่งนิยามคำาว่า	 “หลักนิติธรรมอย่าง
ครอบคลมุ”	ขึน้ ท้ังในระดบัรฐัและระหว่างประเทศ 
ระบใุห้การกระทำาของรฐัต้องเป็นไปอย่างชอบธรรม
และเป็นธรรม พร้อมระบุให้บุคคลและสถาบัน ทั้ง
ภาคเอกชนและภาคมหาชน รวมถึงรฐั ต้องมคีวาม
รบัผดิชอบต่อกฎหมายท่ียุตธิรรมเท่ียงธรรม อนัจะ
นำาไปสูก่ารไม่เลอืกปฏิบตัแิละการปกป้องคุม้ครอง
ทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 

มตขิองสมชัชาสหประชาชาตคิำานึงถึงหลกันิตธิรรม
ในบริบทท่ีกว้างขึ้น โดยครอบคลุมถึงการไม่เลือก
ปฏิบัติ การปกป้องคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน ความรับผิดชอบของผู้มีอำานาจ (Account- 
ability) การเข้าถึงความยุติธรรม (Access to  
justice) ท้ังในกระแสหลกัและกระแสรอง อสิรภาพ
และความโปร่งใสของศาล สทิธิของผูห้ญิงและเดก็ 
การต่อต้านการก่อการร้าย (Anti-terrorism) และ
การปฏิรปูท้ังในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือนำา 
ไปสูส่ถาบนัท่ีมคีวามรบัผดิชอบและมปีระสทิธิภาพ 
รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ประเด็นเหล่านี้

ไทย : สถานะและการคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐาน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ	วิทิต	มันตาภรณ์	กล่าว
ด้วยว่า ปัจจุบันมีโครงการหรือองค์กรระดับโลก
หลายองค์กรมุง่วัดระดบัหลกันิตธิรรมของโลกและ
ของประเทศต่างๆ โดยใช้ชดุตวัชีวั้ดท่ีองค์กรกำาหนด 
ขึ้นมา เช่น The Rule of Law Index ของ World 
Justice Project (WJP) ซึ่งกำาหนดตัวแปรที่ใช้ใน

การพิจารณาระดบัของหลกันิตธิรรมขึน้มา 8 ตัวแปร  
คือ การจำากัดการใช้อำานาจของรัฐ (Constraints 
on Government Powers) การลดหรือขจัดการ
คอร์รัปชัน (Absence of Corruption) รัฐบาลท่ี
โปร่งใส (Open Government) การปกป้องคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพพื้นฐาน (Fundamental Rights) 
ความเรยีบร้อยและความมัน่คงของประเทศ (Order  
and Security) การบงัคบัใช้กฎหมาย (Regulatory 
Enforcement) กระบวนการทางแพ่ง (Civil Justice) 
กระบวนการทางอาญา (Criminal Justice)

8 ตัวแปรที่ใช้ในการ
พิจารณาระดับของ

หลักนิติธรรม
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ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 64 ขณะที่
ประเทศเดนมาร์กอยู่ในอันดับท่ี 1 ประเทศ
เนปาลอยู่ในอันดับท่ี 63 ประเทศเปรูอยู่ใน
อันดับท่ี 65 และประเทศเวเนซุเอลาอยู่ใน
อันดับสุดท้าย เมื่อเทียบกับรายงานในปี พ.ศ. 
2558 ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 56 จะเห็น
ได้ว่าอันดับของประเทศไทยตกลงอย่างเห็น 

ได้ชัด แม้รายงานของ WJP จะมิใช่รายงานที่
เป็นทางการ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงทัศนะของโลก
ที่มีต่อแต่ละประเทศ 

หลักนิติธรรมได้รับการบรรจุไว้ในเป้าหมายย่อย 
ท่ี 16.3 ของเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน SDGs  
เป้าหมายที ่16 และเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีเกีย่วโยง 
และจะส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายใหญ่ที่ 16 ได้ 
น่ันคอืการมสีงัคมทีส่นัติและมส่ีวนร่วมสำาหรบัการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม รวมถึง
มีสถาบันที่มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และ
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมนั่นเอง 

แม้ประเทศไทยจะท�าได้ดีในเป้าหมายย่อยท่ี 
16.9 ในการจดทะเบยีนการเกิดและรับรองสทิธิ
พลเมืองของประชาชน แต่การจะบรรลุตาม
เป้าหมายย่อยอื่นๆ ยังถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ประเทศไทยถือได้ว่าให้การสนับสนุนการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ในระดับท่ี 
น่าพึงพอใจ อันจะเห็นได้จากการท่ีประเทศไทย 
เข้าร่วมเป็นภาคแีละให้การรบัรองเกณฑ์ มาตรฐาน
และสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ 
สทิธิมนุษยชนต่างๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิ 
มนุษยชน (Universal Declaration of Human  
Rights : UDHR) กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)

ใน พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา สหประชาชาติซึ่งได้ 
ตรวจตราแนวทางการปฏิบัติและการดำาเนินการ
ของประเทศไทยเป็นครั้งท่ี 2 ตาม ICCPR ได้ตั้ง 
ข้อสังเกตเก่ียวกับการดำาเนินการของประเทศไทย
ไว้หลายข้อ เช่น กฎเกณฑ์และขอบเขตในการจำากัด
สิทธิเสรีภาพทางการเมือง โดยเฉพาะเสรีภาพใน 
การแสดงออกและการรวมกลุ่มอย่างสันติ การใช้
อำานาจฉกุเฉนิโดยรฐั การพิจารณาคดขีองพลเรอืน
โดยศาลทหาร คุณภาพของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และการระบถึุงหลกันิตธิรรมในรฐัธรรมนูญ 
ในสาระสำาคัญ 

ได้รับอิทธิพลมาจากการแถลงของสหประชาชาต ิ
ในเรือ่งหลกันิติธรรม โดยเฉพาะจากมตขิองสมชัชา
ใหญ่สหประชาชาติในปี พ.ศ. 2555 [Declaration 
of the High-level Meeting of the General  
Assembly on the Rule of Law at the National 
and International Levels : Resolution (A/RES/ 
67/1)] ซึ่งนิยามคำาว่า	 “หลักนิติธรรมอย่าง
ครอบคลมุ”	ขึน้ ท้ังในระดบัรฐัและระหว่างประเทศ 
ระบใุห้การกระทำาของรฐัต้องเป็นไปอย่างชอบธรรม
และเป็นธรรม พร้อมระบุให้บุคคลและสถาบัน ทั้ง
ภาคเอกชนและภาคมหาชน รวมถึงรฐั ต้องมคีวาม
รบัผดิชอบต่อกฎหมายท่ียุตธิรรมเท่ียงธรรม อนัจะ
นำาไปสูก่ารไม่เลอืกปฏิบตัแิละการปกป้องคุม้ครอง
ทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 

มตขิองสมชัชาสหประชาชาตคิำานึงถึงหลกันิตธิรรม
ในบริบทท่ีกว้างขึ้น โดยครอบคลุมถึงการไม่เลือก
ปฏิบัติ การปกป้องคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน ความรับผิดชอบของผู้มีอำานาจ (Account- 
ability) การเข้าถึงความยุติธรรม (Access to  
justice) ท้ังในกระแสหลกัและกระแสรอง อสิรภาพ
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การปฏิรปูท้ังในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือนำา 
ไปสูส่ถาบนัท่ีมคีวามรบัผดิชอบและมปีระสทิธิภาพ 
รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ประเด็นเหล่านี้

ไทย : สถานะและการคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐาน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ	วิทิต	มันตาภรณ์	กล่าว
ด้วยว่า ปัจจุบันมีโครงการหรือองค์กรระดับโลก
หลายองค์กรมุง่วัดระดบัหลกันิตธิรรมของโลกและ
ของประเทศต่างๆ โดยใช้ชดุตวัชีวั้ดท่ีองค์กรกำาหนด 
ขึ้นมา เช่น The Rule of Law Index ของ World 
Justice Project (WJP) ซึ่งกำาหนดตัวแปรที่ใช้ใน

การพิจารณาระดบัของหลกันิตธิรรมขึน้มา 8 ตัวแปร  
คือ การจำากัดการใช้อำานาจของรัฐ (Constraints 
on Government Powers) การลดหรือขจัดการ
คอร์รัปชัน (Absence of Corruption) รัฐบาลท่ี
โปร่งใส (Open Government) การปกป้องคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพพื้นฐาน (Fundamental Rights) 
ความเรยีบร้อยและความมัน่คงของประเทศ (Order  
and Security) การบงัคบัใช้กฎหมาย (Regulatory 
Enforcement) กระบวนการทางแพ่ง (Civil Justice) 
กระบวนการทางอาญา (Criminal Justice)

8 ตัวแปรที่ใช้ในการ
พิจารณาระดับของ

หลักนิติธรรม
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หลักนิติธรรมกับการพัฒนา
ชุมชนไทย
หลักนิติธรรมและความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ส�าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ ที่ต้องมองการอ�านวย
ความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ควบคู่กันทั้งสิทธิ หน้าที่
และอ�านาจ โดยกฎหมายจะต้องมีชดัเจน เพ่ือให้
องคก์รต่างๆ ได้เข้าใจถึงหน้าที่ของตน ในการ
พัฒนาจะได้เกดิเปน็กลไกการประสานงานท่ีมีความ
สอดคลอ้งกนั มากกว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าใครมีสิทธิ
ท�าอะไรและใครผิดใครถูก

สิทธิและหน้าที่ต้องชัดเจน
ในแง่การพัฒนา กฎหมาย และความยุติธรรม  
การอำานวยความยุติธรรมเป็นส่วนท่ีสำาคัญท่ีสุด 
โดย ดร.รอยล	 จิตรดอน	 ผู้อ�านวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�า้และการเกษตร	(สสนก.)	 
ได้ยกตวัอย่างจากประสบการณ์การทำางานในส่วน 
“หน่วยงานหลักของการบริหารจัดการน�้า”	 ที่มี
อยู่กว่า 34 หน่วยงาน ที่ต้องอาศัยกฎหมายในการ
กำาหนดหน้าท่ีในการบรหิารจดัการนำา้ ให้หน่วยงาน
เหล่าน้ีสามารถทำางานด้วยกันได้ เพ่ือให้การทำางาน
และการอำานวยความสะดวกในเรือ่งนำา้ การอำานวย
ความยุติธรรมให้แก่สังคมเป็นไปอย่างราบรื่น 

ท้ังน้ี รฐัธรรมนูญ ฉบบัท่ี 20 ของราชอาณาจกัรไทย 
กำาหนดไว้ในมาตรา 3 ให้รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล 
องค์กรอสิระและหน่วยงานของรฐัต้องปฏิบตัหิน้าท่ี
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลัก
นิติธรรม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐาน และสนธิสญัญา 
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และ
เพ่ือให้บรรลหุลกันิตธิรรมประเทศไทยควรมแีนวทาง 
การปฏิบัติดังนี้

•	 การตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจรฐั	(Checks	 
and	Balances)	
- ระบบของรฐัในการคุม้ครองปกป้องประชาชน 

ต้องเป็นระบบของประชาชน มกีารเลอืกตัง้ท่ี
ยุติธรรมและเป็นธรรมในทุกระดับ 

- มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจระหว่าง
ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนิตบิญัญัต ิและฝ่ายตุลาการ 

- ฝ่ายตลุาการต้องมอีสิรภาพในการดำาเนินงาน 
- ฝ่ายประชาสังคมและสื่อมีส่วนร่วมและมี

พ้ืนท่ีในการแสดงออก โดยเฉพาะการช่วยเหลอื 
และการคุ้มครองความมั่นคงภายใต้หลัก
นิติธรรมระหว่างประเทศท่ีส่งผลถึงระดับ
ประเทศ

•	 การเข้าถึงความยุติธรรมและการเข้าถึง
บริการอย่างทั่วถึง	(Access	to	Justice	and	
Accessibility)	ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหามิ
ให้เป็นไปตามคำากล่าวที่ว่า “Justice delayed 
is justice denied.” คือ กระบวนการยุติธรรม
ทีล่่าช้าคอืการไม่ให้ความยตุธิรรม โดยต้องจัด 
ให้มีกระบวนการและกลไกการเข้าถึงความ
ยุตธิรรมท่ีหลากหลาย เช่น มศีาลท่ีหลากหลาย 
มกีลไกผูต้รวจการและคณะกรรมการคุม้ครอง
สทิธิ รวมถึงการปกป้องคุม้ครองและการเยียวยา 
บุคคลด้วย

•	 ความรับผิดชอบในทุกระดับ	 (Account- 
ability)	โดยครอบคลุมถึงการป้องกันและขจัด
ปัญหาการคอร์รัปชัน การเยียวยาผู้เสียหาย 
การป้องกันมใิห้เกิดปัญหาผูก้ระทำาผดิลอยนวล 
โดยครอบคลมุท้ังกฎเกณฑ์และกฎหมายภายใน 
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน

•	 การป้องกันหรือขจัดสุญญากาศในการ
ปกป้องคุ้มครองมนุษย์	 (No	 Protection	
Vacuum) คอื การปกป้องคุม้ครองสทิธิเสรภีาพ
ขั้นพ้ืนฐาน ต้องเอื้อให้ท้ังพลเมืองไทยและ
พลเมอืงต่างประเทศ ซึง่เป็นหลกัสทิธิมนุษยชน
พ้ืนฐานในการไม่เลือกปฏิบัติ และหากการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในประเทศไม่ได้
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ก็ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรอืหน่วยงานอืน่ๆ ย่ืนมือเข้ามาช่วย
เหลอืได้ด้วย นอกจากน้ียังต้องมีมาตรการขจดั
ความยากจนและการส่งเสรมิความเท่าเทียมท่ี
ครอบคลุม

ประเทศไทยถือได้ว่าให้การสนับสนุน
การปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐาน ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
อันจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทย 

เข้าร่วมเป็นภาคีและให้การรับรอง
เกณฑ์ มาตรฐาน และสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 

สิทธิมนุษยชนต่างๆ เช่น ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

114 TIJ Journal สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



หลักนิติธรรมกับการพัฒนา
ชุมชนไทย
หลักนิติธรรมและความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

ต่อการพัฒนาประเทศ ที่ต้องมองการอ�านวย 

ความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ควบคู่กันทั้งสิทธิ หน้าที่
และอ�านาจ โดยกฎหมายจะต้องมีชดัเจน เพ่ือให้
องคก์รต่างๆ ได้เข้าใจถึงหน้าที่ของตน ในการ
พัฒนาจะได้เกดิเปน็กลไกการประสานงานท่ีมีความ
สอดคลอ้งกนั มากกว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าใครมีสิทธ ิ
ท�าอะไรและใครผิดใครถูก

สิทธิและหน้าที่ต้องชัดเจน
ในแง่การพัฒนา กฎหมาย และความยุติธรรม  
การอำานวยความยุติธรรมเป็นส่วนท่ีสำาคัญท่ีสุด 
โดย ดร.รอยล	 จิตรดอน	 ผู้อ�านวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�า้และการเกษตร	(สสนก.)	 
ได้ยกตวัอย่างจากประสบการณ์การทำางานในส่วน 
“หน่วยงานหลักของการบริหารจัดการน�้า”	 ที่มี
อยู่กว่า 34 หน่วยงาน ที่ต้องอาศัยกฎหมายในการ
กำาหนดหน้าท่ีในการบรหิารจดัการนำา้ ให้หน่วยงาน
เหล่าน้ีสามารถทำางานด้วยกันได้ เพ่ือให้การทำางาน
และการอำานวยความสะดวกในเรือ่งนำา้ การอำานวย
ความยุติธรรมให้แก่สังคมเป็นไปอย่างราบรื่น 

ท้ังน้ี รฐัธรรมนูญ ฉบบัท่ี 20 ของราชอาณาจกัรไทย 
กำาหนดไว้ในมาตรา 3 ให้รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล 
องค์กรอสิระและหน่วยงานของรฐัต้องปฏิบตัหิน้าท่ี
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลัก
นิติธรรม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐาน และสนธิสญัญา 
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และ
เพ่ือให้บรรลหุลกันิตธิรรมประเทศไทยควรมแีนวทาง 
การปฏิบัติดังนี้

•	 การตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจรฐั	(Checks	
and	Balances)	
- ระบบของรฐัในการคุม้ครองปกป้องประชาชน 

ต้องเป็นระบบของประชาชน มกีารเลอืกตัง้ท่ี
ยุติธรรมและเป็นธรรมในทุกระดับ 

- มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจระหว่าง
ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนิตบิญัญัต ิและฝ่ายตุลาการ 

- ฝ่ายตลุาการต้องมอีสิรภาพในการดำาเนินงาน 
- ฝ่ายประชาสังคมและสื่อมีส่วนร่วมและมี

พ้ืนท่ีในการแสดงออก โดยเฉพาะการช่วยเหลอื 
และการคุ้มครองความมั่นคงภายใต้หลัก
นิติธรรมระหว่างประเทศท่ีส่งผลถึงระดับ
ประเทศ

•	 การเข้าถึงความยุติธรรมและการเข้าถึง
บริการอย่างทั่วถึง	(Access	to	Justice	and	
Accessibility)	ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหามิ
ให้เป็นไปตามคำากล่าวที่ว่า “Justice delayed 
is justice denied.” คือ กระบวนการยุติธรรม
ทีล่่าช้าคอืการไม่ให้ความยตุธิรรม โดยต้องจัด 
ให้มีกระบวนการและกลไกการเข้าถึงความ
ยุตธิรรมท่ีหลากหลาย เช่น มศีาลท่ีหลากหลาย 
มกีลไกผูต้รวจการและคณะกรรมการคุม้ครอง
สทิธิ รวมถึงการปกป้องคุม้ครองและการเยียวยา 
บุคคลด้วย

•	 ความรับผิดชอบในทุกระดับ	 (Account-
ability)	โดยครอบคลุมถึงการป้องกันและขจัด
ปัญหาการคอร์รัปชัน การเยียวยาผู้เสียหาย 
การป้องกันมใิห้เกิดปัญหาผูก้ระทำาผดิลอยนวล 
โดยครอบคลมุท้ังกฎเกณฑ์และกฎหมายภายใน 
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน

•	 การป้องกันหรือขจัดสุญญากาศในการ
ปกป้องคุ้มครองมนุษย์	 (No	 Protection	
Vacuum) คอื การปกป้องคุม้ครองสทิธิเสรภีาพ
ขั้นพ้ืนฐาน ต้องเอื้อให้ท้ังพลเมืองไทยและ
พลเมอืงต่างประเทศ ซึง่เป็นหลกัสทิธิมนุษยชน
พ้ืนฐานในการไม่เลือกปฏิบัติ และหากการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในประเทศไม่ได้
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ก็ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรอืหน่วยงานอืน่ๆ ย่ืนมือเข้ามาช่วย
เหลอืได้ด้วย นอกจากน้ียังต้องมีมาตรการขจดั
ความยากจนและการส่งเสรมิความเท่าเทียมท่ี
ครอบคลุม

ประเทศไทยถือได้ว่าให้การสนับสนุน
การปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐาน ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
อันจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทย
เข้าร่วมเป็นภาคีและให้การรับรอง
เกณฑ์ มาตรฐาน และสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนต่างๆ เช่น ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
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...กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษา
ความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรจะ
ถือว่ามีความส�าคัญยิ่งไปกว่าความ
ยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความ
ยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือ
กฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ใดๆ โดยค�านึงถึงแต่ความถูกผิดตาม
กฎหมายเท่านั้นดูจะไม่เป็นการเพียงพอ 
จ�าต้องค�านึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็น
จุดประสงค์ด้วยเสมอ การใช้กฎหมาย
จงึจะมคีวามหมายและไดผ้ลทีค่วรจะได.้...

→

พระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรนักศึกษาของส�านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 7 สิงหาคม 2515

หากให้ความสำาคัญแก่กฎหมายในส่วนท่ีกำาหนด
หน้าท่ีของทุกฝ่ายก็จะทำาให้เกิดการจัดสรรการ
บรหิาร การให้บรกิารนำา้ และหากจะมุง่ท่ีการบรหิาร 
จัดการอุปสงค์ (Demand Management) ต้องให้
บริการนำ้าอย่างครอบคลุม ท้ังภาคการเกษตร 
อตุสาหกรรม การท่องเท่ียว การอปุโภคบรโิภค ต้อง
ยึดอำานวยความยุติธรรม ให้ชีวิตประจำาวันของ 
ทุกคนได้ดำาเนินต่อไป และเมื่อเกิดการขัดแย้ง 
ละเมดิ เสยีหาย หรอืมปีระเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับอำานาจ 
และสิทธิ ต้องมีศาลและกระทรวงการยุติธรรม 
มาช่วยตัดสินประนีประนอมยอมความ ซึ่งเป็น 
เรื่องของการให้ความยุติธรรม 

ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมสร้างนำ้าเสีย เกษตรกร 
ใช้สารเคมจีนเกิดปัญหานำา้เน่าเสยี การบำาบดันำา้เสยี 
คืนกลับ การชดเชยความเสียหาย ท้ังสามส่วนน้ี 
หากไม่สามารถอำานวยความยุตธิรรมได้ดตีัง้แต่ต้น 

ภาระจะมาตกอยู่ท่ีส่วนการให้และการคืนความ
ยุติธรรม ซึ่งสำาหรับสังคมท่ีกำาลังกระจายอำานาจสู่
ท้องถ่ินเฉกเช่นประเทศไทยน้ัน ต้องให้นำา้หนักและ
ความสำาคัญท่ีการอำานวยความยุติธรรม ในส่วน
หน้าที่ของแต่ละคน แต่ละองค์กรมากที่สุด 

แม้รฐัธรรมนูญจะพยายามยึดโยงคำาว่าสทิธิ หน้าท่ี 
และอำานาจ แต่ในรายละเอยีดและตวับทกฎหมาย 
ยังมุง่ความสำาคญัไปท่ีสทิธิเสรภีาพและอำานาจเป็น
หลกั มากกว่าการพิจารณาถึงหน้าท่ีการจดัการกับ
ทรัพยากรนำ้า ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว รัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และประชาชน ย่อมมีหน้าท่ีร่วมกัน 
ในการพัฒนาปกป้องคุณภาพนำ้า ร่วมจัดสรรและ
บริหาร เพื่อให้มีนำ้าพอใช้และกักเก็บ 

ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ยอยู่ท่ี 1,463 
มิลลิเมตร ซึ่งถือได้ว่าเหลือเฟือ เมื่อเทียบกับ

ดร.รอยล จิตรดอน 
ผูอ้�านวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากร 
น�้าและการเกษตร 
(สสนก.)
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...กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษา
ความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรจะ
ถือว่ามีความส�าคัญยิ่งไปกว่าความ
ยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความ
ยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือ
กฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
ใดๆ โดยค�านึงถึงแต่ความถูกผิดตาม
กฎหมายเท่านั้นดูจะไม่เป็นการเพียงพอ 
จ�าต้องค�านึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็น
จุดประสงค์ด้วยเสมอ การใช้กฎหมาย
จงึจะมคีวามหมายและไดผ้ลทีค่วรจะได.้...

QUOTE→

พระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรนักศึกษาของส�านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 7 สิงหาคม 2515

หากให้ความสำาคัญแก่กฎหมายในส่วนท่ีกำาหนด
หน้าท่ีของทุกฝ่ายก็จะทำาให้เกิดการจัดสรรการ
บรหิาร การให้บรกิารนำา้ และหากจะมุง่ท่ีการบรหิาร 
จัดการอุปสงค์ (Demand Management) ต้องให้
บริการนำ้าอย่างครอบคลุม ท้ังภาคการเกษตร 
อตุสาหกรรม การท่องเท่ียว การอปุโภคบรโิภค ต้อง
ยึดอำานวยความยุติธรรม ให้ชีวิตประจำาวันของ 
ทุกคนได้ดำาเนินต่อไป และเมื่อเกิดการขัดแย้ง 
ละเมดิ เสยีหาย หรอืมปีระเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับอำานาจ 
และสิทธิ ต้องมีศาลและกระทรวงการยุติธรรม 
มาช่วยตัดสินประนีประนอมยอมความ ซึ่งเป็น 
เรื่องของการให้ความยุติธรรม 

ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมสร้างนำ้าเสีย เกษตรกร 
ใช้สารเคมจีนเกิดปัญหานำา้เน่าเสยี การบำาบดันำา้เสยี 
คืนกลับ การชดเชยความเสียหาย ท้ังสามส่วนน้ี 
หากไม่สามารถอำานวยความยุตธิรรมได้ดตีัง้แต่ต้น 

ภาระจะมาตกอยู่ท่ีส่วนการให้และการคืนความ
ยุติธรรม ซึ่งสำาหรับสังคมท่ีกำาลังกระจายอำานาจสู่
ท้องถ่ินเฉกเช่นประเทศไทยน้ัน ต้องให้นำา้หนักและ
ความสำาคัญท่ีการอำานวยความยุติธรรม ในส่วน
หน้าที่ของแต่ละคน แต่ละองค์กรมากที่สุด 

แม้รฐัธรรมนูญจะพยายามยึดโยงคำาว่าสทิธิ หน้าท่ี 
และอำานาจ แต่ในรายละเอยีดและตวับทกฎหมาย 
ยังมุง่ความสำาคญัไปท่ีสทิธิเสรภีาพและอำานาจเป็น
หลกั มากกว่าการพิจารณาถึงหน้าท่ีการจดัการกับ
ทรัพยากรนำ้า ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว รัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และประชาชน ย่อมมีหน้าท่ีร่วมกัน 
ในการพัฒนาปกป้องคุณภาพนำ้า ร่วมจัดสรรและ
บริหาร เพื่อให้มีนำ้าพอใช้และกักเก็บ 

ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ยอยู่ท่ี 1,463 
มิลลิเมตร ซึ่งถือได้ว่าเหลือเฟือ เมื่อเทียบกับ

ดร.รอยล จิตรดอน 
ผูอ้�านวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากร
น�้าและการเกษตร 
(สสนก.)
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กฎหมายต้องไม่ซับซ้อน
สิ่งสำาคัญที่สุดในสภาพปัจจุบันที่ต้องคำานึงถึง  
คอื บรบิทของสงัคมและประเทศท่ีเปลีย่นแปลงไป 
แม้ปัจจุบันจำานวนประชากรไทยยังอยู่ท่ีประมาณ 
67 ล้านคน ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก แต่ด้วย
ผลจากการขยายการผลิต ขยายภาคอุตสาหกรรม 
ขยายตัวเมือง รวมถึงการท่ีมีนักท่องเท่ียวปีละ
สามสิบกว่าล้านคน จึงทำาให้อัตราการใช้นำ้าใน 
บางวันบางช่วงเพิ่มขึ้นอีกกว่า 35% 

หน่วยงานบรหิารจดัการนำา้เองก็มคีวามเปลีย่นแปลง 
มาตลอดนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละระยะ
ของการพัฒนามีการใช้หลักความยุติธรรม การ
อำานวยความยุตธิรรมท่ีแตกต่างกัน แต่ก็สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมและประเทศในแต่ละยุค 

→

ปริมาณฝนเฉลีย่ของท้ังโลกท่ี 1,000 มิลลเิมตร 
และของเยอรมนี ซึง่มีปรมิาณน�า้ฝนเฉลีย่เพยีง 
700 มิลลิเมตร แต่กลับมีน�้าเหลือใช้ ขณะท่ี
ประเทศไทยประสบกับภาวะน�้าท่วมและน�้า
แล้งอยู่เสมอ ดังนั้นหากให้ความสนใจเฉพาะ
อ�านาจกับสิทธิ ก็ไม่มีทางท่ีจะสามารถแก้
ปัญหาน�้าท่วมกับน�้าแล้งได้ 

คำาว่า “สิทธิ” หลังจากทำา “หน้าที่” แล้วจะสะท้อน
ถึงคำาว่า “พลเมือง” ว่าความเป็นพลเมืองคือ
ประชาชนที่ทำาหน้าที่ หากทำาหน้าที่แล้วก็จะได้รับ
สิทธิในการใช้และกักเก็บนำ้าอย่างเหมาะสมและ 
ไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของคนอื่น โยงไปถึงสิทธิ
ของบคุคลและชมุชนในการเข้าไปมส่ีวนร่วมในการ
ให้การศึกษา พัฒนารักษา และบริหารจัดการนำ้า
ในพ้ืนท่ีของตนเอง มีสิทธิรับข้อมูลและพิจารณา
โครงการของรัฐท่ีส่งผลกระทบต่อตน และมีสิทธิ
ร้องทุกข์ ฟ้องคดีเมื่อสิทธิของชุมชนถูกละเมิด  
มีสิทธิในการอนุรักษ์ฟื ้นฟูจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับนำ้าได้ 

การปกครองของไทยในอดีต ในยุคสุโขทัยซึ่งม ี
สังคมขนาดเล็กไม่ซับซ้อน ใช้หลักพ่อปกครองลูก 
เหมือนหลักกฎหมายครอบครัวท่ีเน้นหน้าท่ี เน้น
ความสัมพันธ์ ต่อมาเมื่อผ่านมาถึงยุคอยุธยาและ
รตันโกสนิทร์ สงัคมขยายตวัมคีวามซบัซ้อนมขีนาด
ใหญ่ข้ึน การบริหารประเทศเป็นแบบรวมศูนย์  
จึงไปอิงอำานาจมากขึ้น ต่างกับสุโขทัยท่ีอิงหน้าท่ี 
จนเข้าสู่สมัยใหม่ท่ีสังคมขนาดใหญ่ขึ้น มีความ 
ซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องอาศัยการกระจายอำานาจ
เข้าสู่ท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อให้มีความครอบคลุม 

การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นจะประสบความ
ส�าเร็จได้	 ต้องค�านึงถึงหน้าท่ีของแต่ละคน	
แต่ละหน่วยงานเป็นส�าคัญ เฉกเช่นการทำางาน
ของหน่วยงานบริหารจัดการนำ้า ท่ีจะต้องทำางาน
ร่วมกัน 34 หน่วยงาน รวมถึงองค์การบริหารส่วน

ค�าว่า “สิทธิ” หลังจากท�า “หน้าที่” 
แล้วจะสะท้อนถึงค�าว่า “พลเมือง” 
ว่าความเป็นพลเมืองคือประชาชนที่
ท�าหน้าที่ หากท�าหน้าที่แล้วก็จะได้รับ
สิทธิในการใช้และกักเก็บน�า้อย่าง
เหมาะสมและไม่เป็นการลิดรอนสิทธิ
ของคนอื่น โยงไปถึงสิทธิของบุคคล
และชุมชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การให้การศึกษา พัฒนารักษา และ
บริหารจัดการน�า้ในพ้ืนที่ของตนเอง

จงัหวัด (อบจ.) อกี 76 แห่ง และองค์การบรหิารส่วน
ตำาบล (อบต.) อีกกว่า 7,000 หน่วย หากให้ความ
ส�าคัญกับอ�านาจและสิทธิเป็นหลักย่อมไม่
สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสทิธิภาพ	
แต่ต้องให้ความส�าคัญกับหน้าท่ีเป็นหลกั	จงึจะ
สามารถอ�านวยความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่	

หากครัง้ใดท่ีกฎหมายมคีวามชดัเจนในเรือ่งหน้าท่ี 
และมีการบังคับใช้กฎหมายท่ีดี ประเทศไทยจะมี
นำ้าเพียงพอสำาหรับทุกคน แต่หากครั้งใดขาด
กฎหมายท่ีชัดเจนหรือการบังคับใช้กฎหมายไม่ด ี
ก็พบเจอกับปัญหาภัยแล้งหรือนำ้าท่วม
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กฎหมายต้องไม่ซับซ้อน
สิ่งสำาคัญที่สุดในสภาพปัจจุบันที่ต้องคำานึงถึง  
คอื บรบิทของสงัคมและประเทศท่ีเปลีย่นแปลงไป 
แม้ปัจจุบันจำานวนประชากรไทยยังอยู่ท่ีประมาณ 
67 ล้านคน ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก แต่ด้วย
ผลจากการขยายการผลิต ขยายภาคอุตสาหกรรม 
ขยายตัวเมือง รวมถึงการท่ีมีนักท่องเท่ียวปีละ
สามสิบกว่าล้านคน จึงทำาให้อัตราการใช้นำ้าใน 
บางวันบางช่วงเพิ่มขึ้นอีกกว่า 35% 

หน่วยงานบรหิารจดัการนำา้เองก็มคีวามเปลีย่นแปลง 
มาตลอดนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละระยะ
ของการพัฒนามีการใช้หลักความยุติธรรม การ
อำานวยความยุตธิรรมท่ีแตกต่างกัน แต่ก็สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมและประเทศในแต่ละยุค 

BRIEFING→

ปริมาณฝนเฉลีย่ของท้ังโลกท่ี 1,000 มิลลเิมตร 
และของเยอรมนี ซึง่มีปรมิาณน�า้ฝนเฉลีย่เพยีง 
700 มิลลิเมตร แต่กลับมีน�้าเหลือใช้ ขณะท่ี
ประเทศไทยประสบกับภาวะน�้าท่วมและน�้า
แล้งอยู่เสมอ ดังนั้นหากให้ความสนใจเฉพาะ
อ�านาจกับสิทธิ ก็ไม่มีทางท่ีจะสามารถแก้
ปัญหาน�้าท่วมกับน�้าแล้งได้ 

คำาว่า “สิทธิ” หลังจากทำา “หน้าที่” แล้วจะสะท้อน
ถึงคำาว่า “พลเมือง” ว่าความเป็นพลเมืองคือ
ประชาชนที่ทำาหน้าที่ หากทำาหน้าที่แล้วก็จะได้รับ
สิทธิในการใช้และกักเก็บนำ้าอย่างเหมาะสมและ 
ไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของคนอื่น โยงไปถึงสิทธิ
ของบคุคลและชมุชนในการเข้าไปมส่ีวนร่วมในการ
ให้การศึกษา พัฒนารักษา และบริหารจัดการนำ้า
ในพ้ืนท่ีของตนเอง มีสิทธิรับข้อมูลและพิจารณา
โครงการของรัฐท่ีส่งผลกระทบต่อตน และมีสิทธิ
ร้องทุกข์ ฟ้องคดีเมื่อสิทธิของชุมชนถูกละเมิด  
มีสิทธิในการอนุรักษ์ฟื ้นฟูจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับนำ้าได้ 

การปกครองของไทยในอดีต ในยุคสุโขทัยซึ่งม ี
สังคมขนาดเล็กไม่ซับซ้อน ใช้หลักพ่อปกครองลูก 
เหมือนหลักกฎหมายครอบครัวท่ีเน้นหน้าท่ี เน้น
ความสัมพันธ์ ต่อมาเมื่อผ่านมาถึงยุคอยุธยาและ
รตันโกสนิทร์ สงัคมขยายตวัมคีวามซบัซ้อนมขีนาด
ใหญ่ข้ึน การบริหารประเทศเป็นแบบรวมศูนย์  
จึงไปอิงอำานาจมากขึ้น ต่างกับสุโขทัยท่ีอิงหน้าท่ี 
จนเข้าสู่สมัยใหม่ท่ีสังคมขนาดใหญ่ขึ้น มีความ 
ซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องอาศัยการกระจายอำานาจ
เข้าสู่ท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อให้มีความครอบคลุม 

การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นจะประสบความ
ส�าเร็จได้	 ต้องค�านึงถึงหน้าท่ีของแต่ละคน	
แต่ละหน่วยงานเป็นส�าคัญ เฉกเช่นการทำางาน
ของหน่วยงานบริหารจัดการนำ้า ท่ีจะต้องทำางาน
ร่วมกัน 34 หน่วยงาน รวมถึงองค์การบริหารส่วน

ค�าว่า “สิทธิ” หลังจากท�า “หน้าที่” 
แล้วจะสะท้อนถึงค�าว่า “พลเมือง” 
ว่าความเป็นพลเมืองคือประชาชนที่
ท�าหน้าที่ หากท�าหน้าที่แล้วก็จะได้รับ
สิทธิในการใช้และกักเก็บน�า้อย่าง
เหมาะสมและไม่เป็นการลิดรอนสิทธิ
ของคนอื่น โยงไปถึงสิทธิของบุคคล
และชุมชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การให้การศึกษา พัฒนารักษา และ
บริหารจัดการน�า้ในพ้ืนที่ของตนเอง

จงัหวัด (อบจ.) อกี 76 แห่ง และองค์การบรหิารส่วน
ตำาบล (อบต.) อีกกว่า 7,000 หน่วย หากให้ความ
ส�าคัญกับอ�านาจและสิทธิเป็นหลักย่อมไม่
สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสทิธิภาพ	
แต่ต้องให้ความส�าคัญกับหน้าท่ีเป็นหลกั	จงึจะ
สามารถอ�านวยความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่	

หากครัง้ใดท่ีกฎหมายมคีวามชดัเจนในเรือ่งหน้าท่ี 
และมีการบังคับใช้กฎหมายท่ีดี ประเทศไทยจะมี
นำ้าเพียงพอสำาหรับทุกคน แต่หากครั้งใดขาด
กฎหมายท่ีชัดเจนหรือการบังคับใช้กฎหมายไม่ด ี
ก็พบเจอกับปัญหาภัยแล้งหรือนำ้าท่วม
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ยุคปัจจุบัน คือช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 9 จนถึงปัจจุบัน 
มีการปฏิรูประบบราชการ เป็นยุคท่ีต้องการให้
จัดสรรนำ้าได้อย่างเท่าเทียม โดยโอนโครงสร้าง
ขนาดเล็กให้แก่ท้องถ่ินรวมถึงเรื่องการบริหาร
จัดการนำ้า 

ในยุคแรกน้ัน หน่วยงานจะบริหารจัดการนำ้าเพียง
อย่างเดยีว ต่อมาในยุคท่ีสอง หน่วยงานเริม่จดัการ
ดิน นำ้า และป่า จนเมื่อมาถึงยุคที่สาม หน่วยงาน
ต้องจัดการดิน นำ้า ป่า ชุมชน และเมือง ปัญหาจึง
เริ่มซับซ้อนขึ้น หลักนิติศาสตร์เพียงอย่างเดียว 
จึงไม่เพียงพอ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัย
หลักรัฐศาสตร์ คือ ใช้การบริหารจัดการเป็นตัวนำา 
รวมถึงต้องเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการจากการรวม
ศนูย์ (centralize) เป็นการกระจายอำานาจ (decen
tralize) ฉะน้ันความยุติธรรมเกิดข้ึนได้มุ่งเน้นไป 
ที่หน้าที่ว่าต้องทำาให้เกิดความทั่วถึง

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ได้ทรงริเริ่มเอาไว้ เรื่องการเข้าถึง
แบบองค์รวม (holistic approach) หรือการผสม
ผสาน (integrated approach) คือ รวมท้ังเมือง
และชุมชน การจัดการนำ้าจึงไม่สามารถมองเพียง
ด้านเทคนิคอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ต้องมองใน 
ภาพรวม แบบผสมผสาน คือต้องมองเรื่องดิน นำ้า 
ป่า รวมถึงสังคม เมืองและเศรษฐกิจด้วย

ยุคแรก ต้ังแต่สมัยสุโขทัยที่มีการ
สร้างอ่างเก็บน�้า 

การขุดคูคลอง ตั้งแต่คลองแนวลาดเอียง เมื่อ
ประชากรเพ่ิมขึ้นก็มีคลองขวางเพ่ิมขึ้นมา เพ่ือให้
จัดการนำ้าได้มากข้ึน เป็นยุคท่ีจัดให้มีนำ้าใช้เท่าท่ี
ต้องการ มีนำ้าเหลือเฟือ สามารถปล่อยนำ้าท้ิงได ้
หน่วยงานจงึต้องทำาเพียงแต่บรหิารจดัการอปุทาน 
หรือ supply management 

ยุคสอง เป็นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3-8 
เป็นช่วงท่ีสังคมขยายตัวและการบริหารจัดการนำ้าต้องให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง  
ซึง่ในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเกษตรในประเทศอยู่ 154 ล้านไร่ แต่สามารถจดัระบบ
ชลประทานได้แค่ประมาณ 27 ล้านไร่ในฤดูฝน และเพียงแค่ 11 ล้านไร่โดย
ประมาณในฤดูแล้ง ยังมส่ีวนท่ีอยูน่อกชลประทานท่ีไม่ได้รบัการบรกิารจากรฐั
อีกมาก โดยส่วนมากการจัดการยังมาจากภาคราชการเป็นการรวมศูนย์เป็น
หลกั แม้บางส่วนจะประสบผลสำาเรจ็ แต่ก็ล้มเหลวในหลายส่วน  ปัจจยัสำาคญั
ท่ีก่อให้เกิดผลสำาเร็จคือส่วนร่วมจากประชาชน เช่น การสร้างเขื่อน จึงทำาให้
หน่วยงานต้องดูแลการบริหารจัดการอุปสงค์ หรือ demand management 
เพิ่มขึ้นด้วย 
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ยุคปัจจุบัน คือช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 9 จนถึงปัจจุบัน 
มีการปฏิรูประบบราชการ เป็นยุคท่ีต้องการให้
จัดสรรนำ้าได้อย่างเท่าเทียม โดยโอนโครงสร้าง
ขนาดเล็กให้แก่ท้องถ่ินรวมถึงเรื่องการบริหาร
จัดการนำ้า 

ในยุคแรกน้ัน หน่วยงานจะบริหารจัดการนำ้าเพียง
อย่างเดยีว ต่อมาในยุคท่ีสอง หน่วยงานเริม่จดัการ
ดิน นำ้า และป่า จนเมื่อมาถึงยุคที่สาม หน่วยงาน
ต้องจัดการดิน นำ้า ป่า ชุมชน และเมือง ปัญหาจึง
เริ่มซับซ้อนขึ้น หลักนิติศาสตร์เพียงอย่างเดียว 
จึงไม่เพียงพอ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัย
หลักรัฐศาสตร์ คือ ใช้การบริหารจัดการเป็นตัวนำา 
รวมถึงต้องเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการจากการรวม
ศนูย์ (centralize) เป็นการกระจายอำานาจ (decen-
tralize) ฉะน้ันความยุติธรรมเกิดข้ึนได้มุ่งเน้นไป 
ที่หน้าที่ว่าต้องทำาให้เกิดความทั่วถึง

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ได้ทรงริเริ่มเอาไว้ เรื่องการเข้าถึง
แบบองค์รวม (holistic approach) หรือการผสม
ผสาน (integrated approach) คือ รวมท้ังเมือง
และชุมชน การจัดการนำ้าจึงไม่สามารถมองเพียง
ด้านเทคนิคอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ต้องมองใน 
ภาพรวม แบบผสมผสาน คือต้องมองเรื่องดิน นำ้า 
ป่า รวมถึงสังคม เมืองและเศรษฐกิจด้วย

ยุคแรก ต้ังแต่สมัยสุโขทัยที่มีการ
สร้างอ่างเก็บน�้า
การขุดคูคลอง ตั้งแต่คลองแนวลาดเอียง เมื่อ
ประชากรเพ่ิมขึ้นก็มีคลองขวางเพ่ิมขึ้นมา เพ่ือให้
จัดการนำ้าได้มากข้ึน เป็นยุคท่ีจัดให้มีนำ้าใช้เท่าท่ี
ต้องการ มีนำ้าเหลือเฟือ สามารถปล่อยนำ้าท้ิงได ้
หน่วยงานจงึต้องทำาเพียงแต่บรหิารจดัการอปุทาน 
หรือ supply management 

ยุคสอง เป็นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3-8 
เป็นช่วงท่ีสังคมขยายตัวและการบริหารจัดการนำ้าต้องให้เป็นไปอย่างท่ัวถึง  
ซึง่ในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเกษตรในประเทศอยู่ 154 ล้านไร่ แต่สามารถจดัระบบ
ชลประทานได้แค่ประมาณ 27 ล้านไร่ในฤดูฝน และเพียงแค่ 11 ล้านไร่โดย
ประมาณในฤดูแล้ง ยังมส่ีวนท่ีอยูน่อกชลประทานท่ีไม่ได้รบัการบรกิารจากรฐั
อีกมาก โดยส่วนมากการจัดการยังมาจากภาคราชการเป็นการรวมศูนย์เป็น
หลกั แม้บางส่วนจะประสบผลสำาเรจ็ แต่ก็ล้มเหลวในหลายส่วน  ปัจจยัสำาคญั
ท่ีก่อให้เกิดผลสำาเร็จคือส่วนร่วมจากประชาชน เช่น การสร้างเขื่อน จึงทำาให้
หน่วยงานต้องดูแลการบริหารจัดการอุปสงค์ หรือ demand management 
เพิ่มขึ้นด้วย 
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การใช้กฎหมายเพ่ืออำานวยความยุติธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในกรณี “ผังเมืองรวมเบื้องต้น

บริเวณหนองใหญ่ จ.ชุมพร” พ.ศ. 2543 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พายุโซน 
ร้อนซีต้าผ่านจังหวัดชุมพร ทำาให้     ท่วมเมืองชุมพรอย่างหนัก 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเร่งรัด
การขดุลอกคลองหัววัง-พนังตกั ซึง่เริม่ดำาเนินการนับแต่ปี พ.ศ. 2535 จนกระทัง่
เกิดนำา้ท่วมใหม่อกีครัง้ก็ยังไม่แล้วเสรจ็ จงึทรงเร่งรดัให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วัน 
โดยพระราชทานทุนทรพัย์ผ่านมลูนิธิชยัพัฒนา ซึง่นอกจากการแก้ไขปัญหาใน
ทางเทคนิคแล้ว พระองค์ยังทรงให้แนวทางแก้ปัญหาในทางกฎหมายด้วย โดย
การออกกฎหมายผงัเมอืง ซึง่เคยพระราชทานไว้เมือ่ปี พ.ศ. 2540 แต่งานล่าช้า 
พระองค์จึงทรงแต่งตั้งคณะทำางานจากกองงานส่วนพระองค์ กรมการผังเมือง 
และจงัหวัดชมุพร เพ่ือศกึษาการใช้มาตรการทางผงัเมอืงแก้ปัญหานำา้ท่วมของ
จงัหวัดชมุพร และกำาหนดแผนการทำางานให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ ใช้เวลาประมาณ 
3 เดือนครึ่ง ผังเมืองรวมเบื้องต้นบริเวณหนองใหญ่ฉบับร่างจึงแล้วเสร็จ ใน
กลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 

น่ีคือการใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่คนท่ีทุกข์ร้อนเรื่องนำ้าท่วม 
เป็นการอำานวยความยุติธรรมภายใต้กฎหมาย โดยพิจารณาว่าเขตใดสร้างได้ 
สร้างไม่ได้ เขตไหนสงวน เขตไหนเสีย่ง จงึประกาศเป็นทางนำา้ภายใต้กฎหมาย
ผังเมือง

นำ้า
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การใช้กฎหมายเพ่ืออำานวยความยุติธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในกรณี “ผังเมืองรวมเบื้องต้น

บริเวณหนองใหญ่ จ.ชุมพร” พ.ศ. 2543 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พายุโซน 
ร้อนซีต้าผ่านจังหวัดชุมพร ทำาให้     ท่วมเมืองชุมพรอย่างหนัก 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเร่งรัด
การขดุลอกคลองหัววัง-พนังตกั ซึง่เริม่ดำาเนินการนับแต่ปี พ.ศ. 2535 จนกระทัง่
เกิดนำา้ท่วมใหม่อกีครัง้ก็ยังไม่แล้วเสรจ็ จงึทรงเร่งรดัให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วัน 
โดยพระราชทานทุนทรพัย์ผ่านมลูนิธิชยัพัฒนา ซึง่นอกจากการแก้ไขปัญหาใน
ทางเทคนิคแล้ว พระองค์ยังทรงให้แนวทางแก้ปัญหาในทางกฎหมายด้วย โดย
การออกกฎหมายผงัเมอืง ซึง่เคยพระราชทานไว้เมือ่ปี พ.ศ. 2540 แต่งานล่าช้า 
พระองค์จึงทรงแต่งตั้งคณะทำางานจากกองงานส่วนพระองค์ กรมการผังเมือง 
และจงัหวัดชมุพร เพ่ือศกึษาการใช้มาตรการทางผงัเมอืงแก้ปัญหานำา้ท่วมของ
จงัหวัดชมุพร และกำาหนดแผนการทำางานให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ ใช้เวลาประมาณ 
3 เดือนครึ่ง ผังเมืองรวมเบื้องต้นบริเวณหนองใหญ่ฉบับร่างจึงแล้วเสร็จ ใน
กลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 

น่ีคือการใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่คนท่ีทุกข์ร้อนเรื่องนำ้าท่วม 
เป็นการอำานวยความยุติธรรมภายใต้กฎหมาย โดยพิจารณาว่าเขตใดสร้างได้ 
สร้างไม่ได้ เขตไหนสงวน เขตไหนเสีย่ง จงึประกาศเป็นทางนำา้ภายใต้กฎหมาย
ผังเมือง
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กฎหมายต้องมคีวามละเอยีดอ่อน ไม่คาบเก่ียวแต่
สอดคล้องกัน การบริหารนำ้าในภาวะวิกฤตจะต้อง
ไม่ซำ้าซ้อนกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โครงสร้างของการบริหารนำ้าจะต้อง
เชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้าบาดาล 
พระราชบญัญัตชิลประทาน พระราชบญัญัตท้ิองถ่ิน 
รวมถึงกลไกทางการเงินท่ีต้องให้ความสำาคัญแก่
การรายงานการประเมินและติดตาม ซึ่งเป็นหัวใจ
สำาคัญท่ีจะทำาให้เกิดความยุติธรรม ภายใต้ระบบ
กระจายอำานาจโดยท่ีหน้าท่ีต้องมาก่อนอำานาจ 
หน้าท่ีคือการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ และ
บำารุงรักษา 

ขณะท่ีสิทธิคือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ อำานาจ
คือการกำาหนดนโยบาย สั่งการ กำากับ และติดตาม 
ประเมนิผล ซึง่จะเห็นชดัเจนว่าหน้าท่ีมบีทบาทและ
ความเก่ียวโยงท่ีสำาคญั แต่ด้วยปัจจบุนัมกัให้ความ
สำาคัญแก่อำานาจและสิทธิในการออกกฎหมาย จึง
ทำาให้ขาดความสอดคล้องในการดำาเนินงาน ท้ังท่ี
หัวใจของการพัฒนาประเทศคอืหน้าทีท่ี่สอดรบักัน 

หลักนิติธรรมและความยุติธรรมเป็นสิ่งท่ี
ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ	 ท่ีต้องมองว่า
ความยตุิธรรมเป็นเรื่องหน้าที	่เป็นการอ�านวย
ความยุติธรรม	ซ่ึงการท่ีองค์กรต่างๆ	จะสามารถ
อ�านวยความยติุธรรมได้น้ัน	ต้องอาศยักฎหมาย
ในฐานะเคร่ืองมือในการอ�านวยความยติุธรรม	
กฎหมายจะต้องก�าหนดหน้าท่ีขององค์กรให้
ชัดเจน	 มากกว่าการค�านึงถึงสิทธิและอ�านาจ	
เพื่อให้องค์กรต่างๆ	ได้เข้าใจถึงหน้าที่ของตน	
เกิดเป ็นกลไกการประสานงานท่ีมีความ
สอดคล้องกัน	 มากกว่าจะเป็นเร่ืองท่ีว่าใครมี
สิทธิท�าอะไรและใครผิดใครถูก

ปัญหาของการดำาเนินงานแบบองค์รวมคือ ส่วน
ราชการ รวมถึงกฎหมายปรบัตวัไม่ทัน ส่งผลให้ไทย
มีกฎหมายจำานวนมาก แต่ขาดกฎหมายกลางใน
การยึดโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน รวมถึงปัญหาท่ีไม่
สามารถนำาภูมิปัญญาในการบริหารจัดการนำ้า
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยเชียงใหม่ เม่ือพันกว่าปีท่ี
แล้ว มารวมกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ได้ เช่นเดยีวกับ
ปัญหาความร่วมมอืเพ่ือแก้ไขปัญหานำา้ร่วมกันของ
ราชการส่วนกลางกับราชการส่วนท้องถ่ิน ซึ่งมี
ความรู ้ความสามารถท่ีเฉพาะด้านแตกต่างกัน  
หากสามารถทำางานร่วมกัน ผนวกความรู้กันได้  
งานทั้งหลายก็จะเสร็จสิ้นได้โดยเร็ว

การท่ีกฎหมายจะสร ้างความยุติธรรมได ้ น้ัน 
กฎหมายต้องไม่ซับซ้อน ด้วยปัญหาในปัจจุบันคือ 
มกีฎหมายอยู่มาก โดยเฉพาะกฎหมายในระดบัรอง 
ไม่ว่าจะเป็นพระราชกำาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ
กระทรวง ประกาศ ระเบยีบสำานักนายก กฎระเบยีบ
ท้ังหมดเก่ียวกับนำา้มอียูก่ว่า 2,000 กว่าฉบบั ทำาให้
ความยุตธิรรมเป็นเรือ่งความซบัซ้อนของกฎหมาย 
จนกระท่ังไม่สามารถท่ีจะใช้กฎหมายได้ ความ
จำาเป็นคือต้องลดความซับซ้อน ลดจำานวนของ
กฎหมาย จำาเป็นต้องมีกฎหมายแม่ท่ีจะทำาให้ทุก
หน่วยราชการทำางานร่วมกันได้ ปฏิบัติงานร่วมกัน
ได้ ดูแลรักษาได้ บริหารได้ ดังเช่นท่ีเห็นตัวอย่าง
จากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งใช้เวลาช่วงท่ีผ่านมา
พยายามยกเลกิกฎหมายจาก 10,000 ฉบบัให้เหลอื
อยู่ประมาณ 4,000-5,000 ฉบับเท่านั้น

แนวคิดในการออกกฎหมายเพ่ือบริหารจัดการนำ้า 
ควรเน้นความสำาคัญท่ีหน้าท่ีของทุกฝ่าย โดยใช้
หลักรัฐศาสตร์นำา หลักนิติศาสตร์ตาม บนพื้นฐาน
ของการปฏิบตั ิหากตัง้เป้าให้เกิดธรรมาภิบาลและ
ความย่ังยืน ต้องตั้งเป้าว่าทุกฝ่ายมีหน้าท่ี เมื่อทำา
หน้าท่ีแล้วจะมสีทิธิ โดยนโยบายด้านทรพัยากรนำา้
จะต้องเป็นนโยบายพ้ืนฐานแห่งรฐั เป็นสิง่ท่ีรฐัต้อง
ทำาโดยไม่เก่ียวว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาล ต้องมี 

ท้ังแผนในภาวะปกติและวิกฤตท่ีต้องสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการนำ้าจะต้องประสาน
การทำางานท้ังจากราชการคือรัฐบาลและหน่วย
ราชการส่วนกลาง กับท้องถ่ินให้สำาเร็จ โดยแบ่ง
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แบ่ง 
ผู ้กำาหนดนโยบาย ผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการ และ 
ผู้กำากับ ติดตาม ประเมินผล ผู้พัฒนา ปรับปรุง 
บรหิาร ปฏิบตักิาร ซ่อมบำารงุ ดแูลรกัษา และบรหิาร
จัดการอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน 

ทุกวันน้ีเวลามีปัญหานำ้า ประเทศไทยมีการสร้าง
ของใหม่ตลอดเหมอืนการปะผ ุโดยไม่เคยดขูองเก่า
และซ่อมสิง่ท่ีมอียู่แล้วเลย ฉะน้ันกฎหมายต้องช่วย
ให้เกิดหน้าท่ีของการซ่อมบำารุงได้ ควรต้องมีกฎ
ชัดเจนกำาหนดระยะเวลาการซ่อมบำารุง มีการจัด
กลุม่งานหน่วยงานตามภารกิจของภาครฐัท่ีชดัเจน 
มีท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 
 

ปัญหาของการด�าเนินงานแบบ
องค์รวมคือ ส่วนราชการ
รวมถึงกฎหมายปรับตัวไม่ทัน
ส่งผลให้ไทยมีกฎหมายจ�านวนมาก 
แต่ขาดกฎหมายกลางในการ
ยึดโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน
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กฎหมายต้องมคีวามละเอยีดอ่อน ไม่คาบเก่ียวแต่
สอดคล้องกัน การบริหารนำ้าในภาวะวิกฤตจะต้อง
ไม่ซำ้าซ้อนกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โครงสร้างของการบริหารนำ้าจะต้อง
เชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้าบาดาล 
พระราชบญัญัตชิลประทาน พระราชบญัญัตท้ิองถ่ิน 
รวมถึงกลไกทางการเงินท่ีต้องให้ความสำาคัญแก่
การรายงานการประเมินและติดตาม ซึ่งเป็นหัวใจ
สำาคัญท่ีจะทำาให้เกิดความยุติธรรม ภายใต้ระบบ
กระจายอำานาจโดยท่ีหน้าท่ีต้องมาก่อนอำานาจ 
หน้าท่ีคือการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ และ
บำารุงรักษา 

ขณะท่ีสิทธิคือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ อำานาจ
คือการกำาหนดนโยบาย สั่งการ กำากับ และติดตาม 
ประเมนิผล ซึง่จะเห็นชดัเจนว่าหน้าท่ีมบีทบาทและ
ความเก่ียวโยงท่ีสำาคญั แต่ด้วยปัจจบุนัมกัให้ความ
สำาคัญแก่อำานาจและสิทธิในการออกกฎหมาย จึง
ทำาให้ขาดความสอดคล้องในการดำาเนินงาน ท้ังท่ี
หัวใจของการพัฒนาประเทศคอืหน้าทีท่ี่สอดรบักัน 

หลักนิติธรรมและความยุติธรรมเป็นสิ่งท่ี
ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ	 ท่ีต้องมองว่า
ความยตุิธรรมเป็นเรื่องหน้าที	่เป็นการอ�านวย
ความยุติธรรม	ซ่ึงการท่ีองค์กรต่างๆ	จะสามารถ 

อ�านวยความยติุธรรมได้น้ัน	ต้องอาศยักฎหมาย 

ในฐานะเคร่ืองมือในการอ�านวยความยติุธรรม	
กฎหมายจะต้องก�าหนดหน้าท่ีขององค์กรให้
ชัดเจน	 มากกว่าการค�านึงถึงสิทธิและอ�านาจ	
เพื่อให้องค์กรต่างๆ	ได้เข้าใจถึงหน้าที่ของตน	
เกิดเป ็นกลไกการประสานงานท่ีมีความ
สอดคล้องกัน	 มากกว่าจะเป็นเร่ืองท่ีว่าใครมี
สิทธิท�าอะไรและใครผิดใครถูก    

ปัญหาของการดำาเนินงานแบบองค์รวมคือ ส่วน
ราชการ รวมถึงกฎหมายปรบัตวัไม่ทัน ส่งผลให้ไทย
มีกฎหมายจำานวนมาก แต่ขาดกฎหมายกลางใน
การยึดโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน รวมถึงปัญหาท่ีไม่
สามารถนำาภูมิปัญญาในการบริหารจัดการนำ้า
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยเชียงใหม่ เม่ือพันกว่าปีท่ี
แล้ว มารวมกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ได้ เช่นเดยีวกับ
ปัญหาความร่วมมอืเพ่ือแก้ไขปัญหานำา้ร่วมกันของ
ราชการส่วนกลางกับราชการส่วนท้องถ่ิน ซึ่งมี
ความรู ้ความสามารถท่ีเฉพาะด้านแตกต่างกัน  
หากสามารถทำางานร่วมกัน ผนวกความรู้กันได้  
งานทั้งหลายก็จะเสร็จสิ้นได้โดยเร็ว
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แนวคิดในการออกกฎหมายเพ่ือบริหารจัดการนำ้า 
ควรเน้นความสำาคัญท่ีหน้าท่ีของทุกฝ่าย โดยใช้
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ความย่ังยืน ต้องตั้งเป้าว่าทุกฝ่ายมีหน้าท่ี เมื่อทำา
หน้าท่ีแล้วจะมสีทิธิ โดยนโยบายด้านทรพัยากรนำา้
จะต้องเป็นนโยบายพ้ืนฐานแห่งรฐั เป็นสิง่ท่ีรฐัต้อง
ทำาโดยไม่เก่ียวว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาล ต้องมี 

ท้ังแผนในภาวะปกติและวิกฤตท่ีต้องสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการนำ้าจะต้องประสาน
การทำางานท้ังจากราชการคือรัฐบาลและหน่วย
ราชการส่วนกลาง กับท้องถ่ินให้สำาเร็จ โดยแบ่ง
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แบ่ง 
ผู ้กำาหนดนโยบาย ผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการ และ 
ผู้กำากับ ติดตาม ประเมินผล ผู้พัฒนา ปรับปรุง 
บรหิาร ปฏิบตักิาร ซ่อมบำารงุ ดแูลรกัษา และบรหิาร
จัดการอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน 

ทุกวันน้ีเวลามีปัญหานำ้า ประเทศไทยมีการสร้าง
ของใหม่ตลอดเหมอืนการปะผ ุโดยไม่เคยดขูองเก่า
และซ่อมสิง่ท่ีมอียู่แล้วเลย ฉะน้ันกฎหมายต้องช่วย
ให้เกิดหน้าท่ีของการซ่อมบำารุงได้ ควรต้องมีกฎ
ชัดเจนกำาหนดระยะเวลาการซ่อมบำารุง มีการจัด
กลุม่งานหน่วยงานตามภารกิจของภาครฐัท่ีชดัเจน 
มีท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 
 

ปัญหาของการด�าเนินงานแบบ
องค์รวมคือ ส่วนราชการ
รวมถึงกฎหมายปรับตัวไม่ทัน
ส่งผลให้ไทยมีกฎหมายจ�านวนมาก 
แต่ขาดกฎหมายกลางในการ
ยึดโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน
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รายงานของ World Justice 
Project 2017-2018 ประเทศไทย
ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่  จาก 

ประเทศ และอยู่ในอันดับที่
จาก  ประเทศในระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกิ

GLOBAL→

Thailand and 
the Rule of Law 
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รายงานของ World Justice 
Project 2017-2018 ประเทศไทย
ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 71 จาก 
113 ประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 10 

จาก 15 ประเทศในระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกิ

→

the Rule of Law 
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กรณีศึกษาว่าด้วย
หลักนิติธรรม
เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
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กรณีศึกษาว่าด้วย
หลักนิติธรรม
เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน



กรณีศึกษาการใช้หลักนิติธรรมของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในโครงการพระราชด�าริต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนของพระองค์ให้หลุดพ้นจากความยากจน 
มีที่ดินท�ากิน สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนใน
ครอบครัวได้  หลายปัญหาของประชาราษฎร์ที่ไม่
สามารถเข้าถึงโอกาสลืมตาอ้าปากได้ ส่วนหนึ่งมา
จากข้อกฎหมาย (the rule by law) ที่ถูกน�ามาใช้
ปกครอง โดยที่ไม่ได้ใช้หลักนิติธรรม (the rule  
of law) ซึ่งหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือช่วยให้
บรรลุเป้าหมายอื่นๆ ด้วย หากน�ามาใช้อย่างเข้าใจ
และเข้าถึงอย่างแท้จริง

บูรณาการศาสตร์พระราชาและ
ศาสตรช์าวบา้น : กรณศึีกษา จ.นา่น  
ค�าถามท่ีว่า…เราจะแก้ปัญหาพ้ืนท่ีทับซ้อนชมุชน 

กับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยเรียนรู้จากศาสตร ์

พระราชาในมุมของหลักนิติธรรมได้อย่างไร

จงัหวัดน่านเป็นอกีตวัอย่างของพ้ืนท่ีป่าภูโกร๋นหรอื
ภูเขาหัวโล้นในหลายๆ อำาเภอ น่านมีท่ีดินทำากิน
เพียงประมาณร้อยละ 15 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเป็น
พ้ืนท่ีกรรมสิทธ์ิและพ้ืนท่ีนอกเขตป่า ท่ีเหลืออีก 
ร้อยละ 62 เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ 
และพื้นที่ทำากินซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนท่ีป่าร้อยละ 18  และอกีร้อยละ 5 เป็นท่ีดนิ ส.ป.ก. 

Case Study

01 : 
คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วย
หลักนิติธรรม
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บุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุกกฎหมายบ้าน
เมือง...”

นายส�ารวย	 ผัดผล	 นายกองค์การบริหารส่วน
ตำาบลเมืองจัง อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน บอกเล่า
ถึงความสำาเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของเครือข่าย
ประชาชนที่ร่วมกันดำาเนินการในจังหวัดน่าน  โดย
เล่าว่าในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน มีการประกาศกำาหนด
เขตป่าสงวนในปี 2504 ซึง่ชาวบ้านในขณะน้ันไม่มี
ความรูค้วามเข้าใจท่ีจะสามารถทักท้วงหรอืโต้แย้ง
สิทธิต่างๆ ได้ เดิมประชาชนอยู่อาศัยและทำามา
หากินในพื้นที่ตามปกติ เมื่อมีการประกาศกำาหนด
เขตป่าสงวนดังกล่าวจึงกลายเป็นผู ้กระทำาผิด
กฎหมายไปโดยปรยิาย ซึง่มหีลายชมุชนท่ีตกอยู่ใน
สถานการณ์ดังกล่าว เกิดความเดือดร้อนและ
หวาดระแวงเป็นอย่างมากว่าจะไปอยู่อาศัยท่ีใด 
จะทำามาหากินอย่างไร และจะต้องถูกดำาเนินคดี
หรือไม่ กลายเป็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนมาช้านาน 

จนกระท่ังได้ไปศกึษาดงูานโครงการพระราชด�าริ
ดอยตุง	ซึง่หม่อมราชวงศ์ดศินัดดา ดศิกุล ประธาน
คณะกรรมการมลูนธิิแม่ฟ้าหลวง ได้ให้ความรูแ้ละ
นำาทีมเข้ามาช่วยเหลือในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน โดยมี
ชาวบ้านในท้องถ่ินเข้ามาร่วมดำาเนินการเป็น
จำานวนมาก เกิดการบูรณาการศาสตร์ชาวบ้าน 
กับศาสตร์พระราชาท่ีสามารถนำามาพัฒนาเป็น
องค์ความรู้ที่ช่วยแก้ปัญหาได้ ประกอบกับความรู้
ทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ทำาให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกันและแก้ไข
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

อาสาสมัครชุมชนซึ่งเป็นความร่วมมือหลักท่ีช่วย
พัฒนาองค์ความรูแ้ละถ่ายทอดต่อประชาชนทัว่ไป 
โดยเฉพาะการศึกษาภูมิสังคมในท้องถ่ินและ
ทำาความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พื้นที่ นำาไปสู่การวางแผนและกำาหนดรูปแบบการ
ใช้พ้ืนที่อย่างเหมาะสม เช่น บริเวณที่ควรเป็นป่า 

ส�ารวย ผัดผล 
นายกอบต. ต.เมือง
จัง อ.ภูเพียง 
จ.น่าน ย้อนเล่า
จุดเริ่มต้นของ
ปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน 
และความพยายาม
ในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
เพ่ืออยู่ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนและ
เจ้าหน้าที่รัฐ

ดังน้ัน ประชากรท่ีมีภูมิลำาเนาในจังหวัดน่านจึงมี
พ้ืนท่ีทำากินท่ีถูกกฎหมายอยู่น้อย พ้ืนท่ีทำากินจึง 
ทับซ้อนกับพ้ืนท่ีป่าดังท่ีเป็นข่าวว่ามกีารทำาลายป่า 
ซึ่งพ้ืนท่ีเหล่าน้ีกฎหมายไม่รับรองสิทธิในท่ีดิน 
ทำากิน ประกอบกับการกำาหนดเขตพ้ืนท่ีป่าตาม
กฎหมายไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีจรงิท่ีประชาชน 
ใช้ทำามาหากินอยู่แต่เดิม จึงเป็นเหตุให้เกิดความ
ทับซ้อนของพ้ืนท่ีและนำาไปสูก่ารบกุรกุป่าเพ่ือสร้าง
พื้นที่เกษตรกรรม 

กรณีน้ี มคีวามเชือ่มโยงโดยตรงกับการใช้กฎหมาย
ของรฐัซึง่อาจไม่ถูกต้องตามหลกันิตธิรรมในแง่การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นการกระทบสิทธิประชาชน
โดยปราศจากความยินยอมหรือความรับรู ้ของ
ประชาชน อันขัดต่อหลักการสำาคัญในเรื่องความ
ชอบด้วยกฎหมายท้ังในเชิงเน้ือหาและในเชิง
กระบวนการ ในการน้ี พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เคยม ี
พระราชดำารัสเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว พระราชทาน
ไว้เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2516 ณ พระตำาหนัก
จิตรลดารโหฐาน ภายหลังจากมีการประกาศใช้
กฎหมายกำาหนดพ้ืนท่ีป่าสงวนไม่นานนัก ความ
ตอนหนึ่งว่า
 
“...ในป่าสงวนซ่ึงทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่า
เป็นป่าสงวนหรือป่าจ�าแนก แต่ว่าเราขดีเส้นไว้
ประชาชนก็มีอยูใ่นน้ันแล้ว เราจะเอากฎหมาย
ป่าสงวนไปบงัคับคนท่ีอยู่ในป่าท่ียังไม่ได้สงวน
แล้วเพิ่งไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนเศษ
กระดาษก็ดูชอบกลอยู ่แต่มีปัญหาเกิดขึน้ท่ีเม่ือ
ขีดเส้นแล้วประชาชนท่ีอยู่ในน้ันก็กลายเป็น 

ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมายเขา 

ก็ฝ่าฝืนเพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดย 

ชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ ใครเป็นผู้
ท�าผิดกฎหมาย ก็ผู้ท่ีขีดเส้นน่ันเอง เพราะว่า
บุคคลท่ีอยู่ในป่าน้ันเขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิใน
ทางเป็นมนุษย์ หมายความว่าทางราชการ

ถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็
ฝา่ฝนืเพราะว่าตรามาเป็น
กฎหมายโดยชอบธรรม 
แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ 
ใครเป็นผู้ท�าผิดกฎหมาย 
ก็ผู้ที่ขีดเส้นนั่นเอง 
เพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่า
นั้นเขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิ
ในทางเป็นมนุษย์ 
หมายความว่าทาง
ราชการบุกรุกบุคคล 
ไม่ใช่บุคคลบุกรุก
กฎหมายบ้านเมือง...

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่
คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ พระต�าหนัก
จิตรลดารโหฐาน 27 มิถุนายน 2516
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บุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุกกฎหมายบ้าน
เมือง...”

นายส�ารวย	 ผัดผล	 นายกองค์การบริหารส่วน
ตำาบลเมืองจัง อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน บอกเล่า
ถึงความสำาเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของเครือข่าย
ประชาชนที่ร่วมกันดำาเนินการในจังหวัดน่าน  โดย
เล่าว่าในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน มีการประกาศกำาหนด
เขตป่าสงวนในปี 2504 ซึง่ชาวบ้านในขณะน้ันไม่มี
ความรูค้วามเข้าใจท่ีจะสามารถทักท้วงหรอืโต้แย้ง
สิทธิต่างๆ ได้ เดิมประชาชนอยู่อาศัยและทำามา
หากินในพื้นที่ตามปกติ เมื่อมีการประกาศกำาหนด
เขตป่าสงวนดังกล่าวจึงกลายเป็นผู ้กระทำาผิด
กฎหมายไปโดยปรยิาย ซึง่มหีลายชมุชนท่ีตกอยู่ใน
สถานการณ์ดังกล่าว เกิดความเดือดร้อนและ
หวาดระแวงเป็นอย่างมากว่าจะไปอยู่อาศัยท่ีใด 
จะทำามาหากินอย่างไร และจะต้องถูกดำาเนินคดี
หรือไม่ กลายเป็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนมาช้านาน 

จนกระท่ังได้ไปศกึษาดงูานโครงการพระราชด�าริ
ดอยตุง	ซึง่หม่อมราชวงศ์ดศินัดดา ดศิกุล ประธาน
คณะกรรมการมลูนธิิแม่ฟ้าหลวง ได้ให้ความรูแ้ละ
นำาทีมเข้ามาช่วยเหลือในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน โดยมี
ชาวบ้านในท้องถ่ินเข้ามาร่วมดำาเนินการเป็น
จำานวนมาก เกิดการบูรณาการศาสตร์ชาวบ้าน 
กับศาสตร์พระราชาท่ีสามารถนำามาพัฒนาเป็น
องค์ความรู้ที่ช่วยแก้ปัญหาได้ ประกอบกับความรู้
ทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ทำาให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกันและแก้ไข
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

อาสาสมัครชุมชนซึ่งเป็นความร่วมมือหลักท่ีช่วย
พัฒนาองค์ความรูแ้ละถ่ายทอดต่อประชาชนทัว่ไป 
โดยเฉพาะการศึกษาภูมิสังคมในท้องถ่ินและ
ทำาความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พื้นที่ นำาไปสู่การวางแผนและกำาหนดรูปแบบการ
ใช้พ้ืนที่อย่างเหมาะสม เช่น บริเวณที่ควรเป็นป่า 

ส�ารวย ผัดผล 
นายกอบต. ต.เมือง
จัง อ.ภูเพียง 
จ.น่าน ย้อนเล่า 
จุดเริ่มต้นของ
ปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน 
และความพยายาม
ในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
เพ่ืออยู่ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนและ
เจ้าหน้าที่รัฐ

ดังน้ัน ประชากรท่ีมีภูมิลำาเนาในจังหวัดน่านจึงมี
พ้ืนท่ีทำากินท่ีถูกกฎหมายอยู่น้อย พ้ืนท่ีทำากินจึง 
ทับซ้อนกับพ้ืนท่ีป่าดังท่ีเป็นข่าวว่ามกีารทำาลายป่า 
ซึ่งพ้ืนท่ีเหล่าน้ีกฎหมายไม่รับรองสิทธิในท่ีดิน 
ทำากิน ประกอบกับการกำาหนดเขตพ้ืนท่ีป่าตาม
กฎหมายไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีจรงิท่ีประชาชน 
ใช้ทำามาหากินอยู่แต่เดิม จึงเป็นเหตุให้เกิดความ
ทับซ้อนของพ้ืนท่ีและนำาไปสูก่ารบกุรกุป่าเพ่ือสร้าง
พื้นที่เกษตรกรรม 

กรณีน้ี มคีวามเชือ่มโยงโดยตรงกับการใช้กฎหมาย
ของรฐัซึง่อาจไม่ถูกต้องตามหลกันิตธิรรมในแง่การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นการกระทบสิทธิประชาชน
โดยปราศจากความยินยอมหรือความรับรู ้ของ
ประชาชน อันขัดต่อหลักการสำาคัญในเรื่องความ
ชอบด้วยกฎหมายท้ังในเชิงเน้ือหาและในเชิง
กระบวนการ ในการน้ี พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เคยม ี
พระราชดำารัสเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว พระราชทาน
ไว้เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2516 ณ พระตำาหนัก
จิตรลดารโหฐาน ภายหลังจากมีการประกาศใช้
กฎหมายกำาหนดพ้ืนท่ีป่าสงวนไม่นานนัก ความ
ตอนหนึ่งว่า
 
“...ในป่าสงวนซ่ึงทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่า
เป็นป่าสงวนหรือป่าจ�าแนก แต่ว่าเราขดีเส้นไว้
ประชาชนก็มีอยูใ่นน้ันแล้ว เราจะเอากฎหมาย
ป่าสงวนไปบงัคับคนท่ีอยู่ในป่าท่ียังไม่ได้สงวน
แล้วเพิ่งไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนเศษ
กระดาษก็ดูชอบกลอยู ่แต่มีปัญหาเกิดขึน้ท่ีเม่ือ
ขีดเส้นแล้วประชาชนท่ีอยู่ในน้ันก็กลายเป็น
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมายเขา
ก็ฝ่าฝืนเพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดย
ชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ ใครเป็นผู้
ท�าผิดกฎหมาย ก็ผู้ท่ีขีดเส้นน่ันเอง เพราะว่า
บุคคลท่ีอยู่ในป่าน้ันเขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิใน
ทางเป็นมนุษย์ หมายความว่าทางราชการ

ถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็
ฝา่ฝนืเพราะว่าตรามาเป็น
กฎหมายโดยชอบธรรม 
แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ 
ใครเป็นผู้ท�าผิดกฎหมาย 
ก็ผู้ที่ขีดเส้นนั่นเอง 
เพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่า
นั้นเขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิ
ในทางเป็นมนุษย์ 
หมายความว่าทาง
ราชการบุกรุกบุคคล 
ไม่ใช่บุคคลบุกรุก
กฎหมายบ้านเมือง...

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่
คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ พระต�าหนัก
จิตรลดารโหฐาน 27 มิถุนายน 2516
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วัฒนธรรมอยู่ร่วมกับป่า : กรณี
ศึกษา ชุมชนห้วยปลาหลด อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
จากกรณีตัวอย่างน่านมาดูกรณีตัวอย่างวิถีชุมชน
ห้วยปลาหลด อำาเภอแม่สอด จงัหวัดตาก ซึง่ไม่ต่าง
จากโครงการพระราชดำาริในพื้นที่สูงอื่นๆ นัก นาย
จกัรพงศ์	มงคลคีรี	อดตีผูใ้หญ่บ้าน บ้านห้วยปลา
หลด อำาเภอแม่สอด จงัหวัดตาก เล่าว่า ปี พ.ศ. 2517 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำาเนินเพ่ือทรง
เย่ียมเยียนราษฎรและได้มีพระราชปฏิสันถาร
สอบถามถึงความเป็นอยู่และปัญหาในพ้ืนทีซ่ึง่ทรง
ทอดพระเนตรเห็นสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านเป็น
เขาหัวโล้นและหญ้าคาท่ีขึ้นรก ไม่มีความอุดม
สมบรูณ์ของป่าไม้ ขณะเดยีวกันก็ไม่สามารทำาการ 
เกษตรได้ นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านจำานวนหนึง่ทีต่ดิ
ฝ่ินจนสขุภาพทรดุโทรม ไม่สามารถทำางานและดแูล
ครอบครัวได้ อีกทั้งเป็นภัยต่อเยาวชนและสังคม 
พระองค์ได้พระราชทานแนวทางให้สมาชกิในชมุชน
ช่วยกันปลูกพืชหลายประเภทท่ีมีประโยชน์ในการ
ช่วยรักษานำ้าและปรับปรุงดิน 

ในช่วงแรกชาวบ้านไม่เข้าใจว่าการปลูกพืชหลาย
อย่างจะช่วยฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมได้อย่างไร แต่เมือ่
เริม่ลงมอืทำาและมเีจ้าหน้าท่ีเข้ามาช่วย โดยเฉพาะ
จากศูนย์พัฒนาหมู่บ้านชาวเขา ในการนำาต้นกล้า
ไม้ชนิดต่างๆ มาเพาะเป็นแปลงเกษตรผสมผสาน 
เช่น กาแฟ อโวคาโด แมคคาเดเมยี และผกัเมอืงหนาว 
มาทดแทนการปลกูพืชเชงิเดีย่วอย่างข้าวโพดและ
ฝิ่น จึงเริ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทั้งปัญหาสภาพแวดล้อม 
ปัญหาทรัพยากร ปัญหาสุขภาพ รวมถึงปัญหา
เศรษฐกิจชมุชน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 กรมป่าไม้ได้ประกาศเขต
พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชน 
ห้วยปลาหลดท้ังหมดและชุมชนใกล้เคียงอีก 6 

ด�าเนินการได้ดีย่ิงขึ้น เช่น บริษัทท่อน�้าไทย, 
ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, บริษัท
ซีพี ออลล์ เป็นต้น” นายสำารวยกล่าว

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นปัญหาบางประการท่ี
ควรได้รับการแก้ไขต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พ้ืนท่ีป่าชมุชนน้ันยังไม่ได้ครอบคลมุท้ังหมด มีเพียง
ประมาณ 1 ใน 10 ของพ้ืนท่ีป่ารกัษาไว้ได้ การเข้าไป 
ทำาเกษตรในพ้ืนท่ีดังกล่าวเองก็ยังถือเป็นพ้ืนท่ีป่า
ตามกฎหมายปัจจุบัน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีก็ยังมีสิทธิ
ดำาเนินการตามกฎหมายอยู่ ชาวบ้านจึงยังขาด
ความม่ันใจท่ีจะเข้าไปร่วมฟ้ืนฟูป่าและทำาการเกษตร 
เพราะเกรงกลวัจะถูกดำาเนินคด ีจงึอาจต้องใช้เวลา
และความร่วมมอืท่ีมากข้ึนเพ่ือสร้างความเข้าใจให้
ชาวบ้านมั่นใจและวางใจในการดำาเนินการต่างๆ  
ดังกล่าว

เมื่อทางราชการเตรียมการที่จะ
อพยพชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ จึงมี
การเจรจาต่อรองเพ่ือให้ชาวบ้าน
ยังอาศัยอยู่ได้ภายใต้ข้อตกลงที่
จะร่วมกันที่จะฟื้ นฟูและรักษาป่าให้
อุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่กว่า 22,000  
ไร่ โดยใช้วิธีการปลูกป่า 3 อย่าง 
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง การสร้าง
ฝายชะลอน�า้ ร่วมกับทางอุทยานฯ

บริเวณที่เหมาะสมสำาหรับทำาอ่างเก็บนำ้า บริเวณที่
ควรเป็นชมุชนและท่ีพักอาศยั และบรเิวณท่ีจดัสรร
เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมได้ ฯลฯ ซึง่บางส่วนต้องมกีาร
คืนพื้นที่ให้ชาวบ้าน ในขณะบางส่วนก็จำาเป็นต้อง
ขยับขยายท่ีพักอาศยัให้เป็นพ้ืนท่ีป่า ซึง่ได้รบัความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี และมีการนำากล้า
พันธ์ุของพืชชนิดต่างๆ มาปลกูทดแทนการปลกูพืช
เชิงเดี่ยว ทำาให้สามารถฟื้นฟูหน้าดินและแหล่งนำ้า
ได้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากน้ียังมีการบริหารจัดการในการปลูกพืช
และเก็บเก่ียวผลผลิตให้สามารถทำาได้ตลอดท้ังปี
ในพื้นที่ที่จัดสรรไว้ ซึ่งส่งผลสำาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ประกอบอาชีพของชาวบ้าน ทำาให้ไม่ต้องบุกรุก
ทำาลายป่าอีกต่อไป

“การจดัการทรพัยากรน�า้ให้มปีระสทิธภิาพ ซึง่
เป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรท้ังหมด กล่าวคือ 
เม่ือมีแหล่งกักเก็บน�า้ ก็สามารถอุปโภคบรโิภค
ได้ สามารถเพาะปลูกได้ ก่อให้เกิดรายได้ใน
ครัวเรือน ในขณะเดียวกันป่าไม้ก็เจริญเติบโต
มีความอุดมสมบรูณ์เป็นป่าต้นน�า้ท่ีผลติน�า้ได้
ดี มีระบบ ชะลอน�้า ล�าเลียงน�้า และกักเก็บน�้า
ไว้ใช้ได้ตลอดท้ังปี น�าไปสู่ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน จากการด�าเนินการในพื้นที่สองหมู่บ้าน
ท่ีเก่ียวข้อง สามารถคืนพืน้ท่ีป่าได้มากกว่า 450  
ไร่ ขณะน้ีมีผู้แสดงความจ�านงจากหมู่บ้านอ่ืนๆ 
ในพื้นที่ใกล้เคียงจ�านวน 11 หมู่บ้าน ที่จะเข้า
ร่วมโครงการในลักษณะนี้ ซึ่งคิดเป็นเขตพื้นที่
อีกมากกว่า 1,500 ไร่ ความร่วมมือจากกรมป่า
ไม้ในการจัดการป่าชมุชน และความช่วยเหลอื
ภาคเอกชนมีส่วนส�าคัญท่ีช่วยให้สามารถ

ตอนหนึ่งบนเวที 
TIJ Forum เมื่อวัน
ที่ 17 กรกฎาคม 
2560 ถอดบทเรียน 
“คนอยู่กับป่าอย่าง
ยั่งยืนด้วยหลัก
นิติธรรม”

134 TIJ Journal สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



วัฒนธรรมอยู่ร่วมกับป่า : กรณี
ศึกษา ชุมชนห้วยปลาหลด อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
จากกรณีตัวอย่างน่านมาดูกรณีตัวอย่างวิถีชุมชน
ห้วยปลาหลด อำาเภอแม่สอด จงัหวัดตาก ซึง่ไม่ต่าง
จากโครงการพระราชดำาริในพื้นที่สูงอื่นๆ นัก นาย
จกัรพงศ์	มงคลคีรี	อดตีผูใ้หญ่บ้าน บ้านห้วยปลา
หลด อำาเภอแม่สอด จงัหวัดตาก เล่าว่า ปี พ.ศ. 2517 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำาเนินเพ่ือทรง
เย่ียมเยียนราษฎรและได้มีพระราชปฏิสันถาร
สอบถามถึงความเป็นอยู่และปัญหาในพ้ืนทีซ่ึง่ทรง
ทอดพระเนตรเห็นสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านเป็น
เขาหัวโล้นและหญ้าคาท่ีขึ้นรก ไม่มีความอุดม
สมบรูณ์ของป่าไม้ ขณะเดยีวกันก็ไม่สามารทำาการ 
เกษตรได้ นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านจำานวนหนึง่ทีต่ดิ
ฝ่ินจนสขุภาพทรดุโทรม ไม่สามารถทำางานและดแูล
ครอบครัวได้ อีกทั้งเป็นภัยต่อเยาวชนและสังคม 
พระองค์ได้พระราชทานแนวทางให้สมาชกิในชมุชน
ช่วยกันปลูกพืชหลายประเภทท่ีมีประโยชน์ในการ
ช่วยรักษานำ้าและปรับปรุงดิน 

ในช่วงแรกชาวบ้านไม่เข้าใจว่าการปลูกพืชหลาย
อย่างจะช่วยฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมได้อย่างไร แต่เมือ่
เริม่ลงมอืทำาและมเีจ้าหน้าท่ีเข้ามาช่วย โดยเฉพาะ
จากศูนย์พัฒนาหมู่บ้านชาวเขา ในการนำาต้นกล้า
ไม้ชนิดต่างๆ มาเพาะเป็นแปลงเกษตรผสมผสาน 
เช่น กาแฟ อโวคาโด แมคคาเดเมยี และผกัเมอืงหนาว 
มาทดแทนการปลกูพืชเชงิเดีย่วอย่างข้าวโพดและ
ฝิ่น จึงเริ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทั้งปัญหาสภาพแวดล้อม 
ปัญหาทรัพยากร ปัญหาสุขภาพ รวมถึงปัญหา
เศรษฐกิจชมุชน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 กรมป่าไม้ได้ประกาศเขต
พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชน 
ห้วยปลาหลดท้ังหมดและชุมชนใกล้เคียงอีก 6 

ด�าเนินการได้ดีย่ิงขึ้น เช่น บริษัทท่อน�้าไทย, 
ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, บริษัท 

ซีพี ออลล์ เป็นต้น” นายสำารวยกล่าว

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นปัญหาบางประการท่ี
ควรได้รับการแก้ไขต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พ้ืนท่ีป่าชมุชนน้ันยังไม่ได้ครอบคลมุท้ังหมด มีเพียง
ประมาณ 1 ใน 10 ของพ้ืนท่ีป่ารกัษาไว้ได้ การเข้าไป 
ทำาเกษตรในพ้ืนท่ีดังกล่าวเองก็ยังถือเป็นพ้ืนท่ีป่า
ตามกฎหมายปัจจุบัน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีก็ยังมีสิทธิ
ดำาเนินการตามกฎหมายอยู่ ชาวบ้านจึงยังขาด
ความม่ันใจท่ีจะเข้าไปร่วมฟ้ืนฟูป่าและทำาการเกษตร 
เพราะเกรงกลวัจะถูกดำาเนินคด ีจงึอาจต้องใช้เวลา
และความร่วมมอืท่ีมากข้ึนเพ่ือสร้างความเข้าใจให้
ชาวบ้านมั่นใจและวางใจในการดำาเนินการต่างๆ  
ดังกล่าว

เมื่อทางราชการเตรียมการที่จะ
อพยพชาวบ้านออกจากพ้ืนที่ จึงมี
การเจรจาต่อรองเพ่ือให้ชาวบ้าน
ยังอาศัยอยู่ได้ภายใต้ข้อตกลงที่ 
จะร่วมกันที่จะฟื้ นฟูและรักษาป่าให้
อุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่กว่า 22,000  
ไร่ โดยใช้วิธีการปลูกป่า 3 อย่าง 
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง การสร้าง
ฝายชะลอน�า้ ร่วมกับทางอุทยานฯ

บริเวณที่เหมาะสมสำาหรับทำาอ่างเก็บนำ้า บริเวณที่
ควรเป็นชมุชนและท่ีพักอาศยั และบรเิวณท่ีจดัสรร
เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมได้ ฯลฯ ซึง่บางส่วนต้องมกีาร
คืนพื้นที่ให้ชาวบ้าน ในขณะบางส่วนก็จำาเป็นต้อง
ขยับขยายท่ีพักอาศยัให้เป็นพ้ืนท่ีป่า ซึง่ได้รบัความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี และมีการนำากล้า
พันธ์ุของพืชชนิดต่างๆ มาปลกูทดแทนการปลกูพืช
เชิงเดี่ยว ทำาให้สามารถฟื้นฟูหน้าดินและแหล่งนำ้า
ได้ดียิ่งขึ้น 

นอกจากน้ียังมีการบริหารจัดการในการปลูกพืช
และเก็บเก่ียวผลผลิตให้สามารถทำาได้ตลอดท้ังปี
ในพื้นที่ที่จัดสรรไว้ ซึ่งส่งผลสำาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ประกอบอาชีพของชาวบ้าน ทำาให้ไม่ต้องบุกรุก
ทำาลายป่าอีกต่อไป

“การจดัการทรพัยากรน�า้ให้มปีระสทิธภิาพ ซึง่
เป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรท้ังหมด กล่าวคือ 
เม่ือมีแหล่งกักเก็บน�า้ ก็สามารถอุปโภคบรโิภค
ได้ สามารถเพาะปลูกได้ ก่อให้เกิดรายได้ใน
ครัวเรือน ในขณะเดียวกันป่าไม้ก็เจริญเติบโต
มีความอุดมสมบรูณ์เป็นป่าต้นน�า้ท่ีผลติน�า้ได้
ดี มีระบบ ชะลอน�้า ล�าเลียงน�้า และกักเก็บน�้า
ไว้ใช้ได้ตลอดท้ังปี น�าไปสู่ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน จากการด�าเนินการในพื้นที่สองหมู่บ้าน
ท่ีเก่ียวข้อง สามารถคืนพืน้ท่ีป่าได้มากกว่า 450  
ไร่ ขณะน้ีมีผู้แสดงความจ�านงจากหมู่บ้านอ่ืนๆ 
ในพื้นที่ใกล้เคียงจ�านวน 11 หมู่บ้าน ที่จะเข้า
ร่วมโครงการในลักษณะนี้ ซึ่งคิดเป็นเขตพื้นที่
อีกมากกว่า 1,500 ไร่ ความร่วมมือจากกรมป่า
ไม้ในการจัดการป่าชมุชน และความช่วยเหลอื
ภาคเอกชนมีส่วนส�าคัญท่ีช่วยให้สามารถ
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กองทัพภาคท่ี 3 ได้เข้ามาช่วยเหลือในหลายด้าน 
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการดำาเนินงานต่อยอดให้
สามารถดำาเนินการได้อย่างเป็นทางการ มมีตคิณะ
รัฐมนตรีหรือเอกสารราชการรองรับ โดยขณะน้ี
กำาลงัรวบรวมเอกสารเสนอต่อรฐับาลเพ่ือขออนุมัติ

ชมุชน บทบญัญัตติามพระราชบญัญัตอิทุยานฯ ไม่
อนุญาตให้ชาวบ้านหรอืชมุชนใดอาศยัในเขตพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติ เมื่อทางราชการเตรียมการท่ีจะ
อพยพชาวบ้านออกจากพ้ืนท่ี จงึมกีารเจรจาต่อรอง
เพ่ือให้ชาวบ้านยังอาศัยอยู่ได้ภายใต้ข้อตกลงท่ี 
จะร่วมกันท่ีจะฟื้นฟูและรักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์
ในพ้ืนท่ีกว่า 22,000 ไร่ โดยใช้วิธีการปลูกป่า 3 
อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง การสร้างฝายชะลอนำ้า 
ร่วมกับทางอุทยานฯ นอกเหนือจากสมาชิกชุมชน
ท่ีเป็นผู้ใหญ่แล้ว ยังพยายามให้เยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าด้วยเพ่ือให้สามารถ
สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกบัป่าและ
การรักษาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ปัจจุบันผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น วัดได้
จากความหลากหลายทางชวีภาพและต้นไม้ขนาด
ใหญ่ท่ีมีอายุกว่า 40 ปี ไม้ใหญ่และดินท่ีดียัง
สามารถอุ้มนำ้าและบรรเทาความรุนแรงในฤดูนำ้า
หลาก ขณะเดียวกันการทำาฝายชะลอนำ้าก็ช่วย 
ส่งผลให้ลำาธารธรรมชาติมีนำ้าไหลตลอดท้ังปีและ
ไม่ขาดแคลนนำา้ใช้ในการอปุโภคบรโิภค นอกจากน้ี  
ชาวบ้านยังสามารถทำาเกษตรอินทรีย์ท่ีปราศจาก
สารเคมี โดยปลูกพืชออร์แกนิกที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยปลูกในพ้ืนท่ีป่าได้อย่าง
ผสมกลมกลืนและเป็นการเกษตรท่ีพ่ึงพาและ
เก้ือกูลกับป่า เช่น การปลูกต้นกาแฟโดยอาศัย 
ร่มเงาจากไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งผลผลิตท่ีเก็บได้ก็จะ
สามารถนำาไปขายท่ีตลาดสินค้าเกษตรดอยมูเซอ
หรือส่งไปขายที่อื่น
 
ประการสำาคัญคือการสร้างกติการ่วมกันระหว่าง
คนในชุมชนด้วยกันและกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ มีการ
กำาหนดปฏิทินร่วมกันในการเก็บผลผลิตสลับพื้นที่
กันไปมาตลอดท้ังปี มีปฏิทินการปลูกป่าและการ
เว้นช่วงให้พ้ืนท่ีป่าฟื้นตัว รวมถึงมีการกำาหนดเขต
ร่วมกันสำาหรบัพ้ืนท่ีป่าท่ีให้เก็บผลผลติได้และพ้ืนท่ี

ป่าท่ีเคร่งครดัห้ามบกุรกุ โดยประชาชนมหีน้าท่ีช่วย
รัฐในการดูแลพ้ืนท่ีป่า และมีข้อกำาหนดต่างๆ ท่ี 
ทุกคนตกลงปฏิบตัติาม เช่น ห้ามจดุไฟเผาทุกกรณี 
ห้ามยิงปืนเพื่อล่าสัตว์ ห้ามจับปลาโดยใช้อุปกรณ์ 
ช็อตไฟฟ้า ห้ามก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามนำา
บุคคลภายนอกเข้ามาตัดไม้หรือหาของป่า ห้าม
ขายหรอืให้เช่าท่ี ห้ามเลือ่ยไม้เพ่ือจำาหน่าย ห้ามซือ้
ขายยาเสพติดในหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งแต่ละกรณี 
ก็จะมีอัตราโทษท่ีแตกต่างกัน กรณีท่ีรุนแรงหรือ 
ผิดกฎหมายก็จะมีการดำาเนินคดี

ปัจจบุนัการดำาเนินงานดงักล่าวยังมลีกัษณะไม่เป็น
ทางการและใช้ข้อตกลงความร่วมมอืระดบัท้องถ่ิน
เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ทางมูลนิธิอุทกพัฒน์และ

ส�าคัญคือการสร้างกติการ่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชนด้วยกันและ 
กับเจ้าหน้าที่รัฐ มีการก�าหนด
ปฏิทินร่วมกันในการเก็บผลผลิต
สลับพ้ืนที่กันไปมาตลอดทั้งปี  
มีปฏิทินการปลูกป่าและการเว้น
ช่วงให้พ้ืนที่ป่าฟื้ นตัว รวมถึงมี
การก�าหนดเขตร่วมกันส�าหรับ
พ้ืนที่ป่าที่ให้เก็บผลผลิตได้และ
พ้ืนที่ป่าที่เคร่งครัดห้ามบุกรุก 
โดยประชาชนมีหน้าที่ช่วยรัฐใน
การดูแลพ้ืนที่ป่า และมีข้อก�าหนด
ต่างๆ ที่ทุกคนตกลงปฏิบัติตาม 
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กองทัพภาคท่ี 3 ได้เข้ามาช่วยเหลือในหลายด้าน 
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาการดำาเนินงานต่อยอดให้
สามารถดำาเนินการได้อย่างเป็นทางการ มมีตคิณะ
รัฐมนตรีหรือเอกสารราชการรองรับ โดยขณะน้ี
กำาลงัรวบรวมเอกสารเสนอต่อรฐับาลเพ่ือขออนุมัติ

ชมุชน บทบญัญัตติามพระราชบญัญัตอิทุยานฯ ไม่
อนุญาตให้ชาวบ้านหรอืชมุชนใดอาศยัในเขตพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติ เมื่อทางราชการเตรียมการท่ีจะ
อพยพชาวบ้านออกจากพ้ืนท่ี จงึมกีารเจรจาต่อรอง
เพ่ือให้ชาวบ้านยังอาศัยอยู่ได้ภายใต้ข้อตกลงท่ี 
จะร่วมกันท่ีจะฟื้นฟูและรักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์
ในพ้ืนท่ีกว่า 22,000 ไร่ โดยใช้วิธีการปลูกป่า 3 
อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง การสร้างฝายชะลอนำ้า 
ร่วมกับทางอุทยานฯ นอกเหนือจากสมาชิกชุมชน
ท่ีเป็นผู้ใหญ่แล้ว ยังพยายามให้เยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าด้วยเพ่ือให้สามารถ
สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการ
หล่อหลอมให้เกดิวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกบัป่าและ
การรักษาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ปัจจุบันผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น วัดได้
จากความหลากหลายทางชวีภาพและต้นไม้ขนาด
ใหญ่ท่ีมีอายุกว่า 40 ปี ไม้ใหญ่และดินท่ีดียัง
สามารถอุ้มนำ้าและบรรเทาความรุนแรงในฤดูนำ้า
หลาก ขณะเดียวกันการทำาฝายชะลอนำ้าก็ช่วย 
ส่งผลให้ลำาธารธรรมชาติมีนำ้าไหลตลอดท้ังปีและ
ไม่ขาดแคลนนำา้ใช้ในการอปุโภคบรโิภค นอกจากน้ี  
ชาวบ้านยังสามารถทำาเกษตรอินทรีย์ท่ีปราศจาก
สารเคมี โดยปลูกพืชออร์แกนิกที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยปลูกในพ้ืนท่ีป่าได้อย่าง
ผสมกลมกลืนและเป็นการเกษตรท่ีพ่ึงพาและ
เก้ือกูลกับป่า เช่น การปลูกต้นกาแฟโดยอาศัย 
ร่มเงาจากไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งผลผลิตท่ีเก็บได้ก็จะ
สามารถนำาไปขายท่ีตลาดสินค้าเกษตรดอยมูเซอ
หรือส่งไปขายที่อื่น
 
ประการสำาคัญคือการสร้างกติการ่วมกันระหว่าง
คนในชุมชนด้วยกันและกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ มีการ
กำาหนดปฏิทินร่วมกันในการเก็บผลผลิตสลับพื้นที่
กันไปมาตลอดท้ังปี มีปฏิทินการปลูกป่าและการ
เว้นช่วงให้พ้ืนท่ีป่าฟื้นตัว รวมถึงมีการกำาหนดเขต
ร่วมกันสำาหรบัพ้ืนท่ีป่าท่ีให้เก็บผลผลติได้และพ้ืนท่ี

ป่าท่ีเคร่งครดัห้ามบกุรกุ โดยประชาชนมหีน้าท่ีช่วย
รัฐในการดูแลพ้ืนท่ีป่า และมีข้อกำาหนดต่างๆ ท่ี 
ทุกคนตกลงปฏิบตัติาม เช่น ห้ามจดุไฟเผาทุกกรณี 
ห้ามยิงปืนเพื่อล่าสัตว์ ห้ามจับปลาโดยใช้อุปกรณ์ 
ช็อตไฟฟ้า ห้ามก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามนำา
บุคคลภายนอกเข้ามาตัดไม้หรือหาของป่า ห้าม
ขายหรอืให้เช่าท่ี ห้ามเลือ่ยไม้เพ่ือจำาหน่าย ห้ามซือ้
ขายยาเสพติดในหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งแต่ละกรณี 
ก็จะมีอัตราโทษท่ีแตกต่างกัน กรณีท่ีรุนแรงหรือ 
ผิดกฎหมายก็จะมีการดำาเนินคดี

ปัจจบุนัการดำาเนินงานดงักล่าวยังมลีกัษณะไม่เป็น
ทางการและใช้ข้อตกลงความร่วมมอืระดบัท้องถ่ิน
เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ทางมูลนิธิอุทกพัฒน์และ

ส�าคัญคือการสร้างกติการ่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชนด้วยกันและ
กับเจ้าหน้าที่รัฐ มีการก�าหนด
ปฏิทินร่วมกันในการเก็บผลผลิต
สลับพ้ืนที่กันไปมาตลอดทั้งปี 
มีปฏิทินการปลูกป่าและการเว้น
ช่วงให้พ้ืนที่ป่าฟื้ นตัว รวมถึงมี
การก�าหนดเขตร่วมกันส�าหรับ
พ้ืนที่ป่าที่ให้เก็บผลผลิตได้และ
พ้ืนที่ป่าที่เคร่งครัดห้ามบุกรุก 
โดยประชาชนมีหน้าที่ช่วยรัฐใน
การดูแลพ้ืนที่ป่า และมีข้อก�าหนด
ต่างๆ ที่ทุกคนตกลงปฏิบัติตาม 
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การท�าฝายชะลอ
ช่วยส่งผลให้ล�าธาร
ธรรมชาติมีน�้าไหล
ตลอดทั้งปี 
ไม่ขาดแคลน 
นอกจากใช้อุปโภค
บริโภค นอกจากนี้
ชาวบ้านยังได้ใช้
ท�าเกษตรอินทรีย์
อีกด้วย

คณะผู้แทนจาก
หลักสูตร RoLD 
Executive 

Program สถาบัน
เพ่ือการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย 
ศึกษาดูงานเรื่อง 
“คนอยู่กับป่า” ที่
บ้านห้วยปลาหลด 
จ.ตาก
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การท�าฝายชะลอ
ช่วยส่งผลให้ล�าธาร
ธรรมชาติมีน�้าไหล
ตลอดทั้งปี 
ไม่ขาดแคลน 
นอกจากใช้อุปโภค
บริโภค นอกจากนี้
ชาวบ้านยังได้ใช้
ท�าเกษตรอินทรีย์
อีกด้วย

คณะผู้แทนจาก
หลักสูตร RoLD 

Program สถาบัน
เพ่ือการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย 
ศึกษาดูงานเรื่อง 
“คนอยู่กับป่า” ที่
บ้านห้วยปลาหลด 
จ.ตาก
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จากเขาหัวโล้น ปลูก
อะไรไม่ขึ้น พลิกฟื้ น
ด้วยการปูกป่า 
3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่าง

เริ่มที่รักษาน�้า 
จนท�าให้คนหันมา
รักษาป่า
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จากเขาหัวโล้น ปลูก
อะไรไม่ขึ้น พลิกฟื้ น
ด้วยการปูกป่า 
3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่าง

เริ่มที่รักษาน�้า 
จนท�าให้คนหันมา
รักษาป่า
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ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา และบำารุงป่าสงวน รวมถึง
กติกาชุมชนและข้อบัญญัติท้องถ่ินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน
สามารถร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์ในการดูแลป่าได้โดยอาศัยฐานกฎหมายเรื่อง
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนี้ ยังมีการกำาหนดผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพื่อให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอน และมีการกำาหนดเขตพ้ืนท่ีร่วมกันโดย 
จดัทำาแผนท่ีและพิกัดต่างๆ ซึง่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเหมาะสม เช่น 
GPS-GIS ฯลฯ อันจะนำาไปสู่แผนที่กลางที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ 
มีแนวทางการจัดการพื้นที่จากบ้านห้วยปลาหลด จังหวัดตาก เป็นตัวอย่าง

3.	 การด�าเนินการ	 การติดตาม	 และการก�ากับดูแลร่วมกัน โดยนำาเสนอ 
แผนงานร่วมกับหน่วยงานภาครฐัท่ีรบัผดิชอบพ้ืนทีเ่พ่ือพิจารณาอนมุติัและเริม่
ดำาเนินโครงการ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายท้ังชุมชน หน่วยงานรัฐ องค์กร 
สนับสนุนอื่นๆ จะร่วมกันดำาเนินโครงการตามแผนงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ 
มีการประชุมร่วมกันเพ่ือติดตามความคืบหน้าของการดำาเนินโครงการและ
กำากับดูแลการทำางานให้เป็นไปตามกำาหนด 

4.	การจัดการความรู	้และสรปุบทเรียนเพ่ือการขยายผล ประกอบด้วยการ
ถอดบทเรยีนความสำาเรจ็และอปุสรรคจากการดำาเนินโครงการ การแลกเปลีย่น
บทเรียนระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติในส่วนต่างๆ การสรุปบทเรียนเชิงวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง และการนำาเสนอบทเรียนต่อสาธารณะเพ่ือให้เกิดการขยายผลอย่าง
กว้างขวางไปสู่พื้นที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหาใกล้เคียงกัน

จากแนวปฏิบัติกรณีศึกษาทั้งที่น่านและชุมชนห้วยปลาหลด สะท้อนให้
เห็นการแก้ปญัหาพ้ืนท่ีทับซอ้นเพ่ือคนอยู่กับปา่อยา่งย่ังยืนตามแนวทาง

ศาสตร์พระราชาที่เป็นรูปธรรมดังนี้

1.	การเตรียมความพร้อมชมุชน โดยศึกษาเง่ือนไขความสำาเรจ็สูค่วามสมดลุ
และความยั่งยืน ประกอบด้วยเงื่อนไข 3 ประการ คือ 

(1) เงื่อนไขการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ ยึดหลักการ “ปลูกต้นไม้
ในใจคน” ซึ่งเป็นหลักการตามแนวพระราชดำาริที่ว่า “...ควรจะปลูกต้นไม้
ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่าน้ันก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน 
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

(2) เง่ือนไขการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มการ
ดำาเนินการต่างๆ แล้วขยายออกสูร่ะดบัท่ีใหญ่ขึน้ในการกำาหนดกตกิาและ
การดูแลจัดการทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน ซึง่เป็นแนวทางท่ีเรยีกว่า “ระเบดิ
จากข้างใน” 

(3) เง่ือนไขการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ดิน-นำ้า-ป่า สร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง (ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ 
ไม้กินได้ และระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า) รวมถึงวิธีการปลูกป่าทดแทนและ
การปลูกแบบไม่ต้องปลูก (ให้ป่าสามารถเติบโตและฟื้นฟูตัวเองได้) โดย
คำานึงถึงภูมสิงัคม (geo-social condition) ของแต่ละพ้ืนท่ี และนำาปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ-มีเหตุผล-มีภูมิคุ้มกัน) มาประยุกต์ใช้

2.	 การก�าหนดกรอบการจัดการพ้ืนท่ีอย่างมีส่วนร่วม หลักการสำาคัญคือ
แนวทางการผสมผสานการใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น กฎหมาย
รฐัธรรมนูญในประเดน็สทิธิชมุชนในการจดัการทรพัยากรอย่างสมดลุและย่ังยืน 
พระราชบัญญัติป่าสงวนฯ และระเบียบกรมอุทยานฯ ซึ่งให้อำานาจอธิบดีกรม
ป่าไม้ในการอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนได้ภายใต้เง่ือนไขท่ีกฎหมายกำาหนด

BRIEFING: →
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ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา และบำารุงป่าสงวน รวมถึง
กติกาชุมชนและข้อบัญญัติท้องถ่ินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน
สามารถร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์ในการดูแลป่าได้โดยอาศัยฐานกฎหมายเรื่อง
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

นอกจากนี้ ยังมีการกำาหนดผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพื่อให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอน และมีการกำาหนดเขตพ้ืนท่ีร่วมกันโดย 
จดัทำาแผนท่ีและพิกัดต่างๆ ซึง่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเหมาะสม เช่น 
GPS-GIS ฯลฯ อันจะนำาไปสู่แผนที่กลางที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ทั้งนี้ 
มีแนวทางการจัดการพื้นที่จากบ้านห้วยปลาหลด จังหวัดตาก เป็นตัวอย่าง

3.	 การด�าเนินการ	 การติดตาม	 และการก�ากับดูแลร่วมกัน โดยนำาเสนอ 
แผนงานร่วมกับหน่วยงานภาครฐัท่ีรบัผดิชอบพ้ืนทีเ่พ่ือพิจารณาอนมุติัและเริม่
ดำาเนินโครงการ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายท้ังชุมชน หน่วยงานรัฐ องค์กร 
สนับสนุนอื่นๆ จะร่วมกันดำาเนินโครงการตามแผนงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ 
มีการประชุมร่วมกันเพ่ือติดตามความคืบหน้าของการดำาเนินโครงการและ
กำากับดูแลการทำางานให้เป็นไปตามกำาหนด 

4.	การจัดการความรู	้และสรปุบทเรียนเพ่ือการขยายผล ประกอบด้วยการ
ถอดบทเรยีนความสำาเรจ็และอปุสรรคจากการดำาเนินโครงการ การแลกเปลีย่น
บทเรียนระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติในส่วนต่างๆ การสรุปบทเรียนเชิงวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง และการนำาเสนอบทเรียนต่อสาธารณะเพ่ือให้เกิดการขยายผลอย่าง
กว้างขวางไปสู่พื้นที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหาใกล้เคียงกัน

จากแนวปฏิบัติกรณีศึกษาทั้งที่น่านและชุมชนห้วยปลาหลด สะท้อนให้
เห็นการแก้ปญัหาพ้ืนท่ีทับซอ้นเพ่ือคนอยู่กับปา่อยา่งย่ังยืนตามแนวทาง

ศาสตร์พระราชาที่เป็นรูปธรรมดังนี้

1.	การเตรียมความพร้อมชมุชน โดยศึกษาเง่ือนไขความสำาเรจ็สูค่วามสมดลุ
และความยั่งยืน ประกอบด้วยเงื่อนไข 3 ประการ คือ 

(1) เงื่อนไขการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ ยึดหลักการ “ปลูกต้นไม้
ในใจคน” ซึ่งเป็นหลักการตามแนวพระราชดำาริที่ว่า “...ควรจะปลูกต้นไม้
ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่าน้ันก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน 
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

(2) เง่ือนไขการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มการ
ดำาเนินการต่างๆ แล้วขยายออกสูร่ะดบัท่ีใหญ่ขึน้ในการกำาหนดกตกิาและ
การดูแลจัดการทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน ซึง่เป็นแนวทางท่ีเรยีกว่า “ระเบดิ
จากข้างใน” 

(3) เง่ือนไขการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ดิน-นำ้า-ป่า สร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง (ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ 
ไม้กินได้ และระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า) รวมถึงวิธีการปลูกป่าทดแทนและ
การปลูกแบบไม่ต้องปลูก (ให้ป่าสามารถเติบโตและฟื้นฟูตัวเองได้) โดย
คำานึงถึงภูมสิงัคม (geo-social condition) ของแต่ละพ้ืนท่ี และนำาปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ-มีเหตุผล-มีภูมิคุ้มกัน) มาประยุกต์ใช้

2.	 การก�าหนดกรอบการจัดการพ้ืนท่ีอย่างมีส่วนร่วม หลักการสำาคัญคือ
แนวทางการผสมผสานการใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น กฎหมาย
รฐัธรรมนูญในประเดน็สทิธิชมุชนในการจดัการทรพัยากรอย่างสมดลุและย่ังยืน 
พระราชบัญญัติป่าสงวนฯ และระเบียบกรมอุทยานฯ ซึ่งให้อำานาจอธิบดีกรม
ป่าไม้ในการอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนได้ภายใต้เง่ือนไขท่ีกฎหมายกำาหนด
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หลายรฐับาลพยายามแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 
และในระบบของกลุ่มรากหญ้าผู้มีรายได้

น้อย กลุม่เกษตรกร แต่ทำาได้แค่บรรเทาผลพวงการ
เป็นหน้ี และเยียวยาชัว่คราว เพราะเหตท่ีุทำาให้คน
เป็นหน้ีสินล้นพ้นตัว เกิดจากการมีรายได้ไม่พอ 
รายจ่าย ซึง่ไม่ใช่รายจ่ายท่ีสรุุย่สรุ่าย แต่เป็นรายจ่าย 
ประจำา รายจ่ายฉุกเฉิน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารักษา
พยาบาล ฯลฯ

แม้ว่ากฎหมายจะมคีวามสำาคญั แต่การใช้กฎหมาย 
อย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลในการแก้ปัญหาอย่าง
ย่ังยนืเสมอไป จงึจำาเป็นต้องอาศยัเครือ่งมอือืน่ๆ ท่ี
ไม่ใช่กฎหมายด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ 
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนท่ีเป็นธรรม 
โดยนำาหลกันิตธิรรมมาช่วยในการพัฒนาศกัยภาพ
ของลกูหน้ีและเจ้าหน้ีไปสูวั่ฏจกัรของความเป็นอยู่
ที่ยั่งยืนได้

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงมีหลักความเป็นธรรมของการ
ใช้กฎหมาย น่ันคือหลักนิติธรรม หมายถึงการใช้
กฎหมายท่ีจะไม่ก่อให้เกิดการกดข่ี มคีวามยืดหยุ่น 

ชีวิตคนจะมีความสุขได้อย่างไรหากมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว หรือมีหนี้สินมากเกินก�าลังที่แบกรับได้

Case Study

 : 
การพัฒนาระบบหนี้ที่
เป็นธรรมในสังคมนิติธรรม

100

144 TIJ Journal สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



หลายรฐับาลพยายามแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ 
และในระบบของกลุ่มรากหญ้าผู้มีรายได้

น้อย กลุม่เกษตรกร แต่ทำาได้แค่บรรเทาผลพวงการ
เป็นหน้ี และเยียวยาชัว่คราว เพราะเหตท่ีุทำาให้คน
เป็นหน้ีสินล้นพ้นตัว เกิดจากการมีรายได้ไม่พอ 
รายจ่าย ซึง่ไม่ใช่รายจ่ายท่ีสรุุย่สรุ่าย แต่เป็นรายจ่าย 
ประจำา รายจ่ายฉุกเฉิน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารักษา
พยาบาล ฯลฯ

แม้ว่ากฎหมายจะมคีวามสำาคญั แต่การใช้กฎหมาย 
อย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลในการแก้ปัญหาอย่าง
ย่ังยนืเสมอไป จงึจำาเป็นต้องอาศยัเครือ่งมอือืน่ๆ ท่ี
ไม่ใช่กฎหมายด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ 
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนท่ีเป็นธรรม 
โดยนำาหลกันิตธิรรมมาช่วยในการพัฒนาศกัยภาพ
ของลกูหน้ีและเจ้าหน้ีไปสูวั่ฏจกัรของความเป็นอยู่
ที่ยั่งยืนได้

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงมีหลักความเป็นธรรมของการ
ใช้กฎหมาย น่ันคือหลักนิติธรรม หมายถึงการใช้
กฎหมายท่ีจะไม่ก่อให้เกิดการกดข่ี มคีวามยืดหยุ่น 

ชีวิตคนจะมีความสุขได้อย่างไรหากมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว หรือมีหนี้สินมากเกินก�าลังที่แบกรับได้

Case Study

02 : 
การพัฒนาระบบหนี้ที่
เป็นธรรมในสังคมนิติธรรม
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การกู้เงินง่ายมาก ให้ลูกหน้ีเซ็นสัญญากู้เงิน
เปล่า หนังสือมอบอำานาจเปล่า และเอาโฉนด
ท่ีดินมาวางไว้ เคยมีคดีท่ีเข้าตรวจค้นและพบ
โฉนดประมาณ 400 ใบ สัญญากู้เซ็นเป็นแบบ
เปล่าทั้งหมด 

สะท้อนให้เกิดคำาถามว่าทำาไมชาวบ้านต้องไปกู้เงิน
จากนายทุน ทั้งที่มีหน่วยงานของรัฐมากมาย เช่น 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ปัญหาของกลุม่น้ีค่อนข้างรนุแรง เน่ืองจาก
เจ้าหนี้คือ นายทุนในพื้นที่ นายทุนเป็นผู้มีบทบาท
ในการสนับสนุนผู้บริหารท้องถ่ิน และรูปแบบการ
กู้เงินในกลุ ่มเกษตรกรท่ีพบได้อีก คือ การถูก 
หลอกลวงให้ทำาสัญญาในรูปแบบท่ีเสียเปรียบ  
เช่น สัญญาขายฝาก
 
มข้ีอสงัเกตว่า นายทุนต้องการท่ีดินมาก จงึเน้นการ
ทำาสัญญาขายฝาก จึงมีนายทุนที่รับขายฝากที่ดิน
ท่ัวราชอาณาจกัร ทำาให้ชาวบ้านประชาชนเสีย่งต่อ
การสญูเสยีท่ีดิน ท้ังท่ีชาวบ้านไม่ทราบว่า เมือ่ครบ
กำาหนดระยะเวลาไถ่แล้ว ทรัพย์สินจะตกเป็นของ
เจ้าหนี้ (นายทุน)

จากลูกหน้ีท้ัง 3 ประเภทน้ี เป็นปัญหาหลักๆ ท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงความอยุติธรรมในสังคม ซึ่ง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ
สงัคมมาโดยตลอด เช่น เหตกุารณ์ฆาตกรรม 8 ศพ 
ท่ีเกิดขึ้น หรือการฆ่าตัวตายโดยการเผาตัวเอง ท่ี
จังหวัดลพบุรี เนื่องจากปัญหาหนี้สิน

ความเหลื่อมล�้าลูกหนี้-เจ้าหนี้-
กฎหมาย
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า หนี้ในปัจจุบันไม่ใช่
แค่รูปแบบการยืมกู้เงินเท่าน้ัน ยังมีการกู้เงินใน
ลักษณะการเชื่อปัจจัยการผลิต ซึ่งพบในภาค
การเกษตร  เน่ืองจากคนเหล่าน้ีไม่มเีงินทุน ไม่มเีงิน

ออม จงึเชือ่ปัจจยัการผลติ เมือ่มผีลผลติค่อยนำาไป
คืนแก่นายทุนให้หักกลบลบหน้ีกันไป การเป็นหน้ี
จงึมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ เพราะรปูแบบน้ีไม่ใช่แค่
ภาระผูกพันปกติ แต่เป็นการตกอยู่ในวงจรของ 
การถกูครอบงำา เปน็วงจรทีน่่าเป็นห่วงของไทย  ซึ่ง
เป็นประเด็นเรื่องความเหลื่อมลำ้าระหว่างลูกหน้ี 
กับเจ้าหนี้

ดังนั้นหากตั้งประเด็นเรื่อง “หนี้ที่เป็นธรรม” โดย
เอาเรื่องความเหลื่อมลำ้าเป็นตัวตั้ง จะมีใครท่ีมี
บทบาทมาปกป้องดูแลให้ความเป็นธรรมกับลกูหน้ี 
ในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในรูปแบบต่างๆ หรือ
กระบวนการท่ีตามมาหลังจากเป็นหน้ีแล้ว เช่น 
กระบวนการทวงหนี้  ก็สามารถต้ังคำาถามในเรื่อง
ความเป็นธรรมได้ เช่น การทวงหนี้ที่คุกคามความ
เป็นส่วนตัว หรือทำาร้ายร่างกาย  รวมถึงคำาถามเชิง
โครงสร้างอื่นๆ เช่น ทำาไมเช็คเด้ง จึงเป็นคดีอาญา 
หรือทำาไมบุคคลธรรมดาเป็นหน้ีสินล้นพ้นตัว ไม่
สามารถเข้าสูก่ระบวนการฟ้ืนฟูโดยสมคัรใจได้เช่น
เดียวกับบริษัททั่วไป

ปัจจุบันมาตรฐานสากลได้ตื่นตัวกับเรื่องบริการ
ทางการเงินท่ีเป็นธรรมกับผู ้บริโภค ตั้งแต่ทำา
อย่างไรให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันเวลา ครบถ้วน สมบรูณ์  ทำาอย่างไรให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่
ให้เจ้าหนี้คำานึงถึงความสามารถในการชำาระเงิน
ของลกูหน้ีเป็นหลกั ไม่คำานึงถึงความคดิ ความเชือ่  
เพศ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีฐานข้อมูลบางอย่างท่ีนำามา
เทียบเคียงกับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม นอกจากความเหลื่อมลำ้าระหว่าง 
ลูกหน้ีกับเจ้าหน้ีแล้ว ยังมีความเหลื่อมลำ้าทาง
กฎหมาย นั่นคือความเหลื่อมลำ้าของโอกาสในการ
สู้คดี เช่น กรณีดอกเบี้ยตามสัญญาไม่เป็นธรรม 
กรณีไม่มีสัญญาลายลักษณ์อักษร หรือกรณียอด
เงินในสัญญาไม่ตรงโดยมากกว่ายอดหนี้ท่ีแท้จริง 

วางอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริต มิได้วางอยู่บน 
ผลประโยชน์แอบแฝง เป็นการใช้กฎหมายอย่าง
อะลุม่อล่วย อนัจะนำาไปสูก่ารแก้ปัญหาท่ีเป็นธรรม
และยั่งยืน

สำาหรับพระองค์ น้ัน กฎหมายแท้ คือหลัก
นิติธรรม คือธรรมะของกฎหมาย ท่ีตระหนัก
ถึงสิทธิมนุษยชนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซ่ึง
เน้ือหาของกฎหมายท่ีแท้และกระบวนการท่ีใช้
น้ัน ต้องมีความยืดหยุ่น เข้าใจถึงหลักความ
เป็นธรรมและโอกาสของการเข้าถึงความ
ยุติธรรมของทุกคน

ดังน้ัน เมื่อกล่าวถึงเรื่องระบบหน้ีท่ีไม่เป็นธรรมใน
สังคม ก็มีความเชื่อมโยงกันว่าถ้าคนขาดโอกาส 
เข้าถึงแหล่งทุนท่ีเหมาะสม มีความเหลื่อมลำ้าท่ี
หลากหลาย เราจะทำาอย่างไรให้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมและลด 
ช่องว่างดังกล่าว 

หากกล่าวถึงสถานการณ์หน้ีครัวเรือนไทยอย่าง
รวบรัดที่สุด ใน พ.ศ. 2559 หนี้ครัวเรือนไทยอยู่ใน
ระดบัร้อยละ 80 ของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(จีดีพี) หากดูจากสัดส่วนแล้วถือว่าเป็นตัวเลขท่ี 
สูงเกือบเป็นท่ีสุดในโลก คิดเป็นมูลค่า 11.5 ล้าน
บาท เป็นหน้ีในระบบร้อยละ 90 หน้ีนอกระบบ 
ร้อยละ 8  โดยอาชพีเกษตรกรและผูป้ระกอบธุรกิจ
รายย่อยเป็นหน้ีมากสุดซึ่งเป็นการกู้ยืมมาเพ่ือ
ลงทุน และผู้มีรายได้ขั้นตำ่า 15,000 บาทต่อเดือน 
เกือบทั้งหมดเป็นหนี้ 

โดยภาพรวมหน้ีครัวเรือนกู้มาเพ่ือบริโภคอุปโภค
มากที่สุด รองลงมาเป็นการกู้ซื้อที่ดิน นอกจากนี้มี
การกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล 

จากข้อมลูหน้ีนอกระบบ ซึง่เป็นหน้ีอยุตธิรรม ท่ีเกิด
ขึ้นในสังคมไทย จะมีลูกหนี้ 3 แบบ ได้แก่

1.	 กลุ่มคนไม่มีรายได้ประจ�า	เช่น พ่อค้าแม่ค้า 
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลูกจ้างต่างๆ กลุ่มนี้จะ
เป็นหน้ีนอกระบบประเภทเงินกู้รายวัน การ
ปล่อยเงินกู้อาจคิดดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อ 24 
วัน คดิเป็นร้อยละ 300 บาทต่อปี หรอืท่ีเคยเจอ
มากสุดคือ ร้อยละ 1-3 ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
1,000 บาทต่อปี ปัญหาของลูกหน้ีกลุ่มน้ีคือ  
ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้หรือไม่มี
ความรู้ความสามารถ

2.		คนท่ีมีรายได้ประจ�า	 เช่น พนักงานโรงงาน 
กลุ่มนี้มักมีปัญหาหนี้ เช่น เงินกู้รายวัน การทำา
สัญญาท่ีเสียเปรียบ และเจ้าหน้ีจะใช้วิธีรับ
ชำาระหน้ีโดยการยึดบตัร ATM เป็นต้น หรอืกลุม่
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทั้งมีความรู้
และมีเงิน แต่กลับตกอยู่ในวังวนของหน้ีนอก
ระบบ

3.		กลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ กลุ่ม
น้ีน่าศึกษาตรงท่ีเจ้าหน้ีท่ีเป็นนายทุนในพ้ืนท่ี 
จะรับซื้อทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิต 
เครื่องมือการผลิต สินค้า และให้กู้ยืมเงิน วิธี

เมื่อกล่าวถึงเรื่องระบบหนี้ที่ไม่
เป็นธรรมในสังคม ก็มีความ
เชื่อมโยงกันว่าถ้าคนขาดโอกาส
เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม 
มีความเหลื่อมล�า้ที่หลากหลาย 
เราจะท�าอย่างไรให้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสร้างโอกาสที่
เท่าเทียมและลดช่องว่างดังกล่าว
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การกู้เงินง่ายมาก ให้ลูกหน้ีเซ็นสัญญากู้เงิน
เปล่า หนังสือมอบอำานาจเปล่า และเอาโฉนด
ท่ีดินมาวางไว้ เคยมีคดีท่ีเข้าตรวจค้นและพบ
โฉนดประมาณ 400 ใบ สัญญากู้เซ็นเป็นแบบ
เปล่าทั้งหมด 

สะท้อนให้เกิดคำาถามว่าทำาไมชาวบ้านต้องไปกู้เงิน
จากนายทุน ทั้งที่มีหน่วยงานของรัฐมากมาย เช่น 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ปัญหาของกลุม่น้ีค่อนข้างรนุแรง เน่ืองจาก
เจ้าหนี้คือ นายทุนในพื้นที่ นายทุนเป็นผู้มีบทบาท
ในการสนับสนุนผู้บริหารท้องถ่ิน และรูปแบบการ
กู้เงินในกลุ ่มเกษตรกรท่ีพบได้อีก คือ การถูก 
หลอกลวงให้ทำาสัญญาในรูปแบบท่ีเสียเปรียบ  
เช่น สัญญาขายฝาก
 
มข้ีอสงัเกตว่า นายทุนต้องการท่ีดินมาก จงึเน้นการ
ทำาสัญญาขายฝาก จึงมีนายทุนที่รับขายฝากที่ดิน
ท่ัวราชอาณาจกัร ทำาให้ชาวบ้านประชาชนเสีย่งต่อ
การสญูเสยีท่ีดิน ท้ังท่ีชาวบ้านไม่ทราบว่า เมือ่ครบ
กำาหนดระยะเวลาไถ่แล้ว ทรัพย์สินจะตกเป็นของ
เจ้าหนี้ (นายทุน)

จากลูกหน้ีท้ัง 3 ประเภทน้ี เป็นปัญหาหลักๆ ท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงความอยุติธรรมในสังคม ซึ่ง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ
สงัคมมาโดยตลอด เช่น เหตกุารณ์ฆาตกรรม 8 ศพ 
ท่ีเกิดขึ้น หรือการฆ่าตัวตายโดยการเผาตัวเอง ท่ี
จังหวัดลพบุรี เนื่องจากปัญหาหนี้สิน

ความเหลื่อมล�้าลูกหนี้-เจ้าหนี้-
กฎหมาย
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า หนี้ในปัจจุบันไม่ใช่
แค่รูปแบบการยืมกู้เงินเท่าน้ัน ยังมีการกู้เงินใน
ลักษณะการเชื่อปัจจัยการผลิต ซึ่งพบในภาค
การเกษตร  เน่ืองจากคนเหล่าน้ีไม่มเีงินทุน ไม่มเีงิน

ออม จงึเชือ่ปัจจยัการผลติ เมือ่มผีลผลติค่อยนำาไป
คืนแก่นายทุนให้หักกลบลบหน้ีกันไป การเป็นหน้ี
จงึมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ เพราะรปูแบบน้ีไม่ใช่แค่
ภาระผูกพันปกติ แต่เป็นการตกอยู่ในวงจรของ 
การถกูครอบงำา เปน็วงจรทีน่่าเป็นห่วงของไทย  ซึ่ง
เป็นประเด็นเรื่องความเหลื่อมลำ้าระหว่างลูกหน้ี 
กับเจ้าหนี้

ดังนั้นหากตั้งประเด็นเรื่อง “หนี้ที่เป็นธรรม” โดย
เอาเรื่องความเหลื่อมลำ้าเป็นตัวตั้ง จะมีใครท่ีมี
บทบาทมาปกป้องดูแลให้ความเป็นธรรมกับลกูหน้ี 
ในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในรูปแบบต่างๆ หรือ
กระบวนการท่ีตามมาหลังจากเป็นหน้ีแล้ว เช่น 
กระบวนการทวงหนี้  ก็สามารถต้ังคำาถามในเรื่อง
ความเป็นธรรมได้ เช่น การทวงหนี้ที่คุกคามความ
เป็นส่วนตัว หรือทำาร้ายร่างกาย  รวมถึงคำาถามเชิง
โครงสร้างอื่นๆ เช่น ทำาไมเช็คเด้ง จึงเป็นคดีอาญา 
หรือทำาไมบุคคลธรรมดาเป็นหน้ีสินล้นพ้นตัว ไม่
สามารถเข้าสูก่ระบวนการฟ้ืนฟูโดยสมคัรใจได้เช่น
เดียวกับบริษัททั่วไป

ปัจจุบันมาตรฐานสากลได้ตื่นตัวกับเรื่องบริการ
ทางการเงินท่ีเป็นธรรมกับผู ้บริโภค ตั้งแต่ทำา
อย่างไรให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันเวลา ครบถ้วน สมบรูณ์  ทำาอย่างไรให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่
ให้เจ้าหนี้คำานึงถึงความสามารถในการชำาระเงิน
ของลกูหน้ีเป็นหลกั ไม่คำานึงถึงความคดิ ความเชือ่  
เพศ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีฐานข้อมูลบางอย่างท่ีนำามา
เทียบเคียงกับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม นอกจากความเหลื่อมลำ้าระหว่าง 
ลูกหน้ีกับเจ้าหน้ีแล้ว ยังมีความเหลื่อมลำ้าทาง
กฎหมาย นั่นคือความเหลื่อมลำ้าของโอกาสในการ
สู้คดี เช่น กรณีดอกเบี้ยตามสัญญาไม่เป็นธรรม 
กรณีไม่มีสัญญาลายลักษณ์อักษร หรือกรณียอด
เงินในสัญญาไม่ตรงโดยมากกว่ายอดหนี้ท่ีแท้จริง 

วางอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริต มิได้วางอยู่บน 
ผลประโยชน์แอบแฝง เป็นการใช้กฎหมายอย่าง
อะลุม่อล่วย อนัจะนำาไปสูก่ารแก้ปัญหาท่ีเป็นธรรม
และยั่งยืน

สำาหรับพระองค์ น้ัน กฎหมายแท้ คือหลัก
นิติธรรม คือธรรมะของกฎหมาย ท่ีตระหนัก
ถึงสิทธิมนุษยชนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซ่ึง
เน้ือหาของกฎหมายท่ีแท้และกระบวนการท่ีใช้
น้ัน ต้องมีความยืดหยุ่น เข้าใจถึงหลักความ
เป็นธรรมและโอกาสของการเข้าถึงความ
ยุติธรรมของทุกคน

ดังน้ัน เมื่อกล่าวถึงเรื่องระบบหน้ีท่ีไม่เป็นธรรมใน
สังคม ก็มีความเชื่อมโยงกันว่าถ้าคนขาดโอกาส 
เข้าถึงแหล่งทุนท่ีเหมาะสม มีความเหลื่อมลำ้าท่ี
หลากหลาย เราจะทำาอย่างไรให้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียมและลด 
ช่องว่างดังกล่าว 

หากกล่าวถึงสถานการณ์หน้ีครัวเรือนไทยอย่าง
รวบรัดที่สุด ใน พ.ศ. 2559 หนี้ครัวเรือนไทยอยู่ใน
ระดบัร้อยละ 80 ของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(จีดีพี) หากดูจากสัดส่วนแล้วถือว่าเป็นตัวเลขท่ี 
สูงเกือบเป็นท่ีสุดในโลก คิดเป็นมูลค่า 11.5 ล้าน
บาท เป็นหน้ีในระบบร้อยละ 90 หน้ีนอกระบบ 
ร้อยละ 8  โดยอาชพีเกษตรกรและผูป้ระกอบธุรกิจ
รายย่อยเป็นหน้ีมากสุดซึ่งเป็นการกู้ยืมมาเพ่ือ
ลงทุน และผู้มีรายได้ขั้นตำ่า 15,000 บาทต่อเดือน 
เกือบทั้งหมดเป็นหนี้ 

โดยภาพรวมหน้ีครัวเรือนกู้มาเพ่ือบริโภคอุปโภค
มากที่สุด รองลงมาเป็นการกู้ซื้อที่ดิน นอกจากนี้มี
การกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล 

จากข้อมลูหน้ีนอกระบบ ซึง่เป็นหน้ีอยุตธิรรม ท่ีเกิด
ขึ้นในสังคมไทย จะมีลูกหนี้ 3 แบบ ได้แก่

1.	 กลุ่มคนไม่มีรายได้ประจ�า	เช่น พ่อค้าแม่ค้า 
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลูกจ้างต่างๆ กลุ่มนี้จะ
เป็นหน้ีนอกระบบประเภทเงินกู้รายวัน การ
ปล่อยเงินกู้อาจคิดดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อ 24 
วัน คดิเป็นร้อยละ 300 บาทต่อปี หรอืท่ีเคยเจอ
มากสุดคือ ร้อยละ 1-3 ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
1,000 บาทต่อปี ปัญหาของลูกหน้ีกลุ่มน้ีคือ  
ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้หรือไม่มี
ความรู้ความสามารถ

2.		คนท่ีมีรายได้ประจ�า	 เช่น พนักงานโรงงาน 
กลุ่มนี้มักมีปัญหาหนี้ เช่น เงินกู้รายวัน การทำา
สัญญาท่ีเสียเปรียบ และเจ้าหน้ีจะใช้วิธีรับ
ชำาระหน้ีโดยการยึดบตัร ATM เป็นต้น หรอืกลุม่
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทั้งมีความรู้
และมีเงิน แต่กลับตกอยู่ในวังวนของหน้ีนอก
ระบบ

3.		กลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ กลุ่ม
น้ีน่าศึกษาตรงท่ีเจ้าหน้ีท่ีเป็นนายทุนในพ้ืนท่ี 
จะรับซื้อทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิต 
เครื่องมือการผลิต สินค้า และให้กู้ยืมเงิน วิธี

เมื่อกล่าวถึงเรื่องระบบหนี้ที่ไม่
เป็นธรรมในสังคม ก็มีความ
เชื่อมโยงกันว่าถ้าคนขาดโอกาส
เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม 
มีความเหลื่อมล�า้ที่หลากหลาย 
เราจะท�าอย่างไรให้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสร้างโอกาสที่
เท่าเทียมและลดช่องว่างดังกล่าว
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ออกไป วิธีการแก้ปัญหาหน้ีท่ีเป็นสำาเร็จรูปน้ันจึง
อาจไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาหน้ี 
สุดท้ายก็ไม่พ้นกระบวนการปรับโครงสร้าง การ
ประนอมหน้ี การเอื้อให้ลูกหน้ีมีเวลาในการผ่อน
หนักเป็นเบา 

มงีานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ออมทรพัย์ การเงิน
ชุมชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ค้นพบว่า มีหมู่บ้าน
จำานวนมากท่ีอยากช่วยสมาชกิตวัเองแก้ปัญหาหน้ี
นอกระบบ เมื่อตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มท่ีสามารถแก้
ปัญหาหน้ีนอกระบบหรือปลดหน้ีได้จริงมีลักษณะ
อย่างไร จึงพบว่ามีลักษณะที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1.	 มีวิธีการในการผ่อนปรน	เนื่องจากคนที่เป็น
หน้ีนอกระบบจนถึงจุดท่ีแก้ไขไม่ได้หรือไม่มี
ทางไปแล้ว จะยึดว่า คนเหล่าน้ีต้องชำาระหน้ี
ตรงเวลาเช่นเดิมน้ันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะน้ัน 
เรื่องของการผ่อนปรน อะลุ่มอล่วย จึงเป็น
เงื่อนไขที่สำาคัญประการหนึ่ง

2.	 ต้องเห็นภาพรวมท้ังหมด	ก่อนอืน่ต้องเข้าใจ
ว่า ลูกหน้ีท่ีมีปัญหาหน้ีจำานวนมากไม่อยาก
มาบอกปัญหาของตนเองให้คนอื่นฟัง และ 
ไม่กล้าท่ีจะบอกว่าตนเองมีหน้ีกับเจ้าหน้ีคน 
ใดบ้าง ดังนั้น จึงต้องใช้ความไว้วางใจเพื่อให้ 
ลูกหน้ีแจ้งข้อมูลท้ังหมด เน่ืองจากหากลูกหน้ี
มหีน้ีหลายก้อน แต่เรามองเห็นเพียงเสีย้วเดยีว 
เราจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ดังนั้น ต้อง
เห็นภาพรวมของสถานการณ์ของลูกหน้ีก่อน 
จึงจะคิดวิธีการผ่อนหนักเป็นเบาได้ บางครั้ง
กลุม่ออมทรพัย์กลบักลายเป็นคนไปช่วยเจรจา
กับนายทุนนอกระบบให้ จะเห็นได้ว่า การแก้
ปัญหาลกูหนีแ้ต่ละรายนัน้ขึน้อยู่กับสถานการณ์ 
ค่อนข้างมาก จึงหนีไม่พ้นการให้ความสำาคัญ
กับปัจเจกอย่างแท้จริง

จะมีก่ีคนท่ีรูว่้าต้องสูค้ดอีย่างไร และจะใช้โอกาสใน 
การฟ้องร้องอย่างไร ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศ
หน่ึงท่ีมีกระบวนการช่วยเหลือทางคดีมากท่ีสุด  
ในปัญหาเรื่องหน้ี ก็มีหน่วยงานช่วยแก้ปัญหา
มากมาย เช่น ศนูย์ดำารงธรรม ศนูย์ช่วยเหลอืหน้ีของ
กระทรวงเกษตรฯ หรอืหน่วยงานภายในกระบวนการ 
ยุติธรรมท่ีทุกองค์กรบอกว่า ตนมีศูนย์ช่วยเหลือ 
เช่น ยุตธิรรมจงัหวัด ศาลยุตธิรรม สำานักงานอยัการ 
ฯลฯ คำาถามคือ ทำาไมถึงไม่ตอบโจทก์ ทำาไมหน่วย
งานเหล่าน้ีจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คณะ
กรรมการปฏิรปูกฎหมาย (คปก.) บอกว่า การปฏิรปู
ต้องทำาเป็นระบบ จงึอาจสรปุได้ว่า การปฏิรปูทุกวันน้ี 
ยังไม่เป็นระบบ 

ขณะท่ีตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับหน้ีในปัจจบุนั 
มีความคุ ้มครองทางกฎหมายเพียงพอหรือไม่  
แท้จรงิแล้วปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นปัญหากฎหมายไม่
เป็นธรรมไม่คุ้มครองประชาชน หรือเป็นปัญหาท่ี
ตัวองค์กร หรือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ดีพอ

ถ้ามองแค่เรื่องสัญญาไม่เป็นธรรม กรณีท่ีสัญญา
ไม่เป็นธรรมอย่างมาก กฎหมายไทยเขยีนว่า “สญัญา 
น้ันไม่มีผลบังคับ” แล้วใครท่ีจะมาตีความว่า 
สญัญาน้ีไม่เป็นธรรมอย่างรนุแรง โดยหลกัการเป็น
หน้าท่ีของศาล แต่ถามว่าศาลจะทำางานเชิงรุกใน
การเข้ามาตีความสิ่งเหล่านี้เพียงใดก็เป็นอีกเรื่อง

ส่วนเรื่องตัวบทกฎหมาย ประเทศไทยมีพระราช
บัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 
และพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เรามีกฎหมายพร้อม แต่การ
บงัคบัใช้กฎหมายอาจไม่เพียงพอ การเข้าช่วยเหลอื
ลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมยังไม่เพียงพอ

จุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาหนี้
อยู่ตรงไหน
การ “ปฏิรูป” ที่ว่าด้วยหนี้ที่เป็นธรรม อาจทำาได้ 2 
แนวทาง แนวทางแรก	 คือ	 ท�าศูนย์ช่วยเหลือ 

ลูกหนี้แบบ	one	stop	service	เบ็ดเสร็จที่เดียว ที่
กรงุเทพฯ รวมทุกกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
การคลัง เป็นเสมือนการสร้างกองปราบเรื่องหนี้ 

แนวทางที่สอง	คือ	สร้างศูนย์กระจายลงไปใน
พื้นที่	 เน่ืองจากหากมีเพียงศูนย์เดียวในกรุงเทพฯ 
อาจไม่รบัรูปั้ญหาของพ้ืนท่ีต่างๆ แต่คงไม่สามารถ
ตอบได้ในทันทีว่าใครต้องรบัผดิชอบหลกั สิง่สำาคญั
ที่สุดคือ การที่ทุกคนมองเห็นร่วมกันว่าเป็นปัญหา 

ในแง่มุมการทำางานในศาล คำาว่า “หนี้นอกระบบ” 
เป็นคำาท่ีไม่น่าเข้ามาอยู่ในศาล ผูพิ้พากษาอาจไม่รู้
ว่า ท่ีจังหวัดชัยภูมิมีเจ้าหน้ีรายหน่ึงฉ้อโกงเงิน 
ชาวบ้านทั้งสิ้น 300 รายการ เนื่องจากผู้พิพากษา
จะเห็นเป็นรายคดี (case by case) นอกจากกรณี
ที่หัวหน้าศาลทำางานเชิงรุก อาจมีการให้สำารวจว่า 
ในศาลมคีดลีกัษณะน้ีเท่าไหร่ แต่ต่อให้เป็นเช่นน้ัน 
ในบางกรณีปัญหากระจายไปหลายอำาเภอหรือ
หลายภูมภิาค ดงัน้ัน จะทำายังไงให้เกิดกระบวนการ
ที่มองปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ ทำาอย่างไรให้รวมคนที่
ทำาเรือ่งน้ีมาอยู่ท่ีเดยีวกัน ทำาอย่างไรให้ทุกฝ่ายเห็น
ปัญหาร่วมกันและแบ่งงานกันทำา ทำาอย่างไรให้เรา
แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และทำาอย่างไรให้เราลง
ไปแก้ปัญหาให้เราสามารถตอบสนองและสื่อสาร
กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

ขณะท่ีปัญหาหน้ีสนิล้นพ้นตวั ไม่สามารถมคีำาตอบ
ท่ีสำาเร็จรูปได้ เพราะสถานการณ์ของลูกหน้ีแต่ละ
ปัจเจกนั้นแตกต่างกัน เช่น เหตุที่ไปกู้ เหตุที่ผิดนัด
ชำาระหน้ี บางคนตอนกู้ก็มีรายได้ แต่อาจเกิดเหตุ
ฉุกเฉินบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไป (เช่น สามี
รถควำา่) ทำาให้จดุเริม่ต้นของวงจรการเป็นหน้ีต่างกนั 

ปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่สามารถ
มีค�าตอบที่ส�าเร็จรูปได้ เพราะ
สถานการณ์ของลูกหนี้แต่ละปัจเจก
นั้นแตกต่างกัน เช่น เหตุที่ไปกู้ 
เหตุที่ผิดนัดช�าระหนี้ บางคนตอนกู้
ก็มีรายได้ แต่อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน
บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไป 
ท�าให้จุดเริ่มต้นของวงจรการเป็นหนี้
ต่างกันออกไป วิธีการแก้ปัญหาหนี้
ที่เป็นส�าเร็จรูปนั้นจึงอาจไม่ถูกต้อง 
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ออกไป วิธีการแก้ปัญหาหน้ีท่ีเป็นสำาเร็จรูปน้ันจึง
อาจไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาหน้ี 
สุดท้ายก็ไม่พ้นกระบวนการปรับโครงสร้าง การ
ประนอมหน้ี การเอื้อให้ลูกหน้ีมีเวลาในการผ่อน
หนักเป็นเบา 

มงีานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ออมทรพัย์ การเงิน
ชุมชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ค้นพบว่า มีหมู่บ้าน
จำานวนมากท่ีอยากช่วยสมาชกิตวัเองแก้ปัญหาหน้ี
นอกระบบ เมื่อตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มท่ีสามารถแก้
ปัญหาหน้ีนอกระบบหรือปลดหน้ีได้จริงมีลักษณะ
อย่างไร จึงพบว่ามีลักษณะที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1.	 มีวิธีการในการผ่อนปรน	เนื่องจากคนที่เป็น
หน้ีนอกระบบจนถึงจุดท่ีแก้ไขไม่ได้หรือไม่มี
ทางไปแล้ว จะยึดว่า คนเหล่าน้ีต้องชำาระหน้ี
ตรงเวลาเช่นเดิมน้ันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะน้ัน 
เรื่องของการผ่อนปรน อะลุ่มอล่วย จึงเป็น
เงื่อนไขที่สำาคัญประการหนึ่ง

2.	 ต้องเห็นภาพรวมท้ังหมด	ก่อนอืน่ต้องเข้าใจ
ว่า ลูกหน้ีท่ีมีปัญหาหน้ีจำานวนมากไม่อยาก
มาบอกปัญหาของตนเองให้คนอื่นฟัง และ 
ไม่กล้าท่ีจะบอกว่าตนเองมีหน้ีกับเจ้าหน้ีคน 
ใดบ้าง ดังนั้น จึงต้องใช้ความไว้วางใจเพื่อให้ 
ลูกหน้ีแจ้งข้อมูลท้ังหมด เน่ืองจากหากลูกหน้ี
มหีน้ีหลายก้อน แต่เรามองเห็นเพียงเสีย้วเดยีว 
เราจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ดังนั้น ต้อง
เห็นภาพรวมของสถานการณ์ของลูกหน้ีก่อน 
จึงจะคิดวิธีการผ่อนหนักเป็นเบาได้ บางครั้ง
กลุม่ออมทรพัย์กลบักลายเป็นคนไปช่วยเจรจา
กับนายทุนนอกระบบให้ จะเห็นได้ว่า การแก้
ปัญหาลกูหนีแ้ต่ละรายนัน้ขึน้อยู่กับสถานการณ์ 
ค่อนข้างมาก จึงหนีไม่พ้นการให้ความสำาคัญ
กับปัจเจกอย่างแท้จริง

จะมีก่ีคนท่ีรูว่้าต้องสูค้ดอีย่างไร และจะใช้โอกาสใน 
การฟ้องร้องอย่างไร ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศ
หน่ึงท่ีมีกระบวนการช่วยเหลือทางคดีมากท่ีสุด  
ในปัญหาเรื่องหน้ี ก็มีหน่วยงานช่วยแก้ปัญหา
มากมาย เช่น ศนูย์ดำารงธรรม ศนูย์ช่วยเหลอืหน้ีของ
กระทรวงเกษตรฯ หรอืหน่วยงานภายในกระบวนการ 
ยุติธรรมท่ีทุกองค์กรบอกว่า ตนมีศูนย์ช่วยเหลือ 
เช่น ยุตธิรรมจงัหวัด ศาลยุตธิรรม สำานักงานอยัการ 
ฯลฯ คำาถามคือ ทำาไมถึงไม่ตอบโจทก์ ทำาไมหน่วย
งานเหล่าน้ีจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คณะ
กรรมการปฏิรปูกฎหมาย (คปก.) บอกว่า การปฏิรปู
ต้องทำาเป็นระบบ จงึอาจสรปุได้ว่า การปฏิรปูทุกวันน้ี 
ยังไม่เป็นระบบ 

ขณะท่ีตวับทกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับหน้ีในปัจจบุนั 
มีความคุ ้มครองทางกฎหมายเพียงพอหรือไม่  
แท้จรงิแล้วปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นปัญหากฎหมายไม่
เป็นธรรมไม่คุ้มครองประชาชน หรือเป็นปัญหาท่ี
ตัวองค์กร หรือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ดีพอ

ถ้ามองแค่เรื่องสัญญาไม่เป็นธรรม กรณีท่ีสัญญา
ไม่เป็นธรรมอย่างมาก กฎหมายไทยเขยีนว่า “สญัญา 
น้ันไม่มีผลบังคับ” แล้วใครท่ีจะมาตีความว่า 
สญัญาน้ีไม่เป็นธรรมอย่างรนุแรง โดยหลกัการเป็น
หน้าท่ีของศาล แต่ถามว่าศาลจะทำางานเชิงรุกใน
การเข้ามาตีความสิ่งเหล่านี้เพียงใดก็เป็นอีกเรื่อง

ส่วนเรื่องตัวบทกฎหมาย ประเทศไทยมีพระราช
บัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 
และพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เรามีกฎหมายพร้อม แต่การ
บงัคบัใช้กฎหมายอาจไม่เพียงพอ การเข้าช่วยเหลอื
ลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมยังไม่เพียงพอ

จุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาหนี้
อยู่ตรงไหน
การ “ปฏิรูป” ที่ว่าด้วยหนี้ที่เป็นธรรม อาจทำาได้ 2 
แนวทาง แนวทางแรก	 คือ	 ท�าศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนี้แบบ	one	stop	service	เบ็ดเสร็จที่เดียว ที่
กรงุเทพฯ รวมทุกกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
การคลัง เป็นเสมือนการสร้างกองปราบเรื่องหนี้ 

แนวทางที่สอง	คือ	สร้างศูนย์กระจายลงไปใน
พื้นที่	 เน่ืองจากหากมีเพียงศูนย์เดียวในกรุงเทพฯ 
อาจไม่รบัรูปั้ญหาของพ้ืนท่ีต่างๆ แต่คงไม่สามารถ
ตอบได้ในทันทีว่าใครต้องรบัผดิชอบหลกั สิง่สำาคญั
ที่สุดคือ การที่ทุกคนมองเห็นร่วมกันว่าเป็นปัญหา 

ในแง่มุมการทำางานในศาล คำาว่า “หนี้นอกระบบ” 
เป็นคำาท่ีไม่น่าเข้ามาอยู่ในศาล ผูพิ้พากษาอาจไม่รู้
ว่า ท่ีจังหวัดชัยภูมิมีเจ้าหน้ีรายหน่ึงฉ้อโกงเงิน 
ชาวบ้านทั้งสิ้น 300 รายการ เนื่องจากผู้พิพากษา
จะเห็นเป็นรายคดี (case by case) นอกจากกรณี
ที่หัวหน้าศาลทำางานเชิงรุก อาจมีการให้สำารวจว่า 
ในศาลมคีดลีกัษณะน้ีเท่าไหร่ แต่ต่อให้เป็นเช่นน้ัน 
ในบางกรณีปัญหากระจายไปหลายอำาเภอหรือ
หลายภูมภิาค ดงัน้ัน จะทำายังไงให้เกิดกระบวนการ
ที่มองปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ ทำาอย่างไรให้รวมคนที่
ทำาเรือ่งน้ีมาอยู่ท่ีเดยีวกัน ทำาอย่างไรให้ทุกฝ่ายเห็น
ปัญหาร่วมกันและแบ่งงานกันทำา ทำาอย่างไรให้เรา
แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และทำาอย่างไรให้เราลง
ไปแก้ปัญหาให้เราสามารถตอบสนองและสื่อสาร
กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

ขณะท่ีปัญหาหน้ีสนิล้นพ้นตวั ไม่สามารถมคีำาตอบ
ท่ีสำาเร็จรูปได้ เพราะสถานการณ์ของลูกหน้ีแต่ละ
ปัจเจกนั้นแตกต่างกัน เช่น เหตุที่ไปกู้ เหตุที่ผิดนัด
ชำาระหน้ี บางคนตอนกู้ก็มีรายได้ แต่อาจเกิดเหตุ
ฉุกเฉินบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไป (เช่น สามี
รถควำา่) ทำาให้จดุเริม่ต้นของวงจรการเป็นหน้ีต่างกนั 

ปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่สามารถ
มีค�าตอบที่ส�าเร็จรูปได้ เพราะ
สถานการณ์ของลูกหนี้แต่ละปัจเจก
นั้นแตกต่างกัน เช่น เหตุที่ไปกู้ 
เหตุที่ผิดนัดช�าระหนี้ บางคนตอนกู้
ก็มีรายได้ แต่อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน
บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไป 
ท�าให้จุดเริ่มต้นของวงจรการเป็นหนี้
ต่างกันออกไป วิธีการแก้ปัญหาหนี้
ที่เป็นส�าเร็จรูปนั้นจึงอาจไม่ถูกต้อง 
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สถาบันทางการเงินดังกล่าวคือ สถาบันตัวอย่างที่
คดิค้นขึน้โดยประชาชนและมีกฎเกณฑ์ของตัวเอง 
ก่อตั้งมา 10 ปี มีสมาชิก 3,268 คน ฝากคนละ 1 
บาทต่อวัน มีเงินออม 13 ล้านบาท ปล่อยกู้ได้ 42 
ล้านบาท ปลดหน้ีนอกระบบได้ 17 ล้านบาท 
ประหยัดค่าเดนิทางเพ่ือเข้าถึงธนาคารในเมอืงและ
อัตราดอกเบี้ย รวมกันสามารถลดต้นทุนของ
ประชาชนได้ถึง ปีละ 17 ล้านบาท

2.	 สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ	 2	
จังหวดันนทบรีุ	:	มสีนิเชือ่เสือ้วินมอเตอร์ไซค์ 
โดยการนำาเสือ้วินมาคำา้ประกัน มกีารส่งคนเดนิ
เก็บเงิน ณ สถานท่ีทำากิน การปล่อยสินเชื่อ  
เกิดจากสาเหตุท่ีรู้ถึงหนทางการทำามาหากิน
และผลผลิตของบุคคลเหล่านั้น ดำาเนินการมา 
10 ปี มีเงินหมุนเวียน 150 ล้านบาท มีเงินออม 
120 ล้านบาท มีสมาชิก 2,300 คน

ความน่าสนใจ คือ ชุมชนน้ีตั้งอยู่ใจกลางนนทบุรี 
ท่ามกลางธนาคารพาณิชย์มากมาย แต่ผู้คนต่าง
ใช้บรกิารสถาบนัการเงินดงักล่าว ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ
การเข้าไม่ถึงธนาคารพาณิชย์ โดยความสามารถ
ดำาเนินงานนั้นเกิดขึ้นได้เพราะชุมชนรู้จักคนใน
ชุมชนดี รู้ว่าตั้งใจทำามาหากินหรือไม่ และมีความ
สามารถในการจ่ายหนี้คืนได้หรือไม่

3.	 สถาบันการเงินชุมชนสุขส�าราญ	 จังหวัด
ชมุพร	:	ความน่าสนใจคอืคนวัยหนุ่มสาวเข้ามา 
ช่วยดำาเนินการ และในขณะน้ีได้กลายเป็นแรง
สำาคัญในการปลดหน้ี ทำานำ้า ทำาปุ ๋ย ก่อตั้ง
สหกรณ์ทุเรียน และท่ีสำาคัญพัฒนาระบบการ
เงินในชมุชน มทุีนหมนุเวียน 89 ล้านบาท และ
มีสมาชิก 3,125 คนจากการก่อตั้งมา 12 ปี 

จะเห็นได้ว่า คำาตอบเรื่องหน้ีนอกระบบคือ การ
สร้างทางออกให้แก่ประชาชน ซึง่ปัจจบุนัมีทางออก
ดงักล่าวอยู่แล้ว แต่ควรได้รบัการเสรมิสร้างศกัยภาพ 

เพ่ิมเติมเท่าน้ัน เพ่ือประโยชน์ต่อไปในอนาคต  
หากสถาบนัการเงินชมุชน มกีำาไรจากการดำาเนินงาน  
เงินดังกล่าวก็จะถูกนำาไปพัฒนาสวัสดิการต่างๆ  
เช่น การคลอดบุตร การเข้าเรียน และการรักษา 
พยาบาล เพื่อคนในชุมชนเอง

ดังน้ัน การพัฒนาท่ีย่ังยืนไม่ใช่สิ่งที่ถูกนิยามใหม่ 
หากเป็นเพียงการนำาเสนอกรอบคิดใหม่ท่ีจะช่วย
ยกระดบัคณุภาพชวิีตของประชาชน ซึง่ช่วยให้เกิด
การคดิอย่างเป็นระบบ นำาไปสูค่วามร่วมมอืระหว่าง 
กลุม่คนต่างๆ เชือ่มโยงระหว่างพ้ืนท่ีและเวลา ด้วย
ความเชื่อท่ีว่าการพัฒนาท่ีย่ังยืนเป็นเรื่องของการ
พัฒนาคน มุ่งเน้นท่ีประชาชนจะได้อะไรจากการ
พัฒนา การท่ีเราจะสร้างคนท่ีมคีณุภาพ จะต้องเริม่
จากปัจจัยที่ใช้ในการดำารงชีวิต ซึ่งหมายถึงอาหาร
ท่ีเพียงพอ สุขอนามัยที่ดีและการเข้าถึงโครงสร้าง
พื้นฐาน ไปสู่ความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองที่
มปัีจจยัของการเข้าถึงการศกึษา การป้องกันโรคภัย
ไข้เจบ็ ท่ีจะสร้างความย่ังยืนในชมุชน และเป็นการ
สร้างภูมคิุม้กนัให้สงัคมเพ่ือรบัมอืกับการเปลีย่นแปลง 
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ค�าตอบเรื่องหนี้นอกระบบคือ 
การสร้างทางออกให้แก่
ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีทางออก
ดังกล่าวอยู่แล้ว แต่ควรได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพ
เพ่ิมเติมเท่านั้น เพ่ือประโยชน์
ต่อไปในอนาคต 

ทางเลือก – การสร้างสถาบันการ
เงินทางชุมชน
อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวไม่ได้ช่วยในการ
จัดการกับปัญหาอย่างแท้จริง เพราะไม่ใช่การแก้
ปัญหาจากต้นเหตุ แต่เป็นการแก้ไขและบรรเทา 
ผลพวงที่ตามมาจากการเป็นหนี้เท่านั้น

คำาตอบกรณีประเทศไทยคือ “การสร้างสถาบัน
การเงินทางชมุชนในทุกชมุชนเพือ่เป็นทางเลอืก”	
เน่ืองจากเป็นการสร้างการเข้าถึงเงินทุน โดยใน
ปัจจุบันมี 120,000 แห่ง แบ่งเป็น กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 80,000 แห่ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 30,000 แห่ง และ 
สหกรณ์ประเภทต่างๆ 5,000 แห่ง ดแูลและส่งเสรมิ
โดยสำานักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรม
พัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามลำาดับ 

ตัวอย่างสถาบันการเงินชุมชน

1.	 สถาบนัการเงินชมุชน	ต�าบลหนองสาหร่าย	
จังหวัดกาญจนบุรี	 : ไม่จำาเป็นต้องใช้พ้ืนท่ี
ทำาการใหญ่โต ไม่มีความสลับซับซ้อน มี
พนักงานเพียง 4 คน มีระบบคอมพิวเตอร์ มี
อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ 
และสามารถให้การบริการทางการเงินอย่าง
สมบูรณ์และครบวงจร โดยหลักเกณฑ์ในการ
ปล่อยสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักการทำาความดี เช่น 
การเข้าประชุมครบ 8 ครั้ง การทำาบัญชีครัว
เรือน ปลูกผักครบ 5 อย่าง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ
ดงักล่าวเกิดจากคนในชมุชนมคีวามคุน้เคยซึง่
กันและกัน โดยวิธีการทวงเงินคือ 

 - ขาดส่ง 3 เดือน ส่งหนังสือเตือนหนึ่งฉบับ 
 - ขาดส่ง 5 เดือน ประกาศทางหอกระจายข่าว 
 - ขาดส่ง 6 เดือน ประกาศทางวิทยุชุมชน
 - ขาดส่ง 9 เดือน หมู่บ้านของสมาชิกดังกล่าว    

  ไม่สามารถกู้ได้  
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สถาบันทางการเงินดังกล่าวคือ สถาบันตัวอย่างที่
คดิค้นขึน้โดยประชาชนและมีกฎเกณฑ์ของตัวเอง 
ก่อตั้งมา 10 ปี มีสมาชิก 3,268 คน ฝากคนละ 1 
บาทต่อวัน มีเงินออม 13 ล้านบาท ปล่อยกู้ได้ 42 
ล้านบาท ปลดหน้ีนอกระบบได้ 17 ล้านบาท 
ประหยัดค่าเดนิทางเพ่ือเข้าถึงธนาคารในเมอืงและ
อัตราดอกเบี้ย รวมกันสามารถลดต้นทุนของ
ประชาชนได้ถึง ปีละ 17 ล้านบาท

2.	 สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ	 2	
จังหวดันนทบรีุ	:	มสีนิเชือ่เสือ้วินมอเตอร์ไซค์ 
โดยการนำาเสือ้วินมาคำา้ประกัน มกีารส่งคนเดนิ
เก็บเงิน ณ สถานท่ีทำากิน การปล่อยสินเชื่อ  
เกิดจากสาเหตุท่ีรู้ถึงหนทางการทำามาหากิน
และผลผลิตของบุคคลเหล่านั้น ดำาเนินการมา 
10 ปี มีเงินหมุนเวียน 150 ล้านบาท มีเงินออม 
120 ล้านบาท มีสมาชิก 2,300 คน

ความน่าสนใจ คือ ชุมชนน้ีตั้งอยู่ใจกลางนนทบุรี 
ท่ามกลางธนาคารพาณิชย์มากมาย แต่ผู้คนต่าง
ใช้บรกิารสถาบนัการเงินดงักล่าว ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ
การเข้าไม่ถึงธนาคารพาณิชย์ โดยความสามารถ
ดำาเนินงานนั้นเกิดขึ้นได้เพราะชุมชนรู้จักคนใน
ชุมชนดี รู้ว่าตั้งใจทำามาหากินหรือไม่ และมีความ
สามารถในการจ่ายหนี้คืนได้หรือไม่

3.	 สถาบันการเงินชุมชนสุขส�าราญ	 จังหวัด
ชมุพร	:	ความน่าสนใจคอืคนวัยหนุ่มสาวเข้ามา 
ช่วยดำาเนินการ และในขณะน้ีได้กลายเป็นแรง
สำาคัญในการปลดหน้ี ทำานำ้า ทำาปุ ๋ย ก่อตั้ง
สหกรณ์ทุเรียน และท่ีสำาคัญพัฒนาระบบการ
เงินในชมุชน มทุีนหมนุเวียน 89 ล้านบาท และ
มีสมาชิก 3,125 คนจากการก่อตั้งมา 12 ปี 

จะเห็นได้ว่า คำาตอบเรื่องหน้ีนอกระบบคือ การ
สร้างทางออกให้แก่ประชาชน ซึง่ปัจจบุนัมีทางออก
ดงักล่าวอยู่แล้ว แต่ควรได้รบัการเสรมิสร้างศกัยภาพ 

เพ่ิมเติมเท่าน้ัน เพ่ือประโยชน์ต่อไปในอนาคต  
หากสถาบนัการเงินชมุชน มกีำาไรจากการดำาเนินงาน  
เงินดังกล่าวก็จะถูกนำาไปพัฒนาสวัสดิการต่างๆ  
เช่น การคลอดบุตร การเข้าเรียน และการรักษา 
พยาบาล เพื่อคนในชุมชนเอง

ดังน้ัน การพัฒนาท่ีย่ังยืนไม่ใช่สิ่งที่ถูกนิยามใหม่ 
หากเป็นเพียงการนำาเสนอกรอบคิดใหม่ท่ีจะช่วย
ยกระดบัคณุภาพชวิีตของประชาชน ซึง่ช่วยให้เกิด
การคดิอย่างเป็นระบบ นำาไปสูค่วามร่วมมอืระหว่าง 
กลุม่คนต่างๆ เชือ่มโยงระหว่างพ้ืนท่ีและเวลา ด้วย
ความเชื่อท่ีว่าการพัฒนาท่ีย่ังยืนเป็นเรื่องของการ
พัฒนาคน มุ่งเน้นท่ีประชาชนจะได้อะไรจากการ
พัฒนา การท่ีเราจะสร้างคนท่ีมคีณุภาพ จะต้องเริม่
จากปัจจัยที่ใช้ในการดำารงชีวิต ซึ่งหมายถึงอาหาร
ท่ีเพียงพอ สุขอนามัยที่ดีและการเข้าถึงโครงสร้าง
พื้นฐาน ไปสู่ความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองที่
มปัีจจยัของการเข้าถึงการศกึษา การป้องกันโรคภัย
ไข้เจบ็ ท่ีจะสร้างความย่ังยืนในชมุชน และเป็นการ
สร้างภูมคิุม้กนัให้สงัคมเพ่ือรบัมอืกับการเปลีย่นแปลง 
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ค�าตอบเรื่องหนี้นอกระบบคือ 
การสร้างทางออกให้แก่
ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีทางออก
ดังกล่าวอยู่แล้ว แต่ควรได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพ 

เพ่ิมเติมเท่านั้น เพ่ือประโยชน์
ต่อไปในอนาคต 

ทางเลือก – การสร้างสถาบันการ
เงินทางชุมชน
อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวไม่ได้ช่วยในการ
จัดการกับปัญหาอย่างแท้จริง เพราะไม่ใช่การแก้
ปัญหาจากต้นเหตุ แต่เป็นการแก้ไขและบรรเทา 
ผลพวงที่ตามมาจากการเป็นหนี้เท่านั้น

คำาตอบกรณีประเทศไทยคือ “การสร้างสถาบัน
การเงินทางชมุชนในทุกชมุชนเพือ่เป็นทางเลอืก”	
เน่ืองจากเป็นการสร้างการเข้าถึงเงินทุน โดยใน
ปัจจุบันมี 120,000 แห่ง แบ่งเป็น กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 80,000 แห่ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 30,000 แห่ง และ 
สหกรณ์ประเภทต่างๆ 5,000 แห่ง ดแูลและส่งเสรมิ
โดยสำานักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรม
พัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามลำาดับ 

ตัวอย่างสถาบันการเงินชุมชน

1.	 สถาบนัการเงินชมุชน	ต�าบลหนองสาหร่าย	
จังหวัดกาญจนบุรี	 : ไม่จำาเป็นต้องใช้พ้ืนท่ี
ทำาการใหญ่โต ไม่มีความสลับซับซ้อน มี
พนักงานเพียง 4 คน มีระบบคอมพิวเตอร์ มี
อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ 
และสามารถให้การบริการทางการเงินอย่าง
สมบูรณ์และครบวงจร โดยหลักเกณฑ์ในการ
ปล่อยสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักการทำาความดี เช่น 
การเข้าประชุมครบ 8 ครั้ง การทำาบัญชีครัว
เรือน ปลูกผักครบ 5 อย่าง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ
ดงักล่าวเกิดจากคนในชมุชนมคีวามคุน้เคยซึง่
กันและกัน โดยวิธีการทวงเงินคือ 

 - ขาดส่ง 3 เดือน ส่งหนังสือเตือนหนึ่งฉบับ 
 - ขาดส่ง 5 เดือน ประกาศทางหอกระจายข่าว 
 - ขาดส่ง 6 เดือน ประกาศทางวิทยุชุมชน
 - ขาดส่ง 9 เดือน หมู่บ้านของสมาชิกดังกล่าว    
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นับเป็นโจทย์ใหญ่ของการจะอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
และใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ือสร้างความย่ังยืน

ให้โลก ประเทศ และชุมชนท่ีเราอยู่ ซึ่งประเด็น
สำาคัญคือเราต้องสร้างหลักประกันว่าคนทุกคนจะ
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้นได้  

แต่ด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวกระโดด หรือ disruptive 
technology สามารถมองได้ท้ังการเปลีย่นแปลงท่ี
ก้าวกระโดดหรอือาจจะมองเป็นการทำาลายล้างก็ได้ 
จงึเป็นจดุท่ีน่าสนใจว่า disruptive technology  จะ
มาตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร เพราะ
คำาว่า disrupt ก็แปลว่า “ไม่ต่อเน่ือง” แล้วเทคโนโลยี 
จะนำาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร

ในความเป็นจริง ความต้องการของสังคมกับ
กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถไปด้วยกันได้ เนื่องจาก 
disruptive technology  มหีลายประเภทอย่างมาก  

ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการเดินทาง เพราะเป็น
เรื่องใกล้ตัว โดยเฉพาะการจราจรในกรุงเทพฯ ท่ี
ค่อนข้างติดขัดและบริการแท็กซี่ก็เป็นเรื่องยุ่งยาก 

Case Study

 : 
ทางเลือกส�าหรับ 
เทคโนโลยีก้าวกระโดด 
ด้วยหลักนิติธรรมและ 
Regulatory Sandbox
เราจะอยู่อย่างไรในโลกแห่งเทคโนโลยี
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นับเป็นโจทย์ใหญ่ของการจะอยู่อย่างรู้เท่าทัน 
และใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ือสร้างความย่ังยืน

ให้โลก ประเทศ และชุมชนท่ีเราอยู่ ซึ่งประเด็น
สำาคัญคือเราต้องสร้างหลักประกันว่าคนทุกคนจะ
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้นได้  

แต่ด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวกระโดด หรือ disruptive 
technology สามารถมองได้ท้ังการเปลีย่นแปลงท่ี
ก้าวกระโดดหรอือาจจะมองเป็นการทำาลายล้างก็ได้ 
จงึเป็นจดุท่ีน่าสนใจว่า disruptive technology  จะ
มาตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร เพราะ
คำาว่า disrupt ก็แปลว่า “ไม่ต่อเน่ือง” แล้วเทคโนโลยี 
จะนำาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร

ในความเป็นจริง ความต้องการของสังคมกับ
กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถไปด้วยกันได้ เนื่องจาก 
disruptive technology  มหีลายประเภทอย่างมาก  

ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการเดินทาง เพราะเป็น
เรื่องใกล้ตัว โดยเฉพาะการจราจรในกรุงเทพฯ ท่ี
ค่อนข้างติดขัดและบริการแท็กซี่ก็เป็นเรื่องยุ่งยาก 

Case Study

03 : 
ทางเลือกส�าหรับ 
เทคโนโลยีก้าวกระโดด 
ด้วยหลักนิติธรรมและ 
Regulatory Sandbox
เราจะอยู่อย่างไรในโลกแห่งเทคโนโลยี
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Regulatory Sandbox สนาม
ทดลองรับมือนวัตกรรมใหม่
เรื่อง regulatory sandbox ท่ีเสนอกันน้ันเป็น 
ข้อเสนอท่ัวโลกเพ่ือการรับมือกับนวัตกรรมหรือ 
รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ แต่มันก็ไม่ใช่ทางออก 
หากแต่เป็นสนามทดลองเพ่ือทดลองว่าบริการ 
หรือนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นมาน้ันสามารถอยู่ได้ไหม  
จะเกิดปัญหาอะไร และถ้าจะกำากับดูแลต้อง
ออกแบบกฎระเบียบอย่างไร

นอกจากนี้ประเด็นเรื่อง regulatory sandbox นั้น
เป็นเรื่องนวัตกรรม ยังเป็นสิ่งท่ีมาไม่ถึง ประเด็น
การพูดคุยจึงมองในเรื่องการวางระบบและ
กฎเกณฑ์เพื่อรองรับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ซึ่งเครื่อง
มือท่ีดีท่ีสุดในการก�ากับดูแลคือการแข่งขัน
และการสร้างทางเลือก 

เน่ืองจากการแข่งขนัจะนำามาซึง่การพัฒนาคณุภาพ 
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Regulatory Sandbox สนาม
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ท�าตามกฎหมายอาจไมเ่ทา่กบัความ
เป็นธรรม 
ท่ีผ่านมากฎหมายกลายเป็นกลไกเดียวท่ีมีอยู่ 
และถูกหยิบยกขึ้นมา แต่ต้องยอมรับว่าภายใต้ 
เทคโนโลยีก้าวกระโดดการทำาตามกฎหมายน้ันอาจ
ไม่ได้เท่ากับความเป็นธรรมเสมอไป จงึควรจะต้อง
มีกลไกในการช่วยค้นหาว่าทำาอย่างไรถึงจะเกิด
ความเป็นธรรมโดยมองจากหลายมุมมอง

เหมือนในกรณี Uber และ Airbnb ท่ีบอกว่าเป็น 
การเอาเวลาว่างของรถและท่ีอยู่อาศยัมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เป็นทรัพยากรท่ีใช้ร่วมกันตามหลักการ 
sharing economy นั้น อาจจะมองจากหลายมุม 
ในทางหน่ึงต้องคำานึงถึงประเดน็ท่ีว่าจะสามารถใช้
รถได้ก่ีชัว่โมงเพ่ือไม่ให้ไปกระทบต่ออาชพีของคนอืน่ 
หรือการท่ีจะมีหุ่นยนต์ หรือเครื่องเก็บค่าโดยสาร
บนรถเมล์ที่จะทำาให้กระเป๋ารถเมล์ตกงานนั้น อาจ
จะต้องร่วมกันแสวงหากระบวนการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นธรรมเพ่ือท่ีจะช่วยให้คนจำานวนหน่ึงท่ีอาจ
จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีสามารถรักษา 
ความมั่นคงในชีวิตของพวกเขาไว้ได้

การค้นหาหลกันิติธรรมมต้ัีงแต่การคดิทางนโยบาย 
การใช้กฎหมายในการบงัคับนโยบาย การปรบัปรงุ
และการเลิกใช้กฎหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมี 
ท้ังตัวกฎหมายและอนุบัญญัติท้ังหมดรวมกว่า 
100,000 ฉบบั ซึง่คงล้นเกินคำาว่าหลกันิตธิรรมแล้ว 
ในปัจจบุนัจงึเริม่มกีารพูดถึงประเดน็เรือ่ง Regula
tory Guillotine ดงัน้ัน กระบวนการท่ีเราจะเอาแนว
พระราชดำารมิาใช้ในเรือ่งหลกันิตธิรรมน้ัน จงึไม่ได้
จำากัดอยู่กับเรือ่งเทคโนโลยีก้าวกระโดดหรอืโมเดล
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 เท่าน้ัน แท้จรงิ
แล้วหลักนิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับทุกเรื่อง

ทางออกรับมือเทคโนโลยีก้ าว
กระโดด
อย่างไรก็ด ีการรบัมอืกับเทคโนโลยีก้าวกระโดดน้ัน
ไม่มีทางออกท่ีรวบรัด แต่มีข้ันตอนและกลไกที่
สามารถสร้างได้  ที่จะทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการหาทางออกว่าจะทำาให้ Uber 
ถูกกฎหมายได้อย่างไร แท็กซี่จะได้เข้ามามีส่วน
ร่วมด้วยในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่และใน
ความเป็นจริงยังมีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่
อุปทาน (supply chain) มากมายท่ีอาจนึกไม่ถึง 
ดงัน้ันจงึควรจะมตีวักลไกท่ีกำากับด้วยหลกันิตธิรรม
เป็นเครื่องมือในการสร้างพ้ืนที่สนทนาหาทางออก
ท่ียุติธรรมกับทุกฝ่ายก่อนแล้วจึงค่อยแก้กฎหมาย
ทีหลัง  

บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากวงเสวนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
disruptive technology ซึ่งกำาลังเปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆ และก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ปัญหา
เหล่าน้ีก็อาจแก้ไม่ได้หากกฎหมายไม่เข้าใจท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงตาม ทำาให้ประชาชนต้องเดินไปใน
ทางท่ีเป็นปัญหา และเมือ่ต้องไปแก้ปัญหาท่ีปลาย
เหตุก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้

เพราะฉะน้ัน	 ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมาย	
นักพัฒนา	 นักธุรกิจ	 สื่อมวลชน	 นายธนาคาร	
หรือคนท่ีท�างานอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม	
ควรค�านึงอยู่เสมอว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่
เก่ียวข้องกับพวกเราทุกคนโดยตรง	ถ้าไม่มกีาร
พัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น	 ประเทศไทยก็คงไม่
สามารถด�ารงอยู่และเดินต่อไปได้

นติธิรรม ความเป็นธรรม และความ
เท่าทันของกฎหมาย 
ในอกีด้านหน่ึงถึงแม้จะไม่มีเทคโนโลยีก้าวกระโดด
เข้ามา แต่กฎหมายท่ีไม่ได้มกีารแก้ไขน้ัน เมือ่เวลา
ผ่านไปก็จะล้าสมยั การปล่อยให้กฎหมายถูกบงัคบั
ใช้ไปเรือ่ยๆ ท้ังท่ีอาจจะไม่เท่าทันกับสภาพปัจจบุนั
แล้ว หรือการปล่อยให้เป็นเรื่องของดุลยพินิจของ

ออกแบบกฎ (ใหม่) บนความ
เท่าเทียม
ในเวทีเสวนา	 “ทางเลือกส�าหรับเทคโนโลยีก้าว
กระโดดด้วยหลักนิติธรรมและ	 regulatory	
sandbox”	 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันเพ่ือการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย วงเสวนามีการตั้งข้อสังเกตท่ี
สำาคัญคือ	ประเด็นเรื่องความเสมอภาคในการ
แข่งขนั	(leveled	playing	field)	การจะมเีทคโนโลยี
ใหม่เข้ามาน้ันถ้าไม่แบ่งสนามก็ต้องมีสนามท่ี 
เท่าเทียมกัน ถ้าอยู่ในสนามเดียวกันแต่การเก็บ 
ค่าโดยสารต่างกัน ต้นทุนท่ีแบกรับต่างกัน ก็เป็น 
การเอาเปรยีบซึง่กันและกนั การออกแบบระบบจะ
ต้องคำานึงถึงความเท่าเทียมทางการแข่งขันด้วย  

ประเด็นต่อมาคือ	 เวลากล่าวถึงผู้ก�ากับดูแล	
หรือการกำากับดูแล ท่ีจริงคือระบอบกำากับดูแลซึ่ง
ต่างจากระบบกฎหมายซึง่เป็นแบบการบงัคบัและ
ควบคุม (command and control) ระบอบกำากับ
ดูแลน้ันจะมีความยืดหยุ่นกว่าโครงสร้างการ
ออกแบบกฎหมายท่ีหวังพ่ึงพระราชบัญญัติเป็น
กลไกในการควบคุมดูแล เพราะระบบการควบคุม
ดูแลล้าสมัยและไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับ
ความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ ต่อไปพระราชบญัญัติ
จะเป็นแค่กรอบ โดยการกำากับดูแลอาจจะเป็น 
รูปแบบประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ดังนั้น เมื่อ
เราพูดถึงประเดน็เรือ่งความเป็นธรรม น่ันหมายถงึ
การปรบัตัวท้ังภาคเอกชน ภาคราชการ และผูไ้ด้รบั
ผลกระทบ 

มีการตั้งข้อสังเกตที่ส�าคัญคือ 
ประเด็นเรื่องความเสมอภาคใน
การแข่งขัน (leveled playing 
field) การจะมีเทคโนโลยีใหม ่

เข้ามานั้นถ้าไม่แบ่งสนามก็ต้องมี
สนามที่เท่าเทียมกัน ถ้าอยู่ใน 

สนามเดียวกันแต่การเก็บ 

ค่าโดยสารต่างกัน ต้นทนุทีแ่บกรับ 

ต่างกัน ก็เป็นการเอาเปรียบ 

ซึ่งกันและกัน การออกแบบระบบ 

จะต้องค�านึงถึงความเท่าเทียม
ทางการแข่งขันด้วย  

ศาลว่าจะบังคับใช้กฎหมายนั้นหรือไม่ ไม่สามารถ
ตอบโจทย์เรื่องหลักนิติธรรมได้ เพราะกฎหมาย
ด้วยตัวของมันเองน้ันไม่เท่ากับหลักนิติธรรม หรือ
การมีกฎหมายท่ีไม่ได้แก้ไขให้ทันต่อความเป็น
ธรรมในช่วงเวลานั้นก็ไม่ถือว่าเป็นหลักนิติธรรม  

อย่างไรก็ตาม หลกันิตธิรรมไม่ได้อยูใ่นตัวกฎหมาย
เท่าน้ัน กระบวนการแสวงหาหลกันิตธิรรมสามารถ
หาได้จากการหาวิธีท่ีจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
เป็นธรรม แท็กซีท่ี่อยู่ในระบบน้ันอาจจะทำาถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่ถ้าหากไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างสมประสิทธิภาพก็ทำาให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการบริการร่วม 
เดินทาง (ride-sharing) ท่ีต้องการเข้ามาแข่งขัน
เช่นกัน
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ท�าตามกฎหมายอาจไมเ่ทา่กบัความ
เป็นธรรม 
ท่ีผ่านมากฎหมายกลายเป็นกลไกเดียวท่ีมีอยู่ 
และถูกหยิบยกขึ้นมา แต่ต้องยอมรับว่าภายใต้ 
เทคโนโลยีก้าวกระโดดการทำาตามกฎหมายน้ันอาจ
ไม่ได้เท่ากับความเป็นธรรมเสมอไป จงึควรจะต้อง
มีกลไกในการช่วยค้นหาว่าทำาอย่างไรถึงจะเกิด
ความเป็นธรรมโดยมองจากหลายมุมมอง

เหมือนในกรณี Uber และ Airbnb ท่ีบอกว่าเป็น 
การเอาเวลาว่างของรถและท่ีอยู่อาศยัมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เป็นทรัพยากรท่ีใช้ร่วมกันตามหลักการ 
sharing economy นั้น อาจจะมองจากหลายมุม 
ในทางหน่ึงต้องคำานึงถึงประเดน็ท่ีว่าจะสามารถใช้
รถได้ก่ีชัว่โมงเพ่ือไม่ให้ไปกระทบต่ออาชพีของคนอืน่ 
หรือการท่ีจะมีหุ่นยนต์ หรือเครื่องเก็บค่าโดยสาร
บนรถเมล์ที่จะทำาให้กระเป๋ารถเมล์ตกงานนั้น อาจ
จะต้องร่วมกันแสวงหากระบวนการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นธรรมเพ่ือท่ีจะช่วยให้คนจำานวนหน่ึงท่ีอาจ
จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีสามารถรักษา 
ความมั่นคงในชีวิตของพวกเขาไว้ได้

การค้นหาหลกันิติธรรมมต้ัีงแต่การคดิทางนโยบาย 
การใช้กฎหมายในการบงัคับนโยบาย การปรบัปรงุ
และการเลิกใช้กฎหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมี 
ท้ังตัวกฎหมายและอนุบัญญัติท้ังหมดรวมกว่า 
100,000 ฉบบั ซึง่คงล้นเกินคำาว่าหลกันิตธิรรมแล้ว 
ในปัจจบุนัจงึเริม่มกีารพูดถึงประเดน็เรือ่ง Regula-
tory Guillotine ดงัน้ัน กระบวนการท่ีเราจะเอาแนว
พระราชดำารมิาใช้ในเรือ่งหลกันิตธิรรมน้ัน จงึไม่ได้
จำากัดอยู่กับเรือ่งเทคโนโลยีก้าวกระโดดหรอืโมเดล
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 เท่าน้ัน แท้จรงิ
แล้วหลักนิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับทุกเรื่อง

ทางออกรับมือเทคโนโลยีก้ าว
กระโดด
อย่างไรก็ด ีการรบัมอืกับเทคโนโลยีก้าวกระโดดน้ัน
ไม่มีทางออกท่ีรวบรัด แต่มีข้ันตอนและกลไกที่
สามารถสร้างได้  ที่จะทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการหาทางออกว่าจะทำาให้ Uber 
ถูกกฎหมายได้อย่างไร แท็กซี่จะได้เข้ามามีส่วน
ร่วมด้วยในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่และใน
ความเป็นจริงยังมีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่
อุปทาน (supply chain) มากมายท่ีอาจนึกไม่ถึง 
ดงัน้ันจงึควรจะมตีวักลไกท่ีกำากับด้วยหลกันิตธิรรม
เป็นเครื่องมือในการสร้างพ้ืนที่สนทนาหาทางออก
ท่ียุติธรรมกับทุกฝ่ายก่อนแล้วจึงค่อยแก้กฎหมาย
ทีหลัง  

บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากวงเสวนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
disruptive technology ซึ่งกำาลังเปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆ และก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ปัญหา
เหล่าน้ีก็อาจแก้ไม่ได้หากกฎหมายไม่เข้าใจท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงตาม ทำาให้ประชาชนต้องเดินไปใน
ทางท่ีเป็นปัญหา และเมือ่ต้องไปแก้ปัญหาท่ีปลาย
เหตุก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้

เพราะฉะน้ัน	 ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมาย	
นักพัฒนา	 นักธุรกิจ	 สื่อมวลชน	 นายธนาคาร	
หรือคนท่ีท�างานอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม	
ควรค�านึงอยู่เสมอว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่
เก่ียวข้องกับพวกเราทุกคนโดยตรง	ถ้าไม่มกีาร
พัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น	 ประเทศไทยก็คงไม่
สามารถด�ารงอยู่และเดินต่อไปได้    

นติธิรรม ความเป็นธรรม และความ
เท่าทันของกฎหมาย 
ในอกีด้านหน่ึงถึงแม้จะไม่มเีทคโนโลยีก้าวกระโดด
เข้ามา แต่กฎหมายท่ีไม่ได้มกีารแก้ไขน้ัน เมือ่เวลา
ผ่านไปก็จะล้าสมยั การปล่อยให้กฎหมายถูกบงัคบั
ใช้ไปเรือ่ยๆ ท้ังท่ีอาจจะไม่เท่าทันกับสภาพปัจจบุนั
แล้ว หรือการปล่อยให้เป็นเรื่องของดุลยพินิจของ

ออกแบบกฎ (ใหม่) บนความ
เท่าเทียม
ในเวทีเสวนา	 “ทางเลือกส�าหรับเทคโนโลยีก้าว
กระโดดด้วยหลักนิติธรรมและ	 regulatory	
sandbox”	 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันเพ่ือการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย วงเสวนามีการตั้งข้อสังเกตท่ี
สำาคัญคือ	ประเด็นเรื่องความเสมอภาคในการ
แข่งขนั	(leveled	playing	field)	การจะมเีทคโนโลยี
ใหม่เข้ามาน้ันถ้าไม่แบ่งสนามก็ต้องมีสนามท่ี 
เท่าเทียมกัน ถ้าอยู่ในสนามเดียวกันแต่การเก็บ 
ค่าโดยสารต่างกัน ต้นทุนท่ีแบกรับต่างกัน ก็เป็น 
การเอาเปรยีบซึง่กันและกนั การออกแบบระบบจะ
ต้องคำานึงถึงความเท่าเทียมทางการแข่งขันด้วย  

ประเด็นต่อมาคือ	 เวลากล่าวถึงผู้ก�ากับดูแล	
หรือการกำากับดูแล ท่ีจริงคือระบอบกำากับดูแลซึ่ง
ต่างจากระบบกฎหมายซึง่เป็นแบบการบงัคบัและ
ควบคุม (command and control) ระบอบกำากับ
ดูแลน้ันจะมีความยืดหยุ่นกว่าโครงสร้างการ
ออกแบบกฎหมายท่ีหวังพ่ึงพระราชบัญญัติเป็น
กลไกในการควบคุมดูแล เพราะระบบการควบคุม
ดูแลล้าสมัยและไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับ
ความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ ต่อไปพระราชบญัญัติ
จะเป็นแค่กรอบ โดยการกำากับดูแลอาจจะเป็น 
รูปแบบประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ดังนั้น เมื่อ
เราพูดถึงประเดน็เรือ่งความเป็นธรรม น่ันหมายถงึ
การปรบัตัวท้ังภาคเอกชน ภาคราชการ และผูไ้ด้รบั
ผลกระทบ 

มีการตั้งข้อสังเกตที่ส�าคัญคือ 
ประเด็นเรื่องความเสมอภาคใน
การแข่งขัน (leveled playing 
field) การจะมีเทคโนโลยีใหม่
เข้ามานั้นถ้าไม่แบ่งสนามก็ต้องมี
สนามที่เท่าเทียมกัน ถ้าอยู่ใน
สนามเดียวกันแต่การเก็บ
ค่าโดยสารต่างกัน ต้นทนุทีแ่บกรับ
ต่างกัน ก็เป็นการเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน การออกแบบระบบ
จะต้องค�านึงถึงความเท่าเทียม
ทางการแข่งขันด้วย  

ศาลว่าจะบังคับใช้กฎหมายนั้นหรือไม่ ไม่สามารถ
ตอบโจทย์เรื่องหลักนิติธรรมได้ เพราะกฎหมาย
ด้วยตัวของมันเองน้ันไม่เท่ากับหลักนิติธรรม หรือ
การมีกฎหมายท่ีไม่ได้แก้ไขให้ทันต่อความเป็น
ธรรมในช่วงเวลานั้นก็ไม่ถือว่าเป็นหลักนิติธรรม  

อย่างไรก็ตาม หลกันิตธิรรมไม่ได้อยูใ่นตัวกฎหมาย
เท่าน้ัน กระบวนการแสวงหาหลกันิตธิรรมสามารถ
หาได้จากการหาวิธีท่ีจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
เป็นธรรม แท็กซีท่ี่อยู่ในระบบน้ันอาจจะทำาถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่ถ้าหากไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างสมประสิทธิภาพก็ทำาให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการบริการร่วม 
เดินทาง (ride-sharing) ท่ีต้องการเข้ามาแข่งขัน
เช่นกัน
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ในอดีต แม้วงการกฎหมายจะมีการกล่าวถึงหลัก
นิตธิรรม ในฐานะ “กฎของกฎหมาย” (Rule of Law) 
ว่ากฎหมายจะต้องมคีวามชอบธรรม เป็นธรรมและ 
นำาไปสู่ธรรม แต่ในเวลาท่ีผ่านมาแนวคิดเรื่องน้ี 
มกัเป็นการกล่าวถึงในเชงินามธรรม อย่างไรก็ตาม  
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ 
(Sustainability Development Goals : SDGs) 
ทำาให้การเชื่อมโยงหลักนิติธรรมจากแนวคิดสู่การ
ปฏิบัติมีความชัดเจนมากขึ้น และนี่คือจุดเริ่มต้น
สำาคัญของกรอบคิดที่จะนำาไปสู่การพัฒนาวงการ
กฎหมายท่ีจะช่วยให้เข้าใจได้ว่า กฎหมายสามารถ
เป็นปัจจยัเอือ้ให้เกิดการพัฒนา เพราะในทางกลบั
กัน กฎหมายก็อาจจะเป็นตัวเหน่ียวรั้งและเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาได้ 

กรณีศกึษาในเชงิพ้ืนท่ี แสดงให้เห็นในเชงิประจกัษ์ 
หากกฎหมายไม่มีความเป็นธรรมในตัวเอง ความ
อยุตธิรรมท่ีชอบด้วยกฎหมายน้ันจะสร้างผลกระทบ 
ร้ายแรง คล้ายกับกรณีการถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่า
ของชาวบ้านเน่ืองจากถูกประกาศเป็นพ้ืนท่ีป่า ท้ังท่ี 
เขาทำากินอยู่ในที่ดินของตัวเอง 

อาจจะอย่างท่ีผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ที่ได้มาร่วม
เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมท่ีย่ังยืน เช่น 
ศาสตราจารย์	 เอดัวร์โด	 เอ็ม.	 เปญาลแวร	์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ 
ดร.เดวิด	เคนเนด ีผู้อำานวยการสถาบันกฎหมาย
และนโยบายระดับโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
(Institute for Global Law and Policy, Harvard 
Law School) ต่างมองว่าหลักนิติธรรมน้ันไม่ได้มี
รูปแบบเดียวและรูปแบบตายตัว และไม่ได้เป็น
เรื่องง่ายสำาหรับทุกประเทศ แต่ละสังคมต้องการ

สถาบันกฎหมายและวัฒนธรรมการบังคับใช้
กฎหมายท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะในประเทศท่ี 
รายได้ปานกลาง การใช้หลกักฎหมายทีเ่ดด็ขาดเพ่ือ 
ตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองและเศรษฐกิจ  
ซึ่งมักไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในระยะยาว 
เน่ืองจากหลักกฎหมายจะเป็นผลดีต่อการพัฒนา
ต่อเมื่อสามารถเอื้อให้สังคมสามารถท่ีจะยืดหยุ่น
เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง

การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนน้ันจึงยังมีความท้าทาย และยังมีอีกหลาย 
เรือ่งท่ีต้องหาคำาตอบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมของการเคารพกฎหมาย การผลักดันให้
ทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและ
สร้างเครื่องมือท่ีจะช่วยชี้วัดความสำาเร็จของความ
ก้าวหน้าในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรม

เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมท่ีย่ังยืนนับเป็น
จุดเริ่มต้นที่สำาคัญของการก้าวไปข้างหน้าในการ
ขับเคลื่อนหลักนิติธรรมในประเทศไทย และการ
เชื่อมโยงแนวคิดสากลท่ีว่าด้วยหลักนิติธรรมและ
การพัฒนาท่ีย่ังยืนมาสู่ประเทศไทยและภูมิภาค 
TIJ จะยังมุ่งมั่นท่ีจะเดินหน้าเรื่องน้ีต่อไป เพ่ือยก
ระดบัและพัฒนากระบวนการยุตธิรรม ให้สามารถ
สร้างความเป็นธรรมได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
สำาหรับเราทุกคน

จากการจดัเวทีสาธารณะว่าดว้ยหลกันิตธิรรม
ที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of 

Law and Sustainable Development) โดยสถาบนั
เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ใน พ.ศ. 2560 
ท้ัง 3 เวที ไดแ้ก่ 1. การประชมุเวทีสาธารณะว่าดว้ย
หลกันิตธิรรมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน	“การสง่เสริม
หลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อน
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2030”	เมื่อวันพุธ
ท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพฯ 2. การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลัก
นิติธรรมท่ีย่ังยืน “หลักนิติธรรมกับการพัฒนา
ระหวา่งประเทศ	สทิธมินุษยชน	และการพัฒนา
ชุมชน”	 วันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ 
สำานักงานสหประชาชาติ ประจำาประเทศไทย และ 
3. การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม
และการพัฒนาท่ีย่ังยืน “หลักนิติธรรมกับการ
พัฒนาโดยศกึษาแนวพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9”  เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในระดับ
สากลและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ต่างยอมรับ
ร่วมกันถึง “หลักนิติธรรม” กับความเชื่อมโยงที่มี 
ต่อ “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” โดยเฉพาะในประเดน็ของ
การพัฒนาบนหลักนิติธรรมท่ีจะช่วยสร้างความ
เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม ซึ่ง
จะต้องครอบคลุมท้ัง กฎหมาย กระบวนการและ
ระบบในการออกกฎหมายท่ีต้องเป็นธรรม  ท่ีในมติิ
น้ีรวมไปถึงการปรบัปรงุเสมอเมือ่กฎหมายมคีวาม 
ล้าสมัย รวมไปถึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายท่ี 
อำานวยความยุติธรรม และสร้างหลักนิติธรรมอย่าง
บูรณาการ  
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TARGETS INDICATORS
1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for 

all people everywhere, currently measured 
as people living on less than $1.25 a day 

1.2 By 2030, reduce at least by half the 
proportion of men, women and children of all 
ages living in poverty in all its dimensions 
according to national definitions

1.3 Implement nationally appropriate social 
protection systems and measures for all, 
including floors, and by 2030 achieve 
substantial coverage of the poor and the 
vulnerable

1.4 By 2030, ensure that all men and women, 
in particular the poor and the vulnerable, 
have equal rights to economic resources, as 
well as access to basic services, ownership 
and control over land and other forms of 
property, inheritance, natural resources, 
appropriate new technology and financial 
services, including microfinance 

1.5 By 2030, build the resilience of the poor 
and those in vulnerable situations and 
reduce their exposure and vulnerability to 
climate-related extreme events and other 
economic, social and environmental 
shocks and disasters

1.A Ensure significant mobilization of resources 
from a variety of sources, including through 
enhanced development cooperation, in 
order to provide adequate and predictable 
means for developing countries, in particular 
least developed countries, to implement 
programmes and policies to end poverty in 
all its dimensions

1.B Create sound policy frameworks at the 
national, regional and international levels, 
based on pro-poor and gender-sensitive 
development strategies, to support accele-
rated investment in poverty eradication 
actions

1.1.1 Proportion of population below the international poverty line, by 
sex, age, employment status and geographical location (urban/rural)

1.2.1 Proportion of population living below the national poverty line, by 
sex and age

1.2.2 Proportion of men, women and children of all ages living in poverty 
in all its dimensions according to national definitions

1.3.1 Proportion of population covered by social protection floors/systems, 
by sex, distinguishing children, unemployed persons, older persons, 
persons with disabilities, pregnant women, newborns, work-injury 
victims and the poor and the vulnerable

1.4.1 Proportion of population living in households with access to basic 
services

1.4.2 Proportion of total adult population with secure tenure rights to 
land, with legally recognized documentation and who perceive their 
rights to land as secure, by sex and by type of tenure

1.5.1 Number of deaths, missing persons and persons affected by disaster 
per 100,000 people

1.5.2 Direct disaster economic loss in relation to global gross domestic 
product (GDP)

1.5.3 Number of countries with national and local disaster risk reduction 
strategies

1.A.1 Proportion of resources allocated by the government directly to 
poverty reduction programmes

1.A.2 Proportion of total government spending on essential services 
(education, health and social protection)

1.B.1 Proportion of government recurrent and capital spending to sectors 
that disproportionately benefit women, the poor and vulnerable 
groups

Goal 1 :
End poverty
in all its forms
everywhere

Sustainable
Development
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1.2.1 Proportion of population living below the national poverty line, by 
sex and age

1.2.2 Proportion of men, women and children of all ages living in poverty 
in all its dimensions according to national definitions

1.3.1 Proportion of population covered by social protection floors/systems, 
by sex, distinguishing children, unemployed persons, older persons, 
persons with disabilities, pregnant women, newborns, work-injury 
victims and the poor and the vulnerable

1.4.1 Proportion of population living in households with access to basic 
services

1.4.2 Proportion of total adult population with secure tenure rights to 
land, with legally recognized documentation and who perceive their 
rights to land as secure, by sex and by type of tenure

1.5.1 Number of deaths, missing persons and persons affected by disaster 
per 100,000 people

1.5.2 Direct disaster economic loss in relation to global gross domestic 
product (GDP)

1.5.3 Number of countries with national and local disaster risk reduction 
strategies

1.A.1 Proportion of resources allocated by the government directly to 
poverty reduction programmes

1.A.2 Proportion of total government spending on essential services  
(education, health and social protection)

1.B.1 Proportion of government recurrent and capital spending to sectors 
that disproportionately benefit women, the poor and vulnerable 
groups

everywhere
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Development
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TARGETS INDICATORS
2.1 By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular 

the poor and people in vulnerable situations, including infants, to 
safe, nutritious and sufficient food all year round

2.2 By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, 
the internationally agreed targets on stunting and wasting in children 
under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent 
girls, pregnant and lactating women and older persons

2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-
scale food producers, in particular women, indigenous peoples, 
family farmers, pastoralists and fishers, including through secure 
and equal access to land, other productive resources and inputs, 
knowledge, financial services, markets and opportunities for value 
addition and non-farm employment

2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement 
resilient agricultural practices that increase productivity and 
production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity 
for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding 
and other disasters and that progressively improve land and soil 
quality

2.5 By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants 
and farmed and domesticated animals and their related wild species, 
including through soundly managed and diversified seed and plant 
banks at the national, regional and international levels, and promote 
access to and fair and equitable sharing of benefits arising from the 
utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, 
as internationally agreed

2.A Increase investment, including through enhanced international 
cooperation, in rural infrastructure, agricultural research and extension 
services, technology development and plant and livestock gene 
banks in order to enhance agricultural productive capacity in 
developing countries, in particular least developed countries

2.B Correct and prevent trade restrictions and distortions in world 
agricultural markets, including through the parallel elimination of 
all forms of agricultural export subsidies and all export measures 
with equivalent effect, in accordance with the mandate of the Doha 
Development Round

2.C Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity 
markets and their derivatives and facilitate timely access to market 
information, including on food reserves, in order to help limit extreme 
food price volatility

2.1.1 Prevalence of undernourishment
2.1.2 Prevalence of moderate or severe food 

insecurity in the population, based on the 
Food Insecurity Experience Scale (FIES)

2.2.1 Prevalence of stunting (height for age <-2 
standard deviation from the median of the 
World Health Organization (WHO) Child 
Growth Standards) among children under 
5 years of age

2.2.2 Prevalence of malnutrition (weight for 
height >+2 or <-2 standard deviation from 
the median of the WHO Child Growth 
Standards) among children under 5 years 
of age, by type (wasting and overweight)

2.3.1 Volume of production per labour unit 
by classes of farming/pastoral/forestry 
enterprise size

2.3.2 Average income of small-scale food 
producers, by sex and indigenous status

2.4.1 Proportion of agricultural area under 
productive and sustainable agriculture

2.5.1 Number of plant and animal genetic
resources for food and agriculture secured 
in either medium or long-term conservation 
facilities

2.5.2 Proportion of local breeds classified as 
being at risk, not-at-risk or at unknown 
level of risk of extinction

2.A.1 The agriculture orientation index for 
government expenditures

2.A.2 Total official flows (official development 
assistance plus other official flows) to the 
agriculture sector

2.B.1 Producer Support Estimate
2.B.2 Agricultural export subsidies

2.C.1 Indicator of food price anomalies

Sustainable
Development

Goal 2 :
End hunger, 
achieve food 
security and 
improved 
nutrition and 
promote 
sustainable 
agriculture
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utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, 
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standard deviation from the median of the 
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the median of the WHO Child Growth 
Standards) among children under 5 years 
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resources for food and agriculture secured 
in either medium or long-term conservation 
facilities

2.5.2 Proportion of local breeds classified as 
being at risk, not-at-risk or at unknown 
level of risk of extinction

2.A.1 The agriculture orientation index for  
government expenditures

2.A.2 Total official flows (official development 
assistance plus other official flows) to the 
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2.B.2 Agricultural export subsidies
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3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from 
non-communicable diseases through prevention and 
treatment and promote mental health and well-being 

3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance 
abuse, including narcotic drug abuse and harmful use 
of alcohol

3.6 By 2020, halve the number of global deaths and 
injuries from road traffic accidents 

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and 
reproductive health-care services, including for family 
planning, information and education, and the 
integration of reproductive health into national 
strategies and programmes

3.8 Achieve universal health coverage, including financial 
risk protection, access to quality essential health-care 
services and access to safe, effective, quality and 
affordable essential medicines and vaccines for all 

3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths 
and illnesses from hazardous chemicals and air, water 
and soil pollution and contamination 

3.A Strengthen the implementation of the World Health 
Organization Framework Convention on Tobacco Control 
in all countries, as appropriate 

3.B Support the research and development of vaccines and 
medicines for the communicable and non-communicable 
diseases that primarily affect developing countries, 
provide access to affordable essential medicines and 
vaccines, in accordance with the Doha Declaration on 
the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms 
the right of developing countries to use to the full the 
provisions in the Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to 
protect public health, and, in particular, provide access 
to medicines for all 

3.C Substantially increase health financing and the 
recruitment, development, training and retention of the 
health workforce in developing countries, especially in 
least developed countries and small island developing 
States 

3.D Strengthen the capacity of all countries, in particular 
developing countries, for early warning, risk reduction 
and management of national and global health risks

3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease, 
cancer, diabetes or chronic respiratory disease

3.4.2 Suicide mortality rate

3.5.1 Coverage of treatment interventions (pharmacological, 
psychosocial and rehabilitation and aftercare services) 
for substance use disorders

3.5.2 Harmful use of alcohol, defined according to the 
national context as alcohol per capita consumption 
(aged 15 years and older) within a calendar year in 
litres of pure alcohol

3.6.1 Death rate due to road traffic injuries

3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 
years) who have their need for family planning satisfied 
with modern methods

3.7.2 Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 
years) per 1,000 women in that age group

3.8.1 Coverage of essential health services (defined as 
the average coverage of essential services based on 
tracer interventions that include reproductive, maternal, 
newborn and child health, infectious diseases, 
non-communicable diseases and service capacity and 
access, among the general and the most disadvantaged 
population)

3.8.2 Proportion of population with large household 
expenditures on health as a share of total household 
expenditure or income

3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient air 
pollution

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe 
sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe 
Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) services)

3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisoning

3.A.1 Age-standardized prevalence of current tobacco use 
among persons aged 15 years and older

3.B.1 Proportion of the population with access to affordable 
medicines and vaccines on a sustainable basis

3.B.2 Total net official development assistance to medical 
research and basic health sectors

3.C.1 Health worker density and distribution

3.D.1 International Health Regulations (IHR) capacity and 
health emergency preparedness

Goal 3 :
Ensure healthy 
lives and 
promote 
well-being for 
all at all ages

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
3.1.1 Maternal mortality ratio
3.1.2 Proportion of births attended by skilled health personnel

3.2.1 Under-five mortality rate
3.2.2 Neonatal mortality rate

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 uninfected 
population, by sex, age and key populations

3.3.2 Tuberculosis incidence per 1,000 population
3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population
3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 population
3.3.5 Number of people requiring interventions against  

neglected tropical diseases

3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to 
less than 70 per 100,000 live births 

3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and 
children under 5 years of age, with all countries aiming 
to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 
per 1,000 live births and under-5 mortality to at least 
as low as 25 per 1,000 live births 

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis,  
malaria and neglected tropical diseases and combat 
hepatitis, water-borne diseases and other communicable 
diseases
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3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from 
non-communicable diseases through prevention and 
treatment and promote mental health and well-being 

3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance 
abuse, including narcotic drug abuse and harmful use 
of alcohol

3.6 By 2020, halve the number of global deaths and  
injuries from road traffic accidents 

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and  
reproductive health-care services, including for family 
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integration of reproductive health into national  
strategies and programmes
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of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to 
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3.4.2 Suicide mortality rate

3.5.1 Coverage of treatment interventions (pharmacological, 
psychosocial and rehabilitation and aftercare services) 
for substance use disorders

3.5.2 Harmful use of alcohol, defined according to the  
national context as alcohol per capita consumption 
(aged 15 years and older) within a calendar year in 
litres of pure alcohol

3.6.1 Death rate due to road traffic injuries

3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 
years) who have their need for family planning satisfied 
with modern methods

3.7.2 Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 
years) per 1,000 women in that age group

3.8.1 Coverage of essential health services (defined as  
the average coverage of essential services based on 
tracer interventions that include reproductive, maternal,  
newborn and child health, infectious diseases,  
non-communicable diseases and service capacity and  
access, among the general and the most disadvantaged 
population)

3.8.2 Proportion of population with large household  
expenditures on health as a share of total household 
expenditure or income

3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient air 
pollution

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe  
sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe 
Water, Sanitation and Hygiene for All (WASH) services)

3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisoning

3.A.1 Age-standardized prevalence of current tobacco use 
among persons aged 15 years and older

3.B.1 Proportion of the population with access to affordable 
medicines and vaccines on a sustainable basis

3.B.2 Total net official development assistance to medical 
research and basic health sectors

3.C.1 Health worker density and distribution

3.D.1 International Health Regulations (IHR) capacity and 
health emergency preparedness

well-being for 
all at all ages

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
3.1.1 Maternal mortality ratio
3.1.2 Proportion of births attended by skilled health personnel

3.2.1 Under-five mortality rate
3.2.2 Neonatal mortality rate

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 uninfected 
population, by sex, age and key populations

3.3.2 Tuberculosis incidence per 1,000 population
3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population
3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 population
3.3.5 Number of people requiring interventions against 

neglected tropical diseases

3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to 
less than 70 per 100,000 live births 

3.2 By 2030, end preventable deaths of newborns and 
children under 5 years of age, with all countries aiming 
to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 
per 1,000 live births and under-5 mortality to at least 
as low as 25 per 1,000 live births 

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, 
malaria and neglected tropical diseases and combat 
hepatitis, water-borne diseases and other communicable 
diseases
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4.4 By 2030, substantially increase the number of youth 
and adults who have relevant skills, including technical 
and vocational skills, for employment, decent jobs and 
entrepreneurship

4.5 By 2030, eliminate gender disparities in education and 
ensure equal access to all levels of education and 
vocational training for the vulnerable, including persons 
with disabilities, indigenous peoples and children in 
vulnerable situations 

4.6 By 2030, ensure that all youth and a substantial 
proportion of adults, both men and women, achieve 
literacy and numeracy

4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge 
and skills needed to promote sustainable development, 
including, among others, through education for 
sustainable development and sustainable lifestyles, 
human rights, gender equality, promotion of a culture 
of peace and non-violence, global citizenship and 
appreciation of cultural diversity and of culture’s 
contribution to sustainable development 

4.A Build and upgrade education facilities that are child, 
disability and gender sensitive and provide safe, non-
violent, inclusive and effective learning environments 
for all 

4.B By 2020, substantially expand globally the number 
of scholarships available to developing countries, in 
particular least developed countries, small island 
developing States and African countries, for enrolment 
in higher education, including vocational training and 
information and communications technology, technical, 
engineering and scientific programmes, in developed 
countries and other developing countries 

4.C By 2030, substantially increase the supply of qualified 
teachers, including through international cooperation 
for teacher training in developing countries, especially 
least developed countries and small island developing 
States

4.4.1 Proportion of youth and adults with information and 
communications technology (ICT) skills, by type of skill

4.5.1 Parity indices (female/male, rural/urban, bottom/top 
wealth quintile and others such as disability status, 
indigenous peoples and conflict-affected, as data 
become available) for all education indicators on this 
list that can be disaggregated

4.6.1 Percentage of population in a given age group achieving 
at least a fixed level of proficiency in functional (a) 
literacy and (b) numeracy skills, by sex

4.7.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii) 
education for sustainable development, including gender 
equality and human rights, are mainstreamed at all 
levels in: (a) national education policies, (b) curricula, 
(c) teacher education and (d) student assessment

4.A.1 Proportion of schools with access to: (a) electricity; (b) 
the Internet for pedagogical purposes; (c) computers 
for pedagogical purposes; (d) adapted infrastructure 
and materials for students with disabilities; (e) basic 
drinking water; (f) single-sex basic sanitation facilities; 
and (g) basic handwashing facilities (as per the WASH 
indicator definitions)

4.B.1 Volume of official development assistance flows for 
scholarships by sector and type of study

4.C.1 Proportion of teachers in: (a) pre-primary; (b) primary; 
(c) lower secondary; and (d) upper secondary education 
who have received at least the minimum organized 
teacher training (e.g. pedagogical training) pre-service 
or in-service required for teaching at the relevant 
level in a given country

Goal 4 :
Ensure inclusive 
and equitable 
quality education 
and promote 
lifelong learning 
opportunities 
for all

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
4.1.1 Proportion of children and young people: (a) in grades 

2/3; (b) at the end of primary; and (c) at the end of lower  
secondary achieving at least a minimum proficiency 
level in (i) reading and (ii) mathematics, by sex

4.2.1 Proportion of children under 5 years of age who are 
developmentally on track in health, learning and  
psychosocial well-being, by sex

4.2.2 Participation rate in organized learning (one year before 
the official primary entry age), by sex

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal and 
non-formal education and training in the previous 12 
months, by sex

4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, 
equitable and quality primary and secondary education 
leading to relevant and effective learning outcomes 

4.2 By 2030, ensure that all girls and boys have access to 
quality early childhood development, care and pre- 
primary education so that they are ready for primary 
education

4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men 
to affordable and quality technical, vocational and 
tertiary education, including university
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indicator definitions)
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4.C.1 Proportion of teachers in: (a) pre-primary; (b) primary; 
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lifelong learning 

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
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2/3; (b) at the end of primary; and (c) at the end of lower 
secondary achieving at least a minimum proficiency 
level in (i) reading and (ii) mathematics, by sex

4.2.1 Proportion of children under 5 years of age who are 
developmentally on track in health, learning and 
psychosocial well-being, by sex

4.2.2 Participation rate in organized learning (one year before 
the official primary entry age), by sex

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal and 
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4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, 
equitable and quality primary and secondary education 
leading to relevant and effective learning outcomes 

4.2 By 2030, ensure that all girls and boys have access to 
quality early childhood development, care and pre-
primary education so that they are ready for primary 
education

4.3 By 2030, ensure equal access for all women and men 
to affordable and quality technical, vocational and 
tertiary education, including university
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TARGETS INDICATORS
5.1 End all forms of discrimination against all women and 

girls everywhere

5.2 Eliminate all forms of violence against all women and 
girls in the public and private spheres, including 
trafficking and sexual and other types of exploitation 

5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and 
forced marriage and female genital mutilation 

5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work 
through the provision of public services, infrastructure 
and social protection policies and the promotion of 
shared responsibility within the household and the 
family as nationally appropriate

5.5 Ensure women’s full and effective participation and 
equal opportunities for leadership at all levels of 
decision-making in political, economic and public life 

5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive 
health and reproductive rights as agreed in accordance 
with the Programme of Action of the International 
Conference on Population and Development and the 
Beijing Platform for Action and the outcome documents 
of their review conferences 

5.A Undertake reforms to give women equal rights to 
economic resources, as well as access to ownership and 
control over land and other forms of property, financial 
services, inheritance and natural resources, in 
accordance with national laws 

5.B Enhance the use of enabling technology, in particular 
information and communications technology, to 
promote the empowerment of women 

5.C Adopt and strengthen sound policies and enforceable 
legislation for the promotion of gender equality and 
the empowerment of all women and girls at all levels

5.1.1 Whether or not legal frameworks are in place to promote, 
enforce and monitor equality and non-discrimination 
on the basis of sex

5.2.1 Proportion of ever-partnered women and girls aged 
15 years and older subjected to physical, sexual or 
psychological violence by a current or former intimate 
partner in the previous 12 months, by form of violence 
and by age

5.2.2 Proportion of women and girls aged 15 years and older 
subjected to sexual violence by persons other than an 
intimate partner in the previous 12 months, by age and 
place of occurrence

5.3.1 Proportion of women aged 20-24 years who were married 
or in a union before age 15 and before age 18

5.3.2 Proportion of girls and women aged 15-49 years who 
have undergone female genital mutilation/cutting, 
by age

5.4.1 Proportion of time spent on unpaid domestic and care 
work, by sex, age and location

5.5.1 Proportion of seats held by women in national 
parliaments and local governments

5.5.2 Proportion of women in managerial positions

5.6.1 Proportion of women aged 15-49 years who make their 
own informed decisions regarding sexual relations, 
contraceptive use and reproductive health care

5.6.2 Number of countries with laws and regulations that 
guarantee women aged 15-49 years access to sexual 
and reproductive health care, information and education

5.A.1 (a) Proportion of total agricultural population with 
ownership or secure rights over agricultural land, by 
sex; and (b) share of women among owners or 
rights-bearers of agricultural land, by type of tenure

5.A.2 Proportion of countries where the legal framework 
(including customary law) guarantees women’s equal 
rights to land ownership and/or control

5.B.1 Proportion of individuals who own a mobile telephone, 
by sex

5.C.1 Proportion of countries with systems to track and make 
public allocations for gender equality and women’s 
empowerment

Goal 5 :
Achieve gender 
equality and 
empower all 
women and 
girls
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TARGETS INDICATORS
5.1 End all forms of discrimination against all women and 

girls everywhere

5.2 Eliminate all forms of violence against all women and 
girls in the public and private spheres, including  
trafficking and sexual and other types of exploitation 

5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and 
forced marriage and female genital mutilation 

5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work 
through the provision of public services, infrastructure 
and social protection policies and the promotion of 
shared responsibility within the household and the 
family as nationally appropriate

5.5 Ensure women’s full and effective participation and 
equal opportunities for leadership at all levels of  
decision-making in political, economic and public life 

5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive 
health and reproductive rights as agreed in accordance 
with the Programme of Action of the International 
Conference on Population and Development and the 
Beijing Platform for Action and the outcome documents 
of their review conferences 

5.A Undertake reforms to give women equal rights to  
economic resources, as well as access to ownership and 
control over land and other forms of property, financial 
services, inheritance and natural resources, in  
accordance with national laws 

5.B Enhance the use of enabling technology, in particular 
information and communications technology, to  
promote the empowerment of women 

5.C Adopt and strengthen sound policies and enforceable 
legislation for the promotion of gender equality and 
the empowerment of all women and girls at all levels

5.1.1 Whether or not legal frameworks are in place to promote, 
enforce and monitor equality and non-discrimination 
on the basis of sex

5.2.1 Proportion of ever-partnered women and girls aged  
15 years and older subjected to physical, sexual or 
psychological violence by a current or former intimate 
partner in the previous 12 months, by form of violence 
and by age

5.2.2 Proportion of women and girls aged 15 years and older 
subjected to sexual violence by persons other than an 
intimate partner in the previous 12 months, by age and 
place of occurrence

5.3.1 Proportion of women aged 20-24 years who were married 
or in a union before age 15 and before age 18

5.3.2 Proportion of girls and women aged 15-49 years who 
have undergone female genital mutilation/cutting,  
by age

5.4.1 Proportion of time spent on unpaid domestic and care 
work, by sex, age and location

5.5.1 Proportion of seats held by women in national  
parliaments and local governments

5.5.2 Proportion of women in managerial positions

5.6.1 Proportion of women aged 15-49 years who make their 
own informed decisions regarding sexual relations, 
contraceptive use and reproductive health care

5.6.2 Number of countries with laws and regulations that 
guarantee women aged 15-49 years access to sexual 
and reproductive health care, information and education

5.A.1 (a) Proportion of total agricultural population with 
ownership or secure rights over agricultural land, by 
sex; and (b) share of women among owners or 
rights-bearers of agricultural land, by type of tenure

5.A.2 Proportion of countries where the legal framework 
(including customary law) guarantees women’s equal 
rights to land ownership and/or control

5.B.1 Proportion of individuals who own a mobile telephone, 
by sex

5.C.1 Proportion of countries with systems to track and make 
public allocations for gender equality and women’s 
empowerment

Achieve gender 

empower all 
women and 
girls
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TARGETS INDICATORS
6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable 

drinking water for all

6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and 
hygiene for all and end open defecation, paying special attention 
to the needs of women and girls and those in vulnerable situations 

6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating 
dumping and minimizing release of hazardous chemicals and 
materials, halving the proportion of untreated wastewater and 
substantially increasing recycling and safe reuse globally 

6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all 
sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater 
to address water scarcity and substantially reduce the number of 
people suffering from water scarcity 

6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all 
levels, including through transboundary cooperation as appropriate

6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including 
mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes 

6.A By 2030, expand international cooperation and capacity-building 
support to developing countries in water- and sanitation-related 
activities and programmes, including water harvesting, desalination, 
water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse 
technologies 

6.B Support and strengthen the participation of local communities in 
improving water and sanitation management

6.1.1 Proportion of population using safely 
managed drinking water services

6.2.1 Proportion of population using safely 
managed sanitation services, including a 
hand-washing facility with soap and water

6.3.1 Proportion of wastewater safely treated
6.3.2 Proportion of bodies of water with good 

ambient water quality

6.4.1 Change in water-use efficiency over time
6.4.2 Level of water stress: freshwater withdrawal 

as a proportion of available freshwater 
resources

6.5.1 Degree of integrated water resources 
management implementation (0-100)

6.5.2 Proportion of transboundary basin area 
with an operational arrangement for water 
cooperation

6.6.1 Change in the extent of water-related 
ecosystems over time

6.A.1 Amount of water- and sanitation-related 
official development assistance that is part 
of a government-coordinated spending 
plan

6.B.1 Proportion of local administrative units 
with established and operational policies 
and procedures for participation of local 
communities in water and sanitation 
management

Goal 6 :
Ensure  
availability 
and sustainable 
management  
of water and 
sanitation  
for all

Sustainable
Development
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TARGETS INDICATORS
6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable 

drinking water for all

6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and 
hygiene for all and end open defecation, paying special attention 
to the needs of women and girls and those in vulnerable situations 

6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating 
dumping and minimizing release of hazardous chemicals and  
materials, halving the proportion of untreated wastewater and  
substantially increasing recycling and safe reuse globally 

6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all  
sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater 
to address water scarcity and substantially reduce the number of 
people suffering from water scarcity 

6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all 
levels, including through transboundary cooperation as appropriate

6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including 
mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes 

6.A By 2030, expand international cooperation and capacity-building 
support to developing countries in water- and sanitation-related 
activities and programmes, including water harvesting, desalination, 
water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse  
technologies 

6.B Support and strengthen the participation of local communities in 
improving water and sanitation management

6.1.1 Proportion of population using safely 
managed drinking water services

6.2.1 Proportion of population using safely 
managed sanitation services, including a 
hand-washing facility with soap and water

6.3.1 Proportion of wastewater safely treated
6.3.2 Proportion of bodies of water with good 

ambient water quality

6.4.1 Change in water-use efficiency over time
6.4.2 Level of water stress: freshwater withdrawal 

as a proportion of available freshwater 
resources

6.5.1 Degree of integrated water resources 
management implementation (0-100)

6.5.2 Proportion of transboundary basin area 
with an operational arrangement for water 
cooperation

6.6.1 Change in the extent of water-related 
ecosystems over time

6.A.1 Amount of water- and sanitation-related 
official development assistance that is part 
of a government-coordinated spending 
plan

6.B.1 Proportion of local administrative units 
with established and operational policies 
and procedures for participation of local 
communities in water and sanitation  
management

management 
of water and 
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TARGETS INDICATORS
7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern 

energy services

7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy 
in the global energy mix 

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency 

7.A By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to 
clean energy research and technology, including renewable energy, 
energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology, 
and promote investment in energy infrastructure and clean energy 
technology 

7.B By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying 
modern and sustainable energy services for all in developing 
countries, in particular least developed countries, small island 
developing States, and land-locked developing countries, in 
accordance with their respective programmes of support

7.1.1 Proportion of population with access to 
electricity

7.1.2 Proportion of population with primary 
reliance on clean fuels and technology

7.2.1 Renewable energy share in the total final 
energy consumption

7.3.1 Energy intensity measured in terms of 
primary energy and GDP

7.A.1 Mobilized amount of United States dollars 
per year starting in 2020 accountable 
towards the $100 billion commitment

7.B.1 Investments in energy efficiency as a 
percentage of GDP and the amount of 
foreign direct investment in financial 
transfer for infrastructure and technology 
to sustainable development services

Goal 7 :
Ensure access 
to affordable, 
reliable,  
sustainable 
and modern 
energy for all

Sustainable
Development
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TARGETS INDICATORS
7.1 By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern 

energy services

7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy  
in the global energy mix 

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency 

7.A By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to 
clean energy research and technology, including renewable energy, 
energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology, 
and promote investment in energy infrastructure and clean energy 
technology 

7.B By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying 
modern and sustainable energy services for all in developing  
countries, in particular least developed countries, small island  
developing States, and land-locked developing countries, in  
accordance with their respective programmes of support

7.1.1 Proportion of population with access to 
electricity

7.1.2 Proportion of population with primary 
reliance on clean fuels and technology

7.2.1 Renewable energy share in the total final 
energy consumption

7.3.1 Energy intensity measured in terms of 
primary energy and GDP

7.A.1 Mobilized amount of United States dollars 
per year starting in 2020 accountable 
towards the $100 billion commitment

7.B.1 Investments in energy efficiency as a 
percentage of GDP and the amount of 
foreign direct investment in financial 
transfer for infrastructure and technology 
to sustainable development services

to affordable, 
reliable, 

energy for all
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8.4 Improve progressively, through 2030, global resource 
efficiency in consumption and production and endeavour 
to decouple economic growth from environmental 
degradation, in accordance with the 10-year framework 
of programmes on sustainable consumption and 
production, with developed countries taking the lead 

8.5 By 2030, achieve full and productive employment and 
decent work for all women and men, including for young 
people and persons with disabilities, and equal pay for 
work of equal value 

8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth 
not in employment, education or training 

8.7 Take immediate and effective measures to eradicate 
forced labour, end modern slavery and human trafficking 
and secure the prohibition and elimination of the worst 
forms of child labour, including recruitment and use of 
child soldiers, and by 2025 end child labour in all its 
forms

8.8 Protect labour rights and promote safe and secure 
working environments for all workers, including migrant 
workers, in particular women migrants, and those in 
precarious employment 

8.9 By 2030, devise and implement policies to promote 
sustainable tourism that creates jobs and promotes 
local culture and products 

8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions 
to encourage and expand access to banking, insurance 
and financial services for all 

8.A Increase Aid for Trade support for developing countries, 
in particular least developed countries, including 
through the Enhanced Integrated Framework for 
Trade-Related Technical Assistance to Least Developed 
Countries 

8.B By 2020, develop and operationalize a global strategy 
for youth employment and implement the Global Jobs 
Pact of the International Labour Organization

8.4.1 Material footprint, material footprint per capita, and 
material footprint per GDP

8.4.2 Domestic material consumption, domestic material 
consumption per capita, and domestic material 
consumption per GDP

8.5.1 Average hourly earnings of female and male employees, 
by occupation, age and persons with disabilities

8.5.2 Unemployment rate, by sex, age and persons with 
disabilities

8.6.1 Proportion of youth (aged 15-24 years) not in education, 
employment or training

8.7.1 Proportion and number of children aged 5-17 years 
engaged in child labour, by sex and age

8.8.1 Frequency rates of fatal and non-fatal occupational 
injuries, by sex and migrant status

8.8.2 Increase in national compliance of labour rights 
(freedom of association and collective bargaining) based 
on International Labour Organization (ILO) textual 
sources and national legislation, by sex and migrant 
status

8.9.1 Tourism direct GDP as a proportion of total GDP and 
in growth rate

8.9.2 Number of jobs in tourism industries as a proportion 
of total jobs and growth rate of jobs, by sex

8.10.1 Number of commercial bank branches and automated 
teller machines (ATMs) per 100,000 adults

8.10.2 Proportion of adults (15 years and older) with an account 
at a bank or other financial institution or with a 
mobile-money-service provider

8.A.1 Aid for Trade commitments and disbursements

8.B.1 Total government spending in social protection and 
employment programmes as a proportion of the national 
budgets and GDP

Goal 8 :
Promote  
sustained,  
inclusive and 
sustainable 
economic 
growth, full 
and productive 
employment 
and decent 
work for all

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
8.1.1 Annual growth rate of real GDP per capita

8.2.1 Annual growth rate of real GDP per employed person

8.3.1 Proportion of informal employment in non-agriculture 
employment, by sex

8.1 Sustain per capita economic growth in accordance with 
national circumstances and, in particular, at least 7 per 
cent gross domestic product growth per annum in the 
least developed countries 

8.2 Achieve higher levels of economic productivity through 
diversification, technological upgrading and innovation, 
including through a focus on high-value added and 
labour-intensive sectors

8.3 Promote development-oriented policies that support  
productive activities, decent job creation, entre- 
preneurship, creativity and innovation, and encourage the 
formalization and growth of micro-, small- and medium- 
sized enterprises, including through access to financial 
services
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8.4 Improve progressively, through 2030, global resource 
efficiency in consumption and production and endeavour 
to decouple economic growth from environmental 
degradation, in accordance with the 10-year framework 
of programmes on sustainable consumption and  
production, with developed countries taking the lead 

8.5 By 2030, achieve full and productive employment and 
decent work for all women and men, including for young 
people and persons with disabilities, and equal pay for 
work of equal value 

8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth 
not in employment, education or training 

8.7 Take immediate and effective measures to eradicate 
forced labour, end modern slavery and human trafficking 
and secure the prohibition and elimination of the worst 
forms of child labour, including recruitment and use of 
child soldiers, and by 2025 end child labour in all its 
forms

8.8 Protect labour rights and promote safe and secure 
working environments for all workers, including migrant 
workers, in particular women migrants, and those in 
precarious employment 

8.9 By 2030, devise and implement policies to promote 
sustainable tourism that creates jobs and promotes 
local culture and products 

8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions 
to encourage and expand access to banking, insurance 
and financial services for all 

8.A Increase Aid for Trade support for developing countries, 
in particular least developed countries, including 
through the Enhanced Integrated Framework for 
Trade-Related Technical Assistance to Least Developed 
Countries 

8.B By 2020, develop and operationalize a global strategy 
for youth employment and implement the Global Jobs 
Pact of the International Labour Organization

8.4.1 Material footprint, material footprint per capita, and 
material footprint per GDP

8.4.2 Domestic material consumption, domestic material 
consumption per capita, and domestic material  
consumption per GDP

8.5.1 Average hourly earnings of female and male employees, 
by occupation, age and persons with disabilities

8.5.2 Unemployment rate, by sex, age and persons with 
disabilities

8.6.1 Proportion of youth (aged 15-24 years) not in education, 
employment or training

8.7.1 Proportion and number of children aged 5-17 years 
engaged in child labour, by sex and age

8.8.1 Frequency rates of fatal and non-fatal occupational 
injuries, by sex and migrant status

8.8.2 Increase in national compliance of labour rights  
(freedom of association and collective bargaining) based 
on International Labour Organization (ILO) textual 
sources and national legislation, by sex and migrant 
status

8.9.1 Tourism direct GDP as a proportion of total GDP and 
in growth rate

8.9.2 Number of jobs in tourism industries as a proportion 
of total jobs and growth rate of jobs, by sex

8.10.1 Number of commercial bank branches and automated 
teller machines (ATMs) per 100,000 adults

8.10.2 Proportion of adults (15 years and older) with an account 
at a bank or other financial institution or with a  
mobile-money-service provider

8.A.1 Aid for Trade commitments and disbursements

8.B.1 Total government spending in social protection and 
employment programmes as a proportion of the national 
budgets and GDP

Promote 
sustained, 

growth, full 

work for all

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
8.1.1 Annual growth rate of real GDP per capita

8.2.1 Annual growth rate of real GDP per employed person

8.3.1 Proportion of informal employment in non-agriculture 
employment, by sex

8.1 Sustain per capita economic growth in accordance with 
national circumstances and, in particular, at least 7 per 
cent gross domestic product growth per annum in the 
least developed countries 

8.2 Achieve higher levels of economic productivity through 
diversification, technological upgrading and innovation, 
including through a focus on high-value added and 
labour-intensive sectors

8.3 Promote development-oriented policies that support 
productive activities, decent job creation, entre-
preneurship, creativity and innovation, and encourage the 
formalization and growth of micro-, small- and medium-
sized enterprises, including through access to financial 
services
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TARGETS INDICATORS
9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, 

including regional and transborder infrastructure, to support 
economic development and human well-being, with a focus on 
affordable and equitable access for all 

9.2 Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, 
significantly raise industry’s share of employment and gross domestic 
product, in line with national circumstances, and double its share 
in least developed countries

9.3 Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, 
in particular in developing countries, to financial services, including 
affordable credit, and their integration into value chains and markets 

9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them 
sustainable, with increased resource-use efficiency and greater 
adoption of clean and environmentally sound technologies and 
industrial processes, with all countries taking action in accordance 
with their respective capabilities 

9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities 
of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, 
including, by 2030, encouraging innovation and substantially 
increasing the number of research and development workers per 1 
million people and public and private research and development 
spending 

9.A Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in 
developing countries through enhanced financial, technological and 
technical support to African countries, least developed countries, 
landlocked developing countries and small island developing States 

9.B Support domestic technology development, research and innovation 
in developing countries, including by ensuring a conducive policy 
environment for, inter alia, industrial diversification and value 
addition to commodities 

9.C Significantly increase access to information and communications 
technology and strive to provide universal and affordable access to 
the Internet in least developed countries by 2020

9.1.1 Proportion of the rural population who 
live within 2 km of an all-season road

9.1.2 Passenger and freight volumes, by mode 
of transport

9.2.1 Manufacturing value added as a proportion 
of GDP and per capita

9.2.2 Manufacturing employment as a proportion 
of total employment

9.3.1 Proportion of small-scale industries in 
total industry value added

9.3.2 Proportion of small-scale industries with 
a loan or line of credit

9.4.1 CO2 emission per unit of value added

9.5.1 Research and development expenditure as 
a proportion of GDP

9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per 
million inhabitants

9.A.1 Total official international support (official 
development assistance plus other official 
flows) to infrastructure

9.B.1 Proportion of medium and high-tech 
industry value added in total value added

9.C.1 Proportion of population covered by a 
mobile network, by technology

Goal 9 :
Build resilient 
infrastructure, 
promote 
inclusive and 
sustainable 
industrializa-
tion and foster 
innovation

Sustainable
Development
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TARGETS INDICATORS
9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, 

including regional and transborder infrastructure, to support  
economic development and human well-being, with a focus on 
affordable and equitable access for all 

9.2 Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, 
significantly raise industry’s share of employment and gross domestic 
product, in line with national circumstances, and double its share 
in least developed countries

9.3 Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, 
in particular in developing countries, to financial services, including 
affordable credit, and their integration into value chains and markets 

9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them 
sustainable, with increased resource-use efficiency and greater 
adoption of clean and environmentally sound technologies and 
industrial processes, with all countries taking action in accordance 
with their respective capabilities 

9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities 
of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, 
including, by 2030, encouraging innovation and substantially  
increasing the number of research and development workers per 1 
million people and public and private research and development 
spending 

9.A Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in 
developing countries through enhanced financial, technological and 
technical support to African countries, least developed countries, 
landlocked developing countries and small island developing States 

9.B Support domestic technology development, research and innovation 
in developing countries, including by ensuring a conducive policy 
environment for, inter alia, industrial diversification and value  
addition to commodities 

9.C Significantly increase access to information and communications 
technology and strive to provide universal and affordable access to 
the Internet in least developed countries by 2020

9.1.1 Proportion of the rural population who 
live within 2 km of an all-season road

9.1.2 Passenger and freight volumes, by mode 
of transport

9.2.1 Manufacturing value added as a proportion 
of GDP and per capita

9.2.2 Manufacturing employment as a proportion 
of total employment

9.3.1 Proportion of small-scale industries in 
total industry value added

9.3.2 Proportion of small-scale industries with 
a loan or line of credit

9.4.1 CO2 emission per unit of value added

9.5.1 Research and development expenditure as 
a proportion of GDP

9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per 
million inhabitants

9.A.1 Total official international support (official 
development assistance plus other official 
flows) to infrastructure

9.B.1 Proportion of medium and high-tech  
industry value added in total value added

9.C.1 Proportion of population covered by a 
mobile network, by technology

Build resilient 
infrastructure, 

-
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TARGETS INDICATORS
10.1 By 2030, progressively achieve and sustain income 

growth of the bottom 40 per cent of the population at 
a rate higher than the national average

10.2 By 2030, empower and promote the social, economic 
and political inclusion of all, irrespective of age, sex, 
disability, race, ethnicity, origin, religion or economic 
or other status

10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of 
outcome, including by eliminating discriminatory laws, 
policies and practices and promoting appropriate 
legislation, policies and action in this regard 

10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and social 
protection policies, and progressively achieve greater 
equality 

10.5 Improve the regulation and monitoring of global 
financial markets and institutions and strengthen the 
implementation of such regulations

10.6 Ensure enhanced representation and voice for 
developing countries in decision-making in global 
international economic and financial institutions in 
order to deliver more effective, credible, accountable 
and legitimate institutions 

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible 
migration and mobility of people, including through 
the implementation of planned and well-managed 
migration policies 

10.A Implement the principle of special and differential 
treatment for developing countries, in particular least 
developed countries, in accordance with World Trade 
Organization agreements 

10.B Encourage official development assistance and financial 
flows, including foreign direct investment, to States 
where the need is greatest, in particular least developed 
countries, African countries, small island developing 
States and landlocked developing countries, in 
accordance with their national plans and programmes 

10.C By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction 
costs of migrant remittances and eliminate remittance 
corridors with costs higher than 5 per cent

10.1.1 Growth rates of household expenditure or income per 
capita among the bottom 40 per cent of the population 
and the total population

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of median 
income, by age, sex and persons with disabilities

10.3.1 Proportion of the population reporting having 
personally felt discriminated against or harassed within 
the previous 12 months on the basis of a ground of 
discrimination prohibited under international human 
rights law

10.4.1 Labour share of GDP, comprising wages and social 
protection transfers

10.5.1 Financial Soundness Indicators

10.6.1 Proportion of members and voting rights of developing 
countries in international organizations

10.7.1 Recruitment cost borne by employee as a proportion 
of yearly income earned in country of destination

10.7.2 Number of countries that have implemented well-managed 
migration policies

10.A.1 Proportion of tariff lines applied to imports from least 
developed countries and developing countries with 
zero-tariff

10.B.1 Total resource flows for development, by recipient and 
donor countries and type of flow (e.g. official development 
assistance, foreign direct investment and other flows)

10.C.1 Remittance costs as a proportion of the amount remitted

Goal 10 :
Reduce  
inequality 
within and 
among 
countries

Sustainable
Development
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TARGETS INDICATORS
10.1 By 2030, progressively achieve and sustain income 

growth of the bottom 40 per cent of the population at 
a rate higher than the national average

10.2 By 2030, empower and promote the social, economic 
and political inclusion of all, irrespective of age, sex, 
disability, race, ethnicity, origin, religion or economic 
or other status

10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of 
outcome, including by eliminating discriminatory laws, 
policies and practices and promoting appropriate  
legislation, policies and action in this regard 

10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and social  
protection policies, and progressively achieve greater 
equality 

10.5 Improve the regulation and monitoring of global  
financial markets and institutions and strengthen the 
implementation of such regulations

10.6 Ensure enhanced representation and voice for  
developing countries in decision-making in global 
international economic and financial institutions in 
order to deliver more effective, credible, accountable 
and legitimate institutions 

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible  
migration and mobility of people, including through 
the implementation of planned and well-managed 
migration policies 

10.A Implement the principle of special and differential 
treatment for developing countries, in particular least 
developed countries, in accordance with World Trade 
Organization agreements 

10.B Encourage official development assistance and financial 
flows, including foreign direct investment, to States 
where the need is greatest, in particular least developed 
countries, African countries, small island developing 
States and landlocked developing countries, in  
accordance with their national plans and programmes 

10.C By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction 
costs of migrant remittances and eliminate remittance 
corridors with costs higher than 5 per cent

10.1.1 Growth rates of household expenditure or income per 
capita among the bottom 40 per cent of the population 
and the total population

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of median 
income, by age, sex and persons with disabilities

10.3.1 Proportion of the population reporting having  
personally felt discriminated against or harassed within 
the previous 12 months on the basis of a ground of 
discrimination prohibited under international human 
rights law

10.4.1 Labour share of GDP, comprising wages and social 
protection transfers

10.5.1 Financial Soundness Indicators

10.6.1 Proportion of members and voting rights of developing 
countries in international organizations

10.7.1 Recruitment cost borne by employee as a proportion 
of yearly income earned in country of destination

10.7.2 Number of countries that have implemented well-managed  
migration policies

10.A.1 Proportion of tariff lines applied to imports from least 
developed countries and developing countries with 
zero-tariff

10.B.1 Total resource flows for development, by recipient and 
donor countries and type of flow (e.g. official development 
assistance, foreign direct investment and other flows)

10.C.1 Remittance costs as a proportion of the amount remitted

Reduce 

within and 
among 

Sustainable
Development
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11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s 
cultural and natural heritage

11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths and 
the number of people affected and substantially 
decrease the direct economic losses relative to global 
gross domestic product caused by disasters, including 
water-related disasters, with a focus on protecting the 
poor and people in vulnerable situations

11.6 By 2030, reduce the adverse per capita environmental 
impact of cities, including by paying special attention 
to air quality and municipal and other waste manage-
ment

11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and 
accessible, green and public spaces, in particular for 
women and children, older persons and persons with 
disabilities 

11.A Support positive economic, social and environmental 
links between urban, per-urban and rural areas by 
strengthening national and regional development 
planning 

11.B By 2020, substantially increase the number of cities 
and human settlements adopting and implementing 
integrated policies and plans towards inclusion, resource 
efficiency, mitigation and adaptation to climate change, 
resilience to disasters, and develop and implement, in 
line with the Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management 
at all levels 

11.C Support least developed countries, including through 
financial and technical assistance, in building sustainable 
and resilient buildings utilizing local materials

11.4.1 Total expenditure (public and private) per capita spent 
on the preservation, protection and conservation of all 
cultural and natural heritage, by type of heritage 
(cultural, natural, mixed and World Heritage Centre 
designation), level of government (national, regional 
and local/municipal), type of expenditure (operating 
expenditure/investment) and type of private funding 
(donations in kind, private non-profit sector and 
sponsorship)

11.5.1 Number of deaths, missing persons and persons affected 
by disaster per 100,000 people

11.5.2 Direct disaster economic loss in relation to global GDP, 
including disaster damage to critical infrastructure and 
disruption of basic servicesa

11.6.1 Proportion of urban solid waste regularly collected and 
with adequate final discharge out of total urban solid 
waste generated, by cities

11.6.2 Annual mean levels of fine particulate matter (e.g. PM2.5 
and PM10) in cities (population weighted)

11.7.1 Average share of the built-up area of cities that is open 
space for public use for all, by sex, age and persons 
with disabilities

11.7.2 Proportion of persons victim of physical or sexual 
harassment, by sex, age, disability status and place of 
occurrence, in the previous 12 months

11.A.1 Proportion of population living in cities that implement 
urban and regional development plans integrating 
population projections and resource needs, by size of 
city

11.B.1 Proportion of local governments that adopt and 
implement local disaster risk reduction strategies in 
line with the Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015-2030

11.B.2 Number of countries with national and local disaster 
risk reduction strategies

11.C.1 Proportion of financial support to the least developed 
countries that is allocated to the construction and 
retrofitting of sustainable, resilient and resource-
efficient buildings utilizing local materials

Goal 11 :
Make cities 
and human 
settlements 
inclusive, safe, 
resilient and 
sustainable

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
11.1.1 Proportion of urban population living in slums, informal 

settlements or inadequate housing

11.2.1 Proportion of population that has convenient access to  
public transport, by sex, age and persons with disabilities

11.3.1 Ratio of land consumption rate to population growth 
rate

11.3.2 Proportion of cities with a direct participation structure 
of civil society in urban planning and management that 
operate regularly and democratically

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe and 
affordable housing and basic services and upgrade 
slums

11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible 
and sustainable transport systems for all, improving 
road safety, notably by expanding public transport, 
with special attention to the needs of those in vulnerable 
situations, women, children, persons with disabilities 
and older persons 

11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization 
and capacity for participatory, integrated and sustainable 
human settlement planning and management in all 
countries 
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11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s 
cultural and natural heritage

11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths and 
the number of people affected and substantially  
decrease the direct economic losses relative to global 
gross domestic product caused by disasters, including 
water-related disasters, with a focus on protecting the 
poor and people in vulnerable situations

11.6 By 2030, reduce the adverse per capita environmental 
impact of cities, including by paying special attention 
to air quality and municipal and other waste manage-
ment

11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and 
accessible, green and public spaces, in particular for 
women and children, older persons and persons with 
disabilities 

11.A Support positive economic, social and environmental 
links between urban, per-urban and rural areas by 
strengthening national and regional development  
planning 

11.B By 2020, substantially increase the number of cities 
and human settlements adopting and implementing 
integrated policies and plans towards inclusion, resource 
efficiency, mitigation and adaptation to climate change, 
resilience to disasters, and develop and implement, in 
line with the Sendai Framework for Disaster Risk  
Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management 
at all levels 

11.C Support least developed countries, including through 
financial and technical assistance, in building sustainable 
and resilient buildings utilizing local materials

11.4.1 Total expenditure (public and private) per capita spent 
on the preservation, protection and conservation of all 
cultural and natural heritage, by type of heritage  
(cultural, natural, mixed and World Heritage Centre 
designation), level of government (national, regional 
and local/municipal), type of expenditure (operating 
expenditure/investment) and type of private funding 
(donations in kind, private non-profit sector and  
sponsorship)

11.5.1 Number of deaths, missing persons and persons affected 
by disaster per 100,000 people

11.5.2 Direct disaster economic loss in relation to global GDP, 
including disaster damage to critical infrastructure and 
disruption of basic servicesa

11.6.1 Proportion of urban solid waste regularly collected and 
with adequate final discharge out of total urban solid 
waste generated, by cities

11.6.2 Annual mean levels of fine particulate matter (e.g. PM2.5 
and PM10) in cities (population weighted)

11.7.1 Average share of the built-up area of cities that is open 
space for public use for all, by sex, age and persons 
with disabilities

11.7.2 Proportion of persons victim of physical or sexual 
harassment, by sex, age, disability status and place of 
occurrence, in the previous 12 months

11.A.1 Proportion of population living in cities that implement 
urban and regional development plans integrating 
population projections and resource needs, by size of 
city

11.B.1 Proportion of local governments that adopt and  
implement local disaster risk reduction strategies in 
line with the Sendai Framework for Disaster Risk  
Reduction 2015-2030

11.B.2 Number of countries with national and local disaster 
risk reduction strategies

11.C.1 Proportion of financial support to the least developed 
countries that is allocated to the construction and 
retrofitting of sustainable, resilient and resource- 
efficient buildings utilizing local materials

Make cities 

inclusive, safe, 

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
11.1.1 Proportion of urban population living in slums, informal 

settlements or inadequate housing

11.2.1 Proportion of population that has convenient access to 
public transport, by sex, age and persons with disabilities

11.3.1 Ratio of land consumption rate to population growth 
rate

11.3.2 Proportion of cities with a direct participation structure 
of civil society in urban planning and management that 
operate regularly and democratically

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe and 
affordable housing and basic services and upgrade 
slums

11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible 
and sustainable transport systems for all, improving 
road safety, notably by expanding public transport, 
with special attention to the needs of those in vulnerable 
situations, women, children, persons with disabilities 
and older persons 

11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization 
and capacity for participatory, integrated and sustainable 
human settlement planning and management in all 
countries 
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12.4 By 2020, achieve the environmentally sound management 
of chemicals and all wastes throughout their life cycle, 
in accordance with agreed international frameworks, 
and significantly reduce their release to air, water and 
soil in order to minimize their adverse impacts on 
human health and the environment

12.5 By 2030, substantially reduce waste generation through 
prevention, reduction, recycling and reuse

12.6 Encourage companies, especially large and trans-
national companies, to adopt sustainable practices and 
to integrate sustainability information into their 
reporting cycle 

12.7 Promote public procurement practices that are 
sustainable, in accordance with national policies and 
priorities

12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the 
relevant information and awareness for sustainable 
development and lifestyles in harmony with nature 

12.A Support developing countries to strengthen their 
scientific and technological capacity to move towards 
more sustainable patterns of consumption and 
production 

12.B Develop and implement tools to monitor sustainable 
development impacts for sustainable tourism that 
creates jobs and promotes local culture and products 

12.C Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that 
encourage wasteful consumption by removing market 
distortions, in accordance with national circumstances, 
including by restructuring taxation and phasing out 
those harmful subsidies, where they exist, to reflect 
their environmental impacts, taking fully into account 
the specific needs and conditions of developing 
countries and minimizing the possible adverse impacts 
on their development in a manner that protects the 
poor and the affected communities

12.4.1 Number of parties to international multilateral 
environmental agreements on hazardous waste, and 
other chemicals that meet their commitments and 
obligations in transmitting information as required by 
each relevant agreement

12.4.2 Hazardous waste generated per capita and proportion 
of hazardous waste treated, by type of treatment

12.5.1 National recycling rate, tons of material recycled

12.6.1 Number of companies publishing sustainability reports

12.7.1 Number of countries implementing sustainable public 
procurement policies and action plans

12.8.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii) 
education for sustainable development (including 
climate change education) are mainstreamed in (a) 
national education policies; (b) curricula; (c) teacher 
education; and (d) student assessment

12.A.1 Amount of support to developing countries on research 
and development for sustainable consumption and 
production and environmentally sound technologies

12.B.1 Number of sustainable tourism strategies or policies 
and implemented action plans with agreed monitoring 
and evaluation tools

12.C.1 Amount of fossil-fuel subsidies per unit of GDP 
(production and consumption) and as a proportion of 
total national expenditure on fossil fuels

Goal 12 :
Ensure sustainable 
consumption 
and production 
patterns

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
12.1.1 Number of countries with sustainable consumption  

and production (SCP) national action plans or SCP 
mainstreamed as a priority or a target into national 
policies

12.2.1 Material footprint, material footprint per capita, and 
material footprint per GDP

12.2.2 Domestic material consumption, domestic material 
consumption per capita, and domestic material  
consumption per GDP

12.3.1 Global food loss index

12.1 Implement the 10-year framework of programmes on 
sustainable consumption and production, all countries 
taking action, with developed countries taking the lead, 
taking into account the development and capabilities 
of developing countries

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and 
efficient use of natural resources 

12.3 By 2030, halve per capita global food waste at the 
retail and consumer levels and reduce food losses along 
production and supply chains, including post-harvest 
losses
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12.4 By 2020, achieve the environmentally sound management 
of chemicals and all wastes throughout their life cycle, 
in accordance with agreed international frameworks, 
and significantly reduce their release to air, water and 
soil in order to minimize their adverse impacts on 
human health and the environment

12.5 By 2030, substantially reduce waste generation through 
prevention, reduction, recycling and reuse

12.6 Encourage companies, especially large and trans- 
national companies, to adopt sustainable practices and 
to integrate sustainability information into their  
reporting cycle 

12.7 Promote public procurement practices that are  
sustainable, in accordance with national policies and 
priorities

12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the  
relevant information and awareness for sustainable 
development and lifestyles in harmony with nature 

12.A Support developing countries to strengthen their  
scientific and technological capacity to move towards 
more sustainable patterns of consumption and  
production 

12.B Develop and implement tools to monitor sustainable 
development impacts for sustainable tourism that 
creates jobs and promotes local culture and products 

12.C Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that  
encourage wasteful consumption by removing market 
distortions, in accordance with national circumstances, 
including by restructuring taxation and phasing out 
those harmful subsidies, where they exist, to reflect 
their environmental impacts, taking fully into account 
the specific needs and conditions of developing  
countries and minimizing the possible adverse impacts 
on their development in a manner that protects the 
poor and the affected communities

12.4.1 Number of parties to international multilateral  
environmental agreements on hazardous waste, and 
other chemicals that meet their commitments and 
obligations in transmitting information as required by 
each relevant agreement

12.4.2 Hazardous waste generated per capita and proportion 
of hazardous waste treated, by type of treatment

12.5.1 National recycling rate, tons of material recycled

12.6.1 Number of companies publishing sustainability reports

12.7.1 Number of countries implementing sustainable public 
procurement policies and action plans

12.8.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii) 
education for sustainable development (including  
climate change education) are mainstreamed in (a) 
national education policies; (b) curricula; (c) teacher 
education; and (d) student assessment

12.A.1 Amount of support to developing countries on research 
and development for sustainable consumption and 
production and environmentally sound technologies

12.B.1 Number of sustainable tourism strategies or policies 
and implemented action plans with agreed monitoring 
and evaluation tools

12.C.1 Amount of fossil-fuel subsidies per unit of GDP  
(production and consumption) and as a proportion of 
total national expenditure on fossil fuels

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
12.1.1 Number of countries with sustainable consumption 

and production (SCP) national action plans or SCP 
mainstreamed as a priority or a target into national 
policies

12.2.1 Material footprint, material footprint per capita, and 
material footprint per GDP

12.2.2 Domestic material consumption, domestic material 
consumption per capita, and domestic material 
consumption per GDP

12.3.1 Global food loss index

12.1 Implement the 10-year framework of programmes on 
sustainable consumption and production, all countries 
taking action, with developed countries taking the lead, 
taking into account the development and capabilities 
of developing countries

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and 
efficient use of natural resources 

12.3 By 2030, halve per capita global food waste at the 
retail and consumer levels and reduce food losses along 
production and supply chains, including post-harvest 
losses

185สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย



TARGETS INDICATORS
13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-

related hazards and natural disasters in all countries

13.2 Integrate climate change measures into national policies, 
strategies and planning 

13.3 Improve education, awareness-raising and human and 
institutional capacity on climate change mitigation, 
adaptation, impact reduction and early warning 

13.A Implement the commitment undertaken by developed-
country parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change to a goal of mobilizing 
jointly $100 billion annually by 2020 from all sources 
to address the needs of developing countries in the 
context of meaningful mitigation actions and trans-
parency on implementation and fully operationalize 
the Green Climate Fund through its capitalization as 
soon as possible 

13.B Promote mechanisms for raising capacity for effective 
climate change-related planning and management in 
least developed countries and small island developing 
States, including focusing on women, youth and local 
and marginalized communities 

13.1.3 Proportion of local governments that adopt and 
implement local disaster risk reduction strategies in 
line with national disaster risk reduction strategies

13.1.1 Number of deaths, missing persons and persons affected 
by disaster per 100,000 people

13.1.2 Number of countries with national and local disaster 
risk reduction strategies

13.2.1 Number of countries that have communicated the 
establishment or operationalization of an integrated 
policy/strategy/plan which increases their ability to 
adapt to the adverse impacts of climate change, and 
foster climate resilience and low greenhouse gas 
emissions development in a manner that does not 
threaten food production (including a national 
adaptation plan, nationally determined contribution, 
national communication, biennial update report or 
other)

13.3.1 Number of countries that have integrated mitigation, 
adaptation, impact reduction and early warning into 
primary, secondary and tertiary curricula

13.3.2 Number of countries that have communicated the 
strengthening of institutional, systemic and individual 
capacity-building to implement adaptation, mitigation 
and technology transfer, and development actions

13.A.1 Mobilized amount of United States dollars per year 
starting in 2020 accountable towards the $100 billion 
commitment

13.B.1 Number of least developed countries and small island 
developing States that are receiving specialized support, 
and amount of support, including finance, technology 
and capacity-building, for mechanisms for raising 
capacities for effective climate change-related planning 
and management, including focusing on women, youth 
and local and marginalized communities

Goal 13 :
Take urgent 
action to 
combat climate 
change and its 
impacts* 

Sustainable
Development

*  Acknowledging that the United Nations Framework Convention on 
Climate Change is the primary international, intergovernmental 
forum for negotiating the global response to climate change.
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TARGETS INDICATORS
13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate- 

related hazards and natural disasters in all countries

13.2 Integrate climate change measures into national policies, 
strategies and planning 

13.3 Improve education, awareness-raising and human and 
institutional capacity on climate change mitigation, 
adaptation, impact reduction and early warning 

13.A Implement the commitment undertaken by developed- 
country parties to the United Nations Framework  
Convention on Climate Change to a goal of mobilizing 
jointly $100 billion annually by 2020 from all sources 
to address the needs of developing countries in the 
context of meaningful mitigation actions and trans-
parency on implementation and fully operationalize 
the Green Climate Fund through its capitalization as 
soon as possible 

13.B Promote mechanisms for raising capacity for effective 
climate change-related planning and management in 
least developed countries and small island developing 
States, including focusing on women, youth and local 
and marginalized communities 

13.1.3 Proportion of local governments that adopt and  
implement local disaster risk reduction strategies in 
line with national disaster risk reduction strategies

13.1.1 Number of deaths, missing persons and persons affected 
by disaster per 100,000 people

13.1.2 Number of countries with national and local disaster 
risk reduction strategies

13.2.1 Number of countries that have communicated the  
establishment or operationalization of an integrated 
policy/strategy/plan which increases their ability to 
adapt to the adverse impacts of climate change, and 
foster climate resilience and low greenhouse gas  
emissions development in a manner that does not 
threaten food production (including a national  
adaptation plan, nationally determined contribution, 
national communication, biennial update report or 
other)

13.3.1 Number of countries that have integrated mitigation, 
adaptation, impact reduction and early warning into 
primary, secondary and tertiary curricula

13.3.2 Number of countries that have communicated the 
strengthening of institutional, systemic and individual 
capacity-building to implement adaptation, mitigation 
and technology transfer, and development actions

13.A.1 Mobilized amount of United States dollars per year 
starting in 2020 accountable towards the $100 billion 
commitment

13.B.1 Number of least developed countries and small island 
developing States that are receiving specialized support, 
and amount of support, including finance, technology 
and capacity-building, for mechanisms for raising  
capacities for effective climate change-related planning 
and management, including focusing on women, youth 
and local and marginalized communities

Take urgent 

change and its 

Sustainable
Development

*  Acknowledging that the United Nations Framework Convention on 
Climate Change is the primary international, intergovernmental 
forum for negotiating the global response to climate change.
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14.4 By 2020, effectively regulate harvesting and end 
overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing 
and destructive fishing practices and implement 
science-based management plans, in order to restore 
fish stocks in the shortest time feasible, at least to 
levels that can produce maximum sustainable yield as 
determined by their biological characteristics 

14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and 
marine areas, consistent with national and international 
law and based on the best available scientific information 

14.6 By 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies 
which contribute to overcapacity and overfishing, 
eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported 
and unregulated fishing and refrain from introducing 
new such subsidies, recognizing that appropriate and 
effective special and differential treatment for developing 
and least developed countries should be an integral 
part of the World Trade Organization fisheries subsidies 
negotiation 

14.7 By 2030, increase the economic benefits to Small Island 
developing States and least developed countries from 
the sustainable use of marine resources, including 
through sustainable management of fisheries, aquaculture 
and tourism 

14.A Increase scientific knowledge, develop research capacity 
and transfer marine technology, taking into account 
the Intergovernmental Oceanographic Commission 
Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine 
Technology, in order to improve ocean health and to 
enhance the contribution of marine biodiversity to the 
development of developing countries, in particular small 
island developing States and least developed countries 

14.B Provide access for small-scale artisanal fishers to 
marine resources and markets 

14.C Enhance the conservation and sustainable use of oceans 
and their resources by implementing international law 
as reflected in UNCLOS, which provides the legal 
framework for the conservation and sustainable use of 
oceans and their resources, as recalled in paragraph 
158 of The Future We Want

14.4.1 Proportion of fish stocks within biologically sustainable 
levels

14.5.1 Coverage of protected areas in relation to marine areas

14.6.1 Progress by countries in the degree of implementation 
of international instruments aiming to combat illegal, 
unreported and unregulated fishing

14.7.1 Sustainable fisheries as a percentage of GDP in small 
island developing States, least developed countries and 
all countries

14.A.1 Proportion of total research budget allocated to research 
in the field of marine technology

14.B.1 Progress by countries in the degree of application of 
a legal/regulatory/policy/institutional framework which 
recognizes and protects access rights for small-scale 
fisheries

14.C.1 Number of countries making progress in ratifying, 
accepting and implementing through legal, policy and 
institutional frameworks, ocean-related instruments 
that implement international law, as reflected in the 
United Nation Convention on the Law of the Sea, for the 
conservation and sustainable use of the oceans and 
their resources

Goal 14 :
Conserve and 
sustainably use 
the oceans, seas 
and marine  
resources for 
sustainable  
development

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
14.1.1 Index of coastal eutrophication and floating plastic 

debris density

14.2.1 Proportion of national exclusive economic zones  
managed using ecosystem-based approaches

14.3.1 Average marine acidity (pH) measured at agreed suite 
of representative sampling stations

14.1 By 2025, prevent and significantly reduce marine pollu- 
tion of all kinds, in particular from land-based  
activities, including marine debris and nutrient pollution 

14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine and 
coastal ecosystems to avoid significant adverse impacts, 
including by strengthening their resilience, and take 
action for their restoration in order to achieve healthy 
and productive oceans 

14.3 Minimize and address the impacts of ocean acidification, 
including through enhanced scientific cooperation at 
all levels 
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14.4 By 2020, effectively regulate harvesting and end  
overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing 
and destructive fishing practices and implement  
science-based management plans, in order to restore 
fish stocks in the shortest time feasible, at least to 
levels that can produce maximum sustainable yield as 
determined by their biological characteristics 

14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and 
marine areas, consistent with national and international 
law and based on the best available scientific information 

14.6 By 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies 
which contribute to overcapacity and overfishing,  
eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported 
and unregulated fishing and refrain from introducing 
new such subsidies, recognizing that appropriate and 
effective special and differential treatment for developing 
and least developed countries should be an integral 
part of the World Trade Organization fisheries subsidies 
negotiation 

14.7 By 2030, increase the economic benefits to Small Island 
developing States and least developed countries from 
the sustainable use of marine resources, including 
through sustainable management of fisheries, aquaculture 
and tourism 

14.A Increase scientific knowledge, develop research capacity 
and transfer marine technology, taking into account 
the Intergovernmental Oceanographic Commission 
Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine  
Technology, in order to improve ocean health and to 
enhance the contribution of marine biodiversity to the 
development of developing countries, in particular small 
island developing States and least developed countries 

14.B Provide access for small-scale artisanal fishers to  
marine resources and markets 

14.C Enhance the conservation and sustainable use of oceans 
and their resources by implementing international law 
as reflected in UNCLOS, which provides the legal  
framework for the conservation and sustainable use of 
oceans and their resources, as recalled in paragraph 
158 of The Future We Want

14.4.1 Proportion of fish stocks within biologically sustainable 
levels

14.5.1 Coverage of protected areas in relation to marine areas

14.6.1 Progress by countries in the degree of implementation 
of international instruments aiming to combat illegal, 
unreported and unregulated fishing

14.7.1 Sustainable fisheries as a percentage of GDP in small 
island developing States, least developed countries and 
all countries

14.A.1 Proportion of total research budget allocated to research 
in the field of marine technology

14.B.1 Progress by countries in the degree of application of 
a legal/regulatory/policy/institutional framework which 
recognizes and protects access rights for small-scale 
fisheries

14.C.1 Number of countries making progress in ratifying, 
accepting and implementing through legal, policy and 
institutional frameworks, ocean-related instruments 
that implement international law, as reflected in the 
United Nation Convention on the Law of the Sea, for the  
conservation and sustainable use of the oceans and 
their resources

Conserve and 

the oceans, seas 

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
14.1.1 Index of coastal eutrophication and floating plastic 

debris density

14.2.1 Proportion of national exclusive economic zones 
managed using ecosystem-based approaches

14.3.1 Average marine acidity (pH) measured at agreed suite 
of representative sampling stations

14.1 By 2025, prevent and significantly reduce marine pollu-
tion of all kinds, in particular from land-based 
activities, including marine debris and nutrient pollution 

14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine and 
coastal ecosystems to avoid significant adverse impacts, 
including by strengthening their resilience, and take 
action for their restoration in order to achieve healthy 
and productive oceans 

14.3 Minimize and address the impacts of ocean acidification, 
including through enhanced scientific cooperation at 
all levels 
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15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land 
and soil, including land affected by desertification, 
drought and floods, and strive to achieve a land 
degradation-neutral world 

15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, 
including their biodiversity, in order to enhance their 
capacity to provide benefits that are essential for 
sustainable development 

15.5 Take urgent and significant action to reduce the 
degradation of natural habitats, halt the loss of 
biodiversity and, by 2020, protect and prevent the 
extinction of threatened species 

15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits 
arising from the utilization of genetic resources and 
promote appropriate access to such resources, as 
internationally agreed 

15.7 Take urgent action to end poaching and trafficking of 
protected species of flora and fauna and address both 
demand and supply of illegal wildlife products 

15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction 
and significantly reduce the impact of invasive alien 
species on land and water ecosystems and control or 
eradicate the priority species 

15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values 
into national and local planning, development processes, 
poverty reduction strategies and accounts 

15.A Mobilize and significantly increase financial resources 
from all sources to conserve and sustainably use 
biodiversity and ecosystems 

15.B Mobilize significant resources from all sources and at 
all levels to finance sustainable forest management and 
provide adequate incentives to developing countries 
to advance such management, including for conservation 
and reforestation 

15.C Enhance global support for efforts to combat poaching 
and trafficking of protected species, including by 
increasing the capacity of local communities to pursue 
sustainable livelihood opportunities

15.3.1 Proportion of land that is degraded over total land area

15.4.1 Coverage by protected areas of important sites for 
mountain biodiversity

15.4.2 Mountain Green Cover Index

15.5.1 Red List Index

15.6.1 Number of countries that have adopted legislative, 
administrative and policy frameworks to ensure fair 
and equitable sharing of benefits

15.7.1 Proportion of traded wildlife that was poached or 
illicitly trafficked

15.8.1 Proportion of countries adopting relevant national 
legislation and adequately resourcing the prevention 
or control of invasive alien species

15.9.1 Progress towards national targets established in accor-
dance with Aichi Biodiversity Target 2 of the Strategic 
Plan for Biodiversity 2011-2020

15.A.1 Official development assistance and public expenditure 
on conservation and sustainable use of biodiversity 
and ecosystems

15.B.1 Official development assistance and public expenditure 
on conservation and sustainable use of biodiversity 
and ecosystems

15.C.1 Proportion of traded wildlife that was poached or 
illicitly trafficked

Goal 15 :
Protect, restore 
and promote 
sustainable use 
of terrestrial 
ecosystems, 
sustainably 
manage forests, 
combat 
desertification, 
and halt and 
reverse land 
degradation and 
halt biodiversity 
loss

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
15.1.1 Forest area as a proportion of total land area
15.1.2 Proportion of important sites for terrestrial and fresh-

water biodiversity that are covered by protected areas, 
by ecosystem type

15.2.1 Progress towards sustainable forest management

15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and 
sustainable use of terrestrial and inland freshwater 
ecosystems and their services, in particular forests, 
wetlands, mountains and drylands, in line with  
obligations under international agreements 

15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt deforestation, 
restore degraded forests and substantially increase 
afforestation and reforestation globally 
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demand and supply of illegal wildlife products 

15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction 
and significantly reduce the impact of invasive alien 
species on land and water ecosystems and control or 
eradicate the priority species 

15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values 
into national and local planning, development processes, 
poverty reduction strategies and accounts 

15.A Mobilize and significantly increase financial resources 
from all sources to conserve and sustainably use  
biodiversity and ecosystems 

15.B Mobilize significant resources from all sources and at 
all levels to finance sustainable forest management and 
provide adequate incentives to developing countries 
to advance such management, including for conservation 
and reforestation 

15.C Enhance global support for efforts to combat poaching 
and trafficking of protected species, including by  
increasing the capacity of local communities to pursue 
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Protect, restore 

ecosystems, 

manage forests, 

desertification, 

degradation and 

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
15.1.1 Forest area as a proportion of total land area
15.1.2 Proportion of important sites for terrestrial and fresh-

water biodiversity that are covered by protected areas, 
by ecosystem type

15.2.1 Progress towards sustainable forest management

15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and 
sustainable use of terrestrial and inland freshwater 
ecosystems and their services, in particular forests, 
wetlands, mountains and drylands, in line with 
obligations under international agreements 

15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable 
management of all types of forests, halt deforestation, 
restore degraded forests and substantially increase 
afforestation and reforestation globally 
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16.3 Promote the rule of law at the national and international 
levels and ensure equal access to justice for all 

16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and arms 
flows, strengthen the recovery and return of stolen 
assets and combat all forms of organized crime 

16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all their 
forms 

16.6 Develop effective, accountable and transparent
institutions at all levels 

16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and 
representative decision-making at all levels 

16.8 Broaden and strengthen the participation of developing 
countries in the institutions of global governance 

16.9 By 2030, provide legal identity for all, including birth 
registration 

16.10 Ensure public access to information and protect 
fundamental freedoms, in accordance with national 
legislation and international agreements 

16.A Strengthen relevant national institutions, including 
through international cooperation, for building capacity 
at all levels, in particular in developing countries, to 
prevent violence and combat terrorism and crime 

16.B Promote and enforce non-discriminatory laws and 
policies for sustainable development

16.3.1 Proportion of victims of violence in the previous 12 
months who reported their victimization to competent 
authorities or other officially recognized conflict 
resolution mechanisms

16.3.2 Unsentenced detainees as a proportion of overall 
prison population

16.4.1 Total value of inward and outward illicit financial flows 
(in current United States dollars)

16.4.2 Proportion of seized small arms and light weapons that 
are recorded and traced, in accordance with international 
standards and legal instruments

16.5.1 Proportion of persons who had at least one contact 
with a public official and who paid a bribe to a public 
official, or were asked for a bribe by those public 
officials, during the previous 12 months

16.5.2 Proportion of businesses that had at least one contact 
with a public official and that paid a bribe to a public 
official, or were asked for a bribe by those public 
officials during the previous 12 months

16.6.1 Primary government expenditures as a proportion of 
original approved budget, by sector (or by budget codes 
or similar)

16.6.2 Proportion of the population satisfied with their last 
experience of public services

16.7.1 Proportions of positions (by sex, age, persons with 
disabilities and population groups) in public institutions 
(national and local legislatures, public service, and 
judiciary) compared to national distributions

16.7.2 Proportion of population who believe decision-making 
is inclusive and responsive, by sex, age, disability and 
population group

16.8.1 Proportion of members and voting rights of developing 
countries in international organizations

16.9.1 Proportion of children under 5 years of age whose 
births have been registered with a civil authority, by 
age

16.10.1 Number of verified cases of killing, kidnapping, enforced 
disappearance, arbitrary detention and torture of 
journalists, associated media personnel, trade unionists 
and human rights advocates in the previous 12 months

16.10.2 Number of countries that adopt and implement 
constitutional, statutory and/or policy guarantees for 
public access to information

16.A.1 Existence of independent national human rights 
institutions in compliance with the Paris Principles

16.B.1 Proportion of population reporting having personally 
felt discriminated against or harassed in the previous 
12 months on the basis of a ground of discrimination 
prohibited under international human rights law

Goal 16 :
Promote peaceful 
and inclusive 
societies for  
sustainable  
development, 
provide access 
to justice for all 
and build effective, 
accountable and 
inclusive insti- 
tutions at all levels

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
16.1.1 Number of victims of intentional homicide per 100,000 

population, by sex and age
16.1.2 Conflict-related deaths per 100,000 population, by sex, 

age and cause
16.1.3 Proportion of population subjected to physical,  

psychological or sexual violence in the previous 12 months
16.1.4 Proportion of population that feel safe walking alone 

around the area they live

16.2.1 Proportion of children aged 1-17 years who experienced 
any physical punishment and/or psychological aggression 
by caregivers in the past month

16.2.2 Number of victims of human trafficking per 100,000 
population, by sex, age and form of exploitation

16.2.3 Proportion of young women and men aged 18-29 years 
who experienced sexual violence by age 18

16.1 Significantly reduce all forms of violence and related 
death rates everywhere 

16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of 
violence against and torture of children 
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disabilities and population groups) in public institutions 
(national and local legislatures, public service, and 
judiciary) compared to national distributions

16.7.2 Proportion of population who believe decision-making 
is inclusive and responsive, by sex, age, disability and 
population group

16.8.1 Proportion of members and voting rights of developing 
countries in international organizations

16.9.1 Proportion of children under 5 years of age whose 
births have been registered with a civil authority, by 
age

16.10.1 Number of verified cases of killing, kidnapping, enforced 
disappearance, arbitrary detention and torture of  
journalists, associated media personnel, trade unionists 
and human rights advocates in the previous 12 months

16.10.2 Number of countries that adopt and implement  
constitutional, statutory and/or policy guarantees for 
public access to information

16.A.1 Existence of independent national human rights  
institutions in compliance with the Paris Principles

16.B.1 Proportion of population reporting having personally 
felt discriminated against or harassed in the previous 
12 months on the basis of a ground of discrimination 
prohibited under international human rights law

Promote peaceful 

development, 

and build effective, 

inclusive insti-

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
16.1.1 Number of victims of intentional homicide per 100,000 

population, by sex and age
16.1.2 Conflict-related deaths per 100,000 population, by sex, 

age and cause
16.1.3 Proportion of population subjected to physical, 

psychological or sexual violence in the previous 12 months
16.1.4 Proportion of population that feel safe walking alone 

around the area they live

16.2.1 Proportion of children aged 1-17 years who experienced 
any physical punishment and/or psychological aggression 
by caregivers in the past month

16.2.2 Number of victims of human trafficking per 100,000 
population, by sex, age and form of exploitation

16.2.3 Proportion of young women and men aged 18-29 years 
who experienced sexual violence by age 18

16.1 Significantly reduce all forms of violence and related 
death rates everywhere 

16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms of 
violence against and torture of children 
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17.3 Mobilize additional financial resources for developing 
countries from multiple sources 

17.4 Assist developing countries in attaining long-term debt 
sustainability through coordinated policies aimed at 
fostering debt financing, debt relief and debt restructuring, 
as appropriate, and address the external debt of highly 
indebted poor countries to reduce debt distress 

17.5 Adopt and implement investment promotion regimes 
for least developed countries

TECHNOLOGY
17.6 Enhance North-South, South-South and triangular 

regional and international cooperation on and access 
to science, technology and innovation and enhance 
knowledge sharing on mutually agreed terms, including 
through improved coordination among existing mechanisms, 
in particular at the United Nations level, and through 
a global technology facilitation mechanism 

17.7 Promote the development, transfer, dissemination and 
diffusion of environmentally sound technologies to 
developing countries on favourable terms, including on 
concessional and preferential terms, as mutually agreed 

17.8 Fully operationalize the technology bank and science, 
technology and innovation capacity-building mechanism 
for least developed countries by 2017 and enhance the 
use of enabling technology, in particular information 
and communications technology

CAPACITY-BUILDING
17.9 Enhance international support for implementing 

effective and targeted capacity-building in developing 
countries to support national plans to implement all 
the sustainable development goals, including through 
North-South, South-South and triangular cooperation

TRADE
17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory 

and equitable multilateral trading system under the 
World Trade Organization, including through the conclusion 
of negotiations under its Doha Development Agenda 

17.11 Significantly increase the exports of developing 
countries, in particular with a view to doubling the least 
developed countries’ share of global exports by 2020 

17.12 Realize timely implementation of duty-free and 
quota-free market access on a lasting basis for all least 
developed countries, consistent with World Trade 
Organization decisions, including by ensuring that 
preferential rules of origin applicable to imports from 
least developed countries are transparent and simple, 
and contribute to facilitating market access

17.3.1 Foreign direct investments (FDI), official development 
assistance and South-South Cooperation as a proportion 
of total domestic budget

17.3.2 Volume of remittances (in United States dollars) as a 
proportion of total GDP

17.4.1 Debt service as a proportion of exports of goods and 
services

17.5.1 Number of countries that adopt and implement investment 
promotion regimes for least developed countries

17.6.1 Number of science and/or technology cooperation 
agreements and programmes between countries, by 
type of cooperation

17.6.2 Fixed Internet broadband subscriptions per 100 
inhabitants, by speed

17.7.1 Total amount of approved funding for developing 
countries to promote the development, transfer, 
dissemination and diffusion of environmentally sound 
technologies

17.8.1 Proportion of individuals using the Internet

17.9.1 Dollar value of financial and technical assistance 
(including through North-South, South-South and 
triangular cooperation) committed to developing
countries

17.10.1 Worldwide weighted tariff-average

17.11.1 Developing countries’ and least developed countries’ 
share of global exports

17.12.1 Average tariffs faced by developing countries, least 
developed countries and small island developing States

Goal 17 :
Strengthen the 
means of  
implementation 
and revitalize 
the global 
partnership for 
sustainable 
development

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS

17.1.1 Total government revenue as a proportion of GDP, by 
source

17.1.2 Proportion of domestic budget funded by domestic 
taxes

17.2.1 Net official development assistance, total and to least 
developed countries, as a proportion of the Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD) 
Development Assistance Committee donors’ gross 
national income (GNI)

FINANCE
17.1 Strengthen domestic resource mobilization, including 

through international support to developing countries, 
to improve domestic capacity for tax and other revenue 
collection 

17.2 Developed countries to implement fully their official 
development assistance commitments, including the 
commitment by many developed countries to achieve 
the target of 0.7 per cent of ODA/GNI to developing 
countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least 
developed countries; ODA providers are encouraged to 
consider setting a target to provide at least 0.20 percent 
of ODA/GNI to least developed countries 
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Strengthen the 

the global 

Sustainable
Development

TARGETS INDICATORS
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SYSTEMIC ISSUES Policy and Institutional coherence
17.13 Enhance global macroeconomic stability, including 

through policy coordination and policy coherence 

17.14 Enhance policy coherence for sustainable development 

17.15 Respect each country’s policy space and leadership to 
establish and implement policies for poverty eradication 
and sustainable development 

 Multi-stakeholder partnerships

17.16 Enhance the global partnership for sustainable  
development, complemented by multi-stakeholder 
partnerships that mobilize and share knowledge,  
expertise, technology and financial resources, to support 
the achievement of the sustainable development goals 
in all countries, in particular developing countries 

17.17 Encourage and promote effective public, public-private 
and civil society partnerships, building on the experience 
and resourcing strategies of partnerships 

 Data, monitoring and accountability 

17.18 By 2020, enhance capacity-building support to  
developing countries, including for least developed 
countries and small island developing States, to increase 
significantly the availability of high-quality, timely and  
reliable data disaggregated by income, gender, age, 
race, ethnicity, migratory status, disability, geographic 
location and other characteristics relevant in national 
contexts 

17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop  
measurements of progress on sustainable development 
that complement gross domestic product, and support 
statistical capacity-building in developing countries

17.13.1 Macroeconomic Dashboard

17.14.1 Number of countries with mechanisms in place to  
enhance policy coherence of sustainable development

17.15.1 Extent of use of country-owned results frameworks and 
planning tools by providers of development cooperation

17.16.1 Number of countries reporting progress in multi- 
stakeholder development effectiveness monitoring 
frameworks that support the achievement of the  
sustainable development goals

17.17.1 Amount of United States dollars committed to  
public-private and civil society partnerships

17.18.1 Proportion of sustainable development indicators  
produced at the national level with full disaggregation 
when relevant to the target, in accordance with the 
Fundamental Principles of Official Statistics

17.18.2 Number of countries that have national statistical 
legislation that complies with the Fundamental  
Principles of Official Statistics

17.18.3 Number of countries with a national statistical plan 
that is fully funded and under implementation, by 
source of funding

17.19.1 Dollar value of all resources made available to strengthen 
statistical capacity in developing countries

17.19.2 Proportion of countries that (a) have conducted at least 
one population and housing census in the last 10 years; 
and (b) have achieved 100 per cent birth registration 
and 80 per cent death registration
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