TIJ Journal : หลักนิติธรรมกับการพั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน
จัดท�าโดย สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์บี ชั้น 15-16 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. +66 (0) 2118 9400
www.tijthailand.org
พิ มพ์ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561)
พิ มพ์ ท่ี บริษัท โรงพิ มพ์ อักษรสัมพั นธ์ (1987) จ�ากัด
18 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140
เลขมาตรฐานประจ�าหนังสือ (ISBN) : 978-616-92398-3-3
© สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

TIJ Journal : หลักนิติธรรมกับการพั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน
จัดท�าโดย สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์บี ชั้น 15-16 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. +66 (0) 2118 9400
www.tijthailand.org
พิ มพ์ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561)
พิ มพ์ ท่ี บริษัท โรงพิ มพ์ อักษรสัมพั นธ์ (1987) จ�ากัด
18 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140
เลขมาตรฐานประจ�าหนังสือ (ISBN) : 978-616-92398-3-3
© สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

สารบัญ

6
12
26
42
60
72

ค�าน�า

บทที่ 3
การปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญาในบริบทการพั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน

บทน�า หลักนิติธรรมกับการพั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน

บทที่ 4
3 มิติของหลักนิติธรรมเพื่ อการพั ฒนา

Special Section สืบสานพระราชปณิธาน : นิติธรรมตาม
แนวทางพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บทที่ 5

บรมนาถบพิ ตร

กรณีศึกษาว่าด้วยหลักนิติธรรมเพื่ อการพั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน

Special Section : ปาฐกถาพิ เศษ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พั ชรกิติยาภา ในฐานะทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมส�าหรับ

บทสรุป

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทที่ 1

ภาคผนวก

TIJ และภารกิจที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม

บทที่ 2
่ นเพื่ อบรรลุเป้าหมายความยัง
่ ยืน
หลักนิตธ
ิ รรม : กลไกการขับเคลือ

อ้างอิง

สารบัญ

ค�าน�า

บทน�า หลักนิติธรรมกับการพั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน

Special Section สืบสานพระราชปณิธาน : นิติธรรมตาม
แนวทางพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ตร
Special Section : ปาฐกถาพิ เศษ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พั ชรกิติยาภา ในฐานะทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมส�าหรับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทที่ 1
TIJ และภารกิจที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม

บทที่ 2
่ นเพื่ อบรรลุเป้าหมายความยัง
่ ยืน
หลักนิตธ
ิ รรม : กลไกการขับเคลือ

88
98
128
158
160
198

บทที่ 3
การปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญาในบริบทการพั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน

บทที่ 4
3 มิติของหลักนิติธรรมเพื่ อการพั ฒนา

บทที่ 5
กรณีศึกษาว่าด้วยหลักนิติธรรมเพื่ อการพั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน

บทสรุป

ภาคผนวก

อ้างอิง

ค�าน�า

ใ

นช่วงที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals : MDGs) ได้เดินทางมาถึงปลายทางของเป้าหมายการพัฒนาใน
พ.ศ. 2558 และปรากฏว่าเป้าหมายหลายๆ ประการยังไม่ประสบความสำาเร็จ
อย่างทีค่ วรจะเป็น ได้นาำ ไปสูก่ ารอภิปรายคิดหาเหตุผลเพือ่ หาหนทางแก้ปญ
ั หา
ร่วมกันระหว่างผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ซึง่ ข้อค้นพบร่วมกันบ่งชีว้ า่ การทีจ่ ะดำาเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้นั้น ยังมีสิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งที่ยังไม่ได้ถูก
หยิบยกขึ้นมาไว้เป็นส่วนหนึ่งของ MDGs นั่นคือ หลักนิติธรรม (the Rule
of Law)
ดังนั้น ภายใต้ “วาระการพัฒนาที่ย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ” (Sustainable
Development Goals : SDGs) เป้าหมายใหม่แห่งการพัฒนา เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศภาคีสมาชิกทั่วโลกจึงมีฉันทามติให้รวมเรื่อง
หลักนิตธิ รรมเข้าเป็นเป้าหมายหนึง่ ของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน รวมทัง้ ต่างเห็นพ้อง
ต้องกันว่า หลักนิติธรรมมีความสำาคัญในสองระดับ ระดับแรกเป็น “เป้าหมาย
ของการพัฒนา” ในตัวเอง และในระดับที่สอง หลักนิติธรรมยังมีความสำาคัญ
ในฐานะเป็น “ปัจจัยเอือ้ ” ต่อความสำาเร็จของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนแห่ง
สหประชาชาติในภาพรวมอีกด้วย ซึง่ หากสังคมไม่มหี ลักนิตธิ รรม ก็ยอ่ มเป็นการ
ยากที่จะสร้างรากฐานและความมั่นคงในด้านต่างๆ ได้
การมีกฎหมายที่ส่งเสริมหลักนิติธรรม ครอบคลุมถึงการมีกฎหมายที่สามารถ
ถ่วงดุลอำานาจให้ไม่อยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง มีการบริหารจัดการในการ
บังคับใช้กฎหมายที่เอื้อต่อทุกคน และครอบคลุมไปถึงการใช้กฎหมายเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯลฯ นอกจากนี้ ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนหลักนิติธรรมยังช่วยให้เราแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมลำ้า เพราะเป็นการพัฒนาที่จะเดินไปบนพื้นฐานของการคำานึงถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (inclusive approach) ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดความชอบธรรมและเท่าเทียมกันในสังคม
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สำ า หรั บ ประเทศส่ ว นใหญ่ การใช้ “หลั ก นิ ติ ธ รรม” อาจยั ง เป็ น เรื่ อ งใหม่
โดยเฉพาะประเทศกำาลังพัฒนาส่วนใหญ่ทรี่ ะบบยุตธิ รรมยังใช้ “กฎหมาย” นำา
การทำาความเข้าใจและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการปฏิบตั บิ นหลักนิตธิ รรม
อย่างลึกซึ้งจึงเป็นเรื่องที่จำาเป็น
ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจในการยกระดับและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ให้ความสำาคัญกับการเผยแพร่
ความรู้และสนับสนุนการเชื่อมโยงหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ย่ังยืน ทั้งใน
ประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล ใน พ.ศ. 2560 TIJ ได้รเิ ริม่ เวทีสาธารณะ
ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule
of Law and Sustainable Development) ขึ้น โดยมุ่งหวังจะสร้างพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักนิติธรรมไปใช้ในทาง
ปฏิบัติในภาคส่วนต่างๆ และเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำาหลัก
นิติธรรมไปปรับใช้กับประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อน อันจะนำา
ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาเชิงระบบแบบองค์รวม และเป็นประโยชน์กบั การออกแบบ
นโยบายในอนาคต
หนังสือ “TIJ Journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เล่มนี้ นับเป็นการ
ตอกยำ้าความตั้งใจ ซึง่ รวบรวมเนื้อหาสาระจากการตกผลึกความรู้ความเข้าใจ
และการเชื่อมโยงองคาพยพต่างๆ โดยเนื้อหาภายในเล่มส่วนใหญ่จะเป็นการ
ถอดบทเรียนจากเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักธรรมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน 3 ครัง้
ในปี พ.ศ. 2560 รวมถึงสรุปและรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลสำาคัญอื่นๆ ที่
TIJ ได้จดั ทำาขึน้ เช่น แก่นความคิดเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาตามหลักนิตธิ รรม
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต้นแบบ
ในการพัฒนาบนฐานนิตธิ รรม และเนือ้ หาพิเศษในการถอดความจากปาฐกถา
ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทูตสันถวไมตรีดา้ น
หลักนิตธิ รรมสำาหรับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวที
สาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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TIJ Journal

สิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ น TIJ Journal ครอบคลุมประเด็นของหลักนิตธิ รรมกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในระดับกว้าง ตั้งแต่นิยาม ชุดความคิด ในกรอบสากลและบริบทไทย
ตลอดจนตัวอย่างการแปลงความคิดสู่การปฏิบัติในกรณีศึกษาว่าด้วยหลัก
นิติธรรมของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในประเทศไทย รวมไปถึงความท้าทายใน
การนำาหลักนิตธิ รรมเข้าไปปรับเปลีย่ นและรับมือกับอนาคต อย่างเช่นกรณีการ
จัดการเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (disruptive technology) และการจัดการ
หนี้ที่เป็นธรรม เป็นต้น
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ในฐานะผู้จัดทำา จึงหวังเป็น
อย่างยิง่ ว่า สิง่ ทีห่ นังสือเล่มนีจ้ ะให้มากกว่าองค์ความรูค้ อื การเป็นแรงบันดาลใจ
และสร้างประโยชน์ให้กบั การหาทางออกใหม่ๆ ในการแก้ปญ
ั หาสังคมทีน่ บั วัน
จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และหวังว่าบนเส้นทางสะพานเชื่อมแนวคิดหลัก
นิติธรรมระหว่างไทยและสากล เราจะมองไปข้างหน้า สร้างพลังแห่งการ
เปลี่ยนแปลง (the power of change) และก้าวเดินสู่อนาคตที่ดีร่วมกัน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อ�านวยการสถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
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ส

ถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Institute of
Justice (TIJ) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา โดยมุ่งเน้นการ
เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศและในภูมิภาค
อาเซียน มีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานคณะ
ที่ปรึกษาพิเศษ
องค์กรมีวิสัยทัศน์ในการ “เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (promoter of
change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรมและเชื่อมโยงหลักนิติธรรม
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล”

ภารกิ จ สำ า คั ญ ของ TIJ ประการหนึ่ ง คื อ การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การอนุ วั ติ
“ข้อก�าหนดกรุงเทพ” หรือข้อก�าหนดสหประชาชาติวา่ ด้วยการปฏิบตั ติ อ่
ผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าความผิด
หญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำา
หน้าทีข่ ับเคลื่อนประเด็นสำาคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิตธิ รรม
การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สั น ติ ภ าพ และความมั่ น คง โดยเมื่ อ วั น ที่ 24
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 TIJ ถือเป็นหน่วยงานไทยแห่งแรกของอาเซียนที่ได้รับ
การยอมรับจากสหประชาชาติร่วมเป็นสมาชิกของสถาบันเครือข่ายแผนงาน
สหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
(United Nations Programme Network Institutes: PNIs)

TIJ มีกรอบแผนงานในการขับเคลื่อนงานโดยให้ความ
ส�าคัญในเรื่อง

• งานด้านสตรีและเด็กในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา โดยเน้นการ
ส่งเสริมการอนุวตั ขิ อ้ กำาหนดกรุงเทพฯ (UN Bangkok Rules) และการขจัด
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม
• งานพัฒนาข้อมูลวิชาการเพื่อการก�าหนดนโยบาย TIJ เป็นตัวกลาง
ในการนำาหลักการ มาตรฐาน และบรรทัดฐานสากลมาสู่การปฎิบัติ จึงมุ่ง
สนับสนุนให้การกำาหนดนโยบายด้านการป้องกันอาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญาทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อมูลหลักฐานทางวิชาการและสถิตทิ ม่ี คี ณ
ุ ภาพ และสอดคล้องกับ “หลัก
นิติธรรม”
• กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ความตระหนักของ TIJ ที่เชื่อว่าหลัก
นิตธิ รรม กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และความเชือ่ มัน่
ของประชาชน เป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันที่สำาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ภาพรวม จึงดำาเนินงานเพือ่ เสริมสร้างหลักนิตธิ รรมในสังคม ผ่านกระบวนการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมไปถึงกิจกรรมเพือ่
การเผยแพร่นโยบาย
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ก

ารประกาศเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ
องค์การสหประชาชาติ หรือ Sustainable
Development Goals (SDGs) ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2558 นั้นถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำาคัญ
ในการยอมรับวาระใหม่ของการพัฒนาร่วมกันของ
193 ประเทศภาคีสมาชิก รวมถึงประเทศไทย ที่ได้
ลงนามรับรองเอกสาร “Transforming our world:
the 2030 Agenda for Sustainable Development” วาระการพัฒนาใหม่ ซึง่ ประกอบไปด้วย 17
เป้าหมาย และ 169 เป้าประสงค์ ที่ทุกคนหวังว่าจะ
บรรลุให้ได้ร่วมกันภายใน พ.ศ. 2573
กว่าจะถึงวันนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งง่าย องค์การสหประชาชาติ
ในฐานะผู้จัดทำาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ใช้
เวลากว่า 4 ปีระหว่าง พ.ศ. 2555-2558 ในการ
ทำางานกับกลุ่มคนทุกระดับ โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมตัง้ แต่ระดับรัฐไปจนถึงกลุม่ คนทีเ่ ปราะบาง
กว่า 8.5 ล้านคนทัว่ โลก ก่อนทีเ่ ป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals :
MDGs) 8 ประการ ซึ่งใช้มาในช่วง 15 ปี ระหว่าง
พ.ศ. 2543-2558 จะสิ้นสุดลง
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“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ SDGs จึงมี
ความเฉพาะทีแ่ ตกต่างจากการขับเคลือ่ นการพัฒนา
อืน่ ๆ ทีผ่ า่ นมา โดยจะครอบคลุม 5 ประเด็นหลักทัง้
ในด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับวิกฤตของมนุษยชาติและโลก
ทัง้ เรื่อง คน สิ่งแวดล้อม ความมั่งคัง่ สันติภาพและ
ความร่วมมือ ปัญหาการแก้ปัญหาความยากจน
การลดความเหลือ่ มลำา้ ไปจนการเตรียมพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ
SDGs ยังอาจถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าสำาคัญ
นับจากแนวคิดเรือ่ งการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนถูกกล่าวถึง
ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในทิ ศ ทางการพั ฒ นาจากการ
ประชุมสหประชาชาติ ครัง้ ที่ 2 ณ กรุงรีโอเดจาเนโร
ประเทศบราซิล ใน พ.ศ. 2535

การประชุมเวที
สาธารณะว่าด้วย
หลักนิติธรรมที่
ยั่งยืน “หลัก
นิติธรรมกับการ
พัฒนาระหว่างประเทศ
สิทธิมนุษยชน และ
การพั ฒนาชุมชน”
22 กุมภาพั นธ์
2560 ณ ส�านักงาน
สหประชาชาติ
ประจ�าประเทศไทย

ด้วยการปรับบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการมีตวั ชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน
เพือ่ ให้สามารถเห็นสถานะและความก้าวหน้าของ
แต่ละเรื่อง โดยใช้อดีตที่เรียนรู้จากการเดินหน้า
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษมาปรับเปลีย่ น
ทั้งเป้าหมายและวิธีการในการขับเคลื่อนโลกให้
บรรลุเป้าหมายใหม่ด้านความยั่งยืน
ในอดีตแม้วา่ MDGs จะประสบความสำาเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายที่จะลดประชากรยากจนลงไปเกิน
ครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าประเมินในรายละเอียดจะเห็นว่า
จำานวนความยากจนที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ เ ป็ น ผลจากเศรษฐกิ จ ในเอเชี ย
เติบโตขึน้ มาก ในขณะทีภ่ มู ภิ าคส่วนทีเ่ หลือของโลก
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลักการของ Agenda
2030 และ Sustainable Development Goals
(SDGs) คือ การขอความร่วมมือจากทัว่ โลกเพือ่ ให้
ถือเป้าหมายนีร้ ว่ มกันนีจ่ งึ เป็นการเปลีย่ นกระบวน
ทัศน์และก้าวที่สำาคัญของการพัฒนาสู่การบรรลุ
เป้าหมายใหม่

ไม่วา่ จะเป็นแอฟริกา อเมริกาใต้ ยุโรป เศรษฐกิจ
ไม่ได้เติบโตเช่นในเอเชีย การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาทีผ่ า่ นมาจึงเป็นไปอย่างไม่ทวั่ ถึงและเท่าเทียม
ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ การประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
(United Nations Conference on Trade and
Development : UNCTAD) มองว่า จุดสำาคัญทีก่ อ่
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พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพั ชรกิติ
ยาภา ในการประชุม
เวทีสาธารณะว่า
ด้วยหลักนิติธรรม
และการพั ฒนาที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 2

บทบาทประเทศไทยกับการผลักดัน
หลักนิติธรรมในเวทีโลก
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์
ประธานคณะที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษ สถาบั น เพื่ อ การ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะทูตสันถวไมตรี
ด้านหลักนิติธรรมสำาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ประทานพระดำารัสแก่ผเู้ ข้าร่วมการประชุม
เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ความตอนหนึ่งว่า

ประชาคมนานาชาติได้รับบทเรียนที่ดี
หลายประการในการแสวงหาหนทาง
เพื่ อให้เกิดการพั ฒนาที่ยั่งยืน
เราได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายการพั ฒนาแห่ง
สหัสวรรษคือกรอบการท�างานที่มี
ประสิทธิภาพ ท�าให้เราเห็นเป้าหมายที่
ชัดเจนในการด�าเนินความพยายามเพื่ อ
ต่อสู้กับปัญหาความยากจนแร้นแค้น
ความหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บ ในขณะที่
พยายามรักษาความยัง
่ ยืนของสิง
่ แวดล้อม
เป้าหมายการพั ฒนาแห่งสหัสวรรษนั้น
บรรลุผลส�าเร็จด้วยดีในหลายด้าน แต่ก็
ยังมีอุปสรรคอยู่บางประการ หลายคน
ยังเชื่อว่าเราน่าจะบรรลุผลส�าเร็จได้
มากกว่านี้ หากเราให้ความส�าคัญกับ
ประเด็นเรื่องความยุติธรรมและ
หลักนิตธิ รรมมากขึน
้ ในฐานะทีเ่ ป็นรากฐาน
อันส�าคัญของการพั ฒนาที่ยั่งยืน
พระราโชวาทใน

พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพั ชรกิติยาภา

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลักการของ Agenda
2030 และ Sustainable Development Goals
(SDGs) คือ การขอความร่วมมือจากทัว่ โลกเพือ่ ให้
ถือเป้าหมายนีร้ ว่ มกันนีจ่ งึ เป็นการเปลีย่ นกระบวน
ทัศน์และก้าวที่สำาคัญของการพัฒนาสู่การบรรลุ
เป้าหมายใหม่

ไม่วา่ จะเป็นแอฟริกา อเมริกาใต้ ยุโรป เศรษฐกิจ
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สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
(United Nations Conference on Trade and
Development : UNCTAD) มองว่า จุดสำาคัญทีก่ อ่

พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพั ชรกิติ
ยาภา ในการประชุม
เวทีสาธารณะว่า
ด้วยหลักนิติธรรม
และการพั ฒนาที่
ยั่งยืน ครั้งที่ 2

บทบาทประเทศไทยกับการผลักดัน
หลักนิติธรรมในเวทีโลก
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์
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เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ความตอนหนึ่งว่า

ประชาคมนานาชาติได้รับบทเรียนที่ดี
หลายประการในการแสวงหาหนทาง
เพื่ อให้เกิดการพั ฒนาที่ยั่งยืน
เราได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายการพั ฒนาแห่ง
สหัสวรรษคือกรอบการท�างานที่มี
ประสิทธิภาพ ท�าให้เราเห็นเป้าหมายที่
ชัดเจนในการด�าเนินความพยายามเพื่ อ
ต่อสู้กับปัญหาความยากจนแร้นแค้น
ความหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บ ในขณะที่
พยายามรักษาความยัง
่ ยืนของสิง
่ แวดล้อม
เป้าหมายการพั ฒนาแห่งสหัสวรรษนั้น
บรรลุผลส�าเร็จด้วยดีในหลายด้าน แต่ก็
ยังมีอุปสรรคอยู่บางประการ หลายคน
ยังเชื่อว่าเราน่าจะบรรลุผลส�าเร็จได้
มากกว่านี้ หากเราให้ความส�าคัญกับ
ประเด็นเรื่องความยุติธรรมและ
หลักนิตธิ รรมมากขึน
้ ในฐานะทีเ่ ป็นรากฐาน
อันส�าคัญของการพั ฒนาที่ยั่งยืน
พระราโชวาทใน

พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพั ชรกิติยาภา
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ราว พ.ศ. 2556 ประเทศไทยโดยพระดำาริของ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จึงได้
ริเริม่ ผลักดันหลักนิตธิ รรมให้เข้าไปอยูใ่ นเป้าหมาย
ของการพัฒนา เริ่มจากการที่ได้จัดการอภิปราย
The Bangkok Dialogue on the Rule of Law เพื่อ
ผลักดันประเด็น “หลักนิติธรรม” ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งในเวลานั้นหลายๆ
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น จีน รัสเซีย หรืออินเดีย ยัง
ไม่ได้ถือว่าเป็นวาระที่สำาคัญ และในที่สุดความ
พยายามของประเทศไทยก็บรรลุผล หลักนิติธรรม
ได้ถกู บรรจุไว้ในข้อที่ 16.3 ของเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของสหประชาขาติ
บัน คี มุน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
ได้กล่าวถึงเป้าประสงค์นไี้ ว้วา่ “ “หลักนิตธิ รรม” เป็น
เสมือน The Golden Thread หรือเส้นด้ายส�าคัญ
ในการถักทอทุกมิตใิ ห้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในภาพรวม นัน่ หมายถึงความส�าคัญของ “หลัก
นิตธิ รรม” ในฐานะทีเ่ ป็นทัง้ เป้าหมายโดยตัวมันเอง
และวิธกี ารทีจ่ ะขับเคลือ่ นไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน” หลักนิตธิ รรมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนจึงมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำาคัญ
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หลักนิติธรรม คือ หลักการปกครองที่กฎหมาย
เป็นใหญ่และเป็นธรรม อ�านวยความยุตธิ รรม
ให้คนในสังคมอย่างเสมอภาค ด้วยความเคารพ
ในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

หลักนิตธิ รรมนัน้ ครอบคลุมหลักกฎหมายและหลัก
ที่ไม่ใช่กฎหมาย โดยในทางหลักการทางกฎหมาย
นัน้ หมายถึงสังคมทีป่ กครองโดยกฎหมาย บังคับใช้
กฎหมายอย่างเสมอภาค และการมีกระบวนการ
ยุตธิ รรมทีท่ กุ คนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการมุง่ ใช้
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กฎหมายในฐานะเครือ่ งมือในการลดความเหลือ่ มลำา้
ขณะเดียวกัน หลักนิติธรรมยังเป็นเครื่องมือที่รับ
ประกันว่ากระบวนการของการพัฒนานัน้ จะมีความ
เป็นธรรมและเป็นการพัฒนาทีร่ บั ผิดชอบต่อสาธารณะ
ในทุกระดับ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้ หลักนิติธรรม
ยังหมายถึง ความรับผิดชอบ (accountability) ของ
คนทุกคนในสังคมอย่างเสมอกันในทางกฎหมาย
ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม

ใหม่ที่กำาลังเผชิญภาวะกดดันทางประชาธิปไตย
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
(disruptive technology) สังคมทีใ่ ช้กฎหมายเพียง
อย่างเดียวไม่เพียงจะสั่นคลอนประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน หากยังจะทำาให้ขาดความเป็นธรรม
และผู้คนเสียสิทธิในการเข้าถึงสิ่งที่ควรเป็น ใน
ความหมายเช่นนีห้ ลักนิตธิ รรมจึงไม่ได้เกีย่ วข้องแต่
กับเฉพาะ “กระบวนการยุตธิ รรม” แต่เป็นความหมาย
ทีก่ ว้างกว่าและมีความครอบคลุมชีวติ ของเราทุกคน

ย้อนอดีตหลักนิติธรรม “กว่าจะถึง
วันนี้”
ย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2454 ภาพอุตสาหกรรมใน
กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาได้สะท้อนให้เห็นโครงสร้าง
ของสั ง คมที่ เ ป็ น ลั ก ษณะพี ร ะมิ ด โดยฐานของ
พีระมิดนั้นคือชนชั้นแรงงาน เป็นผู้ทำาหน้าที่ผลิต
อาหารและบริการ กล่าวคือ เป็นผูค้ าำ้ จุนสังคมในชัน้
ทีส่ งู ขึน้ มาคือผูบ้ ริโภค ถัดขึน้ มาคือสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกระบวนการยุตธิ รรมและหลักนิตธิ รรม ทีร่ วมถึง
ทหาร ตำารวจ นักการเมือง และยอดสูงของพีระมิด
คือ กำาไร การตีความดังกล่าวเป็นการตีความของ
องค์กรในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการให้สอดคล้องกัน
ระหว่างหลักนิตธิ รรมและการพัฒนา ซึง่ สะท้อนให้
เห็นว่าแนวคิดที่เชื่อมโยงกับหลักการดังกล่าวนี้มี
อยู่ก่อนแล้วกว่าศตวรรษ การตีความในลักษณะ
นี้ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการดำารงอยู่มานานนับ
ศตวรรษของแนวคิด “หลักนิตธิ รรมและการพัฒนา”

นิ ติ ธ รรมตามแนวทางพระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร
หลายพืน้ ทีใ่ นโลกยังคงแยกแยะหลักนิตธิ รรมและ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนกับประชาชนออกจากกัน การจะ
เชือ่ มโยงทัง้ สองมิตนิ จี้ าำ เป็นจะต้องใช้ทางสายกลาง
ความมีเหตุมีผล และความสามารถในการจัดการ
ความเสีย่ งได้มากขึน้ โดยจะต้องเพิม่ พูนองค์ความรู้
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านคุณธรรม ตามหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทว่า สิง่ ทีย่ ากและแตกต่างออกไปคือ ความท้าทาย
ของการใช้หลักนิติธรรมในโลกยุคใหม่ ซึ่งในเวลา
ทีผ่ า่ นมา “หลักนิตธิ รรม” อาจจะถูกพูดถึงในฐานะ
“กฎของกฎหมาย” (rule of law) ที่เชื่อว่าในการ
สร้างสังคมที่เป็นธรรมและการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมนั้น การมี “กฎหมาย” (rule by law) เพียง
อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แม้ในทางวิชาการจะมี
การพูดถึงหลักนิติธรรมในหลายระดับ ทว่าในโลก
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...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม
เป็นแต่เพียงเครือ
่ งมืออย่างหนึง
่ ส�าหรับ
ใช้ในการรักษาและอ�านวยความยุติธรรม
เท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมาย
ใช้เพื่ อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่ อ
รักษาตัวกฎหมายเอง และการรักษา
ความยุตธ
ิ รรมในแผ่นดินก็ไม่ได้มวี งแคบ
อยูเ่ พียงขอบเขตของกฎหมาย หากต้อง
ขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา
ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย
พระบรมราโชวาทใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร พิ ธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตร แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส�านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่
สวนอัมพร 29 ตุลาคม 2522

วิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดงให้เห็น
ถึงการประยุกต์ใช้หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนในหลายๆ ด้าน สะท้อนผ่านพระบรมราชโองการ
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่ง
มหาชนชาวสยาม” และทรงมีพระบรมราโชวาทสู่
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายโอกาส
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้
วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 33 ปีการศึกษา
2523 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมือ่ วันพฤหัสบดีที่
29 ตุลาคม พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
พระบรมราโชวาทไว้ ความว่า
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

กฎหมายในฐานะเครือ่ งมือในการลดความเหลือ่ มลำา้
ขณะเดียวกัน หลักนิติธรรมยังเป็นเครื่องมือที่รับ
ประกันว่ากระบวนการของการพัฒนานัน้ จะมีความ
เป็นธรรมและเป็นการพัฒนาทีร่ บั ผิดชอบต่อสาธารณะ
ในทุกระดับ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้ หลักนิติธรรม
ยังหมายถึง ความรับผิดชอบ (accountability) ของ
คนทุกคนในสังคมอย่างเสมอกันในทางกฎหมาย
ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม

ใหม่ที่กำาลังเผชิญภาวะกดดันทางประชาธิปไตย
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
(disruptive technology) สังคมทีใ่ ช้กฎหมายเพียง
อย่างเดียวไม่เพียงจะสั่นคลอนประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน หากยังจะทำาให้ขาดความเป็นธรรม
และผู้คนเสียสิทธิในการเข้าถึงสิ่งที่ควรเป็น ใน
ความหมายเช่นนีห้ ลักนิตธิ รรมจึงไม่ได้เกีย่ วข้องแต่
กับเฉพาะ “กระบวนการยุตธิ รรม” แต่เป็นความหมาย
ทีก่ ว้างกว่าและมีความครอบคลุมชีวติ ของเราทุกคน

ย้อนอดีตหลักนิติธรรม “กว่าจะถึง
วันนี้”
ย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2454 ภาพอุตสาหกรรมใน
กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาได้สะท้อนให้เห็นโครงสร้าง
ของสั ง คมที่ เ ป็ น ลั ก ษณะพี ร ะมิ ด โดยฐานของ
พีระมิดนั้นคือชนชั้นแรงงาน เป็นผู้ทำาหน้าที่ผลิต
อาหารและบริการ กล่าวคือ เป็นผูค้ าำ้ จุนสังคมในชัน้
ทีส่ งู ขึน้ มาคือผูบ้ ริโภค ถัดขึน้ มาคือสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกระบวนการยุตธิ รรมและหลักนิตธิ รรม ทีร่ วมถึง
ทหาร ตำารวจ นักการเมือง และยอดสูงของพีระมิด
คือ กำาไร การตีความดังกล่าวเป็นการตีความของ
องค์กรในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการให้สอดคล้องกัน
ระหว่างหลักนิตธิ รรมและการพัฒนา ซึง่ สะท้อนให้
เห็นว่าแนวคิดที่เชื่อมโยงกับหลักการดังกล่าวนี้มี
อยู่ก่อนแล้วกว่าศตวรรษ การตีความในลักษณะ
นี้ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการดำารงอยู่มานานนับ
ศตวรรษของแนวคิด “หลักนิตธิ รรมและการพัฒนา”

นิ ติ ธ รรมตามแนวทางพระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร
หลายพืน้ ทีใ่ นโลกยังคงแยกแยะหลักนิตธิ รรมและ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนกับประชาชนออกจากกัน การจะ
เชือ่ มโยงทัง้ สองมิตนิ จี้ าำ เป็นจะต้องใช้ทางสายกลาง
ความมีเหตุมีผล และความสามารถในการจัดการ
ความเสีย่ งได้มากขึน้ โดยจะต้องเพิม่ พูนองค์ความรู้
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านคุณธรรม ตามหลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทว่า สิง่ ทีย่ ากและแตกต่างออกไปคือ ความท้าทาย
ของการใช้หลักนิติธรรมในโลกยุคใหม่ ซึ่งในเวลา
ทีผ่ า่ นมา “หลักนิตธิ รรม” อาจจะถูกพูดถึงในฐานะ
“กฎของกฎหมาย” (rule of law) ที่เชื่อว่าในการ
สร้างสังคมที่เป็นธรรมและการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมนั้น การมี “กฎหมาย” (rule by law) เพียง
อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แม้ในทางวิชาการจะมี
การพูดถึงหลักนิติธรรมในหลายระดับ ทว่าในโลก
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นอกจากจะทรงดำารงพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์
ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ห ลั ก นิ ติ ธ รรมแล้ ว ยั ง ทรงนำ า หลั ก
นิติธรรมมาใช้ในการสร้างประโยชน์สู่มหาชน โดย
การใช้หลักนิตธิ รรมเป็นพืน้ ฐานในการครองแผ่นดิน
และในการทรงงานกว่า 4,300 โครงการ โดยได้ทรง
ให้ความสำาคัญกับความเท่าเทียม และการกระจาย
โอกาสเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักนิตธิ รรมกับการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ในพระราชกรณี ย กิ จ และหลากหลาย
โครงการพัฒนาในพระราชดำาริ จะมีเรื่องของการ
ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ข องผู ้ ค นชายขอบและคนไร้ สิ ท ธิ
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อ
กำาหนดความเป็นอยู่ของตน ตัวอย่างเช่น ความ
พยายามของพระองค์ในการใช้หลักนิติธรรมมา
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาสังคม และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในช่วง พ.ศ. 2508-2509 ที่พบ
การปลูกฝิน่ ในลักษณะการทำาไร่เลือ่ นลอยมากกว่า
100,000 ไร่ ทางภาคเหนือ แทนทีจ่ ะบังคับใช้กฎหมาย
อย่างรุนแรงด้วยการจับผู้กระทำาผิดไปลงโทษ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นว่าชาวเขายึดอาชีพปลูก
พืชเสพติดเพราะขาดความรูแ้ ละโอกาสในการทำามา
หากิ น โดยได้ เ งิ น จากการนี้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ยและ
ยังคงมีฐานะยากจน พระองค์จึงได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ จัดตัง้ โครงการหลวงขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2512
เพือ่ สร้างทางเลือกเป็นอาชีพใหม่ทรี่ ายได้ดแี ต่ไม่ผดิ
กฎหมายให้กบั ชาวเขา การส่งเสริมให้ปลูกไม้เมือง
หนาวและส่งผลผลิตแปรรูปจำาหน่าย ทำาให้ปญ
ั หา
ยาเสพติดได้ลดลงเป็นลำาดับ ด้านสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ป่าก็ได้รับการฟื้นฟู ส่วนชาวบ้านก็สามารถ
หาเลี้ ย งชี พ อยู ่ ใ นชุ ม ชนและปลดเปลื้ อ งความ
ยากจนได้ ที่สำาคัญ จากผู้เคยกระทำาผิด ชาวบ้าน
กลายเป็นผู้ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการ
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ร่วมคิดร่วมทำา พลิกปัญหาสูก่ ารแก้ไขและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
พระองค์ทรงตระหนักว่า กฎหมายอันเป็นเครือ่ งมือ
การปกครองนั้ น หากนำ า มาใช้ โ ดยไม่ คำ า นึ ง ถึ ง
สถานภาพและความสามารถของผูท้ ไี่ ด้ชอื่ ว่าทำาผิด
กฎหมาย ที่มาของการกระทำาผิดและสถานการณ์
แวดล้อม ในกรณีที่ผู้กระทำาผิดจำาเป็นต้องกระทำา
ความผิดเพียงเพื่อให้ชีวิตตนเองและครอบครัว
อยูร่ อดนัน้ ย่อมไม่เป็นการสมควร พระองค์ทรงเลือก
วิธที จี่ ะไม่บงั คับใช้กฎหมาย แต่ทรงให้โอกาสหยิบยืน่
“ทางเลือก” ให้เขาได้พฒ
ั นาตนเองและกลับตัว โดย
ความยืดหยุน่ นีเ้ กิดจากการคำานึงถึงความเป็นธรรม
และเหตุผลตามความเป็นจริง ซึง่ นับเป็นการพัฒนา
ทางเลือก (alternative development) ที่ช่วยแก้
ปัญหาต่างๆ อย่างได้ผลและยั่งยืน เป็นแบบอย่าง
ของความสำาเร็จ ที่ “หลักนิติธรรม” สามารถนำาไป
สู่ “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” อย่างเป็นรูปธรรมมากทีส่ ดุ

ทรงเลือกวิธีท่จ
ี ะไม่บังคับใช้กฎหมายใน
ทันทีแต่ทรงให้โอกาสหยิบยื่น “ทางเลือก”
ให้เขาได้พัฒนาตนเองและกลับตัวก่อน
ความยืดหยุ่นนี้เกิดจากการค�านึงถึง
ความเป็นธรรมและเหตุผลตามจริง
บทพิสูจน์จากการทรงงานของพระองค์ จึง
สะท้อนให้เห็นว่า แนวทางการใช้หลักนิตธิ รรม
ที่มีประสิทธิภาพจะน�ามาซึ่งปัจจัยแวดล้อมที่
ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมั่นใจว่า การพัฒนา
ด้านสังคมและเศรษฐกิจนั้นครอบคลุมและ
เป็นธรรม และในทางกลับกัน การพัฒนาที่
ครอบคลุมและเป็นธรรมยังก่อให้เกิดวิถคี วาม
เป็นอยูข่ นั้ พืน้ ฐานทีจ่ ะช่วยส่งเสริมหลักนิตธิ รรม
ได้ในที่สุด

เป้าหมายการ
พั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน

ก

ารพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) เริ่มต้นจากการ
ประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 ณ กรุงรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล
ในปี 1992 (พ.ศ. 2535) ประเทศสมาชิกต่างๆ ประชุมร่วมกันในหัวข้อว่าด้วย
สิง่ แวดล้อมและการพัฒนา (Environment and Development) และได้เห็นชอบ
ให้ประกาศหลักการแห่งสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)
สำาหรับทศวรรษ 1991-1999 และศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลก
สำาหรับการดำาเนินงานที่จะทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม และในเวลาต่อมาได้มกี ารจัดทำาเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) จำานวน 8 เป้าหมาย
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี เช่น การขจัดความยากจนและความหิวโหย
การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี และการรักษาและ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น
ปัจจุบนั MDGs ได้สน้ิ สุดลงแล้ว องค์การสหประชาชาติจงึ ได้กาำ หนดเป้าหมาย
การพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (dimen
sions) ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้เชือ่ มโยงกันเรียกว่า เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2558 นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ เข้าร่วม
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 พร้อมกับผู้นำาจากประเทศ
สมาชิก 193 ประเทศ หัวข้อการประชุมในครั้งนั้นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อม
กันนี้ ผู้นำาจากประเทศสมาชิกเหล่านี้ได้ร่วมรับรองร่างเอกสารเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปี 2015 Sustainable Development Goals ที่เรียกว่า
Transforming Our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development
(การปรับเปลี่ยนโลกของเรา : วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

→ BRIEFING

นอกจากจะทรงดำารงพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์
ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ห ลั ก นิ ติ ธ รรมแล้ ว ยั ง ทรงนำ า หลั ก
นิติธรรมมาใช้ในการสร้างประโยชน์สู่มหาชน โดย
การใช้หลักนิตธิ รรมเป็นพืน้ ฐานในการครองแผ่นดิน
และในการทรงงานกว่า 4,300 โครงการ โดยได้ทรง
ให้ความสำาคัญกับความเท่าเทียม และการกระจาย
โอกาสเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้สะท้อน
ให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักนิตธิ รรมกับการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ในพระราชกรณี ย กิ จ และหลากหลาย
โครงการพัฒนาในพระราชดำาริ จะมีเรื่องของการ
ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ข องผู ้ ค นชายขอบและคนไร้ สิ ท ธิ
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อ
กำาหนดความเป็นอยู่ของตน ตัวอย่างเช่น ความ
พยายามของพระองค์ในการใช้หลักนิติธรรมมา
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาสังคม และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในช่วง พ.ศ. 2508-2509 ที่พบ
การปลูกฝิน่ ในลักษณะการทำาไร่เลือ่ นลอยมากกว่า
100,000 ไร่ ทางภาคเหนือ แทนทีจ่ ะบังคับใช้กฎหมาย
อย่างรุนแรงด้วยการจับผู้กระทำาผิดไปลงโทษ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นว่าชาวเขายึดอาชีพปลูก
พืชเสพติดเพราะขาดความรูแ้ ละโอกาสในการทำามา
หากิ น โดยได้ เ งิ น จากการนี้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ยและ
ยังคงมีฐานะยากจน พระองค์จึงได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ จัดตัง้ โครงการหลวงขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2512
เพือ่ สร้างทางเลือกเป็นอาชีพใหม่ทรี่ ายได้ดแี ต่ไม่ผดิ
กฎหมายให้กบั ชาวเขา การส่งเสริมให้ปลูกไม้เมือง
หนาวและส่งผลผลิตแปรรูปจำาหน่าย ทำาให้ปญ
ั หา
ยาเสพติดได้ลดลงเป็นลำาดับ ด้านสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ป่าก็ได้รับการฟื้นฟู ส่วนชาวบ้านก็สามารถ
หาเลี้ ย งชี พ อยู ่ ใ นชุ ม ชนและปลดเปลื้ อ งความ
ยากจนได้ ที่สำาคัญ จากผู้เคยกระทำาผิด ชาวบ้าน
กลายเป็นผู้ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการ

ร่วมคิดร่วมทำา พลิกปัญหาสูก่ ารแก้ไขและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
พระองค์ทรงตระหนักว่า กฎหมายอันเป็นเครือ่ งมือ
การปกครองนั้ น หากนำ า มาใช้ โ ดยไม่ คำ า นึ ง ถึ ง
สถานภาพและความสามารถของผูท้ ไี่ ด้ชอื่ ว่าทำาผิด
กฎหมาย ที่มาของการกระทำาผิดและสถานการณ์
แวดล้อม ในกรณีที่ผู้กระทำาผิดจำาเป็นต้องกระทำา
ความผิดเพียงเพื่อให้ชีวิตตนเองและครอบครัว
อยูร่ อดนัน้ ย่อมไม่เป็นการสมควร พระองค์ทรงเลือก
วิธที จี่ ะไม่บงั คับใช้กฎหมาย แต่ทรงให้โอกาสหยิบยืน่
“ทางเลือก” ให้เขาได้พฒ
ั นาตนเองและกลับตัว โดย
ความยืดหยุน่ นีเ้ กิดจากการคำานึงถึงความเป็นธรรม
และเหตุผลตามความเป็นจริง ซึง่ นับเป็นการพัฒนา
ทางเลือก (alternative development) ที่ช่วยแก้
ปัญหาต่างๆ อย่างได้ผลและยั่งยืน เป็นแบบอย่าง
ของความสำาเร็จ ที่ “หลักนิติธรรม” สามารถนำาไป
สู่ “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” อย่างเป็นรูปธรรมมากทีส่ ดุ

ทรงเลือกวิธีท่จ
ี ะไม่บังคับใช้กฎหมายใน
ทันทีแต่ทรงให้โอกาสหยิบยื่น “ทางเลือก”
ให้เขาได้พัฒนาตนเองและกลับตัวก่อน
ความยืดหยุ่นนี้เกิดจากการค�านึงถึง
ความเป็นธรรมและเหตุผลตามจริง
บทพิสูจน์จากการทรงงานของพระองค์ จึง
สะท้อนให้เห็นว่า แนวทางการใช้หลักนิตธิ รรม
ที่มีประสิทธิภาพจะน�ามาซึ่งปัจจัยแวดล้อมที่
ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมั่นใจว่า การพัฒนา
ด้านสังคมและเศรษฐกิจนั้นครอบคลุมและ
เป็นธรรม และในทางกลับกัน การพัฒนาที่
ครอบคลุมและเป็นธรรมยังก่อให้เกิดวิถคี วาม
เป็นอยูข่ นั้ พืน้ ฐานทีจ่ ะช่วยส่งเสริมหลักนิตธิ รรม
ได้ในที่สุด

เป้าหมายการ
พั ฒนาที่ย่ง
ั ยืน
2030

ก

ารพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) เริ่มต้นจากการ
ประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 ณ กรุงรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล
ในปี 1992 (พ.ศ. 2535) ประเทศสมาชิกต่างๆ ประชุมร่วมกันในหัวข้อว่าด้วย
สิง่ แวดล้อมและการพัฒนา (Environment and Development) และได้เห็นชอบ
ให้ประกาศหลักการแห่งสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)
สำาหรับทศวรรษ 1991-1999 และศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลก
สำาหรับการดำาเนินงานที่จะทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม และในเวลาต่อมาได้มกี ารจัดทำาเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) จำานวน 8 เป้าหมาย
ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี เช่น การขจัดความยากจนและความหิวโหย
การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี และการรักษาและ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น
ปัจจุบนั MDGs ได้สน้ิ สุดลงแล้ว องค์การสหประชาชาติจงึ ได้กาำ หนดเป้าหมาย
การพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (dimensions) ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้เชือ่ มโยงกันเรียกว่า เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2558 นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ เข้าร่วม
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 พร้อมกับผู้นำาจากประเทศ
สมาชิก 193 ประเทศ หัวข้อการประชุมในครั้งนั้นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อม
กันนี้ ผู้นำาจากประเทศสมาชิกเหล่านี้ได้ร่วมรับรองร่างเอกสารเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปี 2015 Sustainable Development Goals ที่เรียกว่า
Transforming Our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development
(การปรับเปลี่ยนโลกของเรา : วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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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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เป้าหมายที่

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุมและยัง่ ยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่

ลดความไม่เท่าเทียมทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

1

ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่

2

ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมัน่ คงทางอาหาร
ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการทำาเกษตรกรรม

เป้าหมายที่

ทำาให้เมืองและการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์มคี วามปลอดภัย ความต้านทาน และ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

3

สร้างหลักประกันให้คนมีชวี ติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และส่งเสริม
สุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย

เป้าหมายที่

สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

4

สร้างหลัก ประกัน ให้ก ารศึก ษามีคุณภาพอย่า ง
เท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับทุกคน

เป้าหมายที่

ดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ

5

บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิงทางชีวภาพ

เป้าหมายที่

อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ อย่างยั่งยืนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

6

สร้างหลักประกันให้มนี าำ้ ใช้ และมีการบริหารจัดการ
นำ้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำาหรับทุกคน

7

สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยาและยั่งยืน

8

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ ง่ั ยืนและ
ครอบคลุม รวมทัง้ การจ้างงานเต็มอัตราและงานที่
มีคุณค่าสำาหรับทุกคน

เป้าหมายที่

ปกป้อง ฟืน้ ฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยัง่ ยืน การบริหารจัดการ
ป่าไม้ทยี่ งั่ ยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยัง้ การเสือ่ มโทรม
ของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายชีวภาพ

เป้าหมายที่

สนับสนุนสังคมทีส่ งบสุขและครอบคลุมสำาหรับการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน จัดให้มกี าร
เข้าถึงความยุติธรรมสำาหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และมีความครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดำาเนินงานและฟืน้ ฟูหนุ้ ส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

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

เป้าหมายที่

9

เป้าหมายที่

10

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุมและยัง่ ยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ลดความไม่เท่าเทียมทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่

ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่

เป้าหมายที่

ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมัน่ คงทางอาหาร
ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการทำาเกษตรกรรม

เป้าหมายที่

11

ทำาให้เมืองและการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์มคี วามปลอดภัย ความต้านทาน และ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

เป้าหมายที่

สร้างหลักประกันให้คนมีชวี ติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และส่งเสริม
สุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย

เป้าหมายที่

12

สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

13

ดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ

14

อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ อย่างยั่งยืนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

15

ปกป้อง ฟืน้ ฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยัง่ ยืน การบริหารจัดการ
ป่าไม้ทยี่ งั่ ยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยัง้ การเสือ่ มโทรม
ของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายชีวภาพ

16

สนับสนุนสังคมทีส่ งบสุขและครอบคลุมสำาหรับการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน จัดให้มกี าร
เข้าถึงความยุติธรรมสำาหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และมีความครอบคลุมในทุกระดับ

17

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดำาเนินงานและฟืน้ ฟูหนุ้ ส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่

สร้างหลัก ประกัน ให้ก ารศึก ษามีคุณภาพอย่า ง
เท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสำาหรับทุกคน

เป้าหมายที่

บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิงทางชีวภาพ

เป้าหมายที่

สร้างหลักประกันให้มนี าำ้ ใช้ และมีการบริหารจัดการ
นำ้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำาหรับทุกคน

เป้าหมายที่

สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยาและยั่งยืน

เป้าหมายที่

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ ง่ั ยืนและ
ครอบคลุม รวมทัง้ การจ้างงานเต็มอัตราและงานที่
มีคุณค่าสำาหรับทุกคน

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

เป้าหมายที่

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

25

Special Section
สืบสานพระราชปณิธาน :
นิติธรรมตามแนวทาง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ตร

Special Section
สืบสานพระราชปณิธาน :
นิติธรรมตามแนวทาง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ตร

เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม
เพื่ อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร
พระปฐมบรมราชโองการ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 5 พฤษภาคม 2493

28

TIJ Journal

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม
เพื่ อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร
พระปฐมบรมราชโองการ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 5 พฤษภาคม 2493

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

29

หลักนิติธรรมพระทรงธรรม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงเป็น “พระราชาผู้ทรงธรรม”
ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติ
พระองค์ ท รงแน่ ว แน่ ใ นพระปณิ ธ านตามหลั ก
“ทศพิ ธ ราชธรรม” อั น เป็ น หลั ก ธรรมโบราณ
สำาหรับพระมหากษัตริย์ และทรงงานด้วย “หลัก
นิ ติ ธ รรม” เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของเหล่ า อาณา
ประชาราษฎร์อย่างแท้จริง
ทศพิ ธราชธรรมในระบอบ
ประชาธิปไตย
พระราชจริ ย วั ต รและพระราชกรณี ย กิ จ ตลอด
รัชสมัยแสดงให้เห็นแล้วว่า ทศพิธราชธรรมและ
หลักนิติธรรมเป็นหลักสากลที่ยังคงใช้ได้ในยุค
ปัจจุบนั ทีเ่ ป็นยุคโลกาภิวตั น์ ซึง่ ค่านิยมทัว่ โลกเน้น
ประชาธิปไตยในการเมือง การปกครองบนรากฐาน
ของธรรมาภิบาล (good governance) หรือ การ
ปกครองที่ถูกต้องและเป็นธรรม
30
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ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานคณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
กฎหมาย ได้เขียนบทความ “ทศพิธราชธรรม
กับพระมหากษัตริยไ์ ทย” ในหนังสือ “สรรเสริญ
พระบารมี” จัดพิมพ์โดยกระทรวงยุตธิ รรม เพือ่
เฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม
พรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ไว้ว่า
ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงยึดมัน่ ใน
หลั ก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตามแบบอย่างของ
ประเทศอังกฤษ ซึง่ เป็นต้นฉบับประชาธิปไตยอย่าง
ดีเยี่ยม ไม่เคยเลยที่จะทรงล่วงลำ้าออกจากหลัก
ทีว่ า่ พระมหากษัตริยจ์ ะไม่ทรงตัดสินพระทัยในการ
บริหารราชการแผ่นดินเอง แต่ทรงไว้ซงึ่ พระราชสิทธิ
ที่จะทรงแนะนำาหรือตักเตือน (advisory power)
พระองค์มิได้ “ทรงแนะนำา ทรงสนับสนุน และ
ทรงตักเตือน” เฉพาะองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ
เท่านัน้ แต่ทรงมีพระมหากรุณา “แนะนำา สนับสนุน
และตักเตือน” บุคคลกลุม่ ต่างๆ และประชาชนโดย
ทั่วไปโดยผ่านพระบรมราโชวาท พระราชดำารัสที่
ได้ชี้แนะแนวทางที่ดีที่ควรปฏิบัติหรือละเว้นทั้งใน

การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแต่ละคน และในการประพฤติ
ปฏิบัติในทางส่วนตัว ในฐานะพลเมืองที่ดี โดย
เฉพาะทรงเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต ความถูกต้อง
ความมีศีลธรรม และจริยธรรม
พระราชจรรยาดังกล่าว นอกจากจะสอดคล้องกับ
ทศพิธราชธรรมแล้ว ยังสอดคล้องกับหลักการของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบสมัยใหม่ทุกประการ
หลักนิตธ
ิ รรม รากฐานพัฒนาประเทศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักนิตศิ าสตร์ (Jurist) อย่าง
แท้จริง แม้จะมิได้ทรงตัดสินคดีหรือว่าความด้วย
พระองค์เอง แต่ทรงเป็นผูท้ ใ่ี ช้ศาสตร์และความรูใ้ น
ด้านนี้เพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งนี้ พระองค์ทรง
ให้ความสำาคัญกับกฎหมาย โดยอ้างจากพระบรม
ราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วัน
รพี” ณ พระตำาหนักจิตลดารโหฐาน วันพุธที่ 27
มิถุนายน 2516

“กฎหมายนี้ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับบ้าน
เมือง เพราะว่าเป็นหลักของการเป็นอยูร่ ว่ มกัน
ในชาติบ้านเมือง เพื่อให้การเป็นอยู่มีระเบียบ
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ปกครองที่ถูกต้องและเป็นธรรม

ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานคณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
กฎหมาย ได้เขียนบทความ “ทศพิธราชธรรม
กับพระมหากษัตริยไ์ ทย” ในหนังสือ “สรรเสริญ
พระบารมี” จัดพิมพ์โดยกระทรวงยุตธิ รรม เพือ่
เฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนม
พรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ไว้ว่า
ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงยึดมัน่ ใน
หลั ก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตามแบบอย่างของ
ประเทศอังกฤษ ซึง่ เป็นต้นฉบับประชาธิปไตยอย่าง
ดีเยี่ยม ไม่เคยเลยที่จะทรงล่วงลำ้าออกจากหลัก
ทีว่ า่ พระมหากษัตริยจ์ ะไม่ทรงตัดสินพระทัยในการ
บริหารราชการแผ่นดินเอง แต่ทรงไว้ซงึ่ พระราชสิทธิ
ที่จะทรงแนะนำาหรือตักเตือน (advisory power)
พระองค์มิได้ “ทรงแนะนำา ทรงสนับสนุน และ
ทรงตักเตือน” เฉพาะองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ
เท่านัน้ แต่ทรงมีพระมหากรุณา “แนะนำา สนับสนุน
และตักเตือน” บุคคลกลุม่ ต่างๆ และประชาชนโดย
ทั่วไปโดยผ่านพระบรมราโชวาท พระราชดำารัสที่
ได้ชี้แนะแนวทางที่ดีที่ควรปฏิบัติหรือละเว้นทั้งใน

การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องแต่ละคน และในการประพฤติ
ปฏิบัติในทางส่วนตัว ในฐานะพลเมืองที่ดี โดย
เฉพาะทรงเน้นความซื่อสัตย์ สุจริต ความถูกต้อง
ความมีศีลธรรม และจริยธรรม
พระราชจรรยาดังกล่าว นอกจากจะสอดคล้องกับ
ทศพิธราชธรรมแล้ว ยังสอดคล้องกับหลักการของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบสมัยใหม่ทุกประการ
หลักนิตธ
ิ รรม รากฐานพัฒนาประเทศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักนิตศิ าสตร์ (Jurist) อย่าง
แท้จริง แม้จะมิได้ทรงตัดสินคดีหรือว่าความด้วย
พระองค์เอง แต่ทรงเป็นผูท้ ใ่ี ช้ศาสตร์และความรูใ้ น
ด้านนี้เพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งนี้ พระองค์ทรง
ให้ความสำาคัญกับกฎหมาย โดยอ้างจากพระบรม
ราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วัน
รพี” ณ พระตำาหนักจิตลดารโหฐาน วันพุธที่ 27
มิถุนายน 2516

“กฎหมายนี้ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับบ้าน
เมือง เพราะว่าเป็นหลักของการเป็นอยูร่ ว่ มกัน
ในชาติบ้านเมือง เพื่อให้การเป็นอยู่มีระเบียบ
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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เรียบร้อย และให้ทุกคนที่อยู่ในชาติสามารถที่
จะมีชวี ติ ทีร่ งุ่ เรือง”
ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรีได้ศกึ ษาแนวพระราชดำาริทางด้าน
กฎหมายซึ่ ง มี ที่ ม าจากพระบรมราโชวาทและ
พระราชดำารัสที่พระราชทานในวาระต่างๆ แล้ว
พบว่า แนวพระราชดำาริทางด้านกฎหมายมีความ
ชัดเจนสมำ่าเสมอ และเป็นผลมาจากที่ทรงแม่นยำา
ในหลักวิชาที่ได้ทรงศึกษาจากการศึกษาในระบบ
และการศึกษานอกระบบด้วยพระองค์เอง ประกอบ
กับประสบการณ์ทไี่ ด้ทรงพบเห็นข้อเท็จจริงในภาค
สนาม จากการที่ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรง
ปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ตลอดทั่ ว ทั้ ง พระราช
อาณาเขต

กฎหมายนั้นมีท้ง
ั กฎหมายดี
กฎหมายไม่ดี กฎหมายเลว
กฎหมายเผด็จการ กฎหมาย
ทรราชย์ เพราะฉะนั้นหลักคือ
ต้องใช้กฎหมายทีด
่ ี ทีเ่ ป็นธรรม
กล่าวคือหัวใจของหลัก
นิติธรรมนั้นคือ ถ้าสิง
่ หนึ่งยัง
ไม่เป็นกฎหมาย หากแก้ไขอะไร
ได้ก็ด�าเนินการเสีย
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โดยสามารถประมวลแนวพระราชดำาริออกมาเป็น
พระราชประสบการณ์ด้านนิติศาสตร์ได้ว่า ทรงใช้
หลักนิติธรรมผ่านแนวคิด 3 ประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรกคือ การใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ
เป็นใหญ่และเคารพกฎหมาย ถ้ามีกฎหมาย ให้
ถือกฎหมายเป็นใหญ่ ให้เคารพกฎหมาย (respect
for law) การยึดกฎหมายถือเป็นหัวใจของหลัก
นิติธรรม และเป็นพระบรมราโชบายด้วย
ประการที่สอง ในการใช้กฎหมายเป็นใหญ่นั้น
ต้องเข้าใจว่ากฎหมายนั้นต้องเป็นธรรม ไม่ใช่
กฎหมายอะไรก็ได้ เพราะกฎหมายนัน้ มีทงั้ กฎหมาย
ดี กฎหมายไม่ดี กฎหมายเลว กฎหมายเผด็จการ
กฎหมายทรราชย์ เพราะฉะนั้ น หลั ก คื อ ต้ อ งใช้
กฎหมายที่ดี ที่เป็นธรรม กล่าวคือ หัวใจของหลัก
นิติธรรมนั้นคือ ถ้าสิ่งหนึ่งยังไม่เป็นกฎหมาย หาก
แก้ไขอะไรได้ก็ดำาเนินการเสีย หากป้องกันอะไรได้
ให้ปอ้ งกันเสีย แต่ถา้ หากสิง่ นัน้ กลายเป็นกฎหมาย
แล้วและพบว่าไม่เป็นธรรม ก็ต้องปฏิบัติตาม แต่
หากเยียวยาได้ก็ให้เยียวยาเสีย และถ้าต่อไปใน
อนาคต มีโอกาสจะแก้ไขได้กใ็ ห้แก้ไขเสีย หรือหาก
ยกเลิกได้ก็ยกเลิกเสีย นี่เป็นข้อที่สองของหลัก
นิติธรรมที่ทรงยึดถืออย่างแน่วแน่มั่นคง
ประการสุดท้าย การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
ถือว่าเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะ
ในข้อที่ว่าบางครั้งกฎหมายอาจขัดกับความเป็น
ธรรม แล้วจะเลือกอะไร แน่นอนว่าต้องเลือกกฎหมาย
เพราะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นธรรมนั้นเราอาจนึกคิดเอา
เอง คนอื่นมิได้เห็นด้วย หากผู้พิพากษายึดความ
เป็นธรรมโดยละเลยกฎหมาย คงเป็นเรื่องยุ่งยาก
เพราะความเป็นธรรมของศาลแต่ละชัน้ อาจต่างกัน
ได้ แต่ถ้าใช้กฎหมาย กฎหมายนั้นย่อมเป็นฉบับ
เดียวกัน รับสั่งว่าให้ใช้กฎหมาย แต่ในการใช้
กฎหมายนั้นก็ย่อมต้องใช้อย่างเป็นธรรม คือถ้า

กฎหมายเปิดโอกาสให้ตีความอย่างเป็นธรรมก็ทำา
เสีย หากสามารถกำาหนดโทษให้เป็นธรรมได้ก็
กำาหนดเสีย ทรงใช้คาำ ว่ากำาหนดโทษอย่างพอเพียง
หากมีชอ่ งว่างของตัวกฎหมายให้สามารถใส่ความ
เป็นธรรมและยืดหยุ่นได้ก็ควรทำา
แนวพระราชด� า ริ ว่ า ด้ ว ยกฎหมาย
และความยุติธรรม
ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม ได้นำาเสนอ
สาระสำาคัญจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส
ที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม มีสาระโดยสังเขปว่า

1. ความยุติธรรมส�าคัญอย่างไร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักในความสำาคัญของ
ความยุตธิ รรมเป็นอย่างยิง่ ทรงเห็นว่าความยุตธิ รรม
เป็ น เงื่ อ นไขสำ า คั ญ ยิ่ ง สำ า หรั บ การดำ า รงอยู ่ ข อง
ประเทศชาติ
ครั้งหนึ่งได้มีพระราชดำารัส ในโอกาสที่ผู้พิพากษา
ประจำ า กระทรวงเฝ้ า ฯถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณก่ อ น
เข้ารับหน้าที่ ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน วัน
พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2525ว่า “ถ้าหากว่าขาด
ความยุติธรรม ประเทศก็จะอยู่ยาก มีเหมือน
กันทีเ่ ขามีการปกครองอย่างไม่มคี วามยุตธิ รรม
แต่ว่าประเทศไทยก็คงต้องมีความยุติธรรมมา
ตลอด ถึงมีความเจริญได้ มีความมัน่ คงได้อย่าง
มหัศจรรย์”
2. ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้
ในหลายวาระว่า ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ อยู่ที่
ผูใ้ ช้กฎหมายส่วนหนึง่ และมาจากตัวบทกฎหมาย
อีกส่วนหนึ่ง

มีความเป็นไปได้ท่ก
ี ฎหมายกับ
ความเป็นธรรมไม่สอดคล้องกัน
ความยุ่งยากอย่างยิง
่ จะเกิดขึ้น
เมื่อต้องตอบค�าถามว่าระหว่าง
กฎหมายฝ่ายหนึ่งกับความยุติธรรม
อีกฝ่ายหนึ่ง อะไรส�าคัญกว่ากัน

ในส่วนของผูใ้ ช้กฎหมายนัน้ จะทรงเตือนผูพ้ พิ ากษา
อัยการ ทนายความ เนติบณ
ั ฑิต และนิสติ นักศึกษา
วิชากฎหมายทุกครัง้ ทีท่ รงมีโอกาสว่า ผูใ้ ช้กฎหมาย
ต้องมี “ความเป็นกลาง” และ “ความสุจริต” เป็น
หลักสำาคัญในการทำางาน และนอกจากนัน้ ยังต้อง
มีความสามารถในการใช้กฎหมายให้ตรงตามความ
ประสงค์ ทัง้ ต้องระวังช่องโหว่ของกฎหมายอีกด้วย
เรื่องสำาคัญที่ทรงเน้นในหลายวาระและมีความ
เสมอต้นเสมอปลายอย่างเห็นได้ชัดคือ พระบรม
ราโชวาทและพระราชดำารัสที่ว่า
“กฎหมายนั้นเป็นปัจจัยหรือเครื่องมือที่มีเพื่อ
รั ก ษาความยุ ติ ธ รรม หรื อ ใช้ เ ป็ น แบบแผน
ความประพฤติ ข องประชาชน และใช้ เ ป็ น
แม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติ
ของประชาชน ตัวกฎหมายเองจึงต้องมีความ
ยุติธรรมอยู่ด้วย ที่ส�าคัญคือต้องตราขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ทจ่ี ะรักษาความยุตธิ รรมในบ้านเมือง
ไม่ ใ ช่ ก ดขี่ ข ่ ม เหงประชาชนในบ้ า นเมื อ ง
กฎหมายที่กดขี่ข่มเหงประชาชน หรือรังแก
ประชาชน ท�าให้ประชาชนในบ้านเมืองเดือดร้อน
เป็นกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม”
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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กฎหมายนั้นมีท้ง
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กฎหมายเผด็จการ กฎหมาย
ทรราชย์ เพราะฉะนั้นหลักคือ
ต้องใช้กฎหมายทีด
่ ี ทีเ่ ป็นธรรม
กล่าวคือหัวใจของหลัก
นิติธรรมนั้นคือ ถ้าสิง
่ หนึ่งยัง
ไม่เป็นกฎหมาย หากแก้ไขอะไร
ได้ก็ด�าเนินการเสีย

โดยสามารถประมวลแนวพระราชดำาริออกมาเป็น
พระราชประสบการณ์ด้านนิติศาสตร์ได้ว่า ทรงใช้
หลักนิติธรรมผ่านแนวคิด 3 ประการ ดังต่อไปนี้
ประการแรกคือ การใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ
เป็นใหญ่และเคารพกฎหมาย ถ้ามีกฎหมาย ให้
ถือกฎหมายเป็นใหญ่ ให้เคารพกฎหมาย (respect
for law) การยึดกฎหมายถือเป็นหัวใจของหลัก
นิติธรรม และเป็นพระบรมราโชบายด้วย
ประการที่สอง ในการใช้กฎหมายเป็นใหญ่นั้น
ต้องเข้าใจว่ากฎหมายนั้นต้องเป็นธรรม ไม่ใช่
กฎหมายอะไรก็ได้ เพราะกฎหมายนัน้ มีทงั้ กฎหมาย
ดี กฎหมายไม่ดี กฎหมายเลว กฎหมายเผด็จการ
กฎหมายทรราชย์ เพราะฉะนั้ น หลั ก คื อ ต้ อ งใช้
กฎหมายที่ดี ที่เป็นธรรม กล่าวคือ หัวใจของหลัก
นิติธรรมนั้นคือ ถ้าสิ่งหนึ่งยังไม่เป็นกฎหมาย หาก
แก้ไขอะไรได้ก็ดำาเนินการเสีย หากป้องกันอะไรได้
ให้ปอ้ งกันเสีย แต่ถา้ หากสิง่ นัน้ กลายเป็นกฎหมาย
แล้วและพบว่าไม่เป็นธรรม ก็ต้องปฏิบัติตาม แต่
หากเยียวยาได้ก็ให้เยียวยาเสีย และถ้าต่อไปใน
อนาคต มีโอกาสจะแก้ไขได้กใ็ ห้แก้ไขเสีย หรือหาก
ยกเลิกได้ก็ยกเลิกเสีย นี่เป็นข้อที่สองของหลัก
นิติธรรมที่ทรงยึดถืออย่างแน่วแน่มั่นคง
ประการสุดท้าย การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
ถือว่าเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะ
ในข้อที่ว่าบางครั้งกฎหมายอาจขัดกับความเป็น
ธรรม แล้วจะเลือกอะไร แน่นอนว่าต้องเลือกกฎหมาย
เพราะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นธรรมนั้นเราอาจนึกคิดเอา
เอง คนอื่นมิได้เห็นด้วย หากผู้พิพากษายึดความ
เป็นธรรมโดยละเลยกฎหมาย คงเป็นเรื่องยุ่งยาก
เพราะความเป็นธรรมของศาลแต่ละชัน้ อาจต่างกัน
ได้ แต่ถ้าใช้กฎหมาย กฎหมายนั้นย่อมเป็นฉบับ
เดียวกัน รับสั่งว่าให้ใช้กฎหมาย แต่ในการใช้
กฎหมายนั้นก็ย่อมต้องใช้อย่างเป็นธรรม คือถ้า

กฎหมายเปิดโอกาสให้ตีความอย่างเป็นธรรมก็ทำา
เสีย หากสามารถกำาหนดโทษให้เป็นธรรมได้ก็
กำาหนดเสีย ทรงใช้คาำ ว่ากำาหนดโทษอย่างพอเพียง
หากมีชอ่ งว่างของตัวกฎหมายให้สามารถใส่ความ
เป็นธรรมและยืดหยุ่นได้ก็ควรทำา
แนวพระราชด� า ริ ว่ า ด้ ว ยกฎหมาย
และความยุติธรรม
ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม ได้นำาเสนอ
สาระสำาคัญจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส
ที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม มีสาระโดยสังเขปว่า

1. ความยุติธรรมส�าคัญอย่างไร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักในความสำาคัญของ
ความยุตธิ รรมเป็นอย่างยิง่ ทรงเห็นว่าความยุตธิ รรม
เป็ น เงื่ อ นไขสำ า คั ญ ยิ่ ง สำ า หรั บ การดำ า รงอยู ่ ข อง
ประเทศชาติ
ครั้งหนึ่งได้มีพระราชดำารัส ในโอกาสที่ผู้พิพากษา
ประจำ า กระทรวงเฝ้ า ฯถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณก่ อ น
เข้ารับหน้าที่ ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน วัน
พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2525ว่า “ถ้าหากว่าขาด
ความยุติธรรม ประเทศก็จะอยู่ยาก มีเหมือน
กันทีเ่ ขามีการปกครองอย่างไม่มคี วามยุตธิ รรม
แต่ว่าประเทศไทยก็คงต้องมีความยุติธรรมมา
ตลอด ถึงมีความเจริญได้ มีความมัน่ คงได้อย่าง
มหัศจรรย์”
2. ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้
ในหลายวาระว่า ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ อยู่ที่
ผูใ้ ช้กฎหมายส่วนหนึง่ และมาจากตัวบทกฎหมาย
อีกส่วนหนึ่ง

มีความเป็นไปได้ท่ก
ี ฎหมายกับ
ความเป็นธรรมไม่สอดคล้องกัน
ความยุ่งยากอย่างยิง
่ จะเกิดขึ้น
เมื่อต้องตอบค�าถามว่าระหว่าง
กฎหมายฝ่ายหนึ่งกับความยุติธรรม
อีกฝ่ายหนึ่ง อะไรส�าคัญกว่ากัน

ในส่วนของผูใ้ ช้กฎหมายนัน้ จะทรงเตือนผูพ้ พิ ากษา
อัยการ ทนายความ เนติบณ
ั ฑิต และนิสติ นักศึกษา
วิชากฎหมายทุกครัง้ ทีท่ รงมีโอกาสว่า ผูใ้ ช้กฎหมาย
ต้องมี “ความเป็นกลาง” และ “ความสุจริต” เป็น
หลักสำาคัญในการทำางาน และนอกจากนัน้ ยังต้อง
มีความสามารถในการใช้กฎหมายให้ตรงตามความ
ประสงค์ ทัง้ ต้องระวังช่องโหว่ของกฎหมายอีกด้วย
เรื่องสำาคัญที่ทรงเน้นในหลายวาระและมีความ
เสมอต้นเสมอปลายอย่างเห็นได้ชัดคือ พระบรม
ราโชวาทและพระราชดำารัสที่ว่า
“กฎหมายนั้นเป็นปัจจัยหรือเครื่องมือที่มีเพื่อ
รั ก ษาความยุ ติ ธ รรม หรื อ ใช้ เ ป็ น แบบแผน
ความประพฤติ ข องประชาชน และใช้ เ ป็ น
แม่บทในการพิจารณาตัดสินความประพฤติ
ของประชาชน ตัวกฎหมายเองจึงต้องมีความ
ยุติธรรมอยู่ด้วย ที่ส�าคัญคือต้องตราขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ทจ่ี ะรักษาความยุตธิ รรมในบ้านเมือง
ไม่ ใ ช่ ก ดขี่ ข ่ ม เหงประชาชนในบ้ า นเมื อ ง
กฎหมายที่กดขี่ข่มเหงประชาชน หรือรังแก
ประชาชน ท�าให้ประชาชนในบ้านเมืองเดือดร้อน
เป็นกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม”
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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3. กฎหมายกับความยุตธิ รรมใครส�าคัญกว่ากัน
จากพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสข้างต้น
ย่อมทำาให้เห็นได้ว่า มีความเป็นไปได้ที่กฎหมาย
กับความเป็นธรรมไม่สอดคล้องกัน ความยุ่งยาก
อย่างยิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อต้องตอบคำาถามว่าระหว่าง
กฎหมายฝ่ายหนึ่ง กับความยุติธรรมอีกฝ่ายหนึ่ง
อะไรสำาคัญกว่ากัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาท
ในพิธพี ระราชทานประกาศนียบัตรแก่นกั ศึกษาของ
สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
วันที่ 7 สิงหาคม 2515 ในเรื่องนี้ว่า

ของกฎหมายแล้ว ก็ทรงแนะนำาด้วยเสมอว่า

“โดยที่กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษา
ความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรจะถือว่ามี
ความส�าคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควร
จะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย
และอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีใดๆ โดยค�านึงถึงแต่ความถูกผิดตาม
กฎหมายเท่านัน้ ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จ�าต้อง
ค�านึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วย
เสมอ การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมายและได้
ผลทีค่ วรจะได้”

หลักนิตธ
ิ รรม คือธรรมะของกฎหมาย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความ
ปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) กล่าวในปาฐกถา
ของการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม
และการพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น “หลั ก นิ ติ ธ รรมกั บ การ
พัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำาริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” ไว้ว่า

4. ถ้ากฎหมายไม่ยุติธรรมควรท�าอย่างไร
เมื่อทรงมีพระราชปรารภในเรื่องความไม่ยุติธรรม

กฎหมายนัน
้ ต้องใช้โดยค�านึงถึง
เจตนารมณ์ท่แ
ี ท้จริงและบริบทของ
สังคม กล่าวคือ กฎหมายเป็นแค่
“เครื่องมือ” หรือ “มรรคา” ที่จะ
น�าพาสังคมไปสู่ความถูกต้อง
และความยุติธรรม
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“ต้องมีการวิจยั หรือมีการแก้ไขกฎหมายบางส่วน”
“ช่วยทางสภานิตบิ ญ
ั ญัติ ชีท้ างให้สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
ว่าควรจะปรับปรุงกฎหมายที่ตรงไหน”
“เสนอให้ประชาชนทราบ ให้ทางผู้ใหญ่ทราบ
ให้ทางสภานิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือทางกรมกฤษฎีกา...
แล้วก็ดดั แปลงกฎเกณฑ์ในกฎหมายให้เป็นผล
ส�าเร็จ...มีความยุติธรรมมากขึ้น”

“ส�าหรับพระองค์ท่านนั้น ‘กฎหมายแท้ คือ
หลักนิติธรรม คือธรรมะของกฎหมาย’ โดยมี
เครื่องพิสูจน์ที่เป็นที่ยอมรับกันว่าโครงการใน
พระราชด�าริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นโครงการทีแ่ ฝงไปด้วยหลักนิตธิ รรม ทีส่ ร้าง
ความเป็นธรรม ที่สร้างการยอมรับ และไม่
ละเลยต่อความเป็นกฎหมายหรือความเป็น
สู ง สุ ด ของกฎหมาย แต่ ห ากเป็ น โครงการที่
เข้าใจว่าการจะน�ากฎหมายมาใช้ให้เกิดความ
เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับในสังคมได้น้ัน
ต้องมีความยืดหยุน่ ซึง่ ทรงใช้คา� ว่า อะลุม่ อล่วย
แต่ตอ้ งเป็นความอะลุม่ อล่วยทีต่ ง้ั อยูบ่ นความ
สุจริต จึงจะท�าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน”
การที่ พ ระราชกรณี กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร

มีการสอดแทรกหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ด้วยกัน เป็นเหตุผลสำาคัญที่
ทำาให้โครงการพัฒนาต่างๆ ประสบผลสำาเร็จ และ
มีผลให้พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นทีย่ อมรับ
ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และจากองค์การ
สหประชาชาติ
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร.สุ ร เกี ย รติ์ เสถี ย รไทย
ประมวลหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไว้
มีสาระโดยสังเขปคือ
1. ทรงแยก เรื่องของ นิติรัฐ (rule by law) ออก
จาก นิตธิ รรม (rule of law) เพราะนิตริ ฐั อย่างเดียว
คงไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
หากทว่าจำาเป็นที่จะต้องมีนิติธรรมด้วย ทรงเข้า
พระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้น
หากบังคับมากเกินไปย่อมจะก่อให้เกิดความไม่
เข้าใจกันและสร้างความเป็นศัตรูระหว่างกัน

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

2. ทรงเห็นว่ากระบวนการบังคับใช้กฎหมายใน
บางกรณีนั้นต้องใช้เวลา สิ่งสำาคัญคือการทำาให้
คนเข้าใจกฎหมายและรู้ว่ากฎหมายคืออะไร มิใช่
เข้าใจไปก่อนว่าประชาชนนัน้ รูก้ ฎหมายอยูก่ อ่ นแล้ว
การทำาให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายจึงเป็นความ
เป็นธรรมอย่างหนึ่งภายใต้กฎหมาย
3. ทรงมีหลักความเป็นธรรมของการใช้กฎหมาย
นั่นคือ หลักนิติธรรม หมายถึงการใช้กฎหมายนั้น
จะต้องไม่กอ่ ให้เกิดการกดขี่ มีความยืดหยุน่ วางอยู่
บนความซือ่ สัตย์สจุ ริต มิได้วางอยูบ่ นผลประโยชน์
แอบแฝง ใช้กฎหมายอย่างอะลุ่มอล่วยถึงจะแก้
ปัญหาได้ และนำาไปสูการแก้ปัญหาที่เป็นธรรม
และการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ทำาอย่างไรทีจ่ ะใช้กฎหมาย
เพื่อให้เกิดความสงบสุข ไม่กดขี่
4. ทรงมิได้เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายต้อง
ท�าอย่างเต็มทีต่ ลอดเวลา นัน่ เพราะว่า extreme
justice อาจจะเป็น extreme injustice ได้ การบังคับ
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

3. กฎหมายกับความยุตธิ รรมใครส�าคัญกว่ากัน
จากพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสข้างต้น
ย่อมทำาให้เห็นได้ว่า มีความเป็นไปได้ที่กฎหมาย
กับความเป็นธรรมไม่สอดคล้องกัน ความยุ่งยาก
อย่างยิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อต้องตอบคำาถามว่าระหว่าง
กฎหมายฝ่ายหนึ่ง กับความยุติธรรมอีกฝ่ายหนึ่ง
อะไรสำาคัญกว่ากัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาท
ในพิธพี ระราชทานประกาศนียบัตรแก่นกั ศึกษาของ
สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
วันที่ 7 สิงหาคม 2515 ในเรื่องนี้ว่า

ของกฎหมายแล้ว ก็ทรงแนะนำาด้วยเสมอว่า

“โดยที่กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษา
ความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรจะถือว่ามี
ความส�าคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควร
จะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย
และอยู่เหนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีใดๆ โดยค�านึงถึงแต่ความถูกผิดตาม
กฎหมายเท่านัน้ ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จ�าต้อง
ค�านึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วย
เสมอ การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมายและได้
ผลทีค่ วรจะได้”

หลักนิตธ
ิ รรม คือธรรมะของกฎหมาย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความ
ปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) กล่าวในปาฐกถา
ของการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม
และการพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น “หลั ก นิ ติ ธ รรมกั บ การ
พัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำาริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” ไว้ว่า

4. ถ้ากฎหมายไม่ยุติธรรมควรท�าอย่างไร
เมื่อทรงมีพระราชปรารภในเรื่องความไม่ยุติธรรม

กฎหมายนัน
้ ต้องใช้โดยค�านึงถึง
เจตนารมณ์ท่แ
ี ท้จริงและบริบทของ
สังคม กล่าวคือ กฎหมายเป็นแค่
“เครื่องมือ” หรือ “มรรคา” ที่จะ
น�าพาสังคมไปสู่ความถูกต้อง
และความยุติธรรม

“ต้องมีการวิจยั หรือมีการแก้ไขกฎหมายบางส่วน”
“ช่วยทางสภานิตบิ ญ
ั ญัติ ชีท้ างให้สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
ว่าควรจะปรับปรุงกฎหมายที่ตรงไหน”
“เสนอให้ประชาชนทราบ ให้ทางผู้ใหญ่ทราบ
ให้ทางสภานิตบิ ญ
ั ญัตหิ รือทางกรมกฤษฎีกา...
แล้วก็ดดั แปลงกฎเกณฑ์ในกฎหมายให้เป็นผล
ส�าเร็จ...มีความยุติธรรมมากขึ้น”

“ส�าหรับพระองค์ท่านนั้น ‘กฎหมายแท้ คือ
หลักนิติธรรม คือธรรมะของกฎหมาย’ โดยมี
เครื่องพิสูจน์ที่เป็นที่ยอมรับกันว่าโครงการใน
พระราชด�าริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นโครงการทีแ่ ฝงไปด้วยหลักนิตธิ รรม ทีส่ ร้าง
ความเป็นธรรม ที่สร้างการยอมรับ และไม่
ละเลยต่อความเป็นกฎหมายหรือความเป็น
สู ง สุ ด ของกฎหมาย แต่ ห ากเป็ น โครงการที่
เข้าใจว่าการจะน�ากฎหมายมาใช้ให้เกิดความ
เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับในสังคมได้น้ัน
ต้องมีความยืดหยุน่ ซึง่ ทรงใช้คา� ว่า อะลุม่ อล่วย
แต่ตอ้ งเป็นความอะลุม่ อล่วยทีต่ ง้ั อยูบ่ นความ
สุจริต จึงจะท�าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน”
การที่ พ ระราชกรณี กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร

มีการสอดแทรกหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ด้วยกัน เป็นเหตุผลสำาคัญที่
ทำาให้โครงการพัฒนาต่างๆ ประสบผลสำาเร็จ และ
มีผลให้พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นทีย่ อมรับ
ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และจากองค์การ
สหประชาชาติ
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ ดร.สุ ร เกี ย รติ์ เสถี ย รไทย
ประมวลหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรไว้
มีสาระโดยสังเขปคือ
1. ทรงแยก เรื่องของ นิติรัฐ (rule by law) ออก
จาก นิตธิ รรม (rule of law) เพราะนิตริ ฐั อย่างเดียว
คงไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
หากทว่าจำาเป็นที่จะต้องมีนิติธรรมด้วย ทรงเข้า
พระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้น
หากบังคับมากเกินไปย่อมจะก่อให้เกิดความไม่
เข้าใจกันและสร้างความเป็นศัตรูระหว่างกัน

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

2. ทรงเห็นว่ากระบวนการบังคับใช้กฎหมายใน
บางกรณีนั้นต้องใช้เวลา สิ่งสำาคัญคือการทำาให้
คนเข้าใจกฎหมายและรู้ว่ากฎหมายคืออะไร มิใช่
เข้าใจไปก่อนว่าประชาชนนัน้ รูก้ ฎหมายอยูก่ อ่ นแล้ว
การทำาให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายจึงเป็นความ
เป็นธรรมอย่างหนึ่งภายใต้กฎหมาย
3. ทรงมีหลักความเป็นธรรมของการใช้กฎหมาย
นั่นคือ หลักนิติธรรม หมายถึงการใช้กฎหมายนั้น
จะต้องไม่กอ่ ให้เกิดการกดขี่ มีความยืดหยุน่ วางอยู่
บนความซือ่ สัตย์สจุ ริต มิได้วางอยูบ่ นผลประโยชน์
แอบแฝง ใช้กฎหมายอย่างอะลุ่มอล่วยถึงจะแก้
ปัญหาได้ และนำาไปสูการแก้ปัญหาที่เป็นธรรม
และการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ทำาอย่างไรทีจ่ ะใช้กฎหมาย
เพื่อให้เกิดความสงบสุข ไม่กดขี่
4. ทรงมิได้เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายต้อง
ท�าอย่างเต็มทีต่ ลอดเวลา นัน่ เพราะว่า extreme
justice อาจจะเป็น extreme injustice ได้ การบังคับ
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ใช้กฎหมายหรือความยุติธรรมอย่างตึงเกินไปอาจ
นำามาสู่ความไม่เป็นธรรมได้ ต้องมีความยืดหยุ่น
มีความอะลุ่มอล่วย มีความเป็นนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ “พอสมควร”
หลักนิตธ
ิ รรมกับการพั ฒนาทีย
่ ง
ั่ ยืน
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผูว้ า่ การธนาคาร
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ไม่ เ พี ย งมี ค วามลึ ก ซึ้ ง และแตกฉานในหลั ก
นิตธิ รรม แต่ยงั สามารถประยุกต์หลักนิตธิ รรม
กับการพัฒนาให้โครงการในพระราชด�าริตา่ งๆ
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ และหลักคิดของพระองค์ยงั
คงทันสมัย สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิรูปและแก้ปัญหาของประเทศในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทับซ้อนในที่ดินท�ากิน
หนี้ที่ไม่เป็นธรรม และการปรับปรุงกฎหมาย

ให้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี ล้วน
มีความส�าคัญต่อประเทศในอนาคต”
ปัจจุบันในหลายประเทศทั่วโลกยอมรับว่าหลัก
นิติธรรมเป็นรากฐานในการสร้างความสงบและ
ความเป็นธรรม หรือ peace and justice ซึง่ ไม่เพียง
เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
ของสหประชาชาติ แต่ยังเป็น “เครื่องมือ” หรือ
“enabling factor” ทีจ่ ะช่วยให้บรรลุเป้าหมายอืน่ ด้วย

การจัดสรรที่ดิน
ท�ากินแบบคนอยู่
กับป่าอย่างยั่งยืน

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลายวาระ
มีลักษณะกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
หลายประการที่จะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ใน
ลักษณะต่างๆ โดยมีประเด็นตัวอย่างสำาคัญ 3 เรือ่ ง
ประกอบด้วย

1. กฎหมายนัน้ ต้องใช้โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์
ทีแ่ ท้จริงและบริบทของสังคม กล่าวคือ กฎหมาย
เป็นแค่ “เครือ่ งมือ” หรือ “มรรคา” ทีจ่ ะนำาพาสังคม
ไปสู่ความถูกต้องและความยุติธรรม โดยพระองค์
ทรงยกตั ว อย่ า งการวิ นิ จ ฉั ย กฎหมายตามหลั ก
นิติธรรมในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่
คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” เมื่อวันพุธที่ 27
มิถุนายน 2516 อันได้แก่
“...กฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่า ...
กลายเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย” หรือ “คนรุกป่า”
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่ บนเวที
ตอนหนึง
TIJ Forum เมื่อวัน
ที่ 17 กรกฎาคม
2560 ถอดบทเรียน
“คนอยู่กับป่าอย่าง
ยั่งยืนด้วยหลัก
นิติธรรม”

รโหฐาน วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2516 ที่ว่า “...
กฎหมายมี ไ ว้ ส� า หรั บ ให้ มี ค วามสงบสุ ข ใน
บ้านเมือง มิใช่ว่า กฎหมายมีไว้ส�าหรับบังคับ
ประชาชน...” พระราชดำารัสและพระบรมราโชวาท
ดังกล่าว เป็นพระราชวินจิ ฉัยช่วยชีแ้ นะทางออกแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องและช่วยให้ประชาชนที่สุจริตได้รับ
ความเป็นธรรม
2. กฎหมายต้องเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเศรษฐกิจ ทรงมองกฎหมาย
อย่างมี “พลวัต” หรือ “มีชวี ติ ” ดังพระราชดำารัส
พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ
พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ 8 มีนาคม
2515 ที่ว่า

พระราชดำารัสพระราชทานแก่คณะกรรมการจัด
งาน “วันรพี” ณ พระตำาหนักจิตลดารโหฐาน วันพุธ
ที่ 8 มีนาคม 2515 ว่า “ป่าสงวนนัน้ เราขีดเส้นบน
แผนที่ ... ราษฎรจะทราบได้อย่างไรว่าที่ที่เขา
เข้ามาอาศัยอยูเ่ ป็นป่าสงวน ... เป็นหน้าทีข่ อง
ผูร้ กู้ ฎหมายทีจ่ ะต้องไปท�าความเข้าใจ ไม่ใช่ไป
กดขี่ให้ใช้กฎหมายโดยเข้มงวด ...”

“... ตามหลักของกฎหมายเอง กฎหมายก็จะมี
ความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่ว่าเพราะชราภาพ
แต่เพราะว่าคนทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมายนัน้ เปลีย่ น
ไป และสังคมของโลกเปลี่ยนไป...”

หรือในพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแก่คณะ
กรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ พระตำาหนักจิตรลดา

“...กฎหมายที่ไม่เหมาะสมแก่เหตุการณ์ ก็จะ
ต้องพยายามทีจ่ ะศึกษาเพือ่ ทีจ่ ะให้ปรับปรุงให้ดี ...”
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ใช้กฎหมายหรือความยุติธรรมอย่างตึงเกินไปอาจ
นำามาสู่ความไม่เป็นธรรมได้ ต้องมีความยืดหยุ่น
มีความอะลุ่มอล่วย มีความเป็นนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ “พอสมควร”
หลักนิตธ
ิ รรมกับการพั ฒนาทีย
่ ง
ั่ ยืน
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผูว้ า่ การธนาคาร
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ไม่ เ พี ย งมี ค วามลึ ก ซึ้ ง และแตกฉานในหลั ก
นิตธิ รรม แต่ยงั สามารถประยุกต์หลักนิตธิ รรม
กับการพัฒนาให้โครงการในพระราชด�าริตา่ งๆ
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ และหลักคิดของพระองค์ยงั
คงทันสมัย สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิรูปและแก้ปัญหาของประเทศในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทับซ้อนในที่ดินท�ากิน
หนี้ที่ไม่เป็นธรรม และการปรับปรุงกฎหมาย

ให้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี ล้วน
มีความส�าคัญต่อประเทศในอนาคต”
ปัจจุบันในหลายประเทศทั่วโลกยอมรับว่าหลัก
นิติธรรมเป็นรากฐานในการสร้างความสงบและ
ความเป็นธรรม หรือ peace and justice ซึง่ ไม่เพียง
เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
ของสหประชาชาติ แต่ยังเป็น “เครื่องมือ” หรือ
“enabling factor” ทีจ่ ะช่วยให้บรรลุเป้าหมายอืน่ ด้วย

การจัดสรรที่ดิน
ท�ากินแบบคนอยู่
กับป่าอย่างยั่งยืน

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลายวาระ
มีลักษณะกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
หลายประการที่จะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ใน
ลักษณะต่างๆ โดยมีประเด็นตัวอย่างสำาคัญ 3 เรือ่ ง
ประกอบด้วย

1. กฎหมายนัน้ ต้องใช้โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์
ทีแ่ ท้จริงและบริบทของสังคม กล่าวคือ กฎหมาย
เป็นแค่ “เครือ่ งมือ” หรือ “มรรคา” ทีจ่ ะนำาพาสังคม
ไปสู่ความถูกต้องและความยุติธรรม โดยพระองค์
ทรงยกตั ว อย่ า งการวิ นิ จ ฉั ย กฎหมายตามหลั ก
นิติธรรมในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่
คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” เมื่อวันพุธที่ 27
มิถุนายน 2516 อันได้แก่
“...กฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่า ...
กลายเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย” หรือ “คนรุกป่า”

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

รโหฐาน วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2516 ที่ว่า “...
กฎหมายมี ไ ว้ ส� า หรั บ ให้ มี ค วามสงบสุ ข ใน
บ้านเมือง มิใช่ว่า กฎหมายมีไว้ส�าหรับบังคับ
ประชาชน...” พระราชดำารัสและพระบรมราโชวาท
ดังกล่าว เป็นพระราชวินจิ ฉัยช่วยชีแ้ นะทางออกแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องและช่วยให้ประชาชนที่สุจริตได้รับ
ความเป็นธรรม
2. กฎหมายต้องเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเศรษฐกิจ ทรงมองกฎหมาย
อย่างมี “พลวัต” หรือ “มีชวี ติ ” ดังพระราชดำารัส
พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ
พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน วันพุธที่ 8 มีนาคม
2515 ที่ว่า

พระราชดำารัสพระราชทานแก่คณะกรรมการจัด
งาน “วันรพี” ณ พระตำาหนักจิตลดารโหฐาน วันพุธ
ที่ 8 มีนาคม 2515 ว่า “ป่าสงวนนัน้ เราขีดเส้นบน
แผนที่ ... ราษฎรจะทราบได้อย่างไรว่าที่ที่เขา
เข้ามาอาศัยอยูเ่ ป็นป่าสงวน ... เป็นหน้าทีข่ อง
ผูร้ กู้ ฎหมายทีจ่ ะต้องไปท�าความเข้าใจ ไม่ใช่ไป
กดขี่ให้ใช้กฎหมายโดยเข้มงวด ...”

“... ตามหลักของกฎหมายเอง กฎหมายก็จะมี
ความเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่ว่าเพราะชราภาพ
แต่เพราะว่าคนทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมายนัน้ เปลีย่ น
ไป และสังคมของโลกเปลี่ยนไป...”

หรือในพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแก่คณะ
กรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ พระตำาหนักจิตรลดา

“...กฎหมายที่ไม่เหมาะสมแก่เหตุการณ์ ก็จะ
ต้องพยายามทีจ่ ะศึกษาเพือ่ ทีจ่ ะให้ปรับปรุงให้ดี ...”
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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“...เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในสังคม ก็จะต้อง
เปลี่ยนค�า เปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่าง หรือ
บทลงโทษ ... การลงโทษอาจไม่สอดคล้องกับ
อาชญากรรมทีไ่ ด้ประกอบขึน้ มา...”
3. การตรากฎหมายต้องค�านึงถึงการมีสว่ นร่วม
ของคนในสังคม (Stakeholders Participation)
เพราะเป็นกติกาส�าหรับอยู่ร่วมกันของคนใน
ชาติบ้านเมือง ดังพระราชดำารัสที่พระราชทาน
แก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬาฯ” ณ
พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ 13
มีนาคม 2512 ว่า
“... สมัยโบราณจะให้ทราบเรื่องอันใดเขาต้อง
ตีกลอง มาสมัยผู้ใหญ่ลีก็ยังตีกลอง แต่วันนี้
ไม่มผี ใู้ หญ่ลจี ะตีกลอง ประกาศด้วยปากหน่อย
เดียวก็เหมือนยังไม่มีกฎหมาย จึงไม่ใช่เรื่องที่
จะไปว่าเขาว่าไม่ทราบกฎหมาย ... และ ...ท�าให้
เกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่
กฎหมายเพราะต่างคนต่างมีผิดมีถูกด้วยกัน
อยู่ ...”
พระองค์ ยั ง พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่
เนติบัณฑิตซึ่งสำาเร็จการศึกษาทางกฎหมายจาก
สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมัยที่ 20 ณ พระตำาหนักจิตลดารโหฐาน เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2512 ด้วยว่า “...ถ้ามีอะไรที่น่า
จะแก้ไขได้ พิจารณาดูแล้วก็คุยกัน ถกเถียงกัน
แล้วอาจเสนอ...ให้ ‘ประชาชน’ ทราบ ให้ทาง
ผูใ้ หญ่ทราบ ... ท่านก็อาจรับเอาไว้พจิ ารณาเข้า
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ล้ ว ก็ ดั ด แปลงกฎเกณฑ์ ใ น
กฎหมายได้เป็นผลส�าเร็จ จะท�าให้การด�าเนิน
คดีเรียบร้อยขึ้น มีความยุติธรรมมากขึ้น ...”
นอกจากทรงให้ความสำาคัญกับหลักนิติธรรมแล้ว
พระองค์ยงั ทรงนำาหลัก “ประชาพิจารณ์” มาใช้ ใน
การดำาเนินโครงการพระราชดำาริต่างๆ โดยจะทรง
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อธิบายถึงความจำาเป็นและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ พร้อม
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทั้งสาธารณชน ประชาชน
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ ได้ เ ข้ า มาร่ ว มกั น แสดง
ความคิดเห็น เมื่อประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยแล้ว
หน่วยราชการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและร่วมดำาเนินการ
มีความพร้อม จึงจะพระราชทานพระราชดำาริให้
ดำาเนินโครงการนั้นๆ ต่อไป
พระองค์ยงั ทรงห่วงใยในเรือ่ งการทำางานร่วมกันของ
คนในชาติ ทรงเคยมีพระบรมราโชวาทพระราชทาน
แก่ขา้ ราชการพลเรือน เนือ่ งในโอกาสวันข้าราชการ
พลเรือน ณ พระตำาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันที่ 1
มีนาคม 2536 ในการแนะนำาวิธีทำางานร่วมกันว่า
“...ส�าคัญที่สุดจะต้องหัด ท�าใจให้กว้างขวาง
หนักแน่น รูจ้ กั รับฟังความคิดเห็น แม้กระทัง่ ค�า
วิพากษ์วจิ ารณ์จากผูอ้ นื่ อย่างฉลาด เพราะการ
รู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือการระดม
สติปญ
ั ญาและประสบการณ์อนั หลากหลายมา
อ�านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความ
ส�าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไม่เพียงมีความ
ลึกซึ้งและแตกฉานในหลักนิติธรรม หากยัง
สามารถประยุกต์หลักนิติธรรมกับการพัฒนา
ให้กบั โครงการในพระราชด�าริตา่ งๆ จนเกิดผล
สัมฤทธิแ์ ละหลักคิดของพระองค์ยงั คงทันสมัย
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิรปู และแก้
ปัญหาของประเทศในปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นปัญหา
การทับซ้อนในที่ดินท�ากิน หนี้ที่ไม่เป็นธรรม
และการปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันกับการ
เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี ซึง่ ล้วนแล้วแต่มคี วาม
ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

นายมาร์ติน ฮาร์ท-ฮันเซน

รองผู้แทนโครงการพั ฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�าประเทศไทย

นายมาร์ตนิ ฮาร์ท-ฮันเซน รองผูแ้ ทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�าประเทศไทย ได้กล่าวในปาฐกถาพิเศษบนเวที TIJ Public Forum เมือ่
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรกับแนวคิดในการพัฒนาว่า ด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นแห่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะนำามา
ซึ่งการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการทำางานด้านการพัฒนา
ดังทีเ่ รามักจะได้เห็นพระองค์ทา่ นทรงงานอย่างมิเคยย่อท้อ เสด็จเยี่ยมราษฎร
แม้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อที่จะทรงทราบว่าราษฎรของพระองค์ท่านยังมีส่ิงใด
ขาดแคลน จึงเป็นเหตุผลที่พระองค์ท่านได้รับรางวัล UNDP Human Devel
opment Lifetime Achievement Award ใน พ.ศ. 2549
พระราชดำาริของพระองค์ มิได้เพียงแค่ชว่ ยยกระดับความเป็นอยูข่ องประชาชน
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย แต่ยังเป็นส่วนสำาคัญในการวางรากฐานสู่การ
บรรลุตามเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำาเนินงานของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริกว่า 4,300 โครงการ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการ
จัดการแหล่งนำ้า ด้านการเกษตร และด้านสาธารณสุข
ในช่วงต้นรัชสมัย พระองค์ทรงให้ความสำาคัญกับความรู้ด้านการพัฒนา เช่น
การจัดการนำา้ และเขือ่ น เช่นเดียวกับความสามารถการฟืน้ ฟูสภาพหลังภัยพิบตั ิ
ซึ่งในวันนี้ได้กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำาคัญ ดังที่ถูกบัญญัติไว้ใน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกรอบการดำาเนินงานลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ (Sendai Framework) อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น
อยู่ในสายเลือดของประชาชนชาวไทยเสมอมา
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

→ BRIEFING

“...เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในสังคม ก็จะต้อง
เปลี่ยนค�า เปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่าง หรือ
บทลงโทษ ... การลงโทษอาจไม่สอดคล้องกับ
อาชญากรรมทีไ่ ด้ประกอบขึน้ มา...”
3. การตรากฎหมายต้องค�านึงถึงการมีสว่ นร่วม
ของคนในสังคม (Stakeholders Participation)
เพราะเป็นกติกาส�าหรับอยู่ร่วมกันของคนใน
ชาติบ้านเมือง ดังพระราชดำารัสที่พระราชทาน
แก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬาฯ” ณ
พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ 13
มีนาคม 2512 ว่า
“... สมัยโบราณจะให้ทราบเรื่องอันใดเขาต้อง
ตีกลอง มาสมัยผู้ใหญ่ลีก็ยังตีกลอง แต่วันนี้
ไม่มผี ใู้ หญ่ลจี ะตีกลอง ประกาศด้วยปากหน่อย
เดียวก็เหมือนยังไม่มีกฎหมาย จึงไม่ใช่เรื่องที่
จะไปว่าเขาว่าไม่ทราบกฎหมาย ... และ ...ท�าให้
เกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่
กฎหมายเพราะต่างคนต่างมีผิดมีถูกด้วยกัน
อยู่ ...”
พระองค์ ยั ง พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่
เนติบัณฑิตซึ่งสำาเร็จการศึกษาทางกฎหมายจาก
สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมัยที่ 20 ณ พระตำาหนักจิตลดารโหฐาน เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2512 ด้วยว่า “...ถ้ามีอะไรที่น่า
จะแก้ไขได้ พิจารณาดูแล้วก็คุยกัน ถกเถียงกัน
แล้วอาจเสนอ...ให้ ‘ประชาชน’ ทราบ ให้ทาง
ผูใ้ หญ่ทราบ ... ท่านก็อาจรับเอาไว้พจิ ารณาเข้า
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ล้ ว ก็ ดั ด แปลงกฎเกณฑ์ ใ น
กฎหมายได้เป็นผลส�าเร็จ จะท�าให้การด�าเนิน
คดีเรียบร้อยขึ้น มีความยุติธรรมมากขึ้น ...”
นอกจากทรงให้ความสำาคัญกับหลักนิติธรรมแล้ว
พระองค์ยงั ทรงนำาหลัก “ประชาพิจารณ์” มาใช้ ใน
การดำาเนินโครงการพระราชดำาริต่างๆ โดยจะทรง

อธิบายถึงความจำาเป็นและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ พร้อม
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทั้งสาธารณชน ประชาชน
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ ได้ เ ข้ า มาร่ ว มกั น แสดง
ความคิดเห็น เมื่อประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยแล้ว
หน่วยราชการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและร่วมดำาเนินการ
มีความพร้อม จึงจะพระราชทานพระราชดำาริให้
ดำาเนินโครงการนั้นๆ ต่อไป
พระองค์ยงั ทรงห่วงใยในเรือ่ งการทำางานร่วมกันของ
คนในชาติ ทรงเคยมีพระบรมราโชวาทพระราชทาน
แก่ขา้ ราชการพลเรือน เนือ่ งในโอกาสวันข้าราชการ
พลเรือน ณ พระตำาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วันที่ 1
มีนาคม 2536 ในการแนะนำาวิธีทำางานร่วมกันว่า
“...ส�าคัญที่สุดจะต้องหัด ท�าใจให้กว้างขวาง
หนักแน่น รูจ้ กั รับฟังความคิดเห็น แม้กระทัง่ ค�า
วิพากษ์วจิ ารณ์จากผูอ้ นื่ อย่างฉลาด เพราะการ
รู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือการระดม
สติปญ
ั ญาและประสบการณ์อนั หลากหลายมา
อ�านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความ
ส�าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไม่เพียงมีความ
ลึกซึ้งและแตกฉานในหลักนิติธรรม หากยัง
สามารถประยุกต์หลักนิติธรรมกับการพัฒนา
ให้กบั โครงการในพระราชด�าริตา่ งๆ จนเกิดผล
สัมฤทธิแ์ ละหลักคิดของพระองค์ยงั คงทันสมัย
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิรปู และแก้
ปัญหาของประเทศในปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นปัญหา
การทับซ้อนในที่ดินท�ากิน หนี้ที่ไม่เป็นธรรม
และการปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันกับการ
เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี ซึง่ ล้วนแล้วแต่มคี วาม
ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

นายมาร์ติน ฮาร์ท-ฮันเซน

รองผู้แทนโครงการพั ฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�าประเทศไทย

นายมาร์ตนิ ฮาร์ท-ฮันเซน รองผูแ้ ทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�าประเทศไทย ได้กล่าวในปาฐกถาพิเศษบนเวที TIJ Public Forum เมือ่
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรกับแนวคิดในการพัฒนาว่า ด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นแห่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะนำามา
ซึ่งการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการทำางานด้านการพัฒนา
ดังทีเ่ รามักจะได้เห็นพระองค์ทา่ นทรงงานอย่างมิเคยย่อท้อ เสด็จเยี่ยมราษฎร
แม้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อที่จะทรงทราบว่าราษฎรของพระองค์ท่านยังมีส่ิงใด
ขาดแคลน จึงเป็นเหตุผลที่พระองค์ท่านได้รับรางวัล UNDP Human Development Lifetime Achievement Award ใน พ.ศ. 2549
พระราชดำาริของพระองค์ มิได้เพียงแค่ชว่ ยยกระดับความเป็นอยูข่ องประชาชน
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย แต่ยังเป็นส่วนสำาคัญในการวางรากฐานสู่การ
บรรลุตามเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำาเนินงานของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริกว่า 4,300 โครงการ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ด้านการ
จัดการแหล่งนำ้า ด้านการเกษตร และด้านสาธารณสุข
ในช่วงต้นรัชสมัย พระองค์ทรงให้ความสำาคัญกับความรู้ด้านการพัฒนา เช่น
การจัดการนำา้ และเขือ่ น เช่นเดียวกับความสามารถการฟืน้ ฟูสภาพหลังภัยพิบตั ิ
ซึ่งในวันนี้ได้กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำาคัญ ดังที่ถูกบัญญัติไว้ใน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกรอบการดำาเนินงานลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ (Sendai Framework) อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น
อยู่ในสายเลือดของประชาชนชาวไทยเสมอมา
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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วิธกี ารทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ได้สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในพระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาในพระราชดำาริหลายโครงการจะมี
เรื่องของการส่งเสริมสิทธิของผู้คนชายขอบและคนไร้สิทธิ และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อกำาหนดความเป็นอยู่ของตน
การพัฒนาจะไม่ประสบผลสำาเร็จหากประชาชนในพืน้ ทีน่ น้ั ไม่มสี ทิ ธิและเสียง
ในการแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่จะก่อให้เกิดผล
กระทบกับวิถีชีวิตของพวกเขา หากประชาชนไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
สังคมก็จะไม่สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ นอกจากนี้ หลักนิติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสำาคัญทีจ่ ะทำาให้การพัฒนาก้าวหน้า เพราะหลัก
นิตธิ รรมทำาให้ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ ต่อสถาบันในการนำามาซึง่ การพัฒนาที่
เป็นธรรมและครอบคลุม
ทีผ่ า่ นมาจวบจนถึงปัจจุบนั รัฐบาลไทยได้แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ อย่างยิง่
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
ภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันเป็นแนวทางทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยทีม่ ตี อ่ พระองค์เป็นแรงขับเคลือ่ น
สำาคัญของความมุ่งมั่นและความพยายามด้านการพัฒนา
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วิธกี ารทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ได้สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในพระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาในพระราชดำาริหลายโครงการจะมี
เรื่องของการส่งเสริมสิทธิของผู้คนชายขอบและคนไร้สิทธิ และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อกำาหนดความเป็นอยู่ของตน
การพัฒนาจะไม่ประสบผลสำาเร็จหากประชาชนในพืน้ ทีน่ น้ั ไม่มสี ทิ ธิและเสียง
ในการแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่จะก่อให้เกิดผล
กระทบกับวิถีชีวิตของพวกเขา หากประชาชนไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
สังคมก็จะไม่สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ นอกจากนี้ หลักนิติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสำาคัญทีจ่ ะทำาให้การพัฒนาก้าวหน้า เพราะหลัก
นิตธิ รรมทำาให้ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ ต่อสถาบันในการนำามาซึง่ การพัฒนาที่
เป็นธรรมและครอบคลุม
ทีผ่ า่ นมาจวบจนถึงปัจจุบนั รัฐบาลไทยได้แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ อย่างยิง่
ที่จะส่งเสริมวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เห็นได้จากบทบาทที่เข้มแข็ง
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พัชรกิติยาภา ที่มุ่งให้หลักนิติธรรมเป็นหัวใจหลัก
ของการพัฒนาทีเ่ ข้มแข็งและยัง
่ ยืน ส่งผลให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้น�าและมีบทบาทส�าคัญในการผลักดัน
ประเด็นหลักนิติธรรมเพื่ อเป้าหมายการพั ฒนาที่
ยัง
ิ รรม การป้องกันอาชญากรรม
่ ยืน โดย “หลักนิตธ
และความยุติธรรมทางอาญา” ได้รับการบรรจุใน
ระเบียบวาระการพัฒนาของสหประชาชาติภายหลัง
ปี ค.ศ. 2015 และผ่านการพิ จารณารับรองจาก
ที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 68
เรียบร้อยแล้ว
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพั ชรกิติยาภา
ทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมส�าหรับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC ประทาน
พระด�ารัสแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ
ว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาทีย
่ ง
ั่ ยืนครัง
้ ที่ 2
เมือ
่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบัน
เพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การ
ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานคร
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หลักนิติธรรมนั้นไม่ได้เพี ยงแต่เป็น
เป้าหมายการพั ฒนาในตัวของมันเอง
แต่ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนเพื่ อให้เรา
สามารถบรรลุเป้าหมายการพั ฒนาอื่นๆ
ได้ดีอีกด้วย หลักนิติธรรมที่ท�าหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นในหลักประกันอย่างชัดเจนว่า
การใช้อ�านาจบังคับของรัฐก็ดี การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติก็ดี
รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการพั ฒนา
ทางเศรษฐกิจก็ดี จะเป็นไปเพื่ อ
ประโยชน์สุขของสมาชิกทุกคนในสังคม
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพั ชรกิติยาภา

ประทานพระด�ารัสแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม
และการพั ฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2560

ข้

าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ
ว่าด้วยหลักนิตธิ รรมกับการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน การประชุมในวันนีท้ ง้ั มีความ
สำาคัญและเหมาะแก่สมัยเพราะเราต่างกำาลังมุ่งมั่นดำาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึง
ความสำาคัญของหลักนิติธรรมซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นสำาคัญ ได้แก่ หัวข้อเรื่อง
การพัฒนาที่ยั่งยืน และได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทใหม่ในฐานะทูตสันถว
ไมตรีสาำ หรับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากสำานักงาน
ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติด้วย

ประชาคมนานาชาติได้รับบทเรียนที่ดีหลายประการในการแสวงหาหนทาง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน เราได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษคือกรอบการทำางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทำาให้เราเห็นเป้าหมายทีช่ ดั เจน
ในการดำาเนินความพยายามเพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจนแร้นแค้น ความ
หิวโหย และโรคภัยไข้เจ็บ ในขณะทีพ่ ยายามรักษาความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษนั้นบรรลุผลสำาเร็จด้วยดีในหลายด้าน แต่
ก็ยังมีอุปสรรคอยู่บางประการ หลายคนยังเชื่อว่าเราน่าจะบรรลุผลสำาเร็จได้
มากกว่านี้ หากเราให้ความสำาคัญกับประเด็นเรื่องความยุติธรรมและหลัก
นิติธรรมมากขึ้นในฐานะที่เป็นรากฐานอันสำาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

→ QUOTE
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มาถึงวันนี้เมื่อเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนมาแทนที่แล้ว ประชาคม
นานาชาติจงึ เห็นพ้องกันแล้วว่าเราจะต้องใช้แนวทางทีด่ กี ว่าเดิม เราได้ตระหนัก
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แล้วว่าหลักนิติธรรม ความสงบสุข ความยุติธรรม และความมั่นคง เป็นส่วน
หนึง่ ของภารกิจของเราทุกคนในการทำาให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หลักนิตธิ รรม
ได้กลายมาเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและช่วยกำาหนดทิศทางให้เราดำาเนินความ
พยายามเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้น
หลักนิตธิ รรมนัน้ ไม่ได้เพียงแต่เป็นเป้าหมายการพัฒนาในตัวของมันเอง แต่ยงั
เป็นปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอื่นๆ ได้ดีอีก
ด้วย หลักนิติธรรมที่ทำาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ในหลักประกันอย่างชัดเจนว่าการใช้อำานาจบังคับของรัฐก็ดี การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติกด็ ี รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ก็ดี จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกทุกคนในสังคม
หลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้างช่วยให้เกิดสภาพที่ประชาชนพลเมือง
ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ หลัก
นิติธรรมจึงเป็นองค์ประกอบส่วนสำาคัญในความพยายามของเราทุกคนที่จะ
ทำาให้การพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผล
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ถึงแม้ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่าหลักนิติธรรมนั้นมีความสำาคัญ แต่เรายังคง
ไม่สามารถจะมีฉันทามติร่วมกันได้ว่าหลักนิติธรรมหมายถึงอะไร เราท่าน
ส่วนใหญ่เห็นว่าการที่หลักนิติธรรมจะดำารงอยู่ได้น้ันจำาต้องมีองค์ประกอบ
พื้นฐานบางประการ เช่น หลักกฎหมายเป็นใหญ่ หรือกระบวนการที่ชอบ
ด้วยครรลอง บางคนเลือกทีจ่ ะขยายขอบเขตนิยามออกไปให้ครอบคลุมถึงการ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้วย องค์ประกอบที่อาจเพิ่มเติมเข้ามาได้นี้ยังมี
อีกมาก
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าถึงแม้จะยังมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันอยูพ่ อสมควรในการมอง
หลักนิติธรรมในแง่แนวความคิด แต่เราก็ไม่ควรปล่อยให้ธรรมชาติของหลัก
นิติธรรมในข้อนี้ทำาให้ความมุ่งมั่นของเราต้องลดน้อยถอยลงไป อันที่จริงแล้ว
การถกแถลงในเรื่องนิยามของแนวความคิดที่มีความซับซ้อนอย่างเช่นหลัก
นิตธิ รรมนัน้ ย่อมเป็นเรือ่ งปกติธรรมดาแถมยังมีคณ
ุ ค่าในเชิงทฤษฎีเสียด้วยซำา้
แต่ในบางกรณีเราก็อาจใช้ประสบการณ์ตรงของเราเป็นแนวทางในการทำา
ความเข้าใจกับหลักนิติธรรมนี้ได้
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แล้วว่าหลักนิติธรรม ความสงบสุข ความยุติธรรม และความมั่นคง เป็นส่วน
หนึง่ ของภารกิจของเราทุกคนในการทำาให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หลักนิตธิ รรม
ได้กลายมาเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและช่วยกำาหนดทิศทางให้เราดำาเนินความ
พยายามเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้น
หลักนิตธิ รรมนัน้ ไม่ได้เพียงแต่เป็นเป้าหมายการพัฒนาในตัวของมันเอง แต่ยงั
เป็นปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอื่นๆ ได้ดีอีก
ด้วย หลักนิติธรรมที่ทำาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ในหลักประกันอย่างชัดเจนว่าการใช้อำานาจบังคับของรัฐก็ดี การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติกด็ ี รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ก็ดี จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกทุกคนในสังคม
หลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้างช่วยให้เกิดสภาพที่ประชาชนพลเมือง
ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ หลัก
นิติธรรมจึงเป็นองค์ประกอบส่วนสำาคัญในความพยายามของเราทุกคนที่จะ
ทำาให้การพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผล

ถึงแม้ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่าหลักนิติธรรมนั้นมีความสำาคัญ แต่เรายังคง
ไม่สามารถจะมีฉันทามติร่วมกันได้ว่าหลักนิติธรรมหมายถึงอะไร เราท่าน
ส่วนใหญ่เห็นว่าการที่หลักนิติธรรมจะดำารงอยู่ได้น้ันจำาต้องมีองค์ประกอบ
พื้นฐานบางประการ เช่น หลักกฎหมายเป็นใหญ่ หรือกระบวนการที่ชอบ
ด้วยครรลอง บางคนเลือกทีจ่ ะขยายขอบเขตนิยามออกไปให้ครอบคลุมถึงการ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้วย องค์ประกอบที่อาจเพิ่มเติมเข้ามาได้นี้ยังมี
อีกมาก
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าถึงแม้จะยังมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันอยูพ่ อสมควรในการมอง
หลักนิติธรรมในแง่แนวความคิด แต่เราก็ไม่ควรปล่อยให้ธรรมชาติของหลัก
นิติธรรมในข้อนี้ทำาให้ความมุ่งมั่นของเราต้องลดน้อยถอยลงไป อันที่จริงแล้ว
การถกแถลงในเรื่องนิยามของแนวความคิดที่มีความซับซ้อนอย่างเช่นหลัก
นิตธิ รรมนัน้ ย่อมเป็นเรือ่ งปกติธรรมดาแถมยังมีคณ
ุ ค่าในเชิงทฤษฎีเสียด้วยซำา้
แต่ในบางกรณีเราก็อาจใช้ประสบการณ์ตรงของเราเป็นแนวทางในการทำา
ความเข้าใจกับหลักนิติธรรมนี้ได้
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สำาหรับข้าพเจ้าผูม้ หี น้าทีผ่ ดุงไว้ซงึ่ กฎหมายในฐานะพนักงานอัยการนัน้ ข้าพเจ้า
ได้พบเรื่องราวและชีวิตของคนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่เป็นประจำา
แทบจะทุกวัน แต่ละคนก็มเี รือ่ งราวแตกต่างกันไปไม่ซาำ้ กัน แต่เรือ่ งราวเหล่านี้
ต่างก็ชว่ ยยืนยันข้อเท็จจริงประการหนึง่ ทีว่ า่ ความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมายนัน้
เป็นสิ่งสำาคัญ แต่สิ่งที่อาจสำาคัญยิ่งไปกว่านั้นคือทัศนคติและความตระหนักรู้
ของประชาชน กล่าวคือ คนทั่วไปในสังคมควรต้องมีความเห็นร่วมกันว่า
กฎหมายเป็นสิง่ อันพึงปฏิบตั ติ าม สังคมใดทีป่ ระชาชนมีความตระหนักร่วมกัน
เช่นว่านี้ สังคมนัน้ ย่อมมีหลักนิตธิ รรมดำารงอยูอ่ ย่างแน่นแฟ้น และสังคมเช่นนี้
ย่อมเป็นรากฐานอันมั่นคงสำาหรับที่เราจะได้ต่อยอดการพัฒนาให้งอกงาม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราน่าจะเห็นตรงกันแล้วว่าความเชื่อมั่นร่วมกันของประชาชน
ว่ากฎหมายคือสิง่ ทีค่ วรปฏิบตั ติ ามนีเ้ ป็นเงือ่ นไขสำาคัญทีจ่ ะทำาให้หลักนิตธิ รรม
มีความเข้มแข็ง อีกทัง้ ยังเป็นเงือ่ นไขสำาคัญต่อการพัฒนาด้วย แต่ทศั นคติรว่ มกัน
เช่นว่านีไ้ ม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดได้โดยง่าย ในบางกรณีเราต้องทุม่ เทความพยายามอย่าง
ต่อเนือ่ งและใช้เวลาหลายชัว่ อายุคน กว่าทัศนคติเช่นว่านีจ้ ะลงหลักปักฐานได้
มั่นคง ถึงแม้จะยากเย็นแต่ก็อยู่ในวิสัยที่ทำาให้เป็นจริงขึ้นได้
สำาหรับเราท่านในทีน่ ี้ เราอาจมองเห็นตัวอย่างทีด่ ไี ด้จากอุทาหรณ์สกั เรือ่ งหนึง่
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการดำาเนินความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่ม
หนึ่งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคอันท้าทายมากมาย ให้สามารถสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเคารพกฎกติกาขึ้นได้อย่างมั่นคง
เรือ่ งราวทีข่ า้ พเจ้าจะขอกล่าวถึงนี้ บ่อยครัง้ มีผเู้ รียกขานว่าเป็นเรือ่ งราวของการ
พั ฒ นาทางเลื อ ก ซึ่ ง เป็ น ความพยายามร่ ว มกั น ของหลายฝ่ า ยเพื่ อ สนอง
พระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร สำาหรับข้าพเจ้าเรื่องราวนี้ยังเป็นอุทาหรณ์ที่ช่วยเตือนใจให้ระลึกว่า
หลักนิติธรรมช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่ยั่งยืนมีส่วนช่วย
จรรโลงหลักนิติธรรมให้มั่นคงได้อย่างไรอีกด้วย การพัฒนาทางเลือกเป็น
แนวทางที่เน้นการใช้การพัฒนานำาการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดที่ผิด
กฎหมาย แม้จะอยู่ในบริบทอันเฉพาะเจาะจง แต่โดยเนื้อแท้แล้วการพัฒนา
ทางเลือกเป็นตัวอย่างที่ดีที่ชี้ให้เห็นว่าความริเริ่มด้านการพัฒนาต่างๆ นั้น
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หลักนิติธรรมที่ท�าหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิผลจะ
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นใน
หลักประกันอย่างชัดเจน
ว่าการใช้อา� นาจบังคับของ
รัฐก็ดี การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ
ก็ดี รวมไปถึงการส่งเสริม
ให้เกิดการพั ฒนาทาง
เศรษฐกิจก็ดี จะเป็นไป
เพื่ อประโยชน์สุขของ
สมาชิกทุกคนในสังคม
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สำาหรับข้าพเจ้าผูม้ หี น้าทีผ่ ดุงไว้ซงึ่ กฎหมายในฐานะพนักงานอัยการนัน้ ข้าพเจ้า
ได้พบเรื่องราวและชีวิตของคนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่เป็นประจำา
แทบจะทุกวัน แต่ละคนก็มเี รือ่ งราวแตกต่างกันไปไม่ซาำ้ กัน แต่เรือ่ งราวเหล่านี้
ต่างก็ชว่ ยยืนยันข้อเท็จจริงประการหนึง่ ทีว่ า่ ความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมายนัน้
เป็นสิ่งสำาคัญ แต่สิ่งที่อาจสำาคัญยิ่งไปกว่านั้นคือทัศนคติและความตระหนักรู้
ของประชาชน กล่าวคือ คนทั่วไปในสังคมควรต้องมีความเห็นร่วมกันว่า
กฎหมายเป็นสิง่ อันพึงปฏิบตั ติ าม สังคมใดทีป่ ระชาชนมีความตระหนักร่วมกัน
เช่นว่านี้ สังคมนัน้ ย่อมมีหลักนิตธิ รรมดำารงอยูอ่ ย่างแน่นแฟ้น และสังคมเช่นนี้
ย่อมเป็นรากฐานอันมั่นคงสำาหรับที่เราจะได้ต่อยอดการพัฒนาให้งอกงาม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราน่าจะเห็นตรงกันแล้วว่าความเชื่อมั่นร่วมกันของประชาชน
ว่ากฎหมายคือสิง่ ทีค่ วรปฏิบตั ติ ามนีเ้ ป็นเงือ่ นไขสำาคัญทีจ่ ะทำาให้หลักนิตธิ รรม
มีความเข้มแข็ง อีกทัง้ ยังเป็นเงือ่ นไขสำาคัญต่อการพัฒนาด้วย แต่ทศั นคติรว่ มกัน
เช่นว่านีไ้ ม่ใช่สงิ่ ทีเ่ กิดได้โดยง่าย ในบางกรณีเราต้องทุม่ เทความพยายามอย่าง
ต่อเนือ่ งและใช้เวลาหลายชัว่ อายุคน กว่าทัศนคติเช่นว่านีจ้ ะลงหลักปักฐานได้
มั่นคง ถึงแม้จะยากเย็นแต่ก็อยู่ในวิสัยที่ทำาให้เป็นจริงขึ้นได้
สำาหรับเราท่านในทีน่ ี้ เราอาจมองเห็นตัวอย่างทีด่ ไี ด้จากอุทาหรณ์สกั เรือ่ งหนึง่
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการดำาเนินความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่ม
หนึ่งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคอันท้าทายมากมาย ให้สามารถสร้างวัฒนธรรม
แห่งการเคารพกฎกติกาขึ้นได้อย่างมั่นคง
เรือ่ งราวทีข่ า้ พเจ้าจะขอกล่าวถึงนี้ บ่อยครัง้ มีผเู้ รียกขานว่าเป็นเรือ่ งราวของการ
พั ฒ นาทางเลื อ ก ซึ่ ง เป็ น ความพยายามร่ ว มกั น ของหลายฝ่ า ยเพื่ อ สนอง
พระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร สำาหรับข้าพเจ้าเรื่องราวนี้ยังเป็นอุทาหรณ์ที่ช่วยเตือนใจให้ระลึกว่า
หลักนิติธรรมช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาที่ยั่งยืนมีส่วนช่วย
จรรโลงหลักนิติธรรมให้มั่นคงได้อย่างไรอีกด้วย การพัฒนาทางเลือกเป็น
แนวทางที่เน้นการใช้การพัฒนานำาการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดที่ผิด
กฎหมาย แม้จะอยู่ในบริบทอันเฉพาะเจาะจง แต่โดยเนื้อแท้แล้วการพัฒนา
ทางเลือกเป็นตัวอย่างที่ดีที่ชี้ให้เห็นว่าความริเริ่มด้านการพัฒนาต่างๆ นั้น

หลักนิติธรรมที่ท�าหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิผลจะ
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นใน
หลักประกันอย่างชัดเจน
ว่าการใช้อา� นาจบังคับของ
รัฐก็ดี การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ
ก็ดี รวมไปถึงการส่งเสริม
ให้เกิดการพั ฒนาทาง
เศรษฐกิจก็ดี จะเป็นไป
เพื่ อประโยชน์สุขของ
สมาชิกทุกคนในสังคม

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

51

จำาเป็นต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
คำานึงถึงความต้องการของประชาชน และการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ที่
ขาดแคลนโอกาส มีพลังที่จะค่อยๆ พลิกฟื้นให้ชุมชนกลับมาเข้มแข็งและช่วย
เสริมสร้างหลักนิติธรรมให้มั่นคง
ทีก่ ล่าวเช่นนีก้ เ็ พราะในบริบทเช่นว่านัน้ คำาถามสำาคัญคือการบังคับใช้กฎหมาย
เพียงลำาพังจะเป็นหลักประกันว่าจะสามารถอำานวยความยุติธรรมได้อย่าง
แท้จริงหรือไม่ เมื่อคำานึงว่าชีวิตของชาวเขาในหมู่บ้านอันห่างไกลเช่นนั้นยัง
ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ อยู่อีกมาก ซึ่งทำาให้จำาเป็นต้องไปพึ่งพาการ
ปลูกพืชผิดกฎหมายมาเป็นเวลาช้านาน
แน่นอนว่าคำาถามเช่นนี้ไม่อาจหาคำาตอบได้โดยง่าย แต่สิ่งสำาคัญก็คือความ
ตระหนักรู้ว่าการเรียกร้องให้คนที่ยังขาดแคลนแม้กระทั่งปัจจัยพื้นฐานในการ
ทำ า มาหาเลี้ ย งชี วิ ต ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎกติ ก าที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรโดย
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เคร่งครัดนั้น อาจจะไม่ได้เป็นหนทางแก้ไขปัญหาที่ดีนัก เราสามารถหยิบยก
ประเด็นว่าด้วยกฎหมายและความสงบเรียบร้อยมาพิจารณากันได้จริงๆ หรือ
ในเมื่อความจำาเป็นพื้นฐานในชีวิตของบุคคลในสภาวะเช่นนั้นยังไม่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือเลยแม้แต่น้อย โครงการในพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นั้นมีจุดเน้นที่ชัดเจนที่จะมุ่งช่วยเหลือให้ชาวเขา
เหล่านัน้ สามารถกลับมายืนบนลำาแข้งของตัวเองเพือ่ ประกอบสัมมาชีพทีช่ อบ
ได้อกี ครัง้ หนึง่ ด้วยเหตุนโี้ ครงการต่างๆ ทีไ่ ด้ทรงริเริม่ จึงมีสว่ นช่วยทำาให้เงือ่ นไข
อันเป็นรากฐานของหลักนิติธรรมสามารถหยั่งรากลงไปในสำานึกของคนใน
ชุมชนดังกล่าวได้
ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านเหล่านี้ในหลายโอกาส สิ่งที่
ข้าพเจ้าได้พบทำาให้ขา้ พเจ้าเชือ่ มัน่ ว่าการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ของคน
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นของจริง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นได้ช้า
และใช้เวลากว่าสีส่ บิ ปีนบั ตัง้ แต่คราวแรกทีร่ อยพระบาทได้ประทับลงบนผืนดิน
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เสริมสร้างหลักนิติธรรมให้มั่นคง
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ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านเหล่านี้ในหลายโอกาส สิ่งที่
ข้าพเจ้าได้พบทำาให้ขา้ พเจ้าเชือ่ มัน่ ว่าการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ของคน
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นของจริง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นได้ช้า
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ของหมู่บ้านเหล่านั้น แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าสำานึกร่วมในแบบที่ข้าพเจ้าได้
กล่าวถึงแล้วนั้นได้ฝังรากลึกลงในชุมชนเหล่านี้
เมือ่ ข้าพเจ้าได้พดู คุยกับผูห้ ลักผูใ้ หญ่และคนรุน่ ใหม่ในหมูบ่ า้ นชาวเขา ข้าพเจ้า
จึงได้ทราบว่าคนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพ
กฎกติกาขึ้นด้วยมือของพวกเขาเอง โดยไม่ต้องรอให้ทางการเข้ามาบังคับใช้
กฎหมายเสียด้วยซำ้า คนในหมู่บ้านค้นพบว่าขนบธรรมเนียมต่างๆ รวมไปถึง
บรรทัดฐานในรูปแบบอืน่ สามารถนำาไปใช้กาำ กับพฤติกรรมของผูค้ นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีหลักประกันว่าคนจะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้าพเจ้าหวังว่าตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมที่ได้ยกมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนี้ จะ
ช่วยให้ทา่ นเห็นคล้อยตามข้าพเจ้าว่าประเด็นเรือ่ งหลักนิตธิ รรมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนนั้น เป็นสิ่งที่เราสามารถหยิบยกมาพิจารณาดำาเนินการได้ในทุกระดับ
และควรอย่างยิ่งที่เราจะดำาเนินการเช่นนั้น ในฐานะทูตสันถวไมตรี ข้าพเจ้ามี
ความยินดีทจี่ ะทำางานร่วมกับสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ เพือ่ ช่วยกันปลูกฝังความตระหนักรูเ้ ช่นว่านีใ้ ห้เกิดขึน้ และยินดี
ที่จะสนับสนุนความพยายามของสหประชาชาติในอันที่จะส่งเสริมให้หลัก
นิติธรรมมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ได้ดำาเนินไปด้วยดีอยู่แล้วในหลายสาขา
เพราะแต่ละประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสร้างประชาคมอาเซียนให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดี ด้วยเหตุนี้
ข้าพเจ้าจึงเชือ่ มัน่ ว่ายังมีชอ่ งทางและโอกาสอีกมากทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ
จะได้รว่ มมือกันอย่างใกล้ชดิ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเป็นประโยชน์รว่ มกัน
ทั้งภายใต้กรอบของอาเซียนและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง
เพื่อให้พอมองเห็นแนวทางที่เราจะดำาเนินการร่วมกันในอนาคตข้างหน้า
ข้าพเจ้าจะขอสรุปประเด็นสำาคัญที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันจากตัวอย่างเรื่องการ
พัฒนาทางเลือกที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงแล้ว สักสองสามประเด็นดังนี้
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หลักนิตธิ รรมมีความส�าคัญ
ไม่เพี ยงเฉพาะส�าหรับ
นักกฎหมาย อีกทัง
้ ไม่ควร
จ�ากัดอยู่เพี ยงแค่แวดวง
ตุลาการหรือกระบวนการ
ยุติธรรมเท่านั้น เราได้
เห็นแล้วว่าหลักนิติธรรม
เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่ง
ในชีวิตของคน
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ของหมู่บ้านเหล่านั้น แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าสำานึกร่วมในแบบที่ข้าพเจ้าได้
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จึงได้ทราบว่าคนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพ
กฎกติกาขึ้นด้วยมือของพวกเขาเอง โดยไม่ต้องรอให้ทางการเข้ามาบังคับใช้
กฎหมายเสียด้วยซำ้า คนในหมู่บ้านค้นพบว่าขนบธรรมเนียมต่างๆ รวมไปถึง
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ข้าพเจ้าหวังว่าตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมที่ได้ยกมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนี้ จะ
ช่วยให้ทา่ นเห็นคล้อยตามข้าพเจ้าว่าประเด็นเรือ่ งหลักนิตธิ รรมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนนั้น เป็นสิ่งที่เราสามารถหยิบยกมาพิจารณาดำาเนินการได้ในทุกระดับ
และควรอย่างยิ่งที่เราจะดำาเนินการเช่นนั้น ในฐานะทูตสันถวไมตรี ข้าพเจ้ามี
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ที่จะสนับสนุนความพยายามของสหประชาชาติในอันที่จะส่งเสริมให้หลัก
นิติธรรมมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ได้ดำาเนินไปด้วยดีอยู่แล้วในหลายสาขา
เพราะแต่ละประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสร้างประชาคมอาเซียนให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดี ด้วยเหตุนี้
ข้าพเจ้าจึงเชือ่ มัน่ ว่ายังมีชอ่ งทางและโอกาสอีกมากทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ
จะได้รว่ มมือกันอย่างใกล้ชดิ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเป็นประโยชน์รว่ มกัน
ทั้งภายใต้กรอบของอาเซียนและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง
เพื่อให้พอมองเห็นแนวทางที่เราจะดำาเนินการร่วมกันในอนาคตข้างหน้า
ข้าพเจ้าจะขอสรุปประเด็นสำาคัญที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันจากตัวอย่างเรื่องการ
พัฒนาทางเลือกที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงแล้ว สักสองสามประเด็นดังนี้

หลักนิตธิ รรมมีความส�าคัญ
ไม่เพี ยงเฉพาะส�าหรับ
นักกฎหมาย อีกทัง
้ ไม่ควร
จ�ากัดอยู่เพี ยงแค่แวดวง
ตุลาการหรือกระบวนการ
ยุติธรรมเท่านั้น เราได้
เห็นแล้วว่าหลักนิติธรรม
เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่ง
ในชีวิตของคน

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

55

แง่คิดประการแรกคือ หลักนิติธรรมมีความสำาคัญไม่เพียงเฉพาะสำาหรับนัก
กฎหมาย อีกทั้งไม่ควรจำากัดอยู่เพียงแค่แวดวงตุลาการหรือกระบวนการ
ยุตธิ รรมเท่านัน้ เราได้เห็นแล้วว่าหลักนิตธิ รรมเป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึง่ ในชีวติ
ของคน หลั ก นิ ติ ธ รรมสามารถสั ม ผั ส ได้ แ ม้ ก ระทั่ ง ในกลุ ่ ม คนที่ อ ยู ่ ใ นถิ่ น
ทุรกันดารห่างไกล ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ในสถานะใดในแง่การเข้าถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงบริการสาธารณะหรืออัตลักษณ์ในทางกฎหมาย ความ
เชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจจะมีความละเอียด
อ่อน ซับซ้อน และสัมพันธ์กันได้หลายแง่มุม แต่ด้วยเหตุผลข้อนี้เองที่เราควร
ต้องพยายามศึกษาเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์อันซับซ้อนเช่นว่านั้น
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดียิ่งที่ในวันนี้เราจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย
ท่านเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก
หลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในกรอบระหว่างประเทศ การ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงการพัฒนาชุมชน ข้าพเจ้าหวังว่าการอภิปราย
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในลักษณะสหสาขาเช่นนีจ้ ะดำาเนินต่อไป พร้อมๆ
กับที่เราท่านทั้งหลายช่วยกันสร้างองค์ความรู้ในสาขานี้ให้งอกงามเพิ่มพูน
ยิ่งขึ้นโดยอาศัยมุมมองที่หลากหลายเช่นนี้ต่อไป
ในกรอบว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ ยังคงมีประเด็นอัน
คาบเกี่ยวหลายสาขาอีกมากมายให้เราได้ปรึกษาหารือกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะการคอร์รัปชัน หรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อรับมือ
กับอาชญากรรมข้ามชาติ การอภิปรายในวงกว้างเช่นนี้ ทั้งในประเทศไทยเอง
และในภู มิ ภ าค จะช่ ว ยให้ เราสามารถกำาหนดกลยุท ธ์ที่เ หมาะสมในการ
รับมือกับความท้าทายต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แง่คิดประการที่สองคือ ด้วยเหตุที่หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมี
ธรรมชาติเหมือนกันประการหนึ่งคือความเป็นสหวิทยาการ ในการทำางานเรา
จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงขอแสดง
ความยินดีกับเครือข่ายผู้นำารุ่นใหม่จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมผู้บริหารเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมและการ
พัฒนา ซึ่งจัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เครือข่ายเช่นนี้จะ
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ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น และจะช่วยให้เราแปลง
ความคิดไปสู่การปฏิบัติได้จริง ข้าพเจ้าหวังว่าในอนาคตเราจะได้เห็นผู้แทน
จากหลากหลายวงการมารวมกลุ่มกันมากขึ้นเพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือ
เช่นนี้ขยายวงออกไปในอนาคต
ประการสุดท้ายคือ ในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่ง ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีแบบแผน
ตายตัวว่าเราควรต้องทำาอะไรกันบ้างในการส่งเสริมหลักนิติธรรมเพื่อการ
พัฒนาทีย่ ง่ั ยืน จุดเน้นของเราก็ดี แนวทางการทำางานก็ดี ย่อมต้องสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์อนั มีลกั ษณะเฉพาะในแวดวงทีเ่ ราทำางาน
อยู่ ความสนใจในกรอบงานที่แตกต่างกันย่อมนำาไปสู่มุมมองที่แตกต่างกันได้
มุมมองของข้าพเจ้าอาจจะเน้นกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา แต่ผอู้ น่ื อาจมี
ความสนใจและความถนัดที่จะทำางานในสาขาอื่นๆ เช่น การสาธารณสุข การ
จ้างงาน การปราบปรามคอร์รัปชัน การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการขจัด
ความยากจนก็ได้
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แง่คิดประการแรกคือ หลักนิติธรรมมีความสำาคัญไม่เพียงเฉพาะสำาหรับนัก
กฎหมาย อีกทั้งไม่ควรจำากัดอยู่เพียงแค่แวดวงตุลาการหรือกระบวนการ
ยุตธิ รรมเท่านัน้ เราได้เห็นแล้วว่าหลักนิตธิ รรมเป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึง่ ในชีวติ
ของคน หลั ก นิ ติ ธ รรมสามารถสั ม ผั ส ได้ แ ม้ ก ระทั่ ง ในกลุ ่ ม คนที่ อ ยู ่ ใ นถิ่ น
ทุรกันดารห่างไกล ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ในสถานะใดในแง่การเข้าถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงบริการสาธารณะหรืออัตลักษณ์ในทางกฎหมาย ความ
เชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจจะมีความละเอียด
อ่อน ซับซ้อน และสัมพันธ์กันได้หลายแง่มุม แต่ด้วยเหตุผลข้อนี้เองที่เราควร
ต้องพยายามศึกษาเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์อันซับซ้อนเช่นว่านั้น
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดียิ่งที่ในวันนี้เราจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลาย
ท่านเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก
หลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในกรอบระหว่างประเทศ การ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงการพัฒนาชุมชน ข้าพเจ้าหวังว่าการอภิปราย
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในลักษณะสหสาขาเช่นนีจ้ ะดำาเนินต่อไป พร้อมๆ
กับที่เราท่านทั้งหลายช่วยกันสร้างองค์ความรู้ในสาขานี้ให้งอกงามเพิ่มพูน
ยิ่งขึ้นโดยอาศัยมุมมองที่หลากหลายเช่นนี้ต่อไป
ในกรอบว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ ยังคงมีประเด็นอัน
คาบเกี่ยวหลายสาขาอีกมากมายให้เราได้ปรึกษาหารือกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะการคอร์รัปชัน หรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อรับมือ
กับอาชญากรรมข้ามชาติ การอภิปรายในวงกว้างเช่นนี้ ทั้งในประเทศไทยเอง
และในภู มิ ภ าค จะช่ ว ยให้ เราสามารถกำาหนดกลยุท ธ์ที่เ หมาะสมในการ
รับมือกับความท้าทายต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แง่คิดประการที่สองคือ ด้วยเหตุที่หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมี
ธรรมชาติเหมือนกันประการหนึ่งคือความเป็นสหวิทยาการ ในการทำางานเรา
จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงขอแสดง
ความยินดีกับเครือข่ายผู้นำารุ่นใหม่จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมผู้บริหารเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมและการ
พัฒนา ซึ่งจัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เครือข่ายเช่นนี้จะ
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ตายตัวว่าเราควรต้องทำาอะไรกันบ้างในการส่งเสริมหลักนิติธรรมเพื่อการ
พัฒนาทีย่ ง่ั ยืน จุดเน้นของเราก็ดี แนวทางการทำางานก็ดี ย่อมต้องสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์อนั มีลกั ษณะเฉพาะในแวดวงทีเ่ ราทำางาน
อยู่ ความสนใจในกรอบงานที่แตกต่างกันย่อมนำาไปสู่มุมมองที่แตกต่างกันได้
มุมมองของข้าพเจ้าอาจจะเน้นกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา แต่ผอู้ น่ื อาจมี
ความสนใจและความถนัดที่จะทำางานในสาขาอื่นๆ เช่น การสาธารณสุข การ
จ้างงาน การปราบปรามคอร์รัปชัน การสงวนรักษาสิ่งแวดล้อม หรือการขจัด
ความยากจนก็ได้
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มี
แบบแผนตายตัวว่าเราควร
ต้องท�าอะไรกันบ้างในการ
ส่งเสริมหลักนิตธ
ิ รรมเพื่อ
การพัฒนาทีย
่ ง
่ั ยืน จุดเน้น
ของเราก็ดี แนวทางการ
ท�างานก็ดี ย่อมต้อง
สัมพั นธ์และสอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์อัน
มีลักษณะเฉพาะในแวดวง
ทีเ่ ราท�างานอยู่ ความสนใจ
ในกรอบงานทีแ
่ ตกต่างกัน
ย่อมน�าไปสู่มุมมองที่
แตกต่างกันได้

เราอาจมีมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะมีคุณค่า
ร่วมกันได้ เราทุกคนทราบดีว่าหลักนิติธรรมเป็นเรื่องการเคารพกฎกติกา เป็น
เรือ่ งของความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน การไม่เลือกปฏิบตั ิ การไม่ใช้ความ
รุนแรง และการเคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าเราจะทำาอะไรก็ตาม หากเราทำา
ไปเพือ่ จรรโลงคุณค่าเหล่านีแ้ ล้ว ในฐานะบุคคลธรรมดาคนหนึง่ ก็เท่ากับว่าเรา
ได้มีส่วนในการช่วยเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วในทางหนึ่งเหมือนกัน
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มี
แบบแผนตายตัวว่าเราควร
ต้องท�าอะไรกันบ้างในการ
ส่งเสริมหลักนิตธ
ิ รรมเพื่อ
การพัฒนาทีย
่ ง
่ั ยืน จุดเน้น
ของเราก็ดี แนวทางการ
ท�างานก็ดี ย่อมต้อง
สัมพั นธ์และสอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์อัน
มีลักษณะเฉพาะในแวดวง
ทีเ่ ราท�างานอยู่ ความสนใจ
ในกรอบงานทีแ
่ ตกต่างกัน
ย่อมน�าไปสู่มุมมองที่
แตกต่างกันได้

เราอาจมีมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะมีคุณค่า
ร่วมกันได้ เราทุกคนทราบดีว่าหลักนิติธรรมเป็นเรื่องการเคารพกฎกติกา เป็น
เรือ่ งของความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน การไม่เลือกปฏิบตั ิ การไม่ใช้ความ
รุนแรง และการเคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าเราจะทำาอะไรก็ตาม หากเราทำา
ไปเพือ่ จรรโลงคุณค่าเหล่านีแ้ ล้ว ในฐานะบุคคลธรรมดาคนหนึง่ ก็เท่ากับว่าเรา
ได้มีส่วนในการช่วยเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วในทางหนึ่งเหมือนกัน
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มี

ไทยบนความ “ไม่เท่าเทียม”
ใน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสภาเศรษฐกิจโลก ซึ่งจัด
ขึ้ น ที่ เ มื อ งดาวอส ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ได้
หยิบยกประเด็นนี้ข้ึนมาหารือ จากรายงานของ
Oxfam พ.ศ. 2559 ทีร่ ะบุตวั เลขทีน่ า่ ตกใจอย่างยิง่
เกี่ยวกับการถือครองทรัพย์สินที่มหาเศรษฐีโลก 8
คน ถือครองทรัพย์สนิ เท่ากับคนจนทีส่ ดุ 3,600 ล้าน
คน หรือเท่ากับจำานวนประชากรกว่าครึ่งโลก ที่
สำาคัญกว่านั้น พวกเขาสามารถเพิ่มความมั่งคั่งได้
อย่างรวดเร็วในการก้าวเป็นมหาเศรษฐีในระดับ
ล้านล้านเหรียญสหรัฐเพียงแค่ในช่วง 25 ปีทผี่ า่ นมา

หลายความหมายที่ ถู ก ผู ก ติ ด อยู ่ กั บ คำ า ว่ า
“หลักนิติธรรม” ไม่ว่าจะเป็น “สิทธิ” “ความ
เป็นธรรม” “ความเท่าเทียม” กระนั้น คำาคำานี้ก็ยัง
ไม่มคี วามจริงเพียงหนึง่ เดียว แต่กพ็ อมีความหมาย
ที่เห็นร่วม ซึ่งเป็นความหมายอย่างกว้างที่สุด ที่ว่า
“หลักนิตธิ รรม” คือ “ความเป็นธรรมตามกฎหมาย”
ทีจ่ ะบังคับใช้ให้ทกุ คนอยูภ่ ายใต้กฎหมายอย่าง
เสมอภาคกัน โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ ต ้ อ งปกป้ อ งคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ
ทว่า การที่จะมีกฎหมายที่ดีที่จะจัดสรรประโยชน์
ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และสามารถบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ได้อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติได้นั้นเป็น
เรื่องยากยิ่ง ในสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมที่
โลกกำาลังเผชิญหน้า โดยเฉพาะประเด็น “ความ
เหลื่อมลำ้า” ระหว่างคนจนและคนรวย

สำาหรับประเทศไทย เรื่องนี้ถือเป็นความท้าทาย
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลก ไทยถือ
เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ามากที่สุดใน
โลกเป็นล�าดับที่ 3 รองจากรัสเซียและอินเดีย
และมีคนเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่เป็นเจ้าของ
ความมัง่ คัง่ ของคนทัง้ ประเทศรวมกัน ในเวลาที่
ผ่านมาเพียงไม่ก่ีปี มีมหาเศรษฐีระดับพันล้านใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 5 คนใน พ.ศ. 2551 เป็น

3 ล�าดับประเทศที่
มีความเหลื่อมล�้า
มากที่สุดในโลก

ล�าดับ
ที่

2

ล�าดับ
ที่

1
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28 คนใน พ.ศ. 2558 โฉนดที่ดินของทั้งประเทศอยู่
ในมือประชากรเพียงร้อยละ 10 ขณะที่ประชากร 3
ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใดๆ
ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ค�าถามคือเรา
จะท�าอย่างไรให้กฎหมายเป็นเครือ่ งมือในการ
แก้ปัญหาและเราจะท�าอย่างไรที่มากกว่านั้น
เพื่อให้เกิดสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมได้
อย่างแท้จริง
ทางออกเริม
่ ต้นที่ “หลักนิติธรรม”
กรอบแนวทางในเรื่องนิติธรรมกับการพัฒนาจึง
เป็นกรอบแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว แม้ว่า
ในระดับโลกในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมาแนวคิดนีย้ งั เป็น
เรื่องที่ใหม่มาก

ล�าดับ
ที่

อินเดีย

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว
ค�าถามคือเราจะท�าอย่างไรให้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและ
เราจะท�าอย่างไรที่มากกว่านั้นเพื่ อให้
เกิดสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
ได้อย่างแท้จริง

3

ไทย

โดยหากย้อนดูก่อนหน้าที่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติจะประกาศใช้ใน
พ.ศ. 2558 ประเด็นหลักนิติธรรมและการพัฒนา
แทบจะไม่ ไ ด้ รั บ การพู ด ถึ ง มากนั ก กระทั่ ง เมื่ อ
ประเทศไทยนำาโดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ได้นำาเสนอข้อมติเกี่ยวกับประเด็นนี้

หลายครั้งต่อที่ประชุมสหประชาชาติ จนในที่สุด
“หลักนิติธรรม” ได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งใน
เป้าหมายที่ 16 จาก 17 เป้าหมายของเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น แห่ ง องค์ ก ารสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals : SDGs) จาก
การขับเคลือ่ นหลักนิตธิ รรมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
โดยประเทศไทยและประเทศภาคีสมาชิก ภายใต้
การผลักดันของ สถาบันเพื่อความยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (Thailand Institute of Justice : TIJ)
ปัจจุบันประเด็นหลักนิติธรรมนี้กำาลังขยายความ
สำาคัญออกไปในระดับสากล โดยล่าสุดในงาน
ประชุมสำาคัญด้านอาชญากรรมระดับโลก “Crime
Congress 2020” ที่กำาลังจะจัดขึ้น ได้บรรจุเรื่องนี้
เป็นวาระสำาคัญในการประชุม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ
ไทย (TIJ) กล่าวว่า “เราเป็นผู้น�าด้านนี้ในระดับ
ภูมิภาค อาจจะหมายถึงในโลกด้วยที่พยายาม
เชื่อมโยงเป้าหมายที่ 16 ของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนแห่งองค์การสหประชาชาติกับ
เรื่องการพัฒนาที่ย่ังยืน ส�าหรับเราเรามองว่า
เรื่องหลักนิติธรรม (rule of law) เป็นเรื่องที่
ทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งมาคุ ย กั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด
สามารถเอากฎหมายไปเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา และนักพัฒนาในสาขาต่างๆ ก็ต้อง
เข้าใจว่า หลักนิติธรรมเป็นส่วนส�าคัญและน�า
มาใช้ประโยชน์กับการขับเคลื่อน”
ภารกิจของ TIJ ในปัจจุบัน นอกจากจะสนับสนุน
องค์การสหประชาชาติ TIJ ยังสนับสนุนการยก
ระดั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมร่ ว มกั บ กระทรวง
ยุติธรรมในระดับประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อน
ในมิติอื่นๆ ให้การ “ปฏิรูป” เกิดขึ้นได้จริงในการ
เชื่อมโยงเป้าหมายที่ 16 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

มี

ไทยบนความ “ไม่เท่าเทียม”
ใน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสภาเศรษฐกิจโลก ซึ่งจัด
ขึ้ น ที่ เ มื อ งดาวอส ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ได้
หยิบยกประเด็นนี้ข้ึนมาหารือ จากรายงานของ
Oxfam พ.ศ. 2559 ทีร่ ะบุตวั เลขทีน่ า่ ตกใจอย่างยิง่
เกี่ยวกับการถือครองทรัพย์สินที่มหาเศรษฐีโลก 8
คน ถือครองทรัพย์สนิ เท่ากับคนจนทีส่ ดุ 3,600 ล้าน
คน หรือเท่ากับจำานวนประชากรกว่าครึ่งโลก ที่
สำาคัญกว่านั้น พวกเขาสามารถเพิ่มความมั่งคั่งได้
อย่างรวดเร็วในการก้าวเป็นมหาเศรษฐีในระดับ
ล้านล้านเหรียญสหรัฐเพียงแค่ในช่วง 25 ปีทผี่ า่ นมา

หลายความหมายที่ ถู ก ผู ก ติ ด อยู ่ กั บ คำ า ว่ า
“หลักนิติธรรม” ไม่ว่าจะเป็น “สิทธิ” “ความ
เป็นธรรม” “ความเท่าเทียม” กระนั้น คำาคำานี้ก็ยัง
ไม่มคี วามจริงเพียงหนึง่ เดียว แต่กพ็ อมีความหมาย
ที่เห็นร่วม ซึ่งเป็นความหมายอย่างกว้างที่สุด ที่ว่า
“หลักนิตธิ รรม” คือ “ความเป็นธรรมตามกฎหมาย”
ทีจ่ ะบังคับใช้ให้ทกุ คนอยูภ่ ายใต้กฎหมายอย่าง
เสมอภาคกัน โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ ต ้ อ งปกป้ อ งคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ
ทว่า การที่จะมีกฎหมายที่ดีที่จะจัดสรรประโยชน์
ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และสามารถบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ได้อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติได้นั้นเป็น
เรื่องยากยิ่ง ในสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมที่
โลกกำาลังเผชิญหน้า โดยเฉพาะประเด็น “ความ
เหลื่อมลำ้า” ระหว่างคนจนและคนรวย

สำาหรับประเทศไทย เรื่องนี้ถือเป็นความท้าทาย
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลก ไทยถือ
เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ามากที่สุดใน
โลกเป็นล�าดับที่ 3 รองจากรัสเซียและอินเดีย
และมีคนเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่เป็นเจ้าของ
ความมัง่ คัง่ ของคนทัง้ ประเทศรวมกัน ในเวลาที่
ผ่านมาเพียงไม่ก่ีปี มีมหาเศรษฐีระดับพันล้านใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 5 คนใน พ.ศ. 2551 เป็น
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28 คนใน พ.ศ. 2558 โฉนดที่ดินของทั้งประเทศอยู่
ในมือประชากรเพียงร้อยละ 10 ขณะที่ประชากร 3
ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใดๆ
ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ค�าถามคือเรา
จะท�าอย่างไรให้กฎหมายเป็นเครือ่ งมือในการ
แก้ปัญหาและเราจะท�าอย่างไรที่มากกว่านั้น
เพื่อให้เกิดสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมได้
อย่างแท้จริง
ทางออกเริม
่ ต้นที่ “หลักนิติธรรม”
กรอบแนวทางในเรื่องนิติธรรมกับการพัฒนาจึง
เป็นกรอบแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว แม้ว่า
ในระดับโลกในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมาแนวคิดนีย้ งั เป็น
เรื่องที่ใหม่มาก

ล�าดับ
ที่

อินเดีย

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว
ค�าถามคือเราจะท�าอย่างไรให้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและ
เราจะท�าอย่างไรที่มากกว่านั้นเพื่ อให้
เกิดสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
ได้อย่างแท้จริง

3

ไทย

โดยหากย้อนดูก่อนหน้าที่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติจะประกาศใช้ใน
พ.ศ. 2558 ประเด็นหลักนิติธรรมและการพัฒนา
แทบจะไม่ ไ ด้ รั บ การพู ด ถึ ง มากนั ก กระทั่ ง เมื่ อ
ประเทศไทยนำาโดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ได้นำาเสนอข้อมติเกี่ยวกับประเด็นนี้

หลายครั้งต่อที่ประชุมสหประชาชาติ จนในที่สุด
“หลักนิติธรรม” ได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งใน
เป้าหมายที่ 16 จาก 17 เป้าหมายของเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น แห่ ง องค์ ก ารสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals : SDGs) จาก
การขับเคลือ่ นหลักนิตธิ รรมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
โดยประเทศไทยและประเทศภาคีสมาชิก ภายใต้
การผลักดันของ สถาบันเพื่อความยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (Thailand Institute of Justice : TIJ)
ปัจจุบันประเด็นหลักนิติธรรมนี้กำาลังขยายความ
สำาคัญออกไปในระดับสากล โดยล่าสุดในงาน
ประชุมสำาคัญด้านอาชญากรรมระดับโลก “Crime
Congress 2020” ที่กำาลังจะจัดขึ้น ได้บรรจุเรื่องนี้
เป็นวาระสำาคัญในการประชุม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ
ไทย (TIJ) กล่าวว่า “เราเป็นผู้น�าด้านนี้ในระดับ
ภูมิภาค อาจจะหมายถึงในโลกด้วยที่พยายาม
เชื่อมโยงเป้าหมายที่ 16 ของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืนแห่งองค์การสหประชาชาติกับ
เรื่องการพัฒนาที่ย่ังยืน ส�าหรับเราเรามองว่า
เรื่องหลักนิติธรรม (rule of law) เป็นเรื่องที่
ทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งมาคุ ย กั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด
สามารถเอากฎหมายไปเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา และนักพัฒนาในสาขาต่างๆ ก็ต้อง
เข้าใจว่า หลักนิติธรรมเป็นส่วนส�าคัญและน�า
มาใช้ประโยชน์กับการขับเคลื่อน”
ภารกิจของ TIJ ในปัจจุบัน นอกจากจะสนับสนุน
องค์การสหประชาชาติ TIJ ยังสนับสนุนการยก
ระดั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมร่ ว มกั บ กระทรวง
ยุติธรรมในระดับประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อน
ในมิติอื่นๆ ให้การ “ปฏิรูป” เกิดขึ้นได้จริงในการ
เชื่อมโยงเป้าหมายที่ 16 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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เป้าหมายที่ 16: จากแนวคิดสู่ การ
ปฏิบัติ
จากการทำางานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (TIJ) ผ่าน เวทีสาธารณะ TIJ Public
Forum on the Rule of Law and Sustainable
Development ที่จัดขึ้นโดยตลอดปี 2560 มีข้อ
ค้นพบของความเชื่อมโยงระหว่าง “หลักนิติธรรม”
และ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หลายประการ เช่น

• การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการ
ลดความเหลือ่ มล�า้ ต้องใช้หลักนิตธิ รรมมา
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ภายใต้หลักการ
กฎหมายเป็นใหญ่ คือใช้หลักการเดียวกัน กฎหมาย
เดียวกันกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำานาจหรือ
คนสามัญ
• กฎหมายต้ อ งเป็ น ธรรม เพื่ อ เป็ น หลั ก ใน
การนำามาใช้ ด้วยกระบวนการและระบบในการ
ออกกฎหมายทีเ่ ป็นธรรม และเมือ่ ใดทีก่ ฎหมาย
ล้าสมัยก็ต้องปรับปรุง
• ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายทีอ่ า� นวยความ
ยุติธรรม อย่างในเรื่องหนึ่งๆ ที่มีกฎหมาย
หลายฉบับ ซึ่งบังคับใช้โดยหลายหน่วยงาน ที่
มองเห็นประเด็นที่แตกต่างกันไปจนขัดแย้ง
กันเอง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการอำานวยความ
ยุตธิ รรมต่อผูอ้ ยูภ่ ายใต้กฎหมาย ผูใ้ ช้กฎหมาย
จึงจำาเป็นต้องมองประเด็นหลักนิตธิ รรมให้เป็น
องค์รวม สร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้คนเข้าถึงกฎหมายอย่างเสมอภาค
• ประเทศไทยมีตัวอย่างที่ดีจากการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีไ่ ด้ทรงนำา
หลักนิตธิ รรมมาเป็นพืน้ ฐานในการครองแผ่นดิน
ตัวอย่างเช่น การนำาหลักนิตธิ รรมมาแก้ปญ
ั หา
เมื่อราว พ.ศ. 2508-2509 เมื่อไปพบชาวเขา
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ปลูกฝิ่น โดยนอกจากไม่เอาโทษแล้ว ยังได้
พระราชทานอาชีพใหม่แทน โดยมีการตัง้ โครงการ
หลวงเพื่ อ เป็ น รายได้ ใ หม่ ที่ ไ ม่ ผิ ด กฎหมาย
สำาหรับชาวเขา
• ต้องสร้างหลักนิตธิ รรมอย่างบูรณาการ การ
ผลักดันความเป็นธรรม ไม่เพียงจำากัดอยูใ่ นการ
ทำ า งานของภาครั ฐ หรื อ นั ก กฎหมายเท่ า นั้ น
แต่การจะสร้างหลักนิตธิ รรมจะต้องบูรณาการ
อย่างมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เช่น การ
สร้ า งวั ฒ นธรรมเคารพกฎหมายให้ เ กิ ด กั บ
ประชาชน ตลอดจนการพัฒนากฎหมายอย่าง
มีส่วนร่วม
ดังนั้น ในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมของสถาบัน
เพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบการ
พัฒนาขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 16
ที่ ว ่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม สั ง คมที่ ส งบสุ ข และ
ครอบคลุมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ คน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ทุกระดับนั้น จึงทำางานบนฐาน
ของการศึก ษาวิจัย และพัฒ นาเป็น หลัก และให้
ความสำ า คั ญ กั บ การมองไปข้ า งหน้ า ในความ
พยายามที่จะเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและ
ประเด็ น ที่ ก ว้ า งขึ้ น เช่ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ธรรมาภิบาล เป็นต้น
นอกจากนี้ TIJ ยังเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมจาก
สาธารณะและสถาบันในระบบยุตธิ รรม และเผยแพร่
แนวคิดนี้กับกลุ่มผู้นำาทางความคิด นักวิชาการ
และเยาวชน
เพราะเชื่ อ ว่ า การมองเห็ น ความหมายของ
เรือ่ งนีร้ ว่ มกันจะท�าให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการ
ปฏิรปู ระบบยุตธิ รรม และยังเป็นรากฐานทีส่ า� คัญ
และการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในการสร้าง

วัฒนธรรมเคารพกฎหมาย ซึง่ เป็นการขับเคลือ่ น
เพื่อให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติในที่สุด
กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ แ ละการพั ฒนา
อย่าง “มีส่วนร่วม”
จากประสบการณ์ทผี่ า่ นมาของประเทศไทยในการ
“ปฏิรปู ” ระบบยุตธิ รรม มีปญ
ั หาทีส่ าำ คัญ 2 ประการ
ประการแรก ความคุ้นเคยในการปฏิรูประบบการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยหน่วยงานราชการ ประการ
ที่สอง การปฏิรูปยังคงเป็นแบบแยกส่วน โดยขาด
ความคิดเชิงบูรณาการ และจากการปฏิรูปหน่วย
งานราชการโดยหน่วยงานนั้นๆ เอง เช่น การปฏิรปู
ตำารวจโดยตำารวจ การปฏิรูปอัยการโดยอัยการ
หรือแม้แต่การปฏิรูปศาลโดยศาล ซึ่งหลายต่อ
หลายครั้งทำาให้การปฏิรูปไม่สำาเร็จ การขาดพลัง
ของการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ จึงเป็นสิ่งที่
ต้อง “ปลดล็อก”

ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ของนิตธิ รรมกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม ในปี 2560 TIJ จึงได้รเิ ริม่ หลักสูตรอบรม
ส�าหรับผูบ้ ริหารด้านหลักนิตธิ รรมและการพัฒนา

(TIJ Executive Program on the Rule of Law
and Development : RoLD) หรือเป็นที่รู้จักกันใน
ชื่อ “RoLD Program” หลักสูตรอบรมผู้บริหาร
ระดับสูงเกีย่ วกับหลักนิตธิ รรม เพราะเชือ่ ว่า ความรู้
เรื่องหลักนิติธรรมจะช่วยเปลี่ยนแนวคิด “การมี
ส่วนร่วม” ให้เกิดขึน้ จริงในทางปฏิบตั ิ ทัง้ ในมิตขิ อง
การสร้างเครือข่ายนิตธิ รรมเพือ่ การพัฒนาในอนาคต
และในมิตขิ องการสร้างตัวแบบการพัฒนากฎหมาย
บนหลักการ “มีส่วนร่วม” และมากกว่าการอบรม
ทางทฤษฎี ผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้เข้าร่วมจะทำากรณี
ศึกษาอย่างเจาะลึก ลงพืน้ ที่ เพือ่ ให้เข้าใจสภาพปัญหา
สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใต้หลัก
นิติธรรม โดยเรียกกิจกรรมนี้ว่า “RoLD in Action”

“RoLD in
Action”

เป้าหมายที่ 16 ที่ว่าด้วยการส่งเสริม
สังคมที่สงบสุขและครอบคลุมทีเ่ อือ
้
ต่อการพัฒนาทีย
่ ง
ั่ ยืน ให้ทก
ุ คนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม และสร้าง
สถาบันทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ทุกระดับ

ตัวอย่างเช่น การจัดเวทีเพื่อพยายามหาคำาตอบ
เกี่ยวกับกรณีศึกษาของ “การรับมือกับเทคโนโลยี
ก้าวกระโดด (Disruptive Technology)” ซึ่งเป็น
รูปแบบของการสร้างกลไกใหม่ในการพัฒนากฎหมาย
โดยจากเดิ ม มี นั ก กฎหมายเพี ย งฝ่ า ยเดี ย วเป็ น
ผู้พัฒนากฎหมายในแพลตฟอร์มใหม่ มีการนำา
ผู้เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขา ทั้งผู้พิพากษา
อัยการ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี มาพูดคุยกันถึง
ทางออกทีว่ งการกฎหมายจะต้องมีความเป็นธรรม
ในการคุ้มครองอย่างเหมาะสม
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

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

• การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการ
ลดความเหลือ่ มล�า้ ต้องใช้หลักนิตธิ รรมมา
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ภายใต้หลักการ
กฎหมายเป็นใหญ่ คือใช้หลักการเดียวกัน กฎหมาย
เดียวกันกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำานาจหรือ
คนสามัญ
• กฎหมายต้ อ งเป็ น ธรรม เพื่ อ เป็ น หลั ก ใน
การนำามาใช้ ด้วยกระบวนการและระบบในการ
ออกกฎหมายทีเ่ ป็นธรรม และเมือ่ ใดทีก่ ฎหมาย
ล้าสมัยก็ต้องปรับปรุง
• ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายทีอ่ า� นวยความ
ยุติธรรม อย่างในเรื่องหนึ่งๆ ที่มีกฎหมาย
หลายฉบับ ซึ่งบังคับใช้โดยหลายหน่วยงาน ที่
มองเห็นประเด็นที่แตกต่างกันไปจนขัดแย้ง
กันเอง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการอำานวยความ
ยุตธิ รรมต่อผูอ้ ยูภ่ ายใต้กฎหมาย ผูใ้ ช้กฎหมาย
จึงจำาเป็นต้องมองประเด็นหลักนิตธิ รรมให้เป็น
องค์รวม สร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้คนเข้าถึงกฎหมายอย่างเสมอภาค
• ประเทศไทยมีตัวอย่างที่ดีจากการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีไ่ ด้ทรงนำา
หลักนิตธิ รรมมาเป็นพืน้ ฐานในการครองแผ่นดิน
ตัวอย่างเช่น การนำาหลักนิตธิ รรมมาแก้ปญ
ั หา
เมื่อราว พ.ศ. 2508-2509 เมื่อไปพบชาวเขา

ปลูกฝิ่น โดยนอกจากไม่เอาโทษแล้ว ยังได้
พระราชทานอาชีพใหม่แทน โดยมีการตัง้ โครงการ
หลวงเพื่ อ เป็ น รายได้ ใ หม่ ที่ ไ ม่ ผิ ด กฎหมาย
สำาหรับชาวเขา
• ต้องสร้างหลักนิตธิ รรมอย่างบูรณาการ การ
ผลักดันความเป็นธรรม ไม่เพียงจำากัดอยูใ่ นการ
ทำ า งานของภาครั ฐ หรื อ นั ก กฎหมายเท่ า นั้ น
แต่การจะสร้างหลักนิตธิ รรมจะต้องบูรณาการ
อย่างมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เช่น การ
สร้ า งวั ฒ นธรรมเคารพกฎหมายให้ เ กิ ด กั บ
ประชาชน ตลอดจนการพัฒนากฎหมายอย่าง
มีส่วนร่วม
ดังนั้น ในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมของสถาบัน
เพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบการ
พัฒนาขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 16
ที่ ว ่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม สั ง คมที่ ส งบสุ ข และ
ครอบคลุมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ให้ทกุ คน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ทุกระดับนั้น จึงทำางานบนฐาน
ของการศึก ษาวิจัย และพัฒ นาเป็น หลัก และให้
ความสำ า คั ญ กั บ การมองไปข้ า งหน้ า ในความ
พยายามที่จะเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและ
ประเด็ น ที่ ก ว้ า งขึ้ น เช่ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ธรรมาภิบาล เป็นต้น
นอกจากนี้ TIJ ยังเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมจาก
สาธารณะและสถาบันในระบบยุตธิ รรม และเผยแพร่
แนวคิดนี้กับกลุ่มผู้นำาทางความคิด นักวิชาการ
และเยาวชน
เพราะเชื่ อ ว่ า การมองเห็ น ความหมายของ
เรือ่ งนีร้ ว่ มกันจะท�าให้เกิดการมีสว่ นร่วมในการ
ปฏิรปู ระบบยุตธิ รรม และยังเป็นรากฐานทีส่ า� คัญ
และการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ในการสร้าง

วัฒนธรรมเคารพกฎหมาย ซึง่ เป็นการขับเคลือ่ น
เพื่อให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติในที่สุด
กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ แ ละการพั ฒนา
อย่าง “มีส่วนร่วม”
จากประสบการณ์ทผี่ า่ นมาของประเทศไทยในการ
“ปฏิรปู ” ระบบยุตธิ รรม มีปญ
ั หาทีส่ าำ คัญ 2 ประการ
ประการแรก ความคุ้นเคยในการปฏิรูประบบการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยหน่วยงานราชการ ประการ
ที่สอง การปฏิรูปยังคงเป็นแบบแยกส่วน โดยขาด
ความคิดเชิงบูรณาการ และจากการปฏิรูปหน่วย
งานราชการโดยหน่วยงานนั้นๆ เอง เช่น การปฏิรปู
ตำารวจโดยตำารวจ การปฏิรูปอัยการโดยอัยการ
หรือแม้แต่การปฏิรูปศาลโดยศาล ซึ่งหลายต่อ
หลายครั้งทำาให้การปฏิรูปไม่สำาเร็จ การขาดพลัง
ของการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ จึงเป็นสิ่งที่
ต้อง “ปลดล็อก”

ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ของนิตธิ รรมกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม ในปี 2560 TIJ จึงได้รเิ ริม่ หลักสูตรอบรม
ส�าหรับผูบ้ ริหารด้านหลักนิตธิ รรมและการพัฒนา

(TIJ Executive Program on the Rule of Law
and Development : RoLD) หรือเป็นที่รู้จักกันใน
ชื่อ “RoLD Program” หลักสูตรอบรมผู้บริหาร
ระดับสูงเกีย่ วกับหลักนิตธิ รรม เพราะเชือ่ ว่า ความรู้
เรื่องหลักนิติธรรมจะช่วยเปลี่ยนแนวคิด “การมี
ส่วนร่วม” ให้เกิดขึน้ จริงในทางปฏิบตั ิ ทัง้ ในมิตขิ อง
การสร้างเครือข่ายนิตธิ รรมเพือ่ การพัฒนาในอนาคต
และในมิตขิ องการสร้างตัวแบบการพัฒนากฎหมาย
บนหลักการ “มีส่วนร่วม” และมากกว่าการอบรม
ทางทฤษฎี ผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้เข้าร่วมจะทำากรณี
ศึกษาอย่างเจาะลึก ลงพืน้ ที่ เพือ่ ให้เข้าใจสภาพปัญหา
สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายใต้หลัก
นิติธรรม โดยเรียกกิจกรรมนี้ว่า “RoLD in Action”

“RoLD in
Action”

เป้าหมายที่ 16 ที่ว่าด้วยการส่งเสริม
สังคมที่สงบสุขและครอบคลุมทีเ่ อือ
้
ต่อการพัฒนาทีย
่ ง
ั่ ยืน ให้ทก
ุ คนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม และสร้าง
สถาบันทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ทุกระดับ

ตัวอย่างเช่น การจัดเวทีเพื่อพยายามหาคำาตอบ
เกี่ยวกับกรณีศึกษาของ “การรับมือกับเทคโนโลยี
ก้าวกระโดด (Disruptive Technology)” ซึ่งเป็น
รูปแบบของการสร้างกลไกใหม่ในการพัฒนากฎหมาย
โดยจากเดิ ม มี นั ก กฎหมายเพี ย งฝ่ า ยเดี ย วเป็ น
ผู้พัฒนากฎหมายในแพลตฟอร์มใหม่ มีการนำา
ผู้เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขา ทั้งผู้พิพากษา
อัยการ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี มาพูดคุยกันถึง
ทางออกทีว่ งการกฎหมายจะต้องมีความเป็นธรรม
ในการคุ้มครองอย่างเหมาะสม
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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มิติใหม่บนความร่วมมือ Harvard
Law School
TIJ ยังได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) ริเริม่ หลักสูตรระยะ
สั้นด้านนิติธรรมเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย เพือ่
ยกระดับศักยภาพของบุคลากรในภูมภิ าคเอเชีย ทั้ง
ในและนอกแวดวงยุ ติ ธ รรม โดยแบ่ ง ออกเป็ น
หลักสูตรสำาคัญ 2 หลักสูตร ได้แก่ “TIJ Workshop
for Emerging Leaders on the Rule of Law
and Policy” หลักสูตรเข้มข้นระยะสั้น (intensive
program) เพื่อช่วยเปิดมุมมองการวิเคราะห์ข้อ
กฎหมายในบริบทต่างๆ อย่างรอบด้าน มุง่ เน้นเรือ่ ง
หลักนิตธิ รรม กระบวนการยุตธิ รรม และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ส่วนอีกหลักสูตร คือ IGLP Workshop for
Scholars ทีเ่ ปิดอบรมการพัฒนาการเรียนการสอน
เขียนงานวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
หรือ policy advocacy ให้กับคณาจารย์และ
นักวิชาการจากประเทศไทยและประเทศในอาเซียน
โดยแต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาการอบรม 1 สัปดาห์

การลดความยากจน ขณะที่เป้าหมายที่ 16 มี
สถานการณ์ที่ดีกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียเพียง
เล็กน้อย โดยไทยได้ 58.0 และคะแนนของประเทศ
ในภูมิภาคอยู่ที่ 56.37 อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ต้อง
ปรับปรุงอย่างมีนัยสำาคัญใน 6 เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 3
สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี เป้ า หมายที่ 9
อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 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
ที่ 64 เป็นรองสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ประเทศในภูมภิ าคเดียวกันทีอ่ ยูใ่ นล�าดับ 9, 56
และ 61 ตามล�าดับ ขณะทีป่ ระเทศทีไ่ ด้ลา� ดับที่
1 คือเดนมาร์ก โดยรายงานระบุสถานะปัจจุบนั
ของประเทศไทยในประเด็นทีจ่ า� เป็นต้องได้รบั
การพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ปั ญ หา
คอร์รัปชัน และสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ สิทธิ
ในความเป็นส่วนตัว และสิทธิในชีวติ และความ
ปลอดภั ย ตลอดจนการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
เป็นต้น

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กล่าวว่า “สิ่งที่
TIJ พยายามท�าในการขับเคลือ่ นหลักนิตธิ รรม
คือการท�าให้คนเห็นปัญหา เห็นแนวทางและ
ทิศทางทีค่ วรจะไป และประโยชน์ถา้ มันจะเกิดขึน้
การสร้างโครงการต่างๆ ของเราอย่าง RoLD
Executive Program และหลักสูตรต่างๆ ที่เรา
พยายามออกแบบโดยการเสริมพลังให้เขาและ
ให้คนกลุ่มนี้ไปเป็นคนขับเคลื่อนสังคม”
ค�าตอบในอนาคตของหลักนิตธ
ิ รรม
สำาหรับสถานการณ์ของไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น จากการ
จัดอันดับล่าสุดของ SDG Index 2017 ในการ
วัดความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ในแต่ ล ะเป้ า หมายของประเทศต่ า งๆ พบว่ า
ประเทศไทยทำาคะแนนได้ดีที่สุดในเป้าหมายที่ 1
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เป้าหมายที่ต้อง
ปรับปรุงอย่างมี
นัยส�าคัญของ
ไทย 6 เป้าหมาย

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

มิติใหม่บนความร่วมมือ Harvard
Law School
TIJ ยังได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) ริเริม่ หลักสูตรระยะ
สั้นด้านนิติธรรมเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย เพือ่
ยกระดับศักยภาพของบุคลากรในภูมภิ าคเอเชีย ทั้ง
ในและนอกแวดวงยุ ติ ธ รรม โดยแบ่ ง ออกเป็ น
หลักสูตรสำาคัญ 2 หลักสูตร ได้แก่ “TIJ Workshop
for Emerging Leaders on the Rule of Law
and Policy” หลักสูตรเข้มข้นระยะสั้น (intensive
program) เพื่อช่วยเปิดมุมมองการวิเคราะห์ข้อ
กฎหมายในบริบทต่างๆ อย่างรอบด้าน มุง่ เน้นเรือ่ ง
หลักนิตธิ รรม กระบวนการยุตธิ รรม และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ส่วนอีกหลักสูตร คือ IGLP Workshop for
Scholars ทีเ่ ปิดอบรมการพัฒนาการเรียนการสอน
เขียนงานวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
หรือ policy advocacy ให้กับคณาจารย์และ
นักวิชาการจากประเทศไทยและประเทศในอาเซียน
โดยแต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาการอบรม 1 สัปดาห์

การลดความยากจน ขณะที่เป้าหมายที่ 16 มี
สถานการณ์ที่ดีกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียเพียง
เล็กน้อย โดยไทยได้ 58.0 และคะแนนของประเทศ
ในภูมิภาคอยู่ที่ 56.37 อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ต้อง
ปรับปรุงอย่างมีนัยสำาคัญใน 6 เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 3
สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี เป้ า หมายที่ 9
อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 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
ที่ 64 เป็นรองสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ประเทศในภูมภิ าคเดียวกันทีอ่ ยูใ่ นล�าดับ 9, 56
และ 61 ตามล�าดับ ขณะทีป่ ระเทศทีไ่ ด้ลา� ดับที่
1 คือเดนมาร์ก โดยรายงานระบุสถานะปัจจุบนั
ของประเทศไทยในประเด็นทีจ่ า� เป็นต้องได้รบั
การพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ปั ญ หา
คอร์รัปชัน และสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ สิทธิ
ในความเป็นส่วนตัว และสิทธิในชีวติ และความ
ปลอดภั ย ตลอดจนการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
เป็นต้น

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กล่าวว่า “สิ่งที่
TIJ พยายามท�าในการขับเคลือ่ นหลักนิตธิ รรม
คือการท�าให้คนเห็นปัญหา เห็นแนวทางและ
ทิศทางทีค่ วรจะไป และประโยชน์ถา้ มันจะเกิดขึน้
การสร้างโครงการต่างๆ ของเราอย่าง RoLD
Executive Program และหลักสูตรต่างๆ ที่เรา
พยายามออกแบบโดยการเสริมพลังให้เขาและ
ให้คนกลุ่มนี้ไปเป็นคนขับเคลื่อนสังคม”
ค�าตอบในอนาคตของหลักนิตธ
ิ รรม
สำาหรับสถานการณ์ของไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น จากการ
จัดอันดับล่าสุดของ SDG Index 2017 ในการ
วัดความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ในแต่ ล ะเป้ า หมายของประเทศต่ า งๆ พบว่ า
ประเทศไทยทำาคะแนนได้ดีที่สุดในเป้าหมายที่ 1

เป้าหมายที่ต้อง
ปรับปรุงอย่างมี
นัยส�าคัญของ
ไทย 6 เป้าหมาย

ปัจจุบันสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(TIJ) ได้ร่วมมือกับองค์กรในประเทศแคนาดา
International Center for Criminal Law Reform
and Criminal Justice Policy (ICCLR&CJP)
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ในการศึกษาวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดที่มากไปกว่า
ที่องค์การสหประชาชาติกำาหนด และร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการพัฒนาตัวชี้วัด
ในบริบทเฉพาะของไทยหรือประเทศกำาลังพัฒนา
โดยเน้นในแง่มมุ ของ “คุณค่ากระบวนการยุตธิ รรม”
ให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาของไทย
“ตั ว ชี้ วั ด มี พั ฒ นาการโดยเฉพาะ การเมื อ ง
(politic) ของการเปลีย่ นแปลง ไม่ใช่เฉพาะเรือ่ ง
กระบวนการยุติธรรม ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และความโปร่งใส การที่มีตัวชี้วัด (indi
cator) แล้วยอมรับได้ เข้าใจง่าย ผู้ก�าหนด
นโยบายจะหยิบไปใช้ได้ ถ้าเรารูจ้ กั ใช้ให้ดกี จ็ ะ
โน้มน้าวผู้กา� หนดนโยบายได้ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ TIJ
ประเทศไทย หรือนักปฏิรูปประเทศไทยก็ต้อง
เรียนรูม้ ากกว่าการขับเคลือ่ นนโยบาย มากกว่า
การปฏิ รู ป ด้ ว ยการตั้ ง คณะกรรมการแก้
กฎหมายที่ไม่เคยได้ผล” ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.กิตติพงษ์ กล่าว
และนีค่ อื ความพยายามในการท�าในสิง่ ทีแ่ ตกต่าง
กว่าที่เคยในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
อาจเพราะเมือ่ ถึงจุดหนึง่ ของการพัฒนา ความ
พยายามที่ จ ะท� า แบบเดิ ม เพื่ อ ให้ ผ ลลั พ ธ์ ที่
แตกต่างนัน้ อาจจะเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่ได้เลย
ในท้ายที่สุด

รายงานระบุสถานะปัจจุบันของประเทศไทยในประเด็นที่จ�าเป็น
ต้องได้รับการพั ฒนาให้ดีขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาคอร์รัปชัน
และสิทธิข้น
ั พื้ นฐาน อันได้แก่ สิทธิในความเป็นส่วนตัว และสิทธิ
ในชีวต
ิ และความปลอดภัย ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
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(politic) ของการเปลีย่ นแปลง ไม่ใช่เฉพาะเรือ่ ง
กระบวนการยุติธรรม ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การ
ลงทุน และความโปร่งใส การที่มีตัวชี้วัด (indicator) แล้วยอมรับได้ เข้าใจง่าย ผู้ก�าหนด
นโยบายจะหยิบไปใช้ได้ ถ้าเรารูจ้ กั ใช้ให้ดกี จ็ ะ
โน้มน้าวผู้กา� หนดนโยบายได้ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ TIJ
ประเทศไทย หรือนักปฏิรูปประเทศไทยก็ต้อง
เรียนรูม้ ากกว่าการขับเคลือ่ นนโยบาย มากกว่า
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Q&A
กับ ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อ�านวยการสถาบันเพื่ อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ)

Q : หลั ก นิ ติ ธ รรมมี ค วามส� า คั ญ
อย่างไรต่อการพั ฒนา
A : ในวงการกฎหมาย แนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม
เราพูดกันมากแต่ก็เป็นนามธรรมและไม่ค่อยได้
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ในทางกฎหมายเรา
บอกว่าแค่ตวั กฎหมายอย่างเดียวไม่พอต้องมี “กฎ
ของกฎหมาย” (Rule of Law) ต้องมีความชอบธรรม
เป็นธรรม และนำาไปสู่ธรรม แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
นามธรรม แต่เมื่อ SDGs กำาหนดให้หลักนิติธรรม
เชือ่ มโยงมาสูก่ ารพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมขึน้ ว่า
นิติธรรมมีเรื่องอะไรบ้าง ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นสำาคัญ
ทีจ่ ะพัฒนาวงการกฎหมายเองทีจ่ ะทำาให้ชว่ ยเข้าใจ
ได้วา่ กฎหมายจะเป็นเครือ่ งมือในการนำาพาสังคม
ไปสู่การพัฒนาต่างๆ เพราะกฎหมายอาจจะเป็น
ปัจจัยเอื้อหรือเหนี่ยวรั้งการพัฒนาก็ได้
Q : SDGs จะช่วยขับเคลื่อนหลัก
นิติธรรมอย่างไร
A : การจะขับเคลื่อนหลักนิติธรรม สิ่งสำาคัญต้อง
ทำาให้นกั กฎหมายและคนนอกวงการกฎหมายเห็น

ความสำาคัญของหลักนิตธิ รรม อันนีเ้ ป็นหัวใจสำาคัญ
ที่สุด ข้อดีของ SDGs คือจะช่วยเชื่อมโยงมิติของ
กฎหมายกับการพัฒนาได้มากขึ้น SDGs มีการ
กำาหนดเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะวัดความก้าวหน้า
เพราะฉะนั้น ถ้ามีตัวชี้วัด (indicator) ซึ่งมีหลาย
หน่วยงานทำาอยู่แล้ว เช่น World Justice Project
มีการวัดผลทีเ่ กิดขึน้ ทีม่ ากกว่ากฎหมาย อย่างเรือ่ ง
เสรีภาพ ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
ฯลฯ และทำาให้เรามองกฎหมายในมิติของหลัก
นิติธรรมที่กว้างออกไป ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับระบบ
ยุตธิ รรมเท่านัน้ แต่กฎหมายสามารถเอือ้ การพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ ความเหลือ่ มลำา้ การพิทกั ษ์โลก
การลดคอร์รัปชัน เป็นต้น
Q : ในประเทศไทยอะไรเป็นแนวทาง
ที่ TIJ จะขับเคลือ
่ นเพื่ อยกระดับการ
เผยแพร่และการใช้หลักนิติธรรม
A : ถ้ากฎหมายได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
มีความเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
มันก็จะนำาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์หรือการตระหนักถึง
ความสำาคัญในหลากหลายมิติขึ้น ในส่วนของ TIJ
เราดูหลักนิติธรรม เป็นตัวเชื่อมใหญ่จากทุกเรื่อง
ที่ เ ราทำ า ตั้ ง แต่ เ รื่ อ งของการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระทำ า
ความผิด เรื่องผู้ต้องขังหญิง การดูแลในเรือนจำา
การปล่อยออกสูส่ งั คมได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึง
ประเด็นการไกลเกลี่ยข้อพิพาท ความเท่าเทียม
ความเหลื่อมลำ้า ฯลฯ
Q : มีตว
ั อย่างทีช
่ ด
ั เจนพอจะอธิบาย
ได้หรือไม่ว่าหากไม่มีหลักนิติธรรม
จะส่งผลอย่างไร
A : เราบอกว่าหลักนิติธรรม กฎหมายก็ต้องมี
ความเป็นธรรมโดยตัวมันเอง เพราะกฎหมายอาจ
จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความยุติธรรมหรือ
อยุตธิ รรมก็ได้ ความอยุตธิ รรมทีช่ อบด้วยกฎหมาย
นั้ น หนั ก หนาสาหั ส ยิ่ ง กว่ า ความอยุ ติ ธ รรมที่ ไ ม่
ถูกกฎหมายอีก หลายกรณีเกิดขึ้นกับ ชาวบ้า น
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เพราะกฎหมายอาจจะเป็น
เครื่องมือในการสร้างความ
ยุติธรรมหรืออยุติธรรมก็ได้
ความอยุติธรรมที่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นหนักหนาสาหัส
ยิ่งกว่าความอยุติธรรมที่
ไม่ถูกกฎหมายอีก
เคยอยู่ในที่ดินของตัวเองสมัยปู่ย่าตายาย วันดี
คืนดีก็ถูกไล่ออกมาจากที่ของตัวเอง ซึ่งมันเป็น
ความขัดแย้งที่กฎหมายมีส่วนสำาคัญ
Q : จะผลักดันและขับเคลื่อนหลัก
นิ ติ ธ รรมให้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในประเทศ
ไทยได้อย่างไร
A : ในแง่การผลักดันให้หลักนิติธรรมเกิดขึ้นจริง
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม จำาเป็นต้องมีการ
พัฒนา ซึ่งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอำานาจหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น กระบวนการที่ให้อำานาจ อย่าง
เรื่ อ งตำ า รวจ เรื่ อ งของกระบวนการยุ ติ ธ รรม ผู ้
พิพากษา อัยการ จำาเป็นต้องมีการปรับปรุง ปฏิรูป
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยเสมอ แต่จากประสบการณ์
ของหลายประเทศ การปฏิรูปนั้นยากในเรื่องการ
สร้างสมดุลระหว่างอำานาจรัฐกับปัจเจกชน เพราะ
คนที่มีอำานาจก็ไม่รู้สึกว่ามันจำาเป็น เราจึงต้องการ
ให้คนจำานวนมากเห็นความสำาคัญเรื่องของหลัก
นิ ติ ธ รรมไม่ เ พี ย งเฉพาะคนที่ ถื อ อำ า นาจหรื อ นั ก
กฎหมายเอง ซึ่งก็จะช่วยให้การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปเป็นจริงได้
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

→

กับ ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อ�านวยการสถาบันเพื่ อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ)

Q : หลั ก นิ ติ ธ รรมมี ค วามส� า คั ญ
อย่างไรต่อการพั ฒนา
A : ในวงการกฎหมาย แนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม
เราพูดกันมากแต่ก็เป็นนามธรรมและไม่ค่อยได้
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ในทางกฎหมายเรา
บอกว่าแค่ตวั กฎหมายอย่างเดียวไม่พอต้องมี “กฎ
ของกฎหมาย” (Rule of Law) ต้องมีความชอบธรรม
เป็นธรรม และนำาไปสู่ธรรม แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
นามธรรม แต่เมื่อ SDGs กำาหนดให้หลักนิติธรรม
เชือ่ มโยงมาสูก่ ารพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมขึน้ ว่า
นิติธรรมมีเรื่องอะไรบ้าง ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นสำาคัญ
ทีจ่ ะพัฒนาวงการกฎหมายเองทีจ่ ะทำาให้ชว่ ยเข้าใจ
ได้วา่ กฎหมายจะเป็นเครือ่ งมือในการนำาพาสังคม
ไปสู่การพัฒนาต่างๆ เพราะกฎหมายอาจจะเป็น
ปัจจัยเอื้อหรือเหนี่ยวรั้งการพัฒนาก็ได้
Q : SDGs จะช่วยขับเคลื่อนหลัก
นิติธรรมอย่างไร
A : การจะขับเคลื่อนหลักนิติธรรม สิ่งสำาคัญต้อง
ทำาให้นกั กฎหมายและคนนอกวงการกฎหมายเห็น

ความสำาคัญของหลักนิตธิ รรม อันนีเ้ ป็นหัวใจสำาคัญ
ที่สุด ข้อดีของ SDGs คือจะช่วยเชื่อมโยงมิติของ
กฎหมายกับการพัฒนาได้มากขึ้น SDGs มีการ
กำาหนดเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะวัดความก้าวหน้า
เพราะฉะนั้น ถ้ามีตัวชี้วัด (indicator) ซึ่งมีหลาย
หน่วยงานทำาอยู่แล้ว เช่น World Justice Project
มีการวัดผลทีเ่ กิดขึน้ ทีม่ ากกว่ากฎหมาย อย่างเรือ่ ง
เสรีภาพ ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
ฯลฯ และทำาให้เรามองกฎหมายในมิติของหลัก
นิติธรรมที่กว้างออกไป ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับระบบ
ยุตธิ รรมเท่านัน้ แต่กฎหมายสามารถเอือ้ การพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ ความเหลือ่ มลำา้ การพิทกั ษ์โลก
การลดคอร์รัปชัน เป็นต้น
Q : ในประเทศไทยอะไรเป็นแนวทาง
ที่ TIJ จะขับเคลือ
่ นเพื่ อยกระดับการ
เผยแพร่และการใช้หลักนิติธรรม
A : ถ้ากฎหมายได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
มีความเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
มันก็จะนำาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์หรือการตระหนักถึง
ความสำาคัญในหลากหลายมิติขึ้น ในส่วนของ TIJ
เราดูหลักนิติธรรม เป็นตัวเชื่อมใหญ่จากทุกเรื่อง
ที่ เ ราทำ า ตั้ ง แต่ เ รื่ อ งของการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระทำ า
ความผิด เรื่องผู้ต้องขังหญิง การดูแลในเรือนจำา
การปล่อยออกสูส่ งั คมได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึง
ประเด็นการไกลเกลี่ยข้อพิพาท ความเท่าเทียม
ความเหลื่อมลำ้า ฯลฯ
Q : มีตว
ั อย่างทีช
่ ด
ั เจนพอจะอธิบาย
ได้หรือไม่ว่าหากไม่มีหลักนิติธรรม
จะส่งผลอย่างไร
A : เราบอกว่าหลักนิติธรรม กฎหมายก็ต้องมี
ความเป็นธรรมโดยตัวมันเอง เพราะกฎหมายอาจ
จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความยุติธรรมหรือ
อยุตธิ รรมก็ได้ ความอยุตธิ รรมทีช่ อบด้วยกฎหมาย
นั้ น หนั ก หนาสาหั ส ยิ่ ง กว่ า ความอยุ ติ ธ รรมที่ ไ ม่
ถูกกฎหมายอีก หลายกรณีเกิดขึ้นกับ ชาวบ้า น

เพราะกฎหมายอาจจะเป็น
เครื่องมือในการสร้างความ
ยุติธรรมหรืออยุติธรรมก็ได้
ความอยุติธรรมที่ชอบด้วย
กฎหมายนั้นหนักหนาสาหัส
ยิ่งกว่าความอยุติธรรมที่
ไม่ถูกกฎหมายอีก
เคยอยู่ในที่ดินของตัวเองสมัยปู่ย่าตายาย วันดี
คืนดีก็ถูกไล่ออกมาจากที่ของตัวเอง ซึ่งมันเป็น
ความขัดแย้งที่กฎหมายมีส่วนสำาคัญ
Q : จะผลักดันและขับเคลื่อนหลัก
นิ ติ ธ รรมให้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในประเทศ
ไทยได้อย่างไร
A : ในแง่การผลักดันให้หลักนิติธรรมเกิดขึ้นจริง
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม จำาเป็นต้องมีการ
พัฒนา ซึ่งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอำานาจหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น กระบวนการที่ให้อำานาจ อย่าง
เรื่ อ งตำ า รวจ เรื่ อ งของกระบวนการยุ ติ ธ รรม ผู ้
พิพากษา อัยการ จำาเป็นต้องมีการปรับปรุง ปฏิรูป
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยเสมอ แต่จากประสบการณ์
ของหลายประเทศ การปฏิรูปนั้นยากในเรื่องการ
สร้างสมดุลระหว่างอำานาจรัฐกับปัจเจกชน เพราะ
คนที่มีอำานาจก็ไม่รู้สึกว่ามันจำาเป็น เราจึงต้องการ
ให้คนจำานวนมากเห็นความสำาคัญเรื่องของหลัก
นิ ติ ธ รรมไม่ เ พี ย งเฉพาะคนที่ ถื อ อำ า นาจหรื อ นั ก
กฎหมายเอง ซึ่งก็จะช่วยให้การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปเป็นจริงได้
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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หลักนิติธรรม:
กลไกการขับเคลื่อน
เพื่ อบรรลุเป้าหมาย
ความยั่งยืน

หลักนิติธรรม:
กลไกการขับเคลื่อน
เพื่ อบรรลุเป้าหมาย
ความยั่งยืน

→ แนวคิดโดยสรุป

→ QUOTE

หลักนิติธรรมเป็นกุญแจส�าคัญที่จะน�า
ไปสู่เสรีภาพ (freedom) และความ
ปลอดภัย (security) โดยหลัก
นิติธรรมจะด�ารงไว้ซึ่งสังคมที่มีเสรีภาพ
ซึ่งเป็นสังคมที่เปิดกว้างในการมีพ้ื นที่ให้
กับปัจเจกได้ใช้เสรีภาพของตนในการ
ตัดสินใจลองผิดลองถูกทั้งในแง่ของ
เศรษฐกิจและการตัดสินใจทางการเมือง
โดยปัจเจกจะสามารถวางใจได้ว่ารัฐจะ
ไม่สามารถใช้อ�านาจเกินขอบเขตและ
ตามอ�าเภอใจได้ ซึ่งสังคมที่มีเสรีภาพ
และมีความปลอดภัยนั้นก็จะส่งผลดีต่อ
การพั ฒนาโดยรวม
ศาสตราจารย์ เอดัวร์โด
เอ็ม. เปญาลแวร์

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
สหรัฐอเมริกา

หลักนิติธรรม มีความหมายที่ครอบคลุม
หลักนิตธ
ิ รรมในทางหลักการทางกฎหมาย
นัน
หมายถึ
งสังคมทีป
่ กครองโดยกฎหมาย
้
บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค และ
การมีกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ยังรวมถึง
การมุง
่ ใช้กฎหมายในฐานะเครือ
่ งมือในการ
ลดความเหลื่อมล�า้ สร้างสังคมที่เป็น
ธรรมและสร้างรัฐสวัสดิการเพื่อรับประกัน
การคุ้มครองทางสังคมกับประชาชนทุก
ระดับ โดยหลักนิติธรรมนัน
้ ยังเป็นมาก
กว่าหลักการทางกฎหมายและการปกครอง
เป็นเครื่องมือที่รับประกันว่ากระบวนการ
ของการพั ฒนานั้นจะมีความเป็นธรรมและ
เป็นการพั ฒนาที่รับผิดชอบต่อสาธารณะ
ในทุกระดับ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
รวมถึงความรับผิดชอบ (accountability)
ของคนทุกคนในสังคมเสมอภาคกันในทาง
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน
คนรวย หรือผูท
้ ม
่ี รี ายได้นอ
้ ย หลักนิตธ
ิ รรม
ไม่ใช่แค่เพี ยงกฎหมายอาญา แต่ย่อมมี
นัยในทางกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่มีเนื้อหาอันสามารถน�า
ความเท่าเทียมกันมาใช้ได้ ในประเทศไทยมี
ความท้าทาย 3 ประการในการสร้างกลไก
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการ
พัฒนาทีย
่ ง
่ั ยืน ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรม
การเคารพกฎหมาย การขับเคลื่อน
นิติธรรมเพื่ อการพั ฒนาที่ยั่งยืน และการ
ขับเคลื่อนหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการ
และสร้างการมีส่วนร่วม

เ

มือ่ เปรียบเทียบกับเป้าหมายในวาระการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายอืน่
อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ บัน คีมนุ เรียก “หลัก
นิติธรรม” ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 16.3 ว่าเป็นเสมือน
“The Golden Thread” หรือ เส้นด้ายสำาคัญในการ
ถักทอทุกมิติ ทีจ่ ะนำามาซึง่ การบรรลุเป้าหมายความ
ยัง่ ยืนทัง้ หมด โดย “หลักนิตธิ รรม” ภายใต้เป้าหมาย
ดังกล่าว “เน้นย้ำาการส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งใน
ระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกัน
ว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
ทุกคน”
เพราะหลักนิติธรรมไม่เพียงเป็น “เป้าหมาย” โดย
ตัวเองเท่านั้น แต่ยังเป็น “ปัจจัยเอื้อ” ให้ท้ัง 17
เป้าหมายสามารถบรรลุผลในภาพรวมด้วย
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สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

→ แนวคิดโดยสรุป

→
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ศาสตราจารย์ เอดัวร์โด
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คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
สหรัฐอเมริกา
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ความส�าคัญของกฎหมายและหลัก
นิติธรรมกับการพั ฒนา
หากดูความหมายทีแ่ ท้จริงของ “หลักนิตธิ รรม”แล้ว
นั้นยังมีขอบเขตและความหมายที่กว้างขวาง ถ้า
พิจารณาข้อมูลจากแหล่งที่มาสำาคัญทั้งจากนัก
วิชาการ World Justice Project รวมถึงแหล่งทีม่ า
อืน่ ๆ จะพบว่า แม้ในเชิงวิชาการต่อความหมายของ
เรื่องนี้แม้จะมีข้อถกเถียงและมีความแตกต่าง แต่
ความหมายของ “หลักนิตธิ รรม” จากหลายทีม่ านัน้
กลับมีประเด็นร่วมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะแกนหลัก
ของความหมายที่ว่า “หลักนิติธรรม” คือ “หลักใน
สังคมที่มีการปกครองโดยกฎหมาย กฎหมาย
จะต้องเป็นใหญ่เหนือบุคคล มีกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้คนเข้าถึง และ
ประเด็นเนือ้ หาของกฎหมายควรจะเป็นประโยชน์
ต่อทุกคนในสังคม”
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ศาสตราจารย์เอดัวร์โด เอ็ม. เปญาลแวร์ คณบดี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ กล่าวถึง
“ความสำาคัญของกฎหมายและหลักนิติธรรมต่อ
การพัฒนา” โดยได้อ้างอิงงานของนักคิดจำานวน
หนึ่งที่ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมไว้ว่า
ลอน ฟุลเลอร์ มองว่าหลักนิตธิ รรมมีองค์ประกอบ
คือ การมีกฎหมายที่เป็นสาธารณะ มีความชัดแจ้ง
สามารถเข้าใจได้ บังคับใช้อย่างเสมอหน้า ไม่มผี ล
ย้อนหลัง กฎเกณฑ์ต้องมีความมั่นคงแน่นอนตาม
สมควรแต่ต้องเปิดโอกาสให้แก้ไขให้สอดคล้อง
กับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และต้อง
มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว
ในขณะที่ เจเรมี วอลครอน มองในมุมของกลไก
เชิงสถาบัน คือ การทำางานของกระบวนการยุตธิ รรม
การมีสถาบันศาลที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
เนือ่ งจากแม้จะมีระบบกฎหมายทีด่ เี พียงใด แต่ถา้

ศาสตราจารย์
เอดัวร์โด เอ็ม.
เปญาลแวร์ คณบดี
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
คอร์เนลล์
สหรัฐอเมริกา

ขาดองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้นั้นก็
ไม่สามารถทำาให้เกิดหลักนิติธรรมขึ้นได้
จอห์น รอว์ลส์ มองว่าหลักนิติธรรมนั้นมีความ
เกี่ยวโยงกับเสรีภาพ หากหลักนิติธรรมไม่มีความ
มั่นคงแน่นอนนั้นก็หมายถึงความไม่ม่ันคงของ
เสรีภาพของปัจเจกด้วยเช่นกันและนั่นทำาให้เขา
มองว่า การเชื่ อ มโยงหลั ก นิ ติ ธ รรมและการ
พัฒนา จะเป็นกุญแจส�าคัญทีจ่ ะน�าไปสูเ่ สรีภาพ
(freedom) และความปลอดภัย (security) โดย
หลักนิตธิ รรมจะดำารงไว้ซงึ่ สังคมทีม่ เี สรีภาพ ซึง่ เป็น
สังคมที่เปิดกว้างในการมีพื้นที่ให้กับปัจเจกได้ใช้
เสรีภาพของตนในการตัดสินใจลองผิดลองถูกทั้ง
ในแง่ของเศรษฐกิจและการตัดสินใจทางการเมือง
โดยปั จ เจกจะสามารถวางใจได้ ว ่ า รั ฐ จะไม่
สามารถใช้อา� นาจเกินขอบเขตและตามอ�าเภอใจ
ได้ ซึ่งสังคมที่มีเสรีภาพและมีความปลอดภัย
นั้นก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาโดยรวม
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ได้ ซึ่งสังคมที่มีเสรีภาพและมีความปลอดภัย
นั้นก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาโดยรวม
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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โดยปัจเจกจะสามารถวางใจได้ว่ารัฐ
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นอกจากหลักนิติธรรมจะมีไว้เพื่อจำากัดขอบเขต
การใช้อำานาจรัฐแล้ว หลักนิติธรรมยังเป็นกลไก
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อำานาจตามอำาเภอใจของเอกชน ซึ่งตามทฤษฎี
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ความรุนแรงจากเอกชน โดยการให้อาำ นาจกับรัฐใน
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ช่วยปกป้องปัจเจกจากความรุนแรงดังกล่าวได้ โดย
ส่งเสริมให้ปจั เจกทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์เอดัวร์โด เอ็ม.
เปญาลแวร์ มองว่า หลักนิติธรรมไม่ใช่เรื่องง่าย
สำาหรับทุกประเทศ การแตกขั้วทางการเมือง การ
ขึ้นมามีอำานาจโดยอาศัยประชานิยม ล้วนแต่บ่อน
ทำาลายหลักนิตธิ รรมทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและทัว่ โลก
“ความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมและการ
พัฒนานัน้ ถูกตัง้ ค�าถามโดยบางแนวคิดมองว่า
กฎหมายกับการพัฒนาเป็นปรปักษ์กนั เนือ่ งจาก
กฎหมายขัดขวางการพัฒนาและการด�าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ กฎเกณฑ์ทเี่ ข้มงวด
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มากเกินนัน้ ไม่เอือ้ ต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนอกจากจะเป็นอันตราย
ต่อกระบวนการตัดสินใจที่เป็นประชาธิปไตย
(democratic decision making) แล้ว ยังจะเป็น
ตัวขัดขวางบทบาทของกฎหมายในการช่วย
ส่งเสริมการพัฒนา”
หลักนิตธ
ิ รรม : ทางเลือกในการเพิ่ ม
อ�านาจประชาชน
ถึงแม้วา่ หลักนิตธิ รรมจะมีความท้าทาย อย่างไรก็ดี
กฎหมายและหลักนิตธิ รรมย่อมเป็นกลไกสำาคัญใน
การขับเคลือ่ นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ดร.เดวิด เคนเนดี
ผูอ้ าำ นวยการสถาบันกฎหมายและนโยบายระดับโลก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Institute for Global Law
and Policy, Harvard Law School) ได้เน้นยำ้าถึง
ความเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างกฎหมายและการ
พัฒนา และหลักนิติธรรมในฐานะการเป็นกุญแจ
ของการสร้างทางเลือกให้กับประชาชน เพื่อตอบ
โจทย์ของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันออกไป

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสาธารณะ
รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในทำานองเดียวกัน ศาสตราจารย์เอดัวร์โด เอ็ม.
เปญาลแวร์ ได้เน้นยำ้าถึงการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนือ่ งในการผลักดันและเสริมสร้าง
หลักนิติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่หลัก
นิตธิ รรมกำาลังถูกคุกคาม การมีสว่ นร่วมของทุกคน
ในสังคมจากวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการ
ภาคธุรกิจเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิบตั ิ
งานของผูม้ วี ชิ าชีพทางกฎหมาย ย่อมส่งผลโดยตรง
ต่อการส่งเสริมหลักนิตธิ รรมในสังคม และย่อมนำาไป
สูค่ วามเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมทีม่ คี วามเท่าเทียม
มีการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบรรลุเป้าหมาย
อื่นๆ ที่สังคมตั้งไว้

ดร.เดวิด เคนเนดี
ผูอ
้ า� นวยการสถาบัน
กฎหมายและ
นโยบายระดับโลก
มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด สหรัฐ
อเมริกา

หลักนิตธ
ิ รรม : กลไกขับเคลือ
่ นไทย
สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน
จากการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิตธิ รรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน “การส่งเสริมหลักนิติธรรม
อย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
เมือ่ วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 มีขอ้ เสนอ 4 ประการ
ที่เชื่อว่าจะทำาให้หลักนิติธรรมสามารถสร้างกลไก
ขับเคลื่อนแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนในประเทศไทย ให้สามารถปรากฏผลใน
ทางปฏิบัติ ได้แก่

1. การสร้างเสริมวัฒนธรรมการเคารพกฎหมาย
(Culture of Lawfulness)
เมื่อพูดถึงประเด็นหลักนิติธรรมและการพัฒนา

สำาหรับการเสริมสร้างหลักนิตธิ รรม ดร.เดวิด เคนเนดี
เห็นว่า หลักนิติธรรมไม่ได้มีรูปแบบเดียวหรือเป็น
รูปแบบที่ตายตัว แต่ละสังคมก็ต้องการสถาบัน
กฎหมายและวัฒนธรรมการบังคับใช้กฎหมายที่
แตกต่างกันเพือ่ ตอบโจทย์การพัฒนาทีแ่ ตกต่างกัน
“ปัญหาหนึ่งที่เราพบทั่วไปในประเทศรายได้
ปานกลางคือ การใช้หลักกฎหมายที่เด็ดขาด
เพื่ อ ตอบสนองเป้ า หมายทางการเมื อ งและ
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แตกต่างกันเพือ่ ตอบโจทย์การพัฒนาทีแ่ ตกต่างกัน
“ปัญหาหนึ่งที่เราพบทั่วไปในประเทศรายได้
ปานกลางคือ การใช้หลักกฎหมายที่เด็ดขาด
เพื่ อ ตอบสนองเป้ า หมายทางการเมื อ งและ
เศรษฐกิจ ซึง่ มักไม่เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ในระยะยาว เนื่องจากหลักกฎหมายจะเป็น
ผลดี ต ่ อ การพั ฒ นาต่ อ เมื่ อ มั น เอื้ อ ให้ สั ง คม
สามารถที่จะยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลง”
นอกจากนี้ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวไปสู่
การปฏิ บั ติ จำ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้ อ งมี ส ถาบั น ที่ มี
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อย่างยัง่ ยืนนัน้ คนส่วนใหญ่มกั ฝากความหวังไว้กบั
รัฐที่เข้มแข็งและมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ เพือ่ ทีจ่ ะดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย แต่ใน
มุมมองของ รพี สุจริตกุล เลขาธิการสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ เห็นว่า แท้จริงแล้ว
การที่สังคมใดสังคมหนึ่งจะพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น
ย่อมประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ
• ประการแรก สังคมนัน้ ๆ จะต้องมีกลไกพืน้ ฐาน
ทางกฎหมายหรือ legal infrastructure ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

• ประการที่สอง จะต้องมีการบริหารจัดการใน
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
• ประการทีส่ าม การทีค่ นในสังคมจะต้องเคารพ
กฎหมายและตระหนั ก ว่ า จิ ต สำ า นึ ก ในการ
เคารพกฎหมายนัน้ เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
และจะนำาไปสู่สังคมที่มีความเจริญ ซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบที่สำาคัญที่สุด
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เวทีการประชุมที่ชี้
ให้เห็นประเด็นของ
การเชื่อมโยง
ระหว่าง “หลัก
นิติธรรม” และ
่ ง
่ั ยืน”
“การพัฒนาทีย

สำาหรับประเทศไทย ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมหลาย
ประเด็นทีส่ ามารถแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของ
การทีค่ นในสังคมมีจติ สำานึกในการเคารพกฎหมาย
เช่น ประเด็นอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะใน
ช่วงวันเทศกาล ซึ่งเห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศไทยจะ
มีกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกับมีตำารวจจราจรผู้รักษากฎหมายอยู่ใน
ทุกจุด แต่กไ็ ม่สามารถแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุได้หาก
คนในสังคมยังไม่มีจิตสำานึก และไม่ตระหนักถึง
ความสำาคัญของการเคารพกฎจราจร

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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การที่สังคมใดสังคมหนึ่งจะพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น
ย่อมประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ
• ประการแรก สังคมนัน้ ๆ จะต้องมีกลไกพืน้ ฐาน
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• ประการที่สอง จะต้องมีการบริหารจัดการใน
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
• ประการทีส่ าม การทีค่ นในสังคมจะต้องเคารพ
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สำาหรับประเทศไทย ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมหลาย
ประเด็นทีส่ ามารถแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของ
การทีค่ นในสังคมมีจติ สำานึกในการเคารพกฎหมาย
เช่น ประเด็นอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะใน
ช่วงวันเทศกาล ซึ่งเห็นได้ว่าถึงแม้ประเทศไทยจะ
มีกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกับมีตำารวจจราจรผู้รักษากฎหมายอยู่ใน
ทุกจุด แต่กไ็ ม่สามารถแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุได้หาก
คนในสังคมยังไม่มีจิตสำานึก และไม่ตระหนักถึง
ความสำาคัญของการเคารพกฎจราจร
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การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็เช่นกัน หลายฝ่าย
มองว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐทีท่ าำ หน้าทีด่ แู ลตรวจสอบ แต่กลับ
ลืมนึกไปว่าเราทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้ โดยเริ่มจากการไม่ให้สินบน
เจ้าพนักงานและดำาเนินการร้องเรียนหากพบเห็น
การกระทำาอันมีลักษณะเป็นการทุจริต

และมีความสำาคัญต่อเป้าหมายข้ออื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นความเท่าเทียวกันทางเพศ การลดความยากจน
การรักษาสภาพแวดล้อม

อีกตัวอย่างหนึง่ ทีส่ ามารถยกให้เห็นถึงความสำาคัญ
ของจิตสำานึกของคนในสังคม ได้แก่ ปัญหาสิง่ แวดล้อม
โดยปัญหาดังกล่าวหลายคนอาจมองว่าเกิดจาก
การขาดความรับผิดชอบและหวังผลกำาไรจากภาค
ธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ลืมนึกไปว่าผู้บริโภคก็มี
ส่วนสำาคัญทีท่ าำ ให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อม เช่น หลาย
คนยังมีพฤติกรรมรักความสะดวกสบาย เช่น ต้อง
อยูใ่ นห้องปรับอากาศตลอดเวลา หรือหากผูบ้ ริโภค
ยั ง เลื อ กที่ จ ะบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร าคาถู ก แต่ เ กิ ด
มาจากกรรมวิธีการผลิตที่ตัดไม้ทำาลายป่า ปัญหา
สิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถหมดไปได้

“การมีทรัพยากรธรรมชาตินน้ั ไม่ได้รบั ประกันว่าจะ
นำาไปสู่ความกินดีอยู่ดีหรือการสร้างงานให้กับ
ประชาชนเสมอไป เนื่องจากในหลายครั้งโครงการ
พัฒนานั้นมักจะกีดกันประชาชนออกไปจากการมี
ส่วนร่วม ไม่มีพื้นที่ให้มีการถกเถียงถึงผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อชุมชน หรือบางกรณี
มีการขับไล่คนในพื้นที่ออกไป”

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า “หลายครั้งที่สังคม
เกิดปัญหา คนในสังคมมักพยายามจะชี้ว่าเป็น
หน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ที่จะต้องเข้ามาแก้ไข หลาย
คนคิดว่ากลไกภาครัฐเป็นเครือ่ งมือทีจ่ าำ เป็น แต่คน
มักไม่ตระหนักว่าจิตสำานึกในการเคารพกฎหมาย
ของคนในสังคมนั้นเองต่างหากเป็นเครื่องมือที่
สำาคัญที่สุดในการนำาสังคมให้บรรลุการพัฒนา
อย่างยั่งยืน”
2. การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
นิโคลัส บูธ ทีป่ รึกษาด้านการป้องกันความขัดแย้ง
การเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน
ประจำาสำานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า ถึงแม้
ว่าหลักนิตธิ รรมจะถูกบรรจุอยูใ่ นเพียงข้อ 16.3 แต่
ก็ ย ่ อ มมี ความสำ า คั ญ และย่ อ มมี ค วามเชื่ อ มโยง
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หลักนิติธรรมนั้นเป็นกุญแจสำาคัญในการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนและสร้างสังคมที่ครอบคลุม ดังนั้น
หลักนิติธรรมจึงเป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการ

การมีทรัพยากร
ธรรมชาตินั้นไม่ได้
รับประกันว่าจะน�าไป
สู่การกินดีอยู่ดี
ให้กับประชาชน
้ การพัฒนา
หลายครัง
กีดกันประชาชนออก
ไปจากการมีสว
่ นร่วม

หลักนิตธิ รรมจึงจะเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างพืน้ ที่
การมีสว่ นร่วมของประชาชน การเจรจาต่อรองจาก
คนในพื้นที่และการประเมินผลกระทบจากการ
พัฒนา ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ ให้การใช้ทรัพยากรนัน้ เป็นไป
เพื่อการพัฒนาของสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
ในมุมของเขา ความท้าทายในการขับเคลื่อนหลัก
นิติธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทุกคนต้อง
ช่วยกันคิดต่อไปนัน้ มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ประการ ประการ
แรกคือการสร้างวัฒนธรรมของการเคารพกฎหมาย
ประการทีส่ อง คือการทีท่ าำ ให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วม
ในการขั บ เคลื่ อ น ประการสุ ด ท้ า ยคื อ การชี้ วั ด
ความสำาเร็จ จะชี้วัดอย่างไร อะไรที่จะเป็นเกณฑ์ที่
ใช้ร่วมกันในประเทศ
3. การขับเคลือ่ นหลักนิตธิ รรมอย่างบูรณาการ
และสร้างการมีส่วนร่วม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ
ไทย กล่าวว่า หลักนิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาในหลายมิติ หลักนิตธิ รรมได้ถกู หยิบยก

นิโคลัส บูธ
ที่ปรึกษาด้านการ
ป้องกันความ
ขัดแย้ง การเข้าถึง
กระบวนการ
ยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน ประจ�า
ส�านักงานภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟก
ิ
ของโครงการ
พั ฒนาแห่ง
สหประชาชาติ

หลักนิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับ
การพั ฒนาในหลายมิติ หลักนิติธรรม
ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพู ดมากขึ้นในเวที
ระหว่างประเทศในช่วงที่เป้าหมาย
การพั ฒนาแห่งสหัสวรรษก�าลังจะ
จบลง โดยนานาประเทศได้ตระหนักว่า
เหตุผลที่เป้าหมายการพั ฒนาแห่ง
สหัสวรรรษจ�านวนหนึ่งยังไม่ประสบ
ความส�าเร็จนั้น เพราะหลักนิติธรรม
ไม่ได้บรรจุอยู่ในเป้าหมายการพั ฒนา

ขึ้นมาพูดมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศในช่วงที่
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษกำาลังจะจบลง
โดยนานาประเทศได้ตระหนักว่า เหตุผลทีเ่ ป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรรษจำานวนหนึง่ ยังไม่ประสบ
ความสำ า เร็ จ นั้ น เพราะหลั ก นิ ติ ธ รรมไม่ ไ ด้ บ รรจุ
อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
ประเด็นการมีกฎหมายที่ดี หรือการมีสถาบันและ
การบริหารจัดการในการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ เอือ้
ประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม การมีกระบวนการ
ยุติธรรมที่ดีท่ีสามารถระงับข้อพิพาทในสังคมและ
สามารถป้ อ งกั น อาชญากรรมได้ กฎหมายที่ มี
เนื้อหาที่ส่งเสริมหลักนิติธรรมก็จะทำาให้สังคมมี
รากฐานทีม่ นั่ คง ในขณะเดียวกัน การทีอ่ งค์กรหนึง่
องค์กรใดมีอำานาจมากเกินไปก็ย่อมไม่มีความ
สมดุล นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการใช้กฎหมาย
เพือ่ ป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ซึง่ ทัง้ หมดนีแ้ สดงให้เห็นถึงความสำาคัญของ
หลักนิติธรรมต่อการพัฒนาทั้งสิ้น
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็เช่นกัน หลายฝ่าย
มองว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐทีท่ าำ หน้าทีด่ แู ลตรวจสอบ แต่กลับ
ลืมนึกไปว่าเราทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้ โดยเริ่มจากการไม่ให้สินบน
เจ้าพนักงานและดำาเนินการร้องเรียนหากพบเห็น
การกระทำาอันมีลักษณะเป็นการทุจริต

และมีความสำาคัญต่อเป้าหมายข้ออื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นความเท่าเทียวกันทางเพศ การลดความยากจน
การรักษาสภาพแวดล้อม

อีกตัวอย่างหนึง่ ทีส่ ามารถยกให้เห็นถึงความสำาคัญ
ของจิตสำานึกของคนในสังคม ได้แก่ ปัญหาสิง่ แวดล้อม
โดยปัญหาดังกล่าวหลายคนอาจมองว่าเกิดจาก
การขาดความรับผิดชอบและหวังผลกำาไรจากภาค
ธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ลืมนึกไปว่าผู้บริโภคก็มี
ส่วนสำาคัญทีท่ าำ ให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อม เช่น หลาย
คนยังมีพฤติกรรมรักความสะดวกสบาย เช่น ต้อง
อยูใ่ นห้องปรับอากาศตลอดเวลา หรือหากผูบ้ ริโภค
ยั ง เลื อ กที่ จ ะบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร าคาถู ก แต่ เ กิ ด
มาจากกรรมวิธีการผลิตที่ตัดไม้ทำาลายป่า ปัญหา
สิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถหมดไปได้

“การมีทรัพยากรธรรมชาตินน้ั ไม่ได้รบั ประกันว่าจะ
นำาไปสู่ความกินดีอยู่ดีหรือการสร้างงานให้กับ
ประชาชนเสมอไป เนื่องจากในหลายครั้งโครงการ
พัฒนานั้นมักจะกีดกันประชาชนออกไปจากการมี
ส่วนร่วม ไม่มีพื้นที่ให้มีการถกเถียงถึงผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อชุมชน หรือบางกรณี
มีการขับไล่คนในพื้นที่ออกไป”

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า “หลายครั้งที่สังคม
เกิดปัญหา คนในสังคมมักพยายามจะชี้ว่าเป็น
หน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ที่จะต้องเข้ามาแก้ไข หลาย
คนคิดว่ากลไกภาครัฐเป็นเครือ่ งมือทีจ่ าำ เป็น แต่คน
มักไม่ตระหนักว่าจิตสำานึกในการเคารพกฎหมาย
ของคนในสังคมนั้นเองต่างหากเป็นเครื่องมือที่
สำาคัญที่สุดในการนำาสังคมให้บรรลุการพัฒนา
อย่างยั่งยืน”
2. การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
นิโคลัส บูธ ทีป่ รึกษาด้านการป้องกันความขัดแย้ง
การเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน
ประจำาสำานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า ถึงแม้
ว่าหลักนิตธิ รรมจะถูกบรรจุอยูใ่ นเพียงข้อ 16.3 แต่
ก็ ย ่ อ มมี ความสำ า คั ญ และย่ อ มมี ค วามเชื่ อ มโยง

หลักนิติธรรมนั้นเป็นกุญแจสำาคัญในการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนและสร้างสังคมที่ครอบคลุม ดังนั้น
หลักนิติธรรมจึงเป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการ

การมีทรัพยากร
ธรรมชาตินั้นไม่ได้
รับประกันว่าจะน�าไป
สู่การกินดีอยู่ดี
ให้กับประชาชน
้ การพัฒนา
หลายครัง
กีดกันประชาชนออก
ไปจากการมีสว
่ นร่วม

หลักนิตธิ รรมจึงจะเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างพืน้ ที่
การมีสว่ นร่วมของประชาชน การเจรจาต่อรองจาก
คนในพื้นที่และการประเมินผลกระทบจากการ
พัฒนา ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ ให้การใช้ทรัพยากรนัน้ เป็นไป
เพื่อการพัฒนาของสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
ในมุมของเขา ความท้าทายในการขับเคลื่อนหลัก
นิติธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทุกคนต้อง
ช่วยกันคิดต่อไปนัน้ มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ประการ ประการ
แรกคือการสร้างวัฒนธรรมของการเคารพกฎหมาย
ประการทีส่ อง คือการทีท่ าำ ให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วม
ในการขั บ เคลื่ อ น ประการสุ ด ท้ า ยคื อ การชี้ วั ด
ความสำาเร็จ จะชี้วัดอย่างไร อะไรที่จะเป็นเกณฑ์ที่
ใช้ร่วมกันในประเทศ
3. การขับเคลือ่ นหลักนิตธิ รรมอย่างบูรณาการ
และสร้างการมีส่วนร่วม
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ
ไทย กล่าวว่า หลักนิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาในหลายมิติ หลักนิตธิ รรมได้ถกู หยิบยก

นิโคลัส บูธ
ที่ปรึกษาด้านการ
ป้องกันความ
ขัดแย้ง การเข้าถึง
กระบวนการ
ยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน ประจ�า
ส�านักงานภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟก
ิ
ของโครงการ
พั ฒนาแห่ง
สหประชาชาติ

หลักนิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับ
การพั ฒนาในหลายมิติ หลักนิติธรรม
ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพู ดมากขึ้นในเวที
ระหว่างประเทศในช่วงที่เป้าหมาย
การพั ฒนาแห่งสหัสวรรษก�าลังจะ
จบลง โดยนานาประเทศได้ตระหนักว่า
เหตุผลที่เป้าหมายการพั ฒนาแห่ง
สหัสวรรรษจ�านวนหนึ่งยังไม่ประสบ
ความส�าเร็จนั้น เพราะหลักนิติธรรม
ไม่ได้บรรจุอยู่ในเป้าหมายการพั ฒนา

ขึ้นมาพูดมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศในช่วงที่
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษกำาลังจะจบลง
โดยนานาประเทศได้ตระหนักว่า เหตุผลทีเ่ ป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรรษจำานวนหนึง่ ยังไม่ประสบ
ความสำ า เร็ จ นั้ น เพราะหลั ก นิ ติ ธ รรมไม่ ไ ด้ บ รรจุ
อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น
ประเด็นการมีกฎหมายที่ดี หรือการมีสถาบันและ
การบริหารจัดการในการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ เอือ้
ประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม การมีกระบวนการ
ยุติธรรมที่ดีท่ีสามารถระงับข้อพิพาทในสังคมและ
สามารถป้ อ งกั น อาชญากรรมได้ กฎหมายที่ มี
เนื้อหาที่ส่งเสริมหลักนิติธรรมก็จะทำาให้สังคมมี
รากฐานทีม่ นั่ คง ในขณะเดียวกัน การทีอ่ งค์กรหนึง่
องค์กรใดมีอำานาจมากเกินไปก็ย่อมไม่มีความ
สมดุล นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการใช้กฎหมาย
เพือ่ ป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ซึง่ ทัง้ หมดนีแ้ สดงให้เห็นถึงความสำาคัญของ
หลักนิติธรรมต่อการพัฒนาทั้งสิ้น
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ทั้งนี้ หลักนิติธรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3
ประการ
• ประการแรก แบบ minimalist หมายถึงการ
ใช้บังคับกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อทุกคน โดย
ไม่ต้องคำานึงถึงเนื้อหาของกฎหมาย ในขณะ
เดียวกันหลายคนบอกว่านี่คือ rule by law
ไม่ใช่ rule of law
• ประการทีส่ อง แบบ mid-range หรือแบบทาง
สายกลาง หมายถึงนอกจากจะมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด แล้ ว เนื้ อ หาของ
กฎหมายยังต้องเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม
ทุกภาคส่วนด้วย
• ประการที่สามคือแบบ maximalist ความ
หมายของหลักนิติธรรมนั้นอาจรวมถึงการที่
รัฐต้องให้สวัสดิการต่อคนในสังคมด้วย โดย
หลักนิติธรรมย่อมมีความเชื่อมโยงกับ social
justice ในนัยนี้
“ที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกับการปฏิรูประบบการบังคับ
ใช้กฎหมายโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งการปฏิรูป
ดังกล่าวยังคงเป็นแบบแยกส่วนโดยขาดความคิด
เชิงบูรณาการ นอกจากนั้น การปฏิรูปหน่วยงาน
ราชการโดยหน่วยงานนั้นๆ เอง เช่น การปฏิรูป
ตำารวจโดยตำารวจ การปฏิรูปอัยการโดยอัยการ
หรือแม้แต่การปฏิรูปศาลโดยศาลเองนั้น อาจไม่
ประสบความสำาเร็จและไม่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของสังคม หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เราเชื่ อ ว่ า หลั ก นิ ติ ธ รรมไม่ ไ ด้ ขั บ เคลื่ อ นโดย
นักกฎหมายแต่ฝ่ายเดียว หากแต่สังคมทุกภาค
ส่วนย่อมต้องมีส่วนร่วม” ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.กิตติพงษ์ กล่าว
4. การพัฒนาเครื่องมือชี้วัดหลักนิติธรรม
ศาสตราจารย์ พิเ ศษ ดร.กิ ต ติ พ งษ์ กล่าวว่า
การขั บ เคลื่ อ นหลั ก นิ ติ ธ รรมเป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี
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กฎหมายที่มีเนื้อหาที่ส่งเสริม
หลักนิติธรรมก็จะท�าให้สังคมมี
รากฐานที่มั่นคง ในขณะเดียวกัน
การที่องค์กรหนึ่งองค์กรใด
มีอ�านาจมากเกินไปก็ย่อมไม่มี
ความสมดุล นอกจากนั้น
ยังมีเรื่องของการใช้กฎหมาย
เพื่ อป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึง
ความส�าคัญของหลักนิติธรรม
ต่อการพั ฒนาทั้งสิ้น

ประสิทธิภาพจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวัดความ
ก้าวหน้าและความสำาเร็จได้ ในปี 2559 หน่วยงาน
ระดับโลก World Justice Project องค์การระหว่าง
ประเทศในการประเมิ น และชี้ วั ด หลั ก นิ ติ ธ รรม
ได้เริ่มออกแบบเครื่องมือในการชี้วัดหลักนิติธรรม
ขึ้นโดยทำาการประเมินใน 113 ประเทศ
การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมในไทยมีความจำาเป็น
ในการออกแบบเครื่องมือชี้วัดนี้ให้สามารถนำามา
ใช้ ไ ด้ เ หมาะสมในบริ บ ทของสั ง คมไทยเช่ น กั น
เพราะกรอบคิดของเครื่องมือชี้วัดจะตอบสนองต่อ
ความคาดหวังและความต้องการที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละสังคม เพื่อให้หลักนิติธรรมเป็นเรื่องที่

จับต้องได้ และสามารถเข้าใจสถานะและความ
คืบหน้าของประเทศไทยในการทำางานด้านหลัก
นิติธรรม
ในเวลาที่ผ่านมา กระบวนการยุติธรรมในไทยมี
ปัญหาในด้านต่างๆ ทีอ่ าจจะมีลกั ษณะเฉพาะ เช่น
ระบบการร่างกฎหมายทีอ่ อกโดยหน่วยงานราชการ
ปัญหาการบังคับใช้และการตีความของบุคลากร
ทางกฎหมายที่ไม่คำานึงถึงหลักความเป็นธรรม
ความเชื่ อ ที่ ว ่ า การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
กระบวนการยุติธรรมกระทำาได้ด้วยการเพิ่มโทษ
เป็นหลัก รวมถึงการที่หน่วยงานรวมที่เกี่ยวข้อง
และผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมยังขาด
การมองแบบบูรณาการ เนื่องจากมักจะมองแยก
ปัญหาเป็นส่วนๆ โดยไม่ได้ตระหนักว่าปัญหาของ
แต่ละหน่วยงานนัน้ มีความเชือ่ มโยงกันและต้องการ
การปฏิรูปแบบครอบคลุม

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.กิตติพงษ์
กิตยารักษ์

ดังนัน้ ตัวชีว้ ดั การทำางานของกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาที่เหมาะสมที่จะเป็นฐานสำาคัญในการ
ปฏิรปู จะต้องพัฒนาจากคุณค่าและความคาดหวัง
ที่ ป ระชาชนและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ต ่ อ กระบวนการ
ยุติธรรม
ในความเห็นของศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.กิตติพงษ์
กิตยารักษ์ “หลักนิติธรรมจะไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้หากคนยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรมทีไ่ ม่ใช่แค่ทางอาญาแต่ยงั รวมถึงทาง
แพ่งและสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังนั้น การ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ใช่
เพียงการปฏิรูปที่ตัวกฎหมาย แต่หมายความ
รวมถึงกระบวนการพิจารณาและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมด้วย”

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หลักนิติธรรมสามารถแบ่งออกเป็น 3
ประการ
• ประการแรก แบบ minimalist หมายถึงการ
ใช้บังคับกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อทุกคน โดย
ไม่ต้องคำานึงถึงเนื้อหาของกฎหมาย ในขณะ
เดียวกันหลายคนบอกว่านี่คือ rule by law
ไม่ใช่ rule of law
• ประการทีส่ อง แบบ mid-range หรือแบบทาง
สายกลาง หมายถึงนอกจากจะมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด แล้ ว เนื้ อ หาของ
กฎหมายยังต้องเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม
ทุกภาคส่วนด้วย
• ประการที่สามคือแบบ maximalist ความ
หมายของหลักนิติธรรมนั้นอาจรวมถึงการที่
รัฐต้องให้สวัสดิการต่อคนในสังคมด้วย โดย
หลักนิติธรรมย่อมมีความเชื่อมโยงกับ social
justice ในนัยนี้
“ที่ผ่านมาเราคุ้นเคยกับการปฏิรูประบบการบังคับ
ใช้กฎหมายโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งการปฏิรูป
ดังกล่าวยังคงเป็นแบบแยกส่วนโดยขาดความคิด
เชิงบูรณาการ นอกจากนั้น การปฏิรูปหน่วยงาน
ราชการโดยหน่วยงานนั้นๆ เอง เช่น การปฏิรูป
ตำารวจโดยตำารวจ การปฏิรูปอัยการโดยอัยการ
หรือแม้แต่การปฏิรูปศาลโดยศาลเองนั้น อาจไม่
ประสบความสำาเร็จและไม่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของสังคม หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เราเชื่ อ ว่ า หลั ก นิ ติ ธ รรมไม่ ไ ด้ ขั บ เคลื่ อ นโดย
นักกฎหมายแต่ฝ่ายเดียว หากแต่สังคมทุกภาค
ส่วนย่อมต้องมีส่วนร่วม” ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.กิตติพงษ์ กล่าว
4. การพัฒนาเครื่องมือชี้วัดหลักนิติธรรม
ศาสตราจารย์ พิเ ศษ ดร.กิ ต ติ พ งษ์ กล่าวว่า
การขั บ เคลื่ อ นหลั ก นิ ติ ธ รรมเป็ น ไปได้ อ ย่ า งมี

กฎหมายที่มีเนื้อหาที่ส่งเสริม
หลักนิติธรรมก็จะท�าให้สังคมมี
รากฐานที่มั่นคง ในขณะเดียวกัน
การที่องค์กรหนึ่งองค์กรใด
มีอ�านาจมากเกินไปก็ย่อมไม่มี
ความสมดุล นอกจากนั้น
ยังมีเรื่องของการใช้กฎหมาย
เพื่ อป้องกันและปรามปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึง
ความส�าคัญของหลักนิติธรรม
ต่อการพั ฒนาทั้งสิ้น

ประสิทธิภาพจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวัดความ
ก้าวหน้าและความสำาเร็จได้ ในปี 2559 หน่วยงาน
ระดับโลก World Justice Project องค์การระหว่าง
ประเทศในการประเมิ น และชี้ วั ด หลั ก นิ ติ ธ รรม
ได้เริ่มออกแบบเครื่องมือในการชี้วัดหลักนิติธรรม
ขึ้นโดยทำาการประเมินใน 113 ประเทศ
การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมในไทยมีความจำาเป็น
ในการออกแบบเครื่องมือชี้วัดนี้ให้สามารถนำามา
ใช้ ไ ด้ เ หมาะสมในบริ บ ทของสั ง คมไทยเช่ น กั น
เพราะกรอบคิดของเครื่องมือชี้วัดจะตอบสนองต่อ
ความคาดหวังและความต้องการที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละสังคม เพื่อให้หลักนิติธรรมเป็นเรื่องที่

จับต้องได้ และสามารถเข้าใจสถานะและความ
คืบหน้าของประเทศไทยในการทำางานด้านหลัก
นิติธรรม
ในเวลาที่ผ่านมา กระบวนการยุติธรรมในไทยมี
ปัญหาในด้านต่างๆ ทีอ่ าจจะมีลกั ษณะเฉพาะ เช่น
ระบบการร่างกฎหมายทีอ่ อกโดยหน่วยงานราชการ
ปัญหาการบังคับใช้และการตีความของบุคลากร
ทางกฎหมายที่ไม่คำานึงถึงหลักความเป็นธรรม
ความเชื่ อ ที่ ว ่ า การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
กระบวนการยุติธรรมกระทำาได้ด้วยการเพิ่มโทษ
เป็นหลัก รวมถึงการที่หน่วยงานรวมที่เกี่ยวข้อง
และผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมยังขาด
การมองแบบบูรณาการ เนื่องจากมักจะมองแยก
ปัญหาเป็นส่วนๆ โดยไม่ได้ตระหนักว่าปัญหาของ
แต่ละหน่วยงานนัน้ มีความเชือ่ มโยงกันและต้องการ
การปฏิรูปแบบครอบคลุม

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.กิตติพงษ์
กิตยารักษ์

ดังนัน้ ตัวชีว้ ดั การทำางานของกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาที่เหมาะสมที่จะเป็นฐานสำาคัญในการ
ปฏิรปู จะต้องพัฒนาจากคุณค่าและความคาดหวัง
ที่ ป ระชาชนและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ต ่ อ กระบวนการ
ยุติธรรม
ในความเห็นของศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.กิตติพงษ์
กิตยารักษ์ “หลักนิติธรรมจะไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้หากคนยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรมทีไ่ ม่ใช่แค่ทางอาญาแต่ยงั รวมถึงทาง
แพ่งและสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังนั้น การ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ใช่
เพียงการปฏิรูปที่ตัวกฎหมาย แต่หมายความ
รวมถึงกระบวนการพิจารณาและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมด้วย”

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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Goal 16:
The Rule of Law
for the Goals

เป้าประสงค์ที่

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่
สงบสุขและทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึง
่
ของสังคมเดียวกันเพื่ อการ
พั ฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และดูแลสมาชิกกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคมได้อย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้ า หมายนี้ ทำ า หน้ า ที่ เ สมื อ นด้ า ยทองที่ ค ล้ อ ง
เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย
เนื่ อ งจากเป้ า หมายที่ 16 ผสมผสานระหว่ า ง
หลักนิตธิ รรม สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย ซึง่
ถือเป็นองค์ประกอบพืน้ ฐานในการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม โดยมีเป้าประสงค์
ย่อยดังนี้
เป้าประสงค์ที่

16.1
เป้าประสงค์ที่

16.2
เป้าประสงค์ที่

16.3
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ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการเสียชีวติ ที่
เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

ยุติการกระทำาทารุณ การแสวงหาประโยชน์อย่าง
ไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ การใช้ความรุนแรง และ
การทรมานเด็กในทุกรูปแบบ
ส่ ง เสริ ม หลั ก นิ ติ ธ รรม ทั้ ง ในระดั บ ชาติ ร ะหว่ า ง
ประเทศ รวมถึงการสร้างหลักประกันในการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมของทุกคน

เป้าประสงค์ที่

ภายใน พ.ศ. 2573 ลดการลักลอบเคลือ่ นย้ายอาวุธ
และเงิน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และ
ต่อต้านการดำาเนินงานของอาชญากรรมทุกรูปแบบ
ลดการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ

พัฒนาสถาบันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
และโปร่งใสในทุกระดับ
สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มี
ความครอบคลุม มีส่วนร่วม ตอบสนองต่อความ
ต้องการและการเป็นตัวแทนของสังคมได้ในทุก
ระดับ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศที่กำาลังพัฒนา
ในกิจกรรมของสถาบันระดับโลกที่ส่งเสริมหลัก
ธรรมาภิบาล
ภายในปี พ.ศ. 2573 ให้ทกุ คนมีเอกสารทางกฎหมาย
สำาหรับระบุตัวตน รวมถึงการจดทะเบียนเกิด
ดูแลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและปกป้องเสรีภาพ
ขัน้ พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ
สร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในประเทศกำาลังพัฒนา เพือ่ ป้องกันความรุนแรง
และต่อสู้กับการก่อการร้ายและความรุนแรง ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันระดับชาติที่
เกีย่ วข้องรวมทัง้ ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่
เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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16.4
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่
สงบสุขและทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึง
่
ของสังคมเดียวกันเพื่ อการ
พั ฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และดูแลสมาชิกกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคมได้อย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์ที่

16.5
เป้าประสงค์ที่

16.6
เป้าประสงค์ที่

16.7
เป้าประสงค์ที่

16.8
เป้ า หมายนี้ ทำ า หน้ า ที่ เ สมื อ นด้ า ยทองที่ ค ล้ อ ง
เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย
เนื่ อ งจากเป้ า หมายที่ 16 ผสมผสานระหว่ า ง
หลักนิตธิ รรม สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย ซึง่
ถือเป็นองค์ประกอบพืน้ ฐานในการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม โดยมีเป้าประสงค์
ย่อยดังนี้
เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

เป้าประสงค์ที่

ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการเสียชีวติ ที่
เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่

เป้าประสงค์ที่

16.9
เป้าประสงค์ที่

16.10
เป้าประสงค์ที่

16.A

ยุติการกระทำาทารุณ การแสวงหาประโยชน์อย่าง
ไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ การใช้ความรุนแรง และ
การทรมานเด็กในทุกรูปแบบ
ส่ ง เสริ ม หลั ก นิ ติ ธ รรม ทั้ ง ในระดั บ ชาติ ร ะหว่ า ง
ประเทศ รวมถึงการสร้างหลักประกันในการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมของทุกคน

เป้าประสงค์ที่

16.B

ภายใน พ.ศ. 2573 ลดการลักลอบเคลือ่ นย้ายอาวุธ
และเงิน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
ติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และ
ต่อต้านการดำาเนินงานของอาชญากรรมทุกรูปแบบ
ลดการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ

พัฒนาสถาบันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
และโปร่งใสในทุกระดับ
สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มี
ความครอบคลุม มีส่วนร่วม ตอบสนองต่อความ
ต้องการและการเป็นตัวแทนของสังคมได้ในทุก
ระดับ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศที่กำาลังพัฒนา
ในกิจกรรมของสถาบันระดับโลกที่ส่งเสริมหลัก
ธรรมาภิบาล
ภายในปี พ.ศ. 2573 ให้ทกุ คนมีเอกสารทางกฎหมาย
สำาหรับระบุตัวตน รวมถึงการจดทะเบียนเกิด
ดูแลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและปกป้องเสรีภาพ
ขัน้ พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศและ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ
สร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในประเทศกำาลังพัฒนา เพือ่ ป้องกันความรุนแรง
และต่อสู้กับการก่อการร้ายและความรุนแรง ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันระดับชาติที่
เกีย่ วข้องรวมทัง้ ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่
เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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03

การปฏิรูประบบ
ยุติธรรมทางอาญา
ในบริบทการพั ฒนา
ั ยืน
ที่ย่ง

การปฏิรูประบบ
ยุติธรรมทางอาญา
ในบริบทการพั ฒนา
ั ยืน
ที่ย่ง

→

กระบวนการยุติธรรมวัดความ
เข้มแข็งหลักนิติธรรม
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นปัจ จัย
สำาคัญของหลักนิตธิ รรม หากกฎหมายและกระบวน
การยุตธิ รรมอ่อนแอ การพัฒนาสังคมหรือประเทศ
ย่อมไม่สำาเร็จ หรือหากคนในสังคมไม่เชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม สันติภาพก็จะไม่เกิดขึ้นใน
สังคม

กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม จำาเป็นต้องมีการ
พัฒนา กระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับอำานาจหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เช่น กระบวนการทีใ่ ห้อาำ นาจมาก
อย่ า งตำ า รวจ ตลอดจนกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ผูพ้ พิ ากษา อัยการ จำาเป็นต้องมีการปรับปรุงปฏิรปู
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยอยู่เสมอและสร้างความ
สมดุลให้ได้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม

สถานการณ์กระบวนการยุติธรรม
ไทยกับความท้าทาย
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้ความ
สำาคัญกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาเป็นหลัก
ด้วยมีความเชือ่ ว่าประชาชนจะเกรงกลัวบทลงโทษ
และสามารถป้องกันอาชญากรรมได้ ทว่า กลับก่อให้
เกิดผลกระทบหลายด้าน กล่าวคือภาครัฐต้องแบก
รับค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรบุคคลในการดำาเนิน
คดีทางอาญาอย่างมหาศาล ในขณะที่การลงโทษ
จำาคุกยังได้นำาไปสู่การเกิดปัญหานักโทษล้นคุก

ทัง้ นี้ ประเทศไทยติดอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา
ในฐานะประเทศทีใ่ ช้งบประมาณด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาสูง เมื่อวัดจากค่าใช้จ่ายที่ภาค
รัฐใช้งบประมาณไปเพื่อกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญากับรายได้ประชาชาติ (Gross Domestic
Product : GDP) แล้ว และไทยมีแนวโน้มอยู่ใน
อันดับต้น เมื่อพิจารณาข้อมูลอื่นประกอบ เช่น
จำานวนบุคลากรในกระบวนการทางอาญา จำานวน
ผู้ต้องขังทั้งหมด

ไทยติด
อันดับ 2 ประเทศที่
ใช้งบประมาณด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
สูงที่สุดในโลกรอง
จากสหรัฐอเมริกา

การที่กระบวนการยุติธรรมของไทยให้
ความส�าคัญกับกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาเป็นหลัก ส่งผลให้ปัจจุบัน
ไทยประสบกับปัญหา ‘นักโทษล้นคุก’
โดยในปี ค.ศ. 2016 อัตรานักโทษมีสูง
ถึง 145% และแต่ละปีจ�านวนนักโทษใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่
ประสิทธิภาพและทรัพยากรของรัฐ
มีอยู่จ�ากัดและหากยิง
่ น�ามาใช้กับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามาก
ก็จะมีงบประมาณพั ฒนาด้านอื่นน้อยลง
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาเหล่านี้
จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่ อการพั ฒนาประเทศไทย
(ทีดอ
ี าร์ไอ)

ล�าดับ
ที่

1
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สหรัฐ
อเมริกา

ล�าดับ
ที่

2

ไทย
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→ QUOTE

กระบวนการยุติธรรมวัดความ
เข้มแข็งหลักนิติธรรม
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นปัจ จัย
สำาคัญของหลักนิตธิ รรม หากกฎหมายและกระบวน
การยุตธิ รรมอ่อนแอ การพัฒนาสังคมหรือประเทศ
ย่อมไม่สำาเร็จ หรือหากคนในสังคมไม่เชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม สันติภาพก็จะไม่เกิดขึ้นใน
สังคม

กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม จำาเป็นต้องมีการ
พัฒนา กระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับอำานาจหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เช่น กระบวนการทีใ่ ห้อาำ นาจมาก
อย่ า งตำ า รวจ ตลอดจนกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ผูพ้ พิ ากษา อัยการ จำาเป็นต้องมีการปรับปรุงปฏิรปู
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยอยู่เสมอและสร้างความ
สมดุลให้ได้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม

สถานการณ์กระบวนการยุติธรรม
ไทยกับความท้าทาย
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้ความ
สำาคัญกับกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาเป็นหลัก
ด้วยมีความเชือ่ ว่าประชาชนจะเกรงกลัวบทลงโทษ
และสามารถป้องกันอาชญากรรมได้ ทว่า กลับก่อให้
เกิดผลกระทบหลายด้าน กล่าวคือภาครัฐต้องแบก
รับค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรบุคคลในการดำาเนิน
คดีทางอาญาอย่างมหาศาล ในขณะที่การลงโทษ
จำาคุกยังได้นำาไปสู่การเกิดปัญหานักโทษล้นคุก

ทัง้ นี้ ประเทศไทยติดอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา
ในฐานะประเทศทีใ่ ช้งบประมาณด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาสูง เมื่อวัดจากค่าใช้จ่ายที่ภาค
รัฐใช้งบประมาณไปเพื่อกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญากับรายได้ประชาชาติ (Gross Domestic
Product : GDP) แล้ว และไทยมีแนวโน้มอยู่ใน
อันดับต้น เมื่อพิจารณาข้อมูลอื่นประกอบ เช่น
จำานวนบุคลากรในกระบวนการทางอาญา จำานวน
ผู้ต้องขังทั้งหมด

ไทยติด
อันดับ 2 ประเทศที่
ใช้งบประมาณด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
สูงที่สุดในโลกรอง
จากสหรัฐอเมริกา

การที่กระบวนการยุติธรรมของไทยให้
ความส�าคัญกับกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาเป็นหลัก ส่งผลให้ปัจจุบัน
ไทยประสบกับปัญหา ‘นักโทษล้นคุก’
โดยในปี ค.ศ. 2016 อัตรานักโทษมีสูง
ถึง 145% และแต่ละปีจ�านวนนักโทษใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่
ประสิทธิภาพและทรัพยากรของรัฐ
มีอยู่จ�ากัดและหากยิง
่ น�ามาใช้กับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามาก
ก็จะมีงบประมาณพั ฒนาด้านอื่นน้อยลง
การแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาเหล่านี้
จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่ อการพั ฒนาประเทศไทย
(ทีดอ
ี าร์ไอ)

ล�าดับ
ที่

1

สหรัฐ
อเมริกา

ล�าดับ
ที่

2

ไทย
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สิ่งที่สังคมไทยควรตระหนักและควรมีการศึกษา
มากขึ้น คือ ปัจจัยที่เป็นต้นตอของปัญหานักโทษ
ล้นคุก การสิ้นเปลืองงบประมาณ ได้แก่
สาเหตุ แ รก คื อ การมุ ่ ง ดำ า เนิ น คดี อ าญาใน
กระบวนการยุติธรรมที่ยอมรับกันอย่างสากลนั้น
ได้เปิดช่องให้สังคมสามารถเลือกแนวทางการ
ดำาเนินคดีต่างๆ ได้ว่าจะใช้แนวทางการดำาเนินคดี
ในทางแพ่ ง ทางอาญา หรื อ ทางปกครอง แต่
ประเทศไทยมีความเชื่อมาแต่เดิมว่าการใช้โทษ
ทางอาญาจะสามารถป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร เ กิ ด
อาชญากรรมได้ จึ ง มุ ่ ง การ
ดำาเนินคดีไปในทางอาญา แม้
เป็ น คดี ที่ คู ่ ค วามทั้ ง สองฝ่ า ย
ต่างก็เป็นปัจเจกบุคคล แต่กลับ
มีโทษทางอาญา เช่น ความผิด
ฐานหมิ่ น ประมาท ความผิ ด
เกีย่ วกับเช็ค ทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ให้ มี ทั้ ง การชดใช้ ค ่ า เสี ย หาย
ทางแพ่งและยังมีโทษทางอาญา
อีกด้วย
นอกจากโทษในประมวล
กฎหมายอาญาแล้ว ยังมีโทษ
ทางอาญาทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตอิ กี หลาย
ฉบับ ในกระบวนการยุติธรรมของไทยกำาหนดให้
โจทก์ฟอ้ งคดีได้ทงั้ ทางแพ่งและทางอาญา แต่ศาล
จะพิจารณาคดีอาญาเสียก่อนแล้วจึงพิจารณาคดี
แพ่ง ดังนัน้ เห็นได้วา่ กระบวนการยุตธิ รรมของไทย
ได้เน้นการดำาเนินคดีอาญาเป็นหลัก
สาเหตุ ที่ ส อง คือ การเลือกใช้โทษทางอาญา
กฎหมายกำาหนดให้โทษทางอาญามีอยู่ด้วยกัน 5
ชนิด ได้แก่ ประหารชีวิต จำาคุก กักขัง ปรับ และริบ
ทรัพย์สิน แต่โทษที่ได้ถูกนำามาใช้บ่อยครั้ง คือโทษ
จำาคุก ทั้งนี้เป็นเพราะโทษปรับมิได้มีการปรับปรุง
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่ ระบวนการ
การทีก
ยุติธรรมของไทย
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ไว้เอง เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ ค่า
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งานสูงโดยมีต้นทุนที่เกิดจาก
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สามารถฟ้องคดีทางอาญาเพื่อ
ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้รัฐ

1. ปฎิรปู กระบวนการยุตธิ รรม ได้แก่ การยกเลิก
ความผิดบางฐานทีม่ โี ทษทางอาญา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความผิดที่ไม่กระทบต่อสังคมและ
ส่วนรวมอย่างร้ายแรง เช่น ความผิดฐานหมิ่น
ประมาท ความผิดเกีย่ วกับเช็ค ความผิดเกีย่ วกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการกระทำาผิดเพียง
เล็กน้อย การละเมิดซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาที่
มิได้มเี จตนาทีจ่ ะทำาไปเพือ่ การจำาหน่าย เป็นต้น

ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือคดีหมิน่
ประมาท ที่โจทก์มักนำาคดีไปฟ้องศาลอาญา เพื่อ
ผลักภาระค่าใช้จา่ ยให้รฐั รัฐจึงต้องรับภาระต้นทุน
อย่างมากมายมหาศาลทั้งจากการสร้างเรือนจำา
เพิ่ม หรือการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม
สาเหตุที่สี่ การบังคับใช้โทษจำาคุกที่เกินความ
จำาเป็น แม้ในความผิดทีไ่ ม่รา้ ยแรง ซึง่ ก่อให้เกิดผล
เสียทั้งการขาดรายได้จากการทำางาน และเมื่อ
นักโทษพ้นคุกออกไปกลายเป็นคนที่มีคดีติดตัว
มักจะถูกปฎิเสธไม่รับเข้าทำางาน เมื่อไม่สามารถ
ทำางานได้จงึ มีโอกาสสูงทีจ่ ะก่ออาชญากรรมอีกครัง้
และมีโอกาสที่จะติดคุกซำ้าอีกก็เป็นได้

2. เปิดโอกาสให้มกี ารประนีประนอมยอมความ
กันมากขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ประนีประนอมกันได้ในทุกขัน้ ตอน ทัง้ ก่อนทีจ่ ะ
นำาคดีสชู่ น้ั ศาล หรือแม้คดีจะอยูร่ ะหว่างพิจารณา
ในชั้นศาลแล้ว
3. น�าโทษการบริการสังคมมาบังคับใช้กบั โทษ
ทางอาญาที่ไม่ร้ายแรง
4. การเพิม่ โทษปรับ ได้แก่ นำาโทษปรับมาบังคับ
ใช้มากขึน้ เพิม่ ความเป็นธรรมของโทษปรับโดย
ใช้ระบบ Day Fine หรือการปรับตามระยะเวลา
เทียบกับรายได้ที่ได้รับต่อวัน
5. ลดการจ�าคุก จำาคุกเฉพาะคดีที่ร้ายแรง ส่วน
คดียาเสพติดก็ควรแยกระหว่างความผิดฐาน
เป็นผู้เสพ และความผิดฐานมีไว้เพื่อจำาหน่าย

ทัง
ั ประสิทธิภาพ
้ นี้ การพัฒนาตัวชีว้ ด
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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ยิง
่ ต่อการพั ฒนาระบบยุติธรรม
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ั
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ประชาชนยังทำาให้คนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาระบบงานยุติธรรมอีกด้วย
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่สังคมไทยควรตระหนักและควรมีการศึกษา
มากขึ้น คือ ปัจจัยที่เป็นต้นตอของปัญหานักโทษ
ล้นคุก การสิ้นเปลืองงบประมาณ ได้แก่
สาเหตุ แ รก คื อ การมุ ่ ง ดำ า เนิ น คดี อ าญาใน
กระบวนการยุติธรรมที่ยอมรับกันอย่างสากลนั้น
ได้เปิดช่องให้สังคมสามารถเลือกแนวทางการ
ดำาเนินคดีต่างๆ ได้ว่าจะใช้แนวทางการดำาเนินคดี
ในทางแพ่ ง ทางอาญา หรื อ ทางปกครอง แต่
ประเทศไทยมีความเชื่อมาแต่เดิมว่าการใช้โทษ
ทางอาญาจะสามารถป้องกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร เ กิ ด
อาชญากรรมได้ จึ ง มุ ่ ง การ
ดำาเนินคดีไปในทางอาญา แม้
เป็ น คดี ที่ คู ่ ค วามทั้ ง สองฝ่ า ย
ต่างก็เป็นปัจเจกบุคคล แต่กลับ
มีโทษทางอาญา เช่น ความผิด
ฐานหมิ่ น ประมาท ความผิ ด
เกีย่ วกับเช็ค ทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ให้ มี ทั้ ง การชดใช้ ค ่ า เสี ย หาย
ทางแพ่งและยังมีโทษทางอาญา
อีกด้วย
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เทียบกับรายได้ที่ได้รับต่อวัน
5. ลดการจ�าคุก จำาคุกเฉพาะคดีที่ร้ายแรง ส่วน
คดียาเสพติดก็ควรแยกระหว่างความผิดฐาน
เป็นผู้เสพ และความผิดฐานมีไว้เพื่อจำาหน่าย

ทัง
ั ประสิทธิภาพ
้ นี้ การพัฒนาตัวชีว้ ด
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ควรอยู่บนหลักการของแนวคิดที่ว่า
มุมมองของประชาชนมีบทบาทส�าคัญ
ยิง
่ ต่อการพั ฒนาระบบยุติธรรม

เปิดให้ประชาชนร่วมพั ฒนาตัวชีว
้ ด
ั
ในการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม
และการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ได้มีการหยิบยกในหลาย
ประเด็นทีจ่ ะเป็นจุดเริม่ ต้นในการขับเคลือ่ นทีจ่ ะนำา
ไปสูก่ ารปฏิรปู กระบวนยุตธิ รรมทางอาญา โดยระบุ
ว่ า เครื่ อ งมื อ ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการ
ยุติธรรมของไทยที่เปิดให้ประชาชนมามีส่วนร่วม
โดยให้เหตุผลว่าเครื่องมือชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ
จะเป็นฐานสำาคัญในการปฏิรูปฯ

เนื่องจากที่ผ่านมาเครืองมือชี้วัดในกระบวนการ
ยุตธิ รรมมีขอ้ จำากัด เป็นการชีว้ ดั เพือ่ ตอบโจทย์ของ
องค์ ก รอาศั ย ข้ อ มู ล จากบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ภายในองค์กรเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่ได้คำานึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้ การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวน
การยุติธรรมทางอาญา ควรอยู่บนหลักการของ
แนวคิดทีว่ า่ มุมมองของประชาชนมีบทบาทสำาคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาระบบยุติธรรม เพราะการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนย่อมทำาให้เกิดการขยาย
ฐานความคิดนอกเหนือไปจากมุมมองที่ได้จาก
ภายในองค์กร และกระบวนการรับฟังความเห็นของ
ประชาชนยังทำาให้คนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาระบบงานยุติธรรมอีกด้วย
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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แม้ปัจจุบันนานาชาติได้พัฒนาตัวชี้วัดในระดับ
สากล เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปที่สามารถนำาไปใช้
เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของการดำาเนินงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนานีห้ รือไม่ แต่ตวั ชีว้ ดั ในระดับสากลก็ไม่ใช่ตวั
ชี้วัดที่ดีที่สุดในการวัดผลการดำาเนินงานในบริบท
ของประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศย่อมมีบริบท
และเงือ่ นไขทีแ่ ตกต่างกันออกไป มุมมองและความ
คาดหวังของประชาชนต่อกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญาในแต่ละประเทศนั้นย่อมสามารถสะท้อน
ความต้องการของประชาชนให้สอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละพื้นที่ได้ดีกว่า ดังนั้น การรับฟังความคิด
เห็ น ประชาชนจึ ง เป็ น ส่ ว นสำ า คั ญ ในการพั ฒ นา
เครื่องชี้วัดที่จะเป็นฐานสำาคัญของการปฏิรูป
สำาหรับประเทศไทย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิด
พืน้ ทีใ่ นการสร้างการมีสว่ นร่วมโดยสำารวจความคิด
เห็นของประชาชนและผูป้ ฏิบตั งิ านในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมต่ อ คุ ณ ค่ า และความคาดหวั ง ที่ มี ต ่ อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีการลงพื้นที่เพื่อ
สำารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำางาน
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้ง 4 ขั้นตอน
ประกอบไปด้วยขั้นตอนในชั้นเจ้าพนักงานตำารวจ
ชัน้ การฟ้องคดีหรือชัน้ อัยการ ชัน้ ศาล และชัน้ บังคับคดี
ศาสตราจารย์สิตาล คาลานทรี ศาสตราจารย์
คลินิกด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
ให้ข้อมูลว่า คำาถามที่นำามาใช้ในการสำารวจความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนส่ ว นหนึ่ ง ได้ ม าจากงาน
ค้นคว้าวิจยั ในระดับสากล เช่น จากงานของ World
Justice Project ที่ได้ให้นิยามคุณลักษณะของ
กระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
อีกส่วนหนึง่ ได้แก่ คำาถามปลายเปิดทีเ่ ปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถแสดงความเห็ น ถึ ง ลั ก ษณะ
กระบวนการยุติธรรมที่ดี
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โดยในเบื้องต้นคณะวิจัยตั้งใจจะสำารวจความคิด
เห็นจากประชาชนให้ได้ 3,300 รายในทุกพืน้ ที่ และ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญในกระบวนการยุตธิ รรมอีก 550 ราย
ในทางปฏิบตั กิ ารสำารวจความเห็นจากประชาชนที่
ผ่านมา ทางคณะวิจัยได้ขอให้บุคคลที่ให้ข้อมูล
กล่าวถึง “สิ่งที่อยากเห็นในกระบวนการยุติธรรม 3
สิ่ง” โดยได้รับคำาตอบที่หลากหลาย เช่น ความ
โปร่งใส ความสุภาพ ความเป็นธรรม ทำางานรวดเร็ว
ไม่รับสินบน มีเมตตา เสียสละ ไม่ทุจริต ฯลฯ

มุมมองและความคาดหวังของ
ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในแต่ละประเทศนั้นย่อม
สามารถสะท้อนความต้องการของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละพื้ นที่ได้ดีกว่า ดังนั้นการรับฟัง
ความคิดเห็นประชาชนจึงเป็น
ส่วนส�าคัญ
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำามาพัฒนาเป็นกลุ่มตัวชี้วัด
เช่น กลุ่มตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส กลุ่มตัวชี้วัด
เกีย่ วกับความเป็นธรรม กลุม่ ตัวชีว้ ดั ด้านการปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความรวดเร็ว และกลุ่ม ตัวชี้วัดด้า น
พฤติกรรมของบุคลากร เป็นต้น เพือ่ นำามาวัดผลการ
ดำาเนินงานของตำารวจ อัยการ ศาล และการบังคับคดี
การชีว้ ดั ในลักษณะนี้ นอกจากจะได้ทราบถึงคุณค่า
ที่ประชาชนคาดหวังกับกระบวนการยุติธรรมแล้ว
ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความ
เป็นจริงกับความคาดหวังของประชาชนได้อีกด้วย

การใช้ข้อมูลที่ได้มาให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุด วิธีการเก็บ
ข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความ
เที่ยงตรงและปราศจากอคติ
สามารถน�าไปพั ฒนาเพื่ อเป็น
ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น สิ่งที่ต้องนำาไปพิจารณาต่อไปสำาหรับการ
พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ
ยุติธรรม คือ การใช้ข้อมูลที่ได้มาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด วิธกี ารเก็บข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความเทีย่ งตรง
และปราศจากอคติ สามารถนำาไปพัฒนาเพื่อเป็น
ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
การเปิดพืน้ ทีแ่ ละสร้างการมีสว่ นร่วมจากประชาชน
จึงเป็นก้าวแรกทีส่ าำ คัญของโจทย์การปฏิรปู กระบวน
ยุติธรรมทางอาญา
โจทย์ปฏิรูปต้องกว้าง
ในเวลาที่ผ่านมาการปฏิรูปไม่ประสบความสำาเร็จ
ทั้งที่ประเทศไทยมีความพยายามในการปฏิรูป
กฎหมายและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมาโดย
ตลอด สาเหตุหลักเป็นเพราะตัง้ โจทย์การปฏิรปู ใน
ขอบเขตที่แคบเกินไปและขาดการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ดังนัน้ การทีป่ ระเทศไทยจะพัฒนาหลักนิตธิ รรมให้
ประสบความสำาเร็จนัน้ ควรเปลีย่ นการตัง้ เป้าหมาย
ของการพัฒนาให้เกิดขึ้นจากมุมมองของผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสีย และควรพิจารณาเรือ่ งการใช้ทรัพยากร
ที่ ถู ก จั ด สรรไปให้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานในการกระบวนการ
ยุติธรรมควรลองใช้ศาสตร์อื่นๆ ในการประเมินผล
การทำางาน เช่น มองจากมุมความคุ้มค่าในเชิง
เศรษฐศาสตร์หรือด้านสตรีนยิ ม ฯลฯ และควรสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือให้กบั กระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่ง
ทางปกครอง และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมไม่ใช่การปฏิรปู ทีต่ วั
กฎหมายเท่านัน้ แต่รวมถึงการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและการทำางานของกระบวนการยุติธรรม
ในภาพรวม ซึ่งควรมีการประเมินและติดตามการ
ทำ า งานของกระบวนการยุ ติ ธ รรมด้ ว ยสถิ ติ แ ละ
ตัวชี้วัด
นอกจากนี้ ต้องมีการสร้างเครือข่ายให้ทกุ ภาคส่วน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนและสร้างความตระหนักรูถ้ งึ ความสำาคัญของ
การเคารพกฎหมายและการส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ของหลักนิติธรรมกับการพัฒนา ซึ่งความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทำาให้ประชาชนมีเครื่องมือในการ
สื่ อ สารและมี อำา นาจต่ อ รองมากขึ้ น อั น จะเป็ น
ช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการร่วม
กำากับดูแลสถาบันที่เกี่ยวข้องให้มีความโปร่งใส
และรับผิดชอบต่อสังคม
การสร้างหลักนิติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว
หรือ เป็น ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึง่ เท่านัน้ แต่เป็นความรับผิดชอบ
ของทุกคนในสังคมทีจ่ ะร่วมสร้างหลักนิตธิ รรม
ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคม
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แม้ปัจจุบันนานาชาติได้พัฒนาตัวชี้วัดในระดับ
สากล เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปที่สามารถนำาไปใช้
เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพของการดำาเนินงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนานีห้ รือไม่ แต่ตวั ชีว้ ดั ในระดับสากลก็ไม่ใช่ตวั
ชี้วัดที่ดีที่สุดในการวัดผลการดำาเนินงานในบริบท
ของประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศย่อมมีบริบท
และเงือ่ นไขทีแ่ ตกต่างกันออกไป มุมมองและความ
คาดหวังของประชาชนต่อกระบวนการยุตธิ รรมทาง
อาญาในแต่ละประเทศนั้นย่อมสามารถสะท้อน
ความต้องการของประชาชนให้สอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละพื้นที่ได้ดีกว่า ดังนั้น การรับฟังความคิด
เห็ น ประชาชนจึ ง เป็ น ส่ ว นสำ า คั ญ ในการพั ฒ นา
เครื่องชี้วัดที่จะเป็นฐานสำาคัญของการปฏิรูป
สำาหรับประเทศไทย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิด
พืน้ ทีใ่ นการสร้างการมีสว่ นร่วมโดยสำารวจความคิด
เห็นของประชาชนและผูป้ ฏิบตั งิ านในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมต่ อ คุ ณ ค่ า และความคาดหวั ง ที่ มี ต ่ อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีการลงพื้นที่เพื่อ
สำารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำางาน
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้ง 4 ขั้นตอน
ประกอบไปด้วยขั้นตอนในชั้นเจ้าพนักงานตำารวจ
ชัน้ การฟ้องคดีหรือชัน้ อัยการ ชัน้ ศาล และชัน้ บังคับคดี
ศาสตราจารย์สิตาล คาลานทรี ศาสตราจารย์
คลินิกด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
ให้ข้อมูลว่า คำาถามที่นำามาใช้ในการสำารวจความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนส่ ว นหนึ่ ง ได้ ม าจากงาน
ค้นคว้าวิจยั ในระดับสากล เช่น จากงานของ World
Justice Project ที่ได้ให้นิยามคุณลักษณะของ
กระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
อีกส่วนหนึง่ ได้แก่ คำาถามปลายเปิดทีเ่ ปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถแสดงความเห็ น ถึ ง ลั ก ษณะ
กระบวนการยุติธรรมที่ดี

โดยในเบื้องต้นคณะวิจัยตั้งใจจะสำารวจความคิด
เห็นจากประชาชนให้ได้ 3,300 รายในทุกพืน้ ที่ และ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญในกระบวนการยุตธิ รรมอีก 550 ราย
ในทางปฏิบตั กิ ารสำารวจความเห็นจากประชาชนที่
ผ่านมา ทางคณะวิจัยได้ขอให้บุคคลที่ให้ข้อมูล
กล่าวถึง “สิ่งที่อยากเห็นในกระบวนการยุติธรรม 3
สิ่ง” โดยได้รับคำาตอบที่หลากหลาย เช่น ความ
โปร่งใส ความสุภาพ ความเป็นธรรม ทำางานรวดเร็ว
ไม่รับสินบน มีเมตตา เสียสละ ไม่ทุจริต ฯลฯ

มุมมองและความคาดหวังของ
ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในแต่ละประเทศนั้นย่อม
สามารถสะท้อนความต้องการของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละพื้ นที่ได้ดีกว่า ดังนั้นการรับฟัง
ความคิดเห็นประชาชนจึงเป็น
ส่วนส�าคัญ
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำามาพัฒนาเป็นกลุ่มตัวชี้วัด
เช่น กลุ่มตัวชี้วัดด้านความโปร่งใส กลุ่มตัวชี้วัด
เกีย่ วกับความเป็นธรรม กลุม่ ตัวชีว้ ดั ด้านการปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความรวดเร็ว และกลุ่ม ตัวชี้วัดด้า น
พฤติกรรมของบุคลากร เป็นต้น เพือ่ นำามาวัดผลการ
ดำาเนินงานของตำารวจ อัยการ ศาล และการบังคับคดี
การชีว้ ดั ในลักษณะนี้ นอกจากจะได้ทราบถึงคุณค่า
ที่ประชาชนคาดหวังกับกระบวนการยุติธรรมแล้ว
ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างความ
เป็นจริงกับความคาดหวังของประชาชนได้อีกด้วย

การใช้ข้อมูลที่ได้มาให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุด วิธีการเก็บ
ข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความ
เที่ยงตรงและปราศจากอคติ
สามารถน�าไปพั ฒนาเพื่ อเป็น
ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น สิ่งที่ต้องนำาไปพิจารณาต่อไปสำาหรับการ
พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ
ยุติธรรม คือ การใช้ข้อมูลที่ได้มาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด วิธกี ารเก็บข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความเทีย่ งตรง
และปราศจากอคติ สามารถนำาไปพัฒนาเพื่อเป็น
ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
การเปิดพืน้ ทีแ่ ละสร้างการมีสว่ นร่วมจากประชาชน
จึงเป็นก้าวแรกทีส่ าำ คัญของโจทย์การปฏิรปู กระบวน
ยุติธรรมทางอาญา
โจทย์ปฏิรูปต้องกว้าง
ในเวลาที่ผ่านมาการปฏิรูปไม่ประสบความสำาเร็จ
ทั้งที่ประเทศไทยมีความพยายามในการปฏิรูป
กฎหมายและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมาโดย
ตลอด สาเหตุหลักเป็นเพราะตัง้ โจทย์การปฏิรปู ใน
ขอบเขตที่แคบเกินไปและขาดการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ดังนัน้ การทีป่ ระเทศไทยจะพัฒนาหลักนิตธิ รรมให้
ประสบความสำาเร็จนัน้ ควรเปลีย่ นการตัง้ เป้าหมาย
ของการพัฒนาให้เกิดขึ้นจากมุมมองของผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสีย และควรพิจารณาเรือ่ งการใช้ทรัพยากร
ที่ ถู ก จั ด สรรไปให้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานในการกระบวนการ
ยุติธรรมควรลองใช้ศาสตร์อื่นๆ ในการประเมินผล
การทำางาน เช่น มองจากมุมความคุ้มค่าในเชิง
เศรษฐศาสตร์หรือด้านสตรีนยิ ม ฯลฯ และควรสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือให้กบั กระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่ง
ทางปกครอง และกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมไม่ใช่การปฏิรปู ทีต่ วั
กฎหมายเท่านัน้ แต่รวมถึงการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและการทำางานของกระบวนการยุติธรรม
ในภาพรวม ซึ่งควรมีการประเมินและติดตามการ
ทำ า งานของกระบวนการยุ ติ ธ รรมด้ ว ยสถิ ติ แ ละ
ตัวชี้วัด
นอกจากนี้ ต้องมีการสร้างเครือข่ายให้ทกุ ภาคส่วน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนและสร้างความตระหนักรูถ้ งึ ความสำาคัญของ
การเคารพกฎหมายและการส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ของหลักนิติธรรมกับการพัฒนา ซึ่งความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทำาให้ประชาชนมีเครื่องมือในการ
สื่ อ สารและมี อำา นาจต่ อ รองมากขึ้ น อั น จะเป็ น
ช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการร่วม
กำากับดูแลสถาบันที่เกี่ยวข้องให้มีความโปร่งใส
และรับผิดชอบต่อสังคม
การสร้างหลักนิติธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัว
หรือ เป็น ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึง่ เท่านัน้ แต่เป็นความรับผิดชอบ
ของทุกคนในสังคมทีจ่ ะร่วมสร้างหลักนิตธิ รรม
ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคม
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→ SNAP SHOT

สถานการณ์ “ผู้ต้องขัง”
ในประเทศไทย

สหรัฐ
อเมริกา

จีน

บราซิล รัสเซีย อินเดีย THAILAND
ไทย

ทีม
่ า : www.prisonstudies.org, สถาบันเพื่อการยุตธ
ิ รรมแห่งประเทศไทย

ประเทศไทยมีผู้ต้องขังเฉลี่ย 497 คน ต่อประชากร 100,000 คน

ประเทศไทยมีจา� นวนผูต้ อ้ งขังมาก…
เป็นอันดับ 6 ของโลก

อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ

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

เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด
ส่วนใหญ่เป็นผู้ซ้อ
ื และผู้ขาย
รายย่อย

ประเทศไทยมีจ�านวน
ผู้ต้องขังเป็นอันดับ 1 ของ
ภูมิภาคอาเซียน 343,657 คน

ประเทศไทยมีผู้ต้องขัง
หญิงมากเป็นอันดับ 1 ของ
ภูมิภาคอาเซียน
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การบริหารจัดการดูแลผู้คุมขัง
กรมราชทัณฑ์ใช้งบประมาณ
ของกระทรวงยุติธรรม
โดยใช้งบประมาณ 12,141 ล้านบาท
(ข้อมูลปี 2559) แต่ก็ยังไม่เพี ยงพอ
ในการรับมือกับ “นักโทษล้นคุก”
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สถานการณ์ “ผู้ต้องขัง”
ในประเทศไทย

สหรัฐ
อเมริกา

จีน

บราซิล รัสเซีย อินเดีย

ทีม
่ า : www.prisonstudies.org, สถาบันเพื่อการยุตธ
ิ รรมแห่งประเทศไทย

ประเทศไทยมีผู้ต้องขังเฉลี่ย 497 คน ต่อประชากร 100,000 คน

ไทย

ประเทศไทยมีจา� นวนผูต้ อ้ งขังมาก…

ของโลก
เป็นอันดับ
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

เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด
ส่วนใหญ่เป็นผู้ซ้อ
ื และผู้ขาย
รายย่อย

ประเทศไทยมีจ�านวน

ผู้ต้องขังเป็นอันดับ ของ
ภูมิภาคอาเซียน 343,657 คน

ประเทศไทยมีผู้ต้องขัง
หญิงมากเป็นอันดับ
ภูมิภาคอาเซียน

ของ

52%

การบริหารจัดการดูแลผู้คุมขัง
กรมราชทัณฑ์ใช้งบประมาณ
52% ของกระทรวงยุติธรรม
โดยใช้งบประมาณ 12,141 ล้านบาท
(ข้อมูลปี 2559) แต่ก็ยังไม่เพี ยงพอ
ในการรับมือกับ “นักโทษล้นคุก”
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3 มิติของ
หลักนิติธรรม
เพื่ อการพั ฒนา

3 มิติของ
หลักนิติธรรม
เพื่ อการพั ฒนา

→ QUOTE

เป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืนข้อ 16 ซึ่ง
ครอบคลุมหลักนิติธรรม เปรียบเสมือน
underpinning factor หรือปัจจัย
พื้นฐานส�าหรับการบรรลุเป้าหมายทุกข้อ
ด้วยไม่ว่าในเป้าหมายข้อใดย่อมต้องมี
เรือ
่ งของกฎระเบียบ นิตก
ิ รรม ข้อตกลง
ระหว่างประเทศ รวมถึง soft law ของ
สหประชาชาติมาเกีย
่ วข้องในหลากหลาย
มิติ ซึ่งการพั ฒนาสิง
่ เหล่านี้ถือเป็นสิง
่
จ�าเป็น หากไม่พัฒนาแล้วมาท�าย้อนหลัง
ในหลายครั้งการพั ฒนาจะเข้าสู่รูปแบบ
ที่ไม่ถูกต้อง
บัน คี มุน

เลขาธิการสหประชาชาติ
ระหว่าง พ.ศ. 2550-2559

หลักนิติธรรมกับการพั ฒนา
ระหว่างประเทศ
การมีกฎระเบียบ สนธิสญ
ั ญา และข้อตกลงในระดับ
ระหว่างประเทศเป็นสิง
้ งมีความสมดุล
่ จ�าเป็น แต่ตอ
กับพื้ นที่ทางนโยบาย (policy space) ในระดับ
ประเทศ มีการ trade-off ที่เหมาะสม ทุกประเทศ
ควรมีบทบาทในการก�าหนดทิศทางของกฎระเบียบ
ของโลกด้วย

ค

วามที่หลักนิติธรรมเป็นทั้งเครื่องมือที่จะ
นำาไปสู่การพัฒนาและเป็นเป้าหมายของ
การพัฒนา หลักนิติธรรมจึงเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อ
การพัฒนาในหลายมิติ ทัง้ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และการพัฒนาระหว่างประเทศ
ในกรอบของการพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ หลั ก
นิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ดังนี้
• มิติที่หนึ่ง หลักนิติธรรม เป็นกรอบที่นานา
ประเทศยึดเป็นแนวทางในการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน การมีมนุษยธรรม กฎหมายพาณิชย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้า
รวมไปถึงกฎหมายอาญา
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เป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืนข้อ 16 ซึ่ง
ครอบคลุมหลักนิติธรรม เปรียบเสมือน
underpinning factor หรือปัจจัย
พื้นฐานส�าหรับการบรรลุเป้าหมายทุกข้อ
ด้วยไม่ว่าในเป้าหมายข้อใดย่อมต้องมี
เรือ
่ งของกฎระเบียบ นิตก
ิ รรม ข้อตกลง
ระหว่างประเทศ รวมถึง soft law ของ
สหประชาชาติมาเกีย
่ วข้องในหลากหลาย
มิติ ซึ่งการพั ฒนาสิง
่ เหล่านี้ถือเป็นสิง
่
จ�าเป็น หากไม่พัฒนาแล้วมาท�าย้อนหลัง
ในหลายครั้งการพั ฒนาจะเข้าสู่รูปแบบ
ที่ไม่ถูกต้อง
บัน คี มุน

เลขาธิการสหประชาชาติ
ระหว่าง พ.ศ. 2550-2559

หลักนิติธรรมกับการพั ฒนา
ระหว่างประเทศ
การมีกฎระเบียบ สนธิสญ
ั ญา และข้อตกลงในระดับ
ระหว่างประเทศเป็นสิง
้ งมีความสมดุล
่ จ�าเป็น แต่ตอ
กับพื้ นที่ทางนโยบาย (policy space) ในระดับ
ประเทศ มีการ trade-off ที่เหมาะสม ทุกประเทศ
ควรมีบทบาทในการก�าหนดทิศทางของกฎระเบียบ
ของโลกด้วย

ค

วามที่หลักนิติธรรมเป็นทั้งเครื่องมือที่จะ
นำาไปสู่การพัฒนาและเป็นเป้าหมายของ
การพัฒนา หลักนิติธรรมจึงเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อ
การพัฒนาในหลายมิติ ทัง้ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และการพัฒนาระหว่างประเทศ
ในกรอบของการพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ หลั ก
นิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ดังนี้
• มิติที่หนึ่ง หลักนิติธรรม เป็นกรอบที่นานา
ประเทศยึดเป็นแนวทางในการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน การมีมนุษยธรรม กฎหมายพาณิชย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้า
รวมไปถึงกฎหมายอาญา
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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• มิติที่สอง หลักนิติธรรม เป็นกรอบที่นานา
ประเทศยึดเป็นแนวทางการสร้างความเชือ่ มัน่
ความน่าเชื่อถือ การสร้างระบบการตรวจสอบ
และถ่วงดุลการใช้อำานาจของหน่วยงานรัฐ

ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันทุกคน (equal
access to justice for all) ซึ่งเป็นการรับรองให้
ทุกคนที่แม้จะไม่เท่าเทียมในเรื่องของความรำ่ารวย
แต่ต้องเท่าเทียมในเรื่องของความยุติธรรม

• มิติที่สาม หลักนิติธรรมเป็นปัจจัยสำาคัญของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและยั่งยืน
และเนื่องจากแต่ละภูมิภาคของโลกมีความ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากัน จึงมีความ
จำาเป็นที่จะต้องยึดหลักนิติธรรม เพื่อให้โลกมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อที่สอง คือ เป้าประสงค์ที่ 16.8 มุ่งเน้นการ
ขยายขอบเขตความร่วมมือและการผลักดันให้
ประเทศที่ก�าลังพัฒนามีส่วนร่วมในสถาบัน
ของโลกมากยิ่งขึ้น

ภายใต้เป้าหมายที่ 16 (Goal16) ส่งเสริมสังคม
ที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุก
ระดับ มีเป้าประสงค์ (target) ที่มีความเกี่ยวข้อง
และเชื่อมโยงกับเรื่องหลักนิติธรรมกับมุมมองการ
พัฒนาระหว่างประเทศหลายข้อด้วยกัน

ดร.ศุ ภ ชั ย พานิ ช ภั ก ดิ์ อดี ต เลขาธิ ก ารการ
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา ซึ่งมีประสบการณ์จากการทำางานระหว่าง
ประเทศมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี มีมมุ มองว่า
เป้าประสงค์ขอ้ 16.8 มีความสำาคัญมาก เพราะเปิด

เป้าประสงค์ข้อ 16.8 นี้มีความส�าคัญ
มาก โดยทุกประเทศสมาชิกของ
สหประชาชาติมีท้ง
ั หมด 193 ประเทศ
ควรจะมีส่วนร่วมในการก�าหนด
กฎระเบียบของโลก มิใช่เพี ยงแค่
บางประเทศเท่านัน
้ โดยการลงคะแนน
ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
(General Assembly) เพี ยง
อย่างเดียวไม่เพี ยงพอ แต่ต้องมี
ส่วนร่วมในการพั ฒนาและการบริหาร
ธรรมาภิบาลโลก (Global
Governance) และมีบทบาทใน
การก�าหนดทิศทางของกฎระเบียบ
ของโลกด้วย
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพั ฒนา

ข้อทีส่ า� คัญข้อแรก คือ เป้าประสงค์ที่ 16.3 เป็น
การส่งเสริมหลักนิติธรรม ทั้งในระดับประเทศ
และระดับระหว่างประเทศ โดยกล่าวถึงการเข้าถึง
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• มิติที่สอง หลักนิติธรรม เป็นกรอบที่นานา
ประเทศยึดเป็นแนวทางการสร้างความเชือ่ มัน่
ความน่าเชื่อถือ การสร้างระบบการตรวจสอบ
และถ่วงดุลการใช้อำานาจของหน่วยงานรัฐ

ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันทุกคน (equal
access to justice for all) ซึ่งเป็นการรับรองให้
ทุกคนที่แม้จะไม่เท่าเทียมในเรื่องของความรำ่ารวย
แต่ต้องเท่าเทียมในเรื่องของความยุติธรรม

• มิติที่สาม หลักนิติธรรมเป็นปัจจัยสำาคัญของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและยั่งยืน
และเนื่องจากแต่ละภูมิภาคของโลกมีความ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากัน จึงมีความ
จำาเป็นที่จะต้องยึดหลักนิติธรรม เพื่อให้โลกมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อที่สอง คือ เป้าประสงค์ที่ 16.8 มุ่งเน้นการ
ขยายขอบเขตความร่วมมือและการผลักดันให้
ประเทศที่ก�าลังพัฒนามีส่วนร่วมในสถาบัน
ของโลกมากยิ่งขึ้น

ภายใต้เป้าหมายที่ 16 (Goal16) ส่งเสริมสังคม
ที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่
มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุก
ระดับ มีเป้าประสงค์ (target) ที่มีความเกี่ยวข้อง
และเชื่อมโยงกับเรื่องหลักนิติธรรมกับมุมมองการ
พัฒนาระหว่างประเทศหลายข้อด้วยกัน

ดร.ศุ ภ ชั ย พานิ ช ภั ก ดิ์ อดี ต เลขาธิ ก ารการ
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา ซึ่งมีประสบการณ์จากการทำางานระหว่าง
ประเทศมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี มีมมุ มองว่า
เป้าประสงค์ขอ้ 16.8 มีความสำาคัญมาก เพราะเปิด

เป้าประสงค์ข้อ 16.8 นี้มีความส�าคัญ
มาก โดยทุกประเทศสมาชิกของ
สหประชาชาติมีท้ง
ั หมด 193 ประเทศ
ควรจะมีส่วนร่วมในการก�าหนด
กฎระเบียบของโลก มิใช่เพี ยงแค่
บางประเทศเท่านัน
้ โดยการลงคะแนน
ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
(General Assembly) เพี ยง
อย่างเดียวไม่เพี ยงพอ แต่ต้องมี
ส่วนร่วมในการพั ฒนาและการบริหาร
ธรรมาภิบาลโลก (Global
Governance) และมีบทบาทใน
การก�าหนดทิศทางของกฎระเบียบ
ของโลกด้วย
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพั ฒนา

ข้อทีส่ า� คัญข้อแรก คือ เป้าประสงค์ที่ 16.3 เป็น
การส่งเสริมหลักนิติธรรม ทั้งในระดับประเทศ
และระดับระหว่างประเทศ โดยกล่าวถึงการเข้าถึง
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ให้ทุกประเทศทั่วโลกที่มีระดับการพัฒนาต่างกัน
มีสว่ นร่วมและมีบทบาทเท่าเทียมกันในการกำาหนด
แนวทางการพัฒนาโลก ต่างจากเดิมที่ประเทศ
พัฒนาแล้วเป็นผู้กำาหนดแนวทางให้ปฏิบัติ
ขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนิติธรรมและเศรษฐ
ศาสตร์มคี วามหมายมากขึน้ เมือ่ พิจารณาจากหลัก
นิติธรรมระดับระหว่างประเทศแล้ว พบว่าปัจจุบัน
มีสนธิสัญญา กฎระเบียบ และข้อตกลงในระดับ
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจำานวนมาก จนส่งผลเป็น
การจำากัดพื้นที่ทางนโยบาย (policy space) ใน
ระดับประเทศ
แม้การมีกฎระเบียบ สนธิสัญญา และข้อตกลง
ต่างๆ ในระดับระหว่างประเทศจะเป็นสิง่ จำาเป็น แต่
การมีสิ่งเหล่านี้ในบางครั้งเป็นการจำากัดประเทศ
จากการออกนโยบายทีม่ เี อกเทศเป็นของตนเอง จึง
ต้องระมัดระวังให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปอย่างมีความ
สมดุล มีการ trade-off ที่เหมาะสม
การวางนโยบายเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและระดับ
โลกต้องเปลีย่ นไป โดยตัง้ บนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง
มากขึน้ กว่าความคิดของมนุษย์ เพราะการผันแปร
ทางวิกฤตเศรษฐกิจทั้งหลาย ส่งผลให้ความมีเหตุ
มีผล (reasonableness) ของมนุษย์ลดลง
กฎระหว่างประเทศที่มีเหตุมีผลที่สุด คือ กฎของ
องค์กรทางการค้าและทางเศรษฐกิจระดับโลก คือ
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization:
WTO)
เนื่องด้วยมีหลักการดำาเนินงานสำาคัญอยู่ 3 ข้อ
ประกอบด้วย
1. ความจ�าเป็นของการมี trade concessions
หรือการให้ประโยชน์ทางการค้าซึง่ กันและกันซึง่
เป็น กฎทางด้านพหุภาคี (multilateral basis)
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การวางนโยบายเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและระดับโลกต้องเปลี่ยนไป
โดยตั้งบนพื้ นฐานของข้อเท็จจริง
มากขึ้นกว่าความคิดของมนุษย์
เพราะการผันแปรทางวิกฤต
เศรษฐกิจทั้งหลาย ส่งผลให้ความ
มีเหตุมีผล (reasonableness)
ของมนุษย์ลดลง
ถือว่าเป็นสิ่งที่ผูกพัน โดยพยายามผลักดันให้
ประเทศมีพฤติกรรมการดำาเนินงานและการ
ตัดสินใจที่มีเหตุมีผลที่สุดในเรื่องการค้า ให้มี
binding concessions มีการลงโทษภายใต้
ข้อตกลงที่ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีและมี
ความชัดเจน ซึ่งการลงโทษของ WTO คือการ
ยกเลิกสิง่ ซึง่ เป็นสิทธิพเิ ศษของประเทศสมาชิก

ประชาธิปไตยทางการค้าขึน้ ได้ ซึง่ การมี National
Treatment คือการดูแลคนทีม่ าลงทุนในประเทศ
เฉกเช่นที่ดูแลคนของประเทศตัวเอง
สำาหรับเป้าประสงค์อนื่ ของเป้าหมายที่ 16 ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาประเทศ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 16.5
การป้องกันและปราบปรามคอร์รปั ชันและการ
ติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยมิได้ตั้งเป้าเพียงแค่
การลดระดับให้นอ้ ยลงเท่านัน้ แต่มงุ่ ไปทีก่ ารป้องกัน
และปราบปรามทุกรูปแบบและอย่างจริงจัง และ
เป้าประสงค์ที่ 16.7 มุ่งให้ขั้นตอนในการออก
กฎระเบียบต้องมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการให้
ข้อมูลในทุกๆ ระดับ มิใช่เพียงแค่การสั่งการจาก
รัฐบาลหรือหน่วยงานเพียงฝ่ายเดียว

2. กฎ Most-favored Nation เป็นกฎทีส่ าำ คัญมาก
และเป็นประชาธิปไตยสำาหรับทุกประเทศ คือ
การรับรองการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ว่าองค์กร
จะให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ทุกประเทศ โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ออกและใช้ ก ฎหมายอย่ า งมี เ หตุ
มีผล
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ กล่าวด้วยว่า หลักความ
มีเหตุมีผลมีความจำาเป็นใช้ได้กับการออกและ
บังคับใช้กฎหมาย เพราะความไม่มีเหตุมีผล ไม่มี
ความเสมอภาค ไม่มีเสรีภาพ นำาไปสู่กฎหมายที่
ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สังคมอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์
เกี่ยวกับกฎหมายชื่อ Corn Laws ของประเทศ
อังกฤษ

3. กฎ National Treatment ในการเข้าร่วมเป็น
ประเทศสมาชิกในสังคมโลกนัน้ ต้องมีระเบียบ
ที่ให้สิทธิกับคนของชนชาติอื่นอย่างเท่าเทียม
กับคนในชาติ ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เป็น
ไปไม่ได้ แต่สำาหรับเรื่องการค้าของ WTO เป็น
ไปได้ โดยการมีกฎระเบียบ มีสนธิสัญญาของ
WTO ซึ่งมิได้เป็นเรื่องของการค้าเสรีเท่านั้น
แต่ เ ป็ น สนธิ สั ญ ญาที่ ทำ า ให้ ก ารค้ า เสรี มี ก ฎ
ระเบียบทีด่ ี ทำาให้ทกุ คนเท่าเทียมกัน ก่อให้เกิด

ประเทศอังกฤษบังคับใช้ Corn Laws ในช่วงปี
พ.ศ. 2358-2389 ถื อ เป็ น กฎระเบี ย บระหว่ า ง
ประเทศฉบั บ แรกๆ ที่ ใ ช้ ใ นระดั บ โลกเกี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
การกีดกันทางการค้าที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายเป็น
อย่างมาก ภายหลังสงครามนโปเลียนสิ้นสุดลงใน
พ.ศ. 2358 คนในยุโรปมีความกังวลว่าสินค้าเกษตร
ซึ่งเคยมีน้อยราคาดีในสมัยสงครามเป็นประโยชน์
แก่เจ้าของทีด่ นิ จะมีราคาตกลงเมือ่ สงครามสิน้ สุด

สภาอังกฤษในสมัยนัน้ ซึง่ สมาชิกสภาส่วนมากเป็น
ผู้รำ่ารวย เป็นเจ้าของที่ดิน หรือที่เรียกว่า oligarchy
มักกำาหนดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบเพื่อความรำ่ารวย
ของตนเอง ต้องการขายสินค้าเกษตรในราคาแพง
จึงจัดให้มีกฎหมายพิเศษหรือ Corn Laws ขึ้นมา
เพื่อกีดกันไม่ให้นำาเข้าข้าวโพดจากประเทศอื่น
การห้ามนำาเข้าข้าวโพดตามกฎหมายดังกล่าว ก่อให้
เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารและข้าวยากหมากแพง
ไปทั่ว เพราะข้าวโพดถือว่าเป็นอาหารพื้นฐานของ
ประเทศอังกฤษ และในเวลานั้นอังกฤษเองก็ไม่
สามารถผลิตได้ทันทำาให้ข้าวโพดมีไม่เพียงพอกับ
การบริโภค การออกกฎหมาย Corn Laws จึงจบลง
ด้วยความวุ่นวายทั้งในยุโรปและประเทศอังกฤษ
และถูกยกเลิกไปใน พ.ศ. 2389 กลายเป็นจุดกำาเนิด
การค้าเสรีเป็นครัง้ แรก เพราะเมือ่ ยกเลิก Corn Laws
ราคาสินค้าเกษตรก็ลดลง ประชาชนมีอาหารการกิน
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ซึง่ เรียกว่าเป็น inauguration
of free trade หรือการเริ่มต้นของกระบวนการ
ค้าขายอย่างเสรี
นอกจากนี้ นโยบายในการนำากฎหมายไปปฏิบัติ
ก็ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล มีความเข้าใจ ด้วย
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้กฎระเบียบ
ต่างๆ เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วของสังคม ทัง้ ในระดับประเทศ
และในระดับนานาชาติ
ในประเทศไทยมีกรณีตัวอย่างหลายกรณีด้วยกัน
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจ ความไม่มเี หตุไม่มี
ผล ที่ส่งผลในหลายด้าน
กรณีท่ี 1 การมีเหตุมผี ลในระดับสาธารณะ (public
reason) คือ การออกกฎหมายโดยที่ประชาชน
เข้าใจและมีสว่ นร่วม ทำาให้สงั คมยอมรับในกฎหมาย
ที่ออกมา โดยยกตัวอย่างใน พ.ศ. 2527 ที่มีการ
เกิดขึน้ ของแชร์ตา่ งๆ มากมาย เช่น แชร์แม่ชม้อยซึง่
คิดดอกเบีย้ ในอัตราทีส่ งู ถึงเดือนละ 6.5% ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้พยายามผลักดันพระราชกำาหนด
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ให้ทุกประเทศทั่วโลกที่มีระดับการพัฒนาต่างกัน
มีสว่ นร่วมและมีบทบาทเท่าเทียมกันในการกำาหนด
แนวทางการพัฒนาโลก ต่างจากเดิมที่ประเทศ
พัฒนาแล้วเป็นผู้กำาหนดแนวทางให้ปฏิบัติ
ขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนิติธรรมและเศรษฐ
ศาสตร์มคี วามหมายมากขึน้ เมือ่ พิจารณาจากหลัก
นิติธรรมระดับระหว่างประเทศแล้ว พบว่าปัจจุบัน
มีสนธิสัญญา กฎระเบียบ และข้อตกลงในระดับ
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจำานวนมาก จนส่งผลเป็น
การจำากัดพื้นที่ทางนโยบาย (policy space) ใน
ระดับประเทศ
แม้การมีกฎระเบียบ สนธิสัญญา และข้อตกลง
ต่างๆ ในระดับระหว่างประเทศจะเป็นสิง่ จำาเป็น แต่
การมีสิ่งเหล่านี้ในบางครั้งเป็นการจำากัดประเทศ
จากการออกนโยบายทีม่ เี อกเทศเป็นของตนเอง จึง
ต้องระมัดระวังให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปอย่างมีความ
สมดุล มีการ trade-off ที่เหมาะสม
การวางนโยบายเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและระดับ
โลกต้องเปลีย่ นไป โดยตัง้ บนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง
มากขึน้ กว่าความคิดของมนุษย์ เพราะการผันแปร
ทางวิกฤตเศรษฐกิจทั้งหลาย ส่งผลให้ความมีเหตุ
มีผล (reasonableness) ของมนุษย์ลดลง
กฎระหว่างประเทศที่มีเหตุมีผลที่สุด คือ กฎของ
องค์กรทางการค้าและทางเศรษฐกิจระดับโลก คือ
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization:
WTO)
เนื่องด้วยมีหลักการดำาเนินงานสำาคัญอยู่ 3 ข้อ
ประกอบด้วย
1. ความจ�าเป็นของการมี trade concessions
หรือการให้ประโยชน์ทางการค้าซึง่ กันและกันซึง่
เป็น กฎทางด้านพหุภาคี (multilateral basis)

การวางนโยบายเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศและระดับโลกต้องเปลี่ยนไป
โดยตั้งบนพื้ นฐานของข้อเท็จจริง
มากขึ้นกว่าความคิดของมนุษย์
เพราะการผันแปรทางวิกฤต
เศรษฐกิจทั้งหลาย ส่งผลให้ความ
มีเหตุมีผล (reasonableness)
ของมนุษย์ลดลง
ถือว่าเป็นสิ่งที่ผูกพัน โดยพยายามผลักดันให้
ประเทศมีพฤติกรรมการดำาเนินงานและการ
ตัดสินใจที่มีเหตุมีผลที่สุดในเรื่องการค้า ให้มี
binding concessions มีการลงโทษภายใต้
ข้อตกลงที่ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีและมี
ความชัดเจน ซึ่งการลงโทษของ WTO คือการ
ยกเลิกสิง่ ซึง่ เป็นสิทธิพเิ ศษของประเทศสมาชิก

ประชาธิปไตยทางการค้าขึน้ ได้ ซึง่ การมี National
Treatment คือการดูแลคนทีม่ าลงทุนในประเทศ
เฉกเช่นที่ดูแลคนของประเทศตัวเอง
สำาหรับเป้าประสงค์อนื่ ของเป้าหมายที่ 16 ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาประเทศ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 16.5
การป้องกันและปราบปรามคอร์รปั ชันและการ
ติดสินบนในทุกรูปแบบ โดยมิได้ตั้งเป้าเพียงแค่
การลดระดับให้นอ้ ยลงเท่านัน้ แต่มงุ่ ไปทีก่ ารป้องกัน
และปราบปรามทุกรูปแบบและอย่างจริงจัง และ
เป้าประสงค์ที่ 16.7 มุ่งให้ขั้นตอนในการออก
กฎระเบียบต้องมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการให้
ข้อมูลในทุกๆ ระดับ มิใช่เพียงแค่การสั่งการจาก
รัฐบาลหรือหน่วยงานเพียงฝ่ายเดียว

2. กฎ Most-favored Nation เป็นกฎทีส่ าำ คัญมาก
และเป็นประชาธิปไตยสำาหรับทุกประเทศ คือ
การรับรองการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ว่าองค์กร
จะให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ทุกประเทศ โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ออกและใช้ ก ฎหมายอย่ า งมี เ หตุ
มีผล
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ กล่าวด้วยว่า หลักความ
มีเหตุมีผลมีความจำาเป็นใช้ได้กับการออกและ
บังคับใช้กฎหมาย เพราะความไม่มีเหตุมีผล ไม่มี
ความเสมอภาค ไม่มีเสรีภาพ นำาไปสู่กฎหมายที่
ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
สังคมอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์
เกี่ยวกับกฎหมายชื่อ Corn Laws ของประเทศ
อังกฤษ

3. กฎ National Treatment ในการเข้าร่วมเป็น
ประเทศสมาชิกในสังคมโลกนัน้ ต้องมีระเบียบ
ที่ให้สิทธิกับคนของชนชาติอื่นอย่างเท่าเทียม
กับคนในชาติ ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เป็น
ไปไม่ได้ แต่สำาหรับเรื่องการค้าของ WTO เป็น
ไปได้ โดยการมีกฎระเบียบ มีสนธิสัญญาของ
WTO ซึ่งมิได้เป็นเรื่องของการค้าเสรีเท่านั้น
แต่ เ ป็ น สนธิ สั ญ ญาที่ ทำ า ให้ ก ารค้ า เสรี มี ก ฎ
ระเบียบทีด่ ี ทำาให้ทกุ คนเท่าเทียมกัน ก่อให้เกิด

ประเทศอังกฤษบังคับใช้ Corn Laws ในช่วงปี
พ.ศ. 2358-2389 ถื อ เป็ น กฎระเบี ย บระหว่ า ง
ประเทศฉบั บ แรกๆ ที่ ใ ช้ ใ นระดั บ โลกเกี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
การกีดกันทางการค้าที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายเป็น
อย่างมาก ภายหลังสงครามนโปเลียนสิ้นสุดลงใน
พ.ศ. 2358 คนในยุโรปมีความกังวลว่าสินค้าเกษตร
ซึ่งเคยมีน้อยราคาดีในสมัยสงครามเป็นประโยชน์
แก่เจ้าของทีด่ นิ จะมีราคาตกลงเมือ่ สงครามสิน้ สุด

สภาอังกฤษในสมัยนัน้ ซึง่ สมาชิกสภาส่วนมากเป็น
ผู้รำ่ารวย เป็นเจ้าของที่ดิน หรือที่เรียกว่า oligarchy
มักกำาหนดกฎเกณฑ์ กฎระเบียบเพื่อความรำ่ารวย
ของตนเอง ต้องการขายสินค้าเกษตรในราคาแพง
จึงจัดให้มีกฎหมายพิเศษหรือ Corn Laws ขึ้นมา
เพื่อกีดกันไม่ให้นำาเข้าข้าวโพดจากประเทศอื่น
การห้ามนำาเข้าข้าวโพดตามกฎหมายดังกล่าว ก่อให้
เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารและข้าวยากหมากแพง
ไปทั่ว เพราะข้าวโพดถือว่าเป็นอาหารพื้นฐานของ
ประเทศอังกฤษ และในเวลานั้นอังกฤษเองก็ไม่
สามารถผลิตได้ทันทำาให้ข้าวโพดมีไม่เพียงพอกับ
การบริโภค การออกกฎหมาย Corn Laws จึงจบลง
ด้วยความวุ่นวายทั้งในยุโรปและประเทศอังกฤษ
และถูกยกเลิกไปใน พ.ศ. 2389 กลายเป็นจุดกำาเนิด
การค้าเสรีเป็นครัง้ แรก เพราะเมือ่ ยกเลิก Corn Laws
ราคาสินค้าเกษตรก็ลดลง ประชาชนมีอาหารการกิน
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ซึง่ เรียกว่าเป็น inauguration
of free trade หรือการเริ่มต้นของกระบวนการ
ค้าขายอย่างเสรี
นอกจากนี้ นโยบายในการนำากฎหมายไปปฏิบัติ
ก็ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล มีความเข้าใจ ด้วย
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้กฎระเบียบ
ต่างๆ เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วของสังคม ทัง้ ในระดับประเทศ
และในระดับนานาชาติ
ในประเทศไทยมีกรณีตัวอย่างหลายกรณีด้วยกัน
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจ ความไม่มเี หตุไม่มี
ผล ที่ส่งผลในหลายด้าน
กรณีท่ี 1 การมีเหตุมผี ลในระดับสาธารณะ (public
reason) คือ การออกกฎหมายโดยที่ประชาชน
เข้าใจและมีสว่ นร่วม ทำาให้สงั คมยอมรับในกฎหมาย
ที่ออกมา โดยยกตัวอย่างใน พ.ศ. 2527 ที่มีการ
เกิดขึน้ ของแชร์ตา่ งๆ มากมาย เช่น แชร์แม่ชม้อยซึง่
คิดดอกเบีย้ ในอัตราทีส่ งู ถึงเดือนละ 6.5% ธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้พยายามผลักดันพระราชกำาหนด
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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การกูย้ มื เงินทีเ่ ป็นการฉ้อโกงประชาชน เพือ่ จัดการ
กับแชร์ท่ีคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงเหล่านี้ แต่ด้วย
ความทีธ่ นาคารพาณิชย์และผูท้ เี่ กีย่ วข้องส่วนมาก
ขาดความเข้าใจถึงผลกระทบและขาดความมีเหตุ
มีผล จึงต้องใช้เวลากว่าสิบปีในการเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความมีเหตุมีผล เพือ่ ออกพระราช
กำาหนดฯ มาจัดการกับปัญหา
กรณีที่ 2 กรณีที่ประเทศไทยมีความจำาเป็นต้อง
บัญญัติกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางปัญ ญาเป็น
ครั้งแรก คือ การบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ โดยรั ฐ สภาในสมั ย นั้ น ได้ นำ า เรื่ อ งนี้ ม า
พิจารณาเป็นครัง้ แรก แต่ไม่ประสบผลสำาเร็จเพราะ
สมาชิกสภาไม่เข้าใจถึงความจำาเป็นและความ
สำาคัญของกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ว่ า เป็ น กฎหมายที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ธุ ร กิ จ
สำาคัญให้เกิดการลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ใน
ระยะต่อไป เนื่องจากติดกับความคิดความเคยชิน
เดิมที่สามารถทำาของปลอมมาใช้ได้ในราคาถูก
ไม่เห็นความจำาเป็นในการเสียค่าลิขสิทธิ์ รัฐบาล
ชุดนั้นจึงมิได้ยอมรับบัญญัติกฎหมาย ส่งผลต่อ
ภาพพจน์ของประเทศไทยในเวทีโลก
แม้ปัจจุบันไทยมีศาลทรัพย์สินทางปัญญา แต่
ยังขาดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
จัดการแก้ไขปัญหาสิทธิทางปัญญา ทำาให้ทุกวันนี้
ประเทศไทยยังอยู่ในบัญชีการเฝ้ามองของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Priority Watch List ตาม
กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาข้ อ ที่ 301 ของ
สหรัฐอเมริกา หรืออยู่ภายใต้การเฝ้าดูเป็นพิเศษ
กรณีที่ 3 กฎระเบียบของ TRIPS (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Proper
ty Rights) ข้อตกลงทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ระดับโลก ที่เปิดโอกาสให้สามารถใช้ข้อตกลงทาง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อมาแก้ไขปัญหาทาง

106

TIJ Journal

โดยรัฐสภาในสมัยนั้นได้น�าเรื่องนี้
มาพิ จารณาเป็นครั้งแรก 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
เท่านัน้ และการนำากฎมาให้สตั ยาบัน (ratified) โดย
บัญญัตเิ ป็นกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ ก็มี
จำานวนน้อยมาก
ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ พ ยายามใช้ ก ฎ
ระเบียบข้อยกเว้นเรื่องระบบสาธารณสุข เพื่อที่จะ
สามารถผลิตยา generic หรือยาทั่วไปได้เองใน
ราคาถูกลง โดยบังคับใช้ compulsory licensing
คือ การบังคับขอใบอนุญาตสิทธิในการเป็นเจ้าของ
ในประเทศนั้นมาผลิตเป็นยาของไทยเอง แต่กลับ
โดนฟ้องอยูห่ ลายครัง้ ซึง่ หากมองตามข้อยกเว้นกฎ
ระเบียบของ TRIPS แล้ว หากไทยมีการใช้ com
pulsory licensing ทีถ่ กู ต้องตามเหตุตามผล อยูใ่ น
ระบบการค้าระหว่างประเทศ มิได้ใช้เพื่อผลิตยา
ขายแข่ ง ขั น ทางการค้ า แต่ ใ ช้ เ พื่ อ ผลิ ต ยาดู แ ล
ประชาชนในระบบประกันสังคมซึ่งเป็น universal
health care แล้วควรต้องทำาได้ กฎระเบียบอนุญาต
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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การกูย้ มื เงินทีเ่ ป็นการฉ้อโกงประชาชน เพือ่ จัดการ
กับแชร์ท่ีคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงเหล่านี้ แต่ด้วย
ความทีธ่ นาคารพาณิชย์และผูท้ เี่ กีย่ วข้องส่วนมาก
ขาดความเข้าใจถึงผลกระทบและขาดความมีเหตุ
มีผล จึงต้องใช้เวลากว่าสิบปีในการเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความมีเหตุมีผล เพือ่ ออกพระราช
กำาหนดฯ มาจัดการกับปัญหา
กรณีที่ 2 กรณีที่ประเทศไทยมีความจำาเป็นต้อง
บัญญัติกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางปัญ ญาเป็น
ครั้งแรก คือ การบัญญัติพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ โดยรั ฐ สภาในสมั ย นั้ น ได้ นำ า เรื่ อ งนี้ ม า
พิจารณาเป็นครัง้ แรก แต่ไม่ประสบผลสำาเร็จเพราะ
สมาชิกสภาไม่เข้าใจถึงความจำาเป็นและความ
สำาคัญของกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ว่ า เป็ น กฎหมายที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ธุ ร กิ จ
สำาคัญให้เกิดการลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ใน
ระยะต่อไป เนื่องจากติดกับความคิดความเคยชิน
เดิมที่สามารถทำาของปลอมมาใช้ได้ในราคาถูก
ไม่เห็นความจำาเป็นในการเสียค่าลิขสิทธิ์ รัฐบาล
ชุดนั้นจึงมิได้ยอมรับบัญญัติกฎหมาย ส่งผลต่อ
ภาพพจน์ของประเทศไทยในเวทีโลก
แม้ปัจจุบันไทยมีศาลทรัพย์สินทางปัญญา แต่
ยังขาดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
จัดการแก้ไขปัญหาสิทธิทางปัญญา ทำาให้ทุกวันนี้
ประเทศไทยยังอยู่ในบัญชีการเฝ้ามองของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Priority Watch List ตาม
กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาข้ อ ที่ 301 ของ
สหรัฐอเมริกา หรืออยู่ภายใต้การเฝ้าดูเป็นพิเศษ
กรณีที่ 3 กฎระเบียบของ TRIPS (Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ข้อตกลงทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ระดับโลก ที่เปิดโอกาสให้สามารถใช้ข้อตกลงทาง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อมาแก้ไขปัญหาทาง

โดยรัฐสภาในสมัยนั้นได้น�าเรื่องนี้
มาพิ จารณาเป็นครั้งแรก แต่ไม่
ประสบผลส�าเร็จเพราะสมาชิกสภา
ไม่เข้าใจถึงความจ�าเป็นและความ
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นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ในระยะต่อไป

ด้านระบบสาธารณสุขในประเทศต่างๆ ได้ ซึ่งมีมา
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เท่านัน้ และการนำากฎมาให้สตั ยาบัน (ratified) โดย
บัญญัตเิ ป็นกฎหมายภายในของประเทศต่างๆ ก็มี
จำานวนน้อยมาก
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คือ การบังคับขอใบอนุญาตสิทธิในการเป็นเจ้าของ
ในประเทศนั้นมาผลิตเป็นยาของไทยเอง แต่กลับ
โดนฟ้องอยูห่ ลายครัง้ ซึง่ หากมองตามข้อยกเว้นกฎ
ระเบียบของ TRIPS แล้ว หากไทยมีการใช้ compulsory licensing ทีถ่ กู ต้องตามเหตุตามผล อยูใ่ น
ระบบการค้าระหว่างประเทศ มิได้ใช้เพื่อผลิตยา
ขายแข่ ง ขั น ทางการค้ า แต่ ใ ช้ เ พื่ อ ผลิ ต ยาดู แ ล
ประชาชนในระบบประกันสังคมซึ่งเป็น universal
health care แล้วควรต้องทำาได้ กฎระเบียบอนุญาต
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ให้ทำาได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงจะถูกบริษัทยาฟ้อง
จึงทำาให้ประเด็นนี้เป็นปัญหาอย่างมาก
กรณีที่ 4 เรื่องของ convention on biological
diversity หรืออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึง่ สำาคัญมากสำาหรับประเทศไทย ด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่วา่ จะเป็นพืชพันธุ์
แหล่งชีวภาพทัง้ หลายมีอยูม่ ากมายในประเทศไทย
แต่เมื่อมีนักวิจัยจากต่างประเทศนำาสิ่งเหล่านี้ไป
ค้ น คว้ า พั ฒ นาต่ อ เติ ม เล็ ก น้ อ ยบนพื้ น ฐานของ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านและนำาไปจดทะเบียนเพื่อสิทธิ
ประโยชน์มากมาย กลับไม่เคยนำาสิ่งที่ได้กลับมา
แบ่งปัน ซึง่ เคยมีความพยายามแก้ไขอยูห่ ลายครัง้
ในส่ ว นการแบ่ ง ผลประโยชน์ ว ่ า เมื่ อ มี ก ารจด
ทะเบียนสิทธิบัตรควรจะต้องมีการแจ้งแหล่งที่มา
ที่ไป อยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญาของใคร ปัจจุบันยัง
มิได้มีการให้แจ้งในส่วนนี้ การเจรจากับสถาบันที่
ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาและกับ
องค์การสหประชาชาติกย็ งั มิได้ขอ้ สรุป สิง่ นีจ้ งึ ต้อง
ต่อสู้เพื่อให้มีการแบ่งผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น
กรณีที่ 5 ปัญหาการผูกขาด ทั้งของระบบตลาด
ภายในและระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายที่นำา
ไปสู ่ ก ารผู ก ขาดของประเทศซึ่ ง มี อำ า นาจเหนื อ
ประเทศอื่นๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจำาเป็นที่จะต้องเข้าไป
ผลักดันให้มีการแก้ไขให้สิ่งเหล่านี้มีความโปร่งใส

มากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งที่
ต้องพิจารณาภายใต้เป้าหมายที่ 16 ของ Agenda
2030 เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิสู่ความยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียมกัน แต่สิ่งซึ่งสำาคัญไปกว่านั้น คือการให้
ประเทศกำาลังพัฒนาได้ตระหนักและมีส่วนเข้าไป
ในการเจรจาต่อรองที่จะกำาหนดหลักต่างๆ ขึ้นมา
ด้วย เช่น การกำาหนด exhaustion of right ที่ให้
สิทธิคนที่คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีอายุ
จำากัด เช่น สิทธิบัตรมีอายุจำากัด 20 ปี แต่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วบางประเทศจะดำาเนินการที่เรียกว่า
evergreening โดยมีการต่ออายุเป็น 25 ปี 30 ปี
ไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีโอกาสเจรจาต่อรอง หลักที่จะ
ทำาให้เกิดความมีเหตุมีผล ความเท่าเทียมได้ คือ
exhaustion of right เพือ่ ป้องกันมิให้สทิ ธิตดิ อยูก่ บั
คนใดหรือประเทศใดเพียงประเทศเดียวตลอดไป
รวมถึงการกำาหนดหลัก compulsory licensing
และ benefit sharing ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า
ทัง้ หมดแสดงถึงความผันแปรของกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่หลักที่
ใช้ในองค์การระดับโลก หรือหลักความมีเหตุมีผล
ยังมีอยู่ แต่ความมีเหตุมผี ลนัน้ จะต้องมีกฎระเบียบ
ที่ให้ความยืดหยุ่นที่ทำาให้ประเทศกำาลังพัฒนา
มีโอกาส มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการได้รับ
ประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาโดยไม่ ยึ ด ติ ด แต่ กั บ
รูปแบบเดิมๆ ด้วย

หลักที่จะท�าให้เกิดความมีเหตุมีผล ความเท่าเทียมได้ คือ
exhaustion of right เพื่ อป้องกันมิให้สิทธิติดอยู่กับคนใด
หรือประเทศใดเพี ยงประเทศเดียวตลอดไป
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หลักนิตธ
ิ รรมกับสิทธิมนุษยชน
และการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
หลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน องค์ประกอบ
ส�าคัญที่จะท�าให้หลักนิติธรรมสมบูรณ์แบบ และการ
พั ฒนาจะไม่อาจยั่งยืนได้ หากปราศจากบทบาท
ของหลักนิตธ
ิ รรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย
และหลักสิทธิมนุษยชน

เ

ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น แห่ ง องค์ ก าร
สหประชาชาติ ได้วาง “หลักนิติธรรม” และ
“ความยุติธรรม” ไว้ในฐานะหลักการอันเป็นหัวใจ
สำ า คั ญ ของวาระการพั ฒ นาของโลก และเป็ น
พื้นฐานในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
เพราะการพัฒนาจะไม่อาจยัง่ ยืนได้หากปราศจาก
บทบาทของหลักนิติธรรม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
ในโลกปั จ จุ บั น ที่ คุ ณ ค่ า ของประชาธิ ป ไตยอยู่
ภายใต้ความกดดันที่มากขึ้นและหลายประเทศ
กำาลังเผชิญกับปัญหาการใช้ประชาธิปไตยในฐานะ
เครื่องมือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ที่เกิดจากการ
ปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ให้ทำาได้ แต่ในทางปฏิบัติจริงจะถูกบริษัทยาฟ้อง
จึงทำาให้ประเด็นนี้เป็นปัญหาอย่างมาก
กรณีที่ 4 เรื่องของ convention on biological
diversity หรืออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึง่ สำาคัญมากสำาหรับประเทศไทย ด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่วา่ จะเป็นพืชพันธุ์
แหล่งชีวภาพทัง้ หลายมีอยูม่ ากมายในประเทศไทย
แต่เมื่อมีนักวิจัยจากต่างประเทศนำาสิ่งเหล่านี้ไป
ค้ น คว้ า พั ฒ นาต่ อ เติ ม เล็ ก น้ อ ยบนพื้ น ฐานของ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านและนำาไปจดทะเบียนเพื่อสิทธิ
ประโยชน์มากมาย กลับไม่เคยนำาสิ่งที่ได้กลับมา
แบ่งปัน ซึง่ เคยมีความพยายามแก้ไขอยูห่ ลายครัง้
ในส่ ว นการแบ่ ง ผลประโยชน์ ว ่ า เมื่ อ มี ก ารจด
ทะเบียนสิทธิบัตรควรจะต้องมีการแจ้งแหล่งที่มา
ที่ไป อยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญาของใคร ปัจจุบันยัง
มิได้มีการให้แจ้งในส่วนนี้ การเจรจากับสถาบันที่
ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาและกับ
องค์การสหประชาชาติกย็ งั มิได้ขอ้ สรุป สิง่ นีจ้ งึ ต้อง
ต่อสู้เพื่อให้มีการแบ่งผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น
กรณีที่ 5 ปัญหาการผูกขาด ทั้งของระบบตลาด
ภายในและระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายที่นำา
ไปสู ่ ก ารผู ก ขาดของประเทศซึ่ ง มี อำ า นาจเหนื อ
ประเทศอื่นๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจำาเป็นที่จะต้องเข้าไป
ผลักดันให้มีการแก้ไขให้สิ่งเหล่านี้มีความโปร่งใส

มากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งที่
ต้องพิจารณาภายใต้เป้าหมายที่ 16 ของ Agenda
2030 เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิสู่ความยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียมกัน แต่สิ่งซึ่งสำาคัญไปกว่านั้น คือการให้
ประเทศกำาลังพัฒนาได้ตระหนักและมีส่วนเข้าไป
ในการเจรจาต่อรองที่จะกำาหนดหลักต่างๆ ขึ้นมา
ด้วย เช่น การกำาหนด exhaustion of right ที่ให้
สิทธิคนที่คิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีอายุ
จำากัด เช่น สิทธิบัตรมีอายุจำากัด 20 ปี แต่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วบางประเทศจะดำาเนินการที่เรียกว่า
evergreening โดยมีการต่ออายุเป็น 25 ปี 30 ปี
ไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีโอกาสเจรจาต่อรอง หลักที่จะ
ทำาให้เกิดความมีเหตุมีผล ความเท่าเทียมได้ คือ
exhaustion of right เพือ่ ป้องกันมิให้สทิ ธิตดิ อยูก่ บั
คนใดหรือประเทศใดเพียงประเทศเดียวตลอดไป
รวมถึงการกำาหนดหลัก compulsory licensing
และ benefit sharing ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า
ทัง้ หมดแสดงถึงความผันแปรของกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่หลักที่
ใช้ในองค์การระดับโลก หรือหลักความมีเหตุมีผล
ยังมีอยู่ แต่ความมีเหตุมผี ลนัน้ จะต้องมีกฎระเบียบ
ที่ให้ความยืดหยุ่นที่ทำาให้ประเทศกำาลังพัฒนา
มีโอกาส มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการได้รับ
ประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาโดยไม่ ยึ ด ติ ด แต่ กั บ
รูปแบบเดิมๆ ด้วย

หลักที่จะท�าให้เกิดความมีเหตุมีผล ความเท่าเทียมได้ คือ
exhaustion of right เพื่ อป้องกันมิให้สิทธิติดอยู่กับคนใด
หรือประเทศใดเพี ยงประเทศเดียวตลอดไป

หลักนิตธ
ิ รรมกับสิทธิมนุษยชน
และการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
หลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน องค์ประกอบ
ส�าคัญที่จะท�าให้หลักนิติธรรมสมบูรณ์แบบ และการ
พั ฒนาจะไม่อาจยั่งยืนได้ หากปราศจากบทบาท
ของหลักนิตธ
ิ รรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย
และหลักสิทธิมนุษยชน

เ

ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น แห่ ง องค์ ก าร
สหประชาชาติ ได้วาง “หลักนิติธรรม” และ
“ความยุติธรรม” ไว้ในฐานะหลักการอันเป็นหัวใจ
สำ า คั ญ ของวาระการพั ฒ นาของโลก และเป็ น
พื้นฐานในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
เพราะการพัฒนาจะไม่อาจยัง่ ยืนได้หากปราศจาก
บทบาทของหลักนิติธรรม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
ในโลกปั จ จุ บั น ที่ คุ ณ ค่ า ของประชาธิ ป ไตยอยู่
ภายใต้ความกดดันที่มากขึ้นและหลายประเทศ
กำาลังเผชิญกับปัญหาการใช้ประชาธิปไตยในฐานะ
เครื่องมือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ที่เกิดจากการ
ปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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การปกครองในรู ป แบบนี้ มั ก นำ า ไปสู ่ สั ง คมและ
การเมืองทีม่ คี วามไม่เท่าเทียม สองมาตรฐาน และ
เกิดความแตกแยกในสังคม อีกทั้งยังจะสั่นคลอน
หลั ก ประชาธิ ป ไตยและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน อั น เป็ น
องค์ ป ระกอบสำ า คั ญ ที่ จ ะทำ า ให้ ห ลั ก นิ ติ ธ รรม
สมบูรณ์แบบอีกด้วย
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำาคัญในการทำาความเข้าใจ
ระหว่างความแตกต่างระหว่างหลักการปกครอง
โดยกฎหมาย (rule by law) และหลักนิติธรรม
(rule of law) โดยเฉพาะการทำาความเข้าใจหลัก
นิติธรรมที่มีหลักสิทธิมนุษยชนและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ผู้
เชีย่ วชาญอิสระแห่งองค์การสหประชาชาติในเรือ่ ง
การคุม้ ครองจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบตั ิ
ด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
กล่าวว่า หลักนิติธรรมเกิดขึ้นเมื่อหลายศตวรรษที่
แล้ว โดยอัลเบิร์ต เวนน์ ไดซี่ย์ นักเขียนนักปราชญ์
ด้านรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร เป็นผูค้ ดิ ค้น
แนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม ได้ระบุถึงองค์ประกอบ
ย่อยของหลักนิติธรรมไว้ว่าประกอบด้วย
1. กฎหมายต้องมีเพื่อต่อต้านการทำาตามอำาเภอ
ใจของผู้มีอำานาจ
2. ความเท่ า เที ย มกั น ของบุ ค คลทุ ก คนภายใต้
กฎหมายและต่อหน้าศาล
3. การปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ซึ่งรวมถึง
หลักประกันของผูถ้ กู กล่าวหาและอิสรภาพของ
ศาล หรือที่ประชาชนมักเรียกว่ากระบวนการ
ยุติธรรมที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม
การทีห่ ลักนิตธิ รรมไม่มคี าำ นิยามทีช่ ดั เจน เป็นเพียง
แนวคิดกว้างๆ ก่อให้เกิดปัญหาที่เปิดช่องให้มีการ
ตี ค วามคำ า ว่ า หลั ก นิ ติ ธ รรมอย่ า งหลากหลาย
สามารถตีความได้ทงั้ แบบบาง (Thin) และแบบหนา
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ศาสตราจารย์
กิตติคุณ
วิทิต มันตากรณ์
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
แห่งองค์การ
สหประชาชาติใน
เรื่องการคุ้มครอง
จากความรุนแรง
และการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งวิถี
ทางเพศและ
อัตลักษณ์ทางเพศ

(Thick) โดยการตีความแบบบาง ครอบคลุมเพียง
แค่การมีศาลและระบบกฎหมายก็นับว่าเพียงพอ
แล้ ว เป็ น แนวคิ ด ที่ นิ ย มใช้ ใ นประเทศที่ ร ะบบ
ไม่ค่อยมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าใดนัก การ
ตีความแบบหนา ครอบคลุมถึงกระบวนการศาล
กฎหมาย และองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น หลัก
ประกันทางด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
ความเทีย่ งธรรมในการกระจายทรัพยากรให้กบั คน
ยากจน (Equity) การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
ความเป็นประชาธิปไตย หลักความรับผิดชอบ
(Accountability)

นิยามของ “หลักนิติธรรม” มิได้เป็น
เรื่องที่ข้องเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมเพี ยงอย่างเดียวเท่านั้น หาก
ทว่าครอบคลุมชีวิตของเราทุกคน แต่
เหนือสิง
่ อื่นใด คือเป็นปัจจัยส�าคัญใน
การบรรลุเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน
การสะท้อนความสัมพั นธ์ระหว่าง
หลักนิติธรรม ประชาธิปไตย และหลัก
สิทธิมนุษยชน จึงเป็นสิง
่ จ�าเป็นอย่างยิง
่
ที่ต้องค�านึงถึงเมื่อกล่าวถึงหลัก
นิติธรรม หลักนิติธรรมจึงเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ “การคุ้มครองอย่างเท่าเทียม
ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส
นายลุค สตีเฟน

ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ (United
Nations : UN) ประจ�าประเทศไทย และผู้แทน
ส�านักงานโครงการพั ฒนาแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme :
UNDP) ประจ�าประเทศไทย

การตีความคำาว่าหลักนิติธรรมในปัจจุบันมีการ
พัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน เป็นการดำาเนินทางสาย
กลางทีค่ อ่ นไปทางการตีความแบบหนามากขึน้ โดย
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

→ QUOTE

การปกครองในรู ป แบบนี้ มั ก นำ า ไปสู ่ สั ง คมและ
การเมืองทีม่ คี วามไม่เท่าเทียม สองมาตรฐาน และ
เกิดความแตกแยกในสังคม อีกทั้งยังจะสั่นคลอน
หลั ก ประชาธิ ป ไตยและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน อั น เป็ น
องค์ ป ระกอบสำ า คั ญ ที่ จ ะทำ า ให้ ห ลั ก นิ ติ ธ รรม
สมบูรณ์แบบอีกด้วย
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำาคัญในการทำาความเข้าใจ
ระหว่างความแตกต่างระหว่างหลักการปกครอง
โดยกฎหมาย (rule by law) และหลักนิติธรรม
(rule of law) โดยเฉพาะการทำาความเข้าใจหลัก
นิติธรรมที่มีหลักสิทธิมนุษยชนและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ผู้
เชีย่ วชาญอิสระแห่งองค์การสหประชาชาติในเรือ่ ง
การคุม้ ครองจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบตั ิ
ด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
กล่าวว่า หลักนิติธรรมเกิดขึ้นเมื่อหลายศตวรรษที่
แล้ว โดยอัลเบิร์ต เวนน์ ไดซี่ย์ นักเขียนนักปราชญ์
ด้านรัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักร เป็นผูค้ ดิ ค้น
แนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม ได้ระบุถึงองค์ประกอบ
ย่อยของหลักนิติธรรมไว้ว่าประกอบด้วย
1. กฎหมายต้องมีเพื่อต่อต้านการทำาตามอำาเภอ
ใจของผู้มีอำานาจ
2. ความเท่ า เที ย มกั น ของบุ ค คลทุ ก คนภายใต้
กฎหมายและต่อหน้าศาล
3. การปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ซึ่งรวมถึง
หลักประกันของผูถ้ กู กล่าวหาและอิสรภาพของ
ศาล หรือที่ประชาชนมักเรียกว่ากระบวนการ
ยุติธรรมที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม
การทีห่ ลักนิตธิ รรมไม่มคี าำ นิยามทีช่ ดั เจน เป็นเพียง
แนวคิดกว้างๆ ก่อให้เกิดปัญหาที่เปิดช่องให้มีการ
ตี ค วามคำ า ว่ า หลั ก นิ ติ ธ รรมอย่ า งหลากหลาย
สามารถตีความได้ทงั้ แบบบาง (Thin) และแบบหนา

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

(Thick) โดยการตีความแบบบาง ครอบคลุมเพียง
แค่การมีศาลและระบบกฎหมายก็นับว่าเพียงพอ
แล้ ว เป็ น แนวคิ ด ที่ นิ ย มใช้ ใ นประเทศที่ ร ะบบ
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กฎหมาย และองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น หลัก
ประกันทางด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
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ทว่าครอบคลุมชีวิตของเราทุกคน แต่
เหนือสิง
่ อื่นใด คือเป็นปัจจัยส�าคัญใน
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การสะท้อนความสัมพั นธ์ระหว่าง
หลักนิติธรรม ประชาธิปไตย และหลัก
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นายลุค สตีเฟน
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การตีความคำาว่าหลักนิติธรรมในปัจจุบันมีการ
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ได้รับอิทธิพลมาจากการแถลงของสหประชาชาติ
ในเรือ่ งหลักนิตธิ รรม โดยเฉพาะจากมติของสมัชชา
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)] ซึ่ ง นิ ย ามคำ า ว่ า “หลั ก นิ ติ ธ รรมอย่ า ง
ครอบคลุม” ขึน้ ทัง้ ในระดับรัฐและระหว่างประเทศ
ระบุให้การกระทำาของรัฐต้องเป็นไปอย่างชอบธรรม
และเป็นธรรม พร้อมระบุให้บุคคลและสถาบัน ทั้ง
ภาคเอกชนและภาคมหาชน รวมถึงรัฐ ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อกฎหมายทีย่ ตุ ธิ รรมเทีย่ งธรรม อันจะ
นำาไปสูก่ ารไม่เลือกปฏิบตั แิ ละการปกป้องคุม้ ครอง
ทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
มติของสมัชชาสหประชาชาติคาำ นึงถึงหลักนิตธิ รรม
ในบริบทที่กว้างขึ้น โดยครอบคลุมถึงการไม่เลือก
ปฏิบัติ การปกป้องคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน ความรับผิดชอบของผู้มีอำานาจ (Accountability) การเข้าถึงความยุติธรรม (Access to
justice) ทัง้ ในกระแสหลักและกระแสรอง อิสรภาพ
และความโปร่งใสของศาล สิทธิของผูห้ ญิงและเด็ก
การต่อต้านการก่อการร้าย (Anti-terrorism) และ
การปฏิรปู ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศเพือ่ นำา
ไปสูส่ ถาบันทีม่ คี วามรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ประเด็นเหล่านี้
ไทย : สถานะและการคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพื้ นฐาน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ กล่าว
ด้วยว่า ปัจจุบันมีโครงการหรือองค์กรระดับโลก
หลายองค์กรมุง่ วัดระดับหลักนิตธิ รรมของโลกและ
ของประเทศต่างๆ โดยใช้ชดุ ตัวชีว้ ดั ทีอ่ งค์กรกำาหนด
ขึ้นมา เช่น The Rule of Law Index ของ World
Justice Project (WJP) ซึ่งกำาหนดตัวแปรที่ใช้ใน
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การพิจารณาระดับของหลักนิตธิ รรมขึน้ มา 8 ตัวแปร
คือ การจำากัดการใช้อำานาจของรัฐ (Constraints
on Government Powers) การลดหรือขจัดการ
คอร์รัปชัน (Absence of Corruption) รัฐบาลที่
โปร่งใส (Open Government) การปกป้องคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพพื้นฐาน (Fundamental Rights)
ความเรียบร้อยและความมัน่ คงของประเทศ (Order
and Security) การบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory
Enforcement) กระบวนการทางแพ่ง (Civil Justice)
กระบวนการทางอาญา (Criminal Justice)

8 ตัวแปรที่ใช้ในการ
พิ จารณาระดับของ
หลักนิติธรรม

รายงานของ World Justice Project พ.ศ. 2559
ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 64 ขณะที่
ประเทศเดนมาร์กอยู่ในอันดับที่ 1 ประเทศ
เนปาลอยู่ในอันดับที่ 63 ประเทศเปรูอยู่ใน
อันดับที่ 65 และประเทศเวเนซุเอลาอยู่ใน
อันดับสุดท้าย เมื่อเทียบกับรายงานในปี พ.ศ.
2558 ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 56 จะเห็น
ได้ว่าอันดับของประเทศไทยตกลงอย่างเห็น
ได้ชัด แม้รายงานของ WJP จะมิใช่รายงานที่
เป็นทางการ แต่กแ็ สดงให้เห็นถึงทัศนะของโลก
ที่มีต่อแต่ละประเทศ

หลักนิติธรรมได้รับการบรรจุไว้ในเป้าหมายย่อย
ที่ 16.3 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
เป้าหมายที่ 16 และเป็นองค์ประกอบหลักทีเ่ กีย่ วโยง
และจะส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายใหญ่ที่ 16 ได้
นัน่ คือการมีสงั คมทีส่ นั ติและมีสว่ นร่วมสำาหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม รวมถึง
มีสถาบันที่มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และ
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมนั่นเอง
แม้ประเทศไทยจะท�าได้ดีในเป้าหมายย่อยที่
16.9 ในการจดทะเบียนการเกิดและรับรองสิทธิ
พลเมืองของประชาชน แต่การจะบรรลุตาม
เป้าหมายย่อยอื่นๆ ยังถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ประเทศไทยถือได้ว่าให้การสนับสนุนการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ในระดับที่
น่าพึงพอใจ อันจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทย
เข้าร่วมเป็นภาคีและให้การรับรองเกณฑ์ มาตรฐาน
และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนต่างๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights : UDHR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
ใน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สหประชาชาติซ่ึงได้
ตรวจตราแนวทางการปฏิบัติและการดำาเนินการ
ของประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ตาม ICCPR ได้ตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำาเนินการของประเทศไทย
ไว้หลายข้อ เช่น กฎเกณฑ์และขอบเขตในการจำากัด
สิทธิเสรีภาพทางการเมือง โดยเฉพาะเสรีภาพใน
การแสดงออกและการรวมกลุ่มอย่างสันติ การใช้
อำานาจฉุกเฉินโดยรัฐ การพิจารณาคดีของพลเรือน
โดยศาลทหาร คุณภาพของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และการระบุถงึ หลักนิตธิ รรมในรัฐธรรมนูญ
ในสาระสำาคัญ

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ได้รับอิทธิพลมาจากการแถลงของสหประชาชาติ
ในเรือ่ งหลักนิตธิ รรม โดยเฉพาะจากมติของสมัชชา
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)] ซึ่ ง นิ ย ามคำ า ว่ า “หลั ก นิ ติ ธ รรมอย่ า ง
ครอบคลุม” ขึน้ ทัง้ ในระดับรัฐและระหว่างประเทศ
ระบุให้การกระทำาของรัฐต้องเป็นไปอย่างชอบธรรม
และเป็นธรรม พร้อมระบุให้บุคคลและสถาบัน ทั้ง
ภาคเอกชนและภาคมหาชน รวมถึงรัฐ ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อกฎหมายทีย่ ตุ ธิ รรมเทีย่ งธรรม อันจะ
นำาไปสูก่ ารไม่เลือกปฏิบตั แิ ละการปกป้องคุม้ ครอง
ทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
มติของสมัชชาสหประชาชาติคาำ นึงถึงหลักนิตธิ รรม
ในบริบทที่กว้างขึ้น โดยครอบคลุมถึงการไม่เลือก
ปฏิบัติ การปกป้องคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน ความรับผิดชอบของผู้มีอำานาจ (Accountability) การเข้าถึงความยุติธรรม (Access to
justice) ทัง้ ในกระแสหลักและกระแสรอง อิสรภาพ
และความโปร่งใสของศาล สิทธิของผูห้ ญิงและเด็ก
การต่อต้านการก่อการร้าย (Anti-terrorism) และ
การปฏิรปู ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศเพือ่ นำา
ไปสูส่ ถาบันทีม่ คี วามรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ประเด็นเหล่านี้
ไทย : สถานะและการคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพื้ นฐาน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ กล่าว
ด้วยว่า ปัจจุบันมีโครงการหรือองค์กรระดับโลก
หลายองค์กรมุง่ วัดระดับหลักนิตธิ รรมของโลกและ
ของประเทศต่างๆ โดยใช้ชดุ ตัวชีว้ ดั ทีอ่ งค์กรกำาหนด
ขึ้นมา เช่น The Rule of Law Index ของ World
Justice Project (WJP) ซึ่งกำาหนดตัวแปรที่ใช้ใน

การพิจารณาระดับของหลักนิตธิ รรมขึน้ มา 8 ตัวแปร
คือ การจำากัดการใช้อำานาจของรัฐ (Constraints
on Government Powers) การลดหรือขจัดการ
คอร์รัปชัน (Absence of Corruption) รัฐบาลที่
โปร่งใส (Open Government) การปกป้องคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพพื้นฐาน (Fundamental Rights)
ความเรียบร้อยและความมัน่ คงของประเทศ (Order
and Security) การบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory
Enforcement) กระบวนการทางแพ่ง (Civil Justice)
กระบวนการทางอาญา (Criminal Justice)

8 ตัวแปรที่ใช้ในการ
พิ จารณาระดับของ
หลักนิติธรรม

รายงานของ World Justice Project พ.ศ. 2559
ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 64 ขณะที่
ประเทศเดนมาร์กอยู่ในอันดับที่ 1 ประเทศ
เนปาลอยู่ในอันดับที่ 63 ประเทศเปรูอยู่ใน
อันดับที่ 65 และประเทศเวเนซุเอลาอยู่ใน
อันดับสุดท้าย เมื่อเทียบกับรายงานในปี พ.ศ.
2558 ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 56 จะเห็น
ได้ว่าอันดับของประเทศไทยตกลงอย่างเห็น
ได้ชัด แม้รายงานของ WJP จะมิใช่รายงานที่
เป็นทางการ แต่กแ็ สดงให้เห็นถึงทัศนะของโลก
ที่มีต่อแต่ละประเทศ

หลักนิติธรรมได้รับการบรรจุไว้ในเป้าหมายย่อย
ที่ 16.3 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs
เป้าหมายที่ 16 และเป็นองค์ประกอบหลักทีเ่ กีย่ วโยง
และจะส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายใหญ่ที่ 16 ได้
นัน่ คือการมีสงั คมทีส่ นั ติและมีสว่ นร่วมสำาหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม รวมถึง
มีสถาบันที่มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และ
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมนั่นเอง
แม้ประเทศไทยจะท�าได้ดีในเป้าหมายย่อยที่
16.9 ในการจดทะเบียนการเกิดและรับรองสิทธิ
พลเมืองของประชาชน แต่การจะบรรลุตาม
เป้าหมายย่อยอื่นๆ ยังถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ประเทศไทยถือได้ว่าให้การสนับสนุนการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ในระดับที่
น่าพึงพอใจ อันจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทย
เข้าร่วมเป็นภาคีและให้การรับรองเกณฑ์ มาตรฐาน
และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนต่างๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights : UDHR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
ใน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สหประชาชาติซ่ึงได้
ตรวจตราแนวทางการปฏิบัติและการดำาเนินการ
ของประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ตาม ICCPR ได้ตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำาเนินการของประเทศไทย
ไว้หลายข้อ เช่น กฎเกณฑ์และขอบเขตในการจำากัด
สิทธิเสรีภาพทางการเมือง โดยเฉพาะเสรีภาพใน
การแสดงออกและการรวมกลุ่มอย่างสันติ การใช้
อำานาจฉุกเฉินโดยรัฐ การพิจารณาคดีของพลเรือน
โดยศาลทหาร คุณภาพของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และการระบุถงึ หลักนิตธิ รรมในรัฐธรรมนูญ
ในสาระสำาคัญ
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ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20 ของราชอาณาจักรไทย
กำาหนดไว้ในมาตรา 3 ให้รฐั สภา คณะรัฐมนตรี ศาล
องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบตั หิ น้าที่
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลัก
นิติธรรม
เพือ่ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐาน และสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และ
เพือ่ ให้บรรลุหลักนิตธิ รรมประเทศไทยควรมีแนวทาง
การปฏิบัติดังนี้
• การตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจรัฐ (Checks
and Balances)
- ระบบของรัฐในการคุม้ ครองปกป้องประชาชน
ต้องเป็นระบบของประชาชน มีการเลือกตัง้ ที่
ยุติธรรมและเป็นธรรมในทุกระดับ
- มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจระหว่าง
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และฝ่ายตุลาการ
- ฝ่ายตุลาการต้องมีอสิ รภาพในการดำาเนินงาน
- ฝ่ายประชาสังคมและสื่อมีส่วนร่วมและมี
พืน้ ทีใ่ นการแสดงออก โดยเฉพาะการช่วยเหลือ
และการคุ้มครองความมั่นคงภายใต้หลัก
นิติธรรมระหว่างประเทศที่ส่งผลถึงระดับ
ประเทศ
• การเข้าถึงความยุติธรรมและการเข้าถึง
บริการอย่างทั่วถึง (Access to Justice and
Accessibility) ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหามิ
ให้เป็นไปตามคำากล่าวที่ว่า “Justice delayed
is justice denied.” คือ กระบวนการยุติธรรม
ทีล่ า่ ช้าคือการไม่ให้ความยุตธิ รรม โดยต้องจัด
ให้มีกระบวนการและกลไกการเข้าถึงความ
ยุตธิ รรมทีห่ ลากหลาย เช่น มีศาลทีห่ ลากหลาย
มีกลไกผูต้ รวจการและคณะกรรมการคุม้ ครอง
สิทธิ รวมถึงการปกป้องคุม้ ครองและการเยียวยา
บุคคลด้วย
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• ความรับผิดชอบในทุกระดับ (Accountability) โดยครอบคลุมถึงการป้องกันและขจัด
ปัญหาการคอร์รัปชัน การเยียวยาผู้เสียหาย
การป้องกันมิให้เกิดปัญหาผูก้ ระทำาผิดลอยนวล
โดยครอบคลุมทัง้ กฎเกณฑ์และกฎหมายภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
• การป้ อ งกั น หรื อ ขจั ด สุ ญ ญากาศในการ
ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ (No Protection
Vacuum) คือ การปกป้องคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน ต้องเอื้อให้ทั้งพลเมืองไทยและ
พลเมืองต่างประเทศ ซึง่ เป็นหลักสิทธิมนุษยชน
พื้นฐานในการไม่เลือกปฏิบัติ และหากการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในประเทศไม่ได้
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ก็ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ยืน่ มือเข้ามาช่วย
เหลือได้ดว้ ย นอกจากนีย้ งั ต้องมีมาตรการขจัด
ความยากจนและการส่งเสริมความเท่าเทียมที่
ครอบคลุม

ประเทศไทยถือได้ว่าให้การสนับสนุน
การปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้ นฐาน ในระดับที่น่าพึ งพอใจ
อันจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทย
เข้าร่วมเป็นภาคีและให้การรับรอง
เกณฑ์ มาตรฐาน และสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนต่างๆ เช่น ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

หลักนิติธรรมกับการพั ฒนา
ชุมชนไทย
หลักนิติธรรมและความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ส�าคัญ
ต่อการพั ฒนาประเทศ ที่ต้องมองการอ�านวย
ความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ควบคู่กันทั้งสิทธิ หน้าที่
และอ�านาจ โดยกฎหมายจะต้องมีชด
ั เจน เพื่อให้
องค์กรต่างๆ ได้เข้าใจถึงหน้าที่ของตน ในการ
พั ฒนาจะได้เกิดเป็นกลไกการประสานงานทีม
่ ค
ี วาม
สอดคล้องกัน มากกว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าใครมีสิทธิ
ท�าอะไรและใครผิดใครถูก

สิทธิและหน้าที่ต้องชัดเจน
ในแง่การพัฒนา กฎหมาย และความยุติธรรม
การอำานวยความยุติธรรมเป็นส่วนที่สำาคัญที่สุด
โดย ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อ�านวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�า้ และการเกษตร (สสนก.)
ได้ยกตัวอย่างจากประสบการณ์การทำางานในส่วน
“หน่วยงานหลักของการบริหารจัดการน�้า” ที่มี
อยู่กว่า 34 หน่วยงาน ที่ต้องอาศัยกฎหมายในการ
กำาหนดหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการนำา้ ให้หน่วยงาน
เหล่านีส้ ามารถทำางานด้วยกันได้ เพือ่ ให้การทำางาน
และการอำานวยความสะดวกในเรือ่ งนำา้ การอำานวย
ความยุติธรรมให้แก่สังคมเป็นไปอย่างราบรื่น
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20 ของราชอาณาจักรไทย
กำาหนดไว้ในมาตรา 3 ให้รฐั สภา คณะรัฐมนตรี ศาล
องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบตั หิ น้าที่
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลัก
นิติธรรม
เพือ่ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐาน และสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และ
เพือ่ ให้บรรลุหลักนิตธิ รรมประเทศไทยควรมีแนวทาง
การปฏิบัติดังนี้
• การตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจรัฐ (Checks
and Balances)
- ระบบของรัฐในการคุม้ ครองปกป้องประชาชน
ต้องเป็นระบบของประชาชน มีการเลือกตัง้ ที่
ยุติธรรมและเป็นธรรมในทุกระดับ
- มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจระหว่าง
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ และฝ่ายตุลาการ
- ฝ่ายตุลาการต้องมีอสิ รภาพในการดำาเนินงาน
- ฝ่ายประชาสังคมและสื่อมีส่วนร่วมและมี
พืน้ ทีใ่ นการแสดงออก โดยเฉพาะการช่วยเหลือ
และการคุ้มครองความมั่นคงภายใต้หลัก
นิติธรรมระหว่างประเทศที่ส่งผลถึงระดับ
ประเทศ
• การเข้าถึงความยุติธรรมและการเข้าถึง
บริการอย่างทั่วถึง (Access to Justice and
Accessibility) ต้องป้องกันและแก้ไขปัญหามิ
ให้เป็นไปตามคำากล่าวที่ว่า “Justice delayed
is justice denied.” คือ กระบวนการยุติธรรม
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และอ�านาจ โดยกฎหมายจะต้องมีชด
ั เจน เพื่อให้
องค์กรต่างๆ ได้เข้าใจถึงหน้าที่ของตน ในการ
พั ฒนาจะได้เกิดเป็นกลไกการประสานงานทีม
่ ค
ี วาม
สอดคล้องกัน มากกว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าใครมีสิทธิ
ท�าอะไรและใครผิดใครถูก

สิทธิและหน้าที่ต้องชัดเจน
ในแง่การพัฒนา กฎหมาย และความยุติธรรม
การอำานวยความยุติธรรมเป็นส่วนที่สำาคัญที่สุด
โดย ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อ�านวยการสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�า้ และการเกษตร (สสนก.)
ได้ยกตัวอย่างจากประสบการณ์การทำางานในส่วน
“หน่วยงานหลักของการบริหารจัดการน�้า” ที่มี
อยู่กว่า 34 หน่วยงาน ที่ต้องอาศัยกฎหมายในการ
กำาหนดหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการนำา้ ให้หน่วยงาน
เหล่านีส้ ามารถทำางานด้วยกันได้ เพือ่ ให้การทำางาน
และการอำานวยความสะดวกในเรือ่ งนำา้ การอำานวย
ความยุติธรรมให้แก่สังคมเป็นไปอย่างราบรื่น
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...กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษา
ความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรจะ
ถือว่ามีความส�าคัญยิง
่ ไปกว่าความ
ยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความ
ยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือ
กฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ใดๆ โดยค�านึงถึงแต่ความถูกผิดตาม
กฎหมายเท่านั้นดูจะไม่เป็นการเพี ยงพอ
จ�าต้องค�านึงถึงความยุติธรรมซึ่งเป็น
จุดประสงค์ด้วยเสมอ การใช้กฎหมาย
จึงจะมีความหมายและได้ผลทีค
่ วรจะได้....
หากให้ความสำาคัญแก่กฎหมายในส่วนที่กำาหนด
หน้าที่ของทุกฝ่ายก็จะทำาให้เกิดการจัดสรรการ
บริหาร การให้บริการนำา้ และหากจะมุง่ ทีก่ ารบริหาร
จัดการอุปสงค์ (Demand Management) ต้องให้
บริ ก ารนำ้ า อย่ า งครอบคลุ ม ทั้ ง ภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม การท่องเทีย่ ว การอุปโภคบริโภค ต้อง
ยึดอำานวยความยุติธรรม ให้ชีวิตประจำาวันของ
ทุกคนได้ดำาเนินต่อไป และเมื่อเกิดการขัดแย้ง
ละเมิด เสียหาย หรือมีประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับอำานาจ
และสิทธิ ต้องมีศาลและกระทรวงการยุติธรรม
มาช่วยตัดสินประนีประนอมยอมความ ซึ่งเป็น
เรื่องของการให้ความยุติธรรม
ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมสร้างนำ้าเสีย เกษตรกร
ใช้สารเคมีจนเกิดปัญหานำา้ เน่าเสีย การบำาบัดนำา้ เสีย
คืนกลับ การชดเชยความเสียหาย ทั้งสามส่วนนี้
หากไม่สามารถอำานวยความยุตธิ รรมได้ดตี งั้ แต่ตน้
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ท้องถิน่ เฉกเช่นประเทศไทยนัน้ ต้องให้นา้ำ หนักและ
ความสำาคัญที่การอำานวยความยุติธรรม ในส่ ว น
หน้าที่ของแต่ละคน แต่ละองค์กรมากที่สุด
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แม้รฐั ธรรมนูญจะพยายามยึดโยงคำาว่าสิทธิ หน้าที่
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ทรัพยากรนำ้า ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว รัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชน ย่อมมีหน้าที่ร่วมกัน
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ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,463
มิลลิเมตร ซึ่งถือได้ว่าเหลือเฟือ เมื่อเทียบกับ
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ปริมาณฝนเฉลีย่ ของทัง้ โลกที่ 1,000 มิลลิเมตร
และของเยอรมนี ซึง่ มีปริมาณน�า้ ฝนเฉลีย่ เพียง
700 มิลลิเมตร แต่กลับมีน�้าเหลือใช้ ขณะที่
ประเทศไทยประสบกับภาวะน�้าท่วมและน�้า
แล้งอยู่เสมอ ดังนั้นหากให้ความสนใจเฉพาะ
อ� า นาจกั บ สิ ท ธิ ก็ ไ ม่ มี ท างที่ จ ะสามารถแก้
ปัญหาน�้าท่วมกับน�้าแล้งได้
คำาว่า “สิทธิ” หลังจากทำา “หน้าที่” แล้วจะสะท้อน
ถึ ง คำ า ว่ า “พลเมื อ ง” ว่ า ความเป็ น พลเมื อ งคื อ
ประชาชนที่ทำาหน้าที่ หากทำาหน้าที่แล้วก็จะได้รับ
สิทธิในการใช้และกักเก็บนำ้าอย่างเหมาะสมและ
ไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของคนอื่น โยงไปถึงสิทธิ
ของบุคคลและชุมชนในการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการ
ให้การศึกษา พัฒนารักษา และบริหารจัดการนำ้า
ในพื้นที่ของตนเอง มีสิทธิรับข้อมูลและพิจารณา
โครงการของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อตน และมีสิทธิ
ร้ อ งทุ ก ข์ ฟ้ อ งคดี เ มื่ อ สิ ท ธิ ข องชุ ม ชนถู ก ละเมิ ด
มี สิ ท ธิ ใ นการอนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู จ ารี ต ประเพณี แ ละ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับนำ้าได้

ค�าว่า “สิทธิ” หลังจากท�า “หน้าที่”
แล้วจะสะท้อนถึงค�าว่า “พลเมือง”
ว่าความเป็นพลเมืองคือประชาชนที่
ท�าหน้าที่ หากท�าหน้าที่แล้วก็จะได้รับ
สิทธิในการใช้และกักเก็บน�า้ อย่าง
เหมาะสมและไม่เป็นการลิดรอนสิทธิ
ของคนอื่น โยงไปถึงสิทธิของบุคคล
และชุมชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การให้การศึกษา พั ฒนารักษา และ
บริหารจัดการน�า้ ในพื้ นที่ของตนเอง

การปกครองของไทยในอดีต ในยุคสุโขทัยซึ่งมี
สังคมขนาดเล็กไม่ซับซ้อน ใช้หลักพ่อปกครองลูก
เหมือนหลักกฎหมายครอบครัวที่เน้นหน้าที่ เน้น
ความสัมพันธ์ ต่อมาเมื่อผ่านมาถึงยุคอยุธยาและ
รัตนโกสินทร์ สังคมขยายตัวมีความซับซ้อนมีขนาด
ใหญ่ขึ้น การบริหารประเทศเป็นแบบรวมศูนย์
จึงไปอิงอำานาจมากขึ้น ต่างกับสุโขทัยที่อิงหน้าที่
จนเข้าสู่สมัยใหม่ที่สังคมขนาดใหญ่ขึ้น มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องอาศัยการกระจายอำานาจ
เข้าสู่ท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อให้มีความครอบคลุม

จังหวัด (อบจ.) อีก 76 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตำาบล (อบต.) อีกกว่า 7,000 หน่วย หากให้ความ
ส� า คั ญ กั บ อ� า นาจและสิ ท ธิ เ ป็ น หลั ก ย่ อ มไม่
สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ตอ้ งให้ความส�าคัญกับหน้าทีเ่ ป็นหลัก จึงจะ
สามารถอ�านวยความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่

การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นจะประสบความ
ส�าเร็จได้ ต้องค�านึงถึงหน้าที่ของแต่ละคน
แต่ละหน่วยงานเป็นส�าคัญ เฉกเช่นการทำางาน
ของหน่วยงานบริหารจัดการนำ้า ที่จะต้องทำางาน
ร่วมกัน 34 หน่วยงาน รวมถึงองค์การบริหารส่วน

หากครัง้ ใดทีก่ ฎหมายมีความชัดเจนในเรือ่ งหน้าที่
และมีการบังคับใช้กฎหมายที่ดี ประเทศไทยจะมี
นำ้ า เพี ย งพอสำ า หรั บ ทุ ก คน แต่ ห ากครั้ ง ใดขาด
กฎหมายที่ชัดเจนหรือการบังคับใช้กฎหมายไม่ดี
ก็พบเจอกับปัญหาภัยแล้งหรือนำ้าท่วม
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กฎหมายต้องไม่ซับซ้อน
สิ่ ง สำ า คั ญ ที่ สุ ด ในสภาพปั จ จุ บั น ที่ ต ้ อ งคำ า นึ ง ถึ ง
คือ บริบทของสังคมและประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
แม้ปัจจุบันจำานวนประชากรไทยยังอยู่ที่ประมาณ
67 ล้านคน ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก แต่ด้วย
ผลจากการขยายการผลิต ขยายภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเมือง รวมถึงการที่มีนักท่องเที่ยวปีละ
สามสิบกว่าล้านคน จึงทำาให้อัตราการใช้น้ำาใน
บางวันบางช่วงเพิ่มขึ้นอีกกว่า 35%

หน่วยงานบริหารจัดการนำา้ เองก็มคี วามเปลีย่ นแปลง
มาตลอดนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละระยะ
ของการพัฒนามีการใช้หลักความยุติธรรม การ
อำานวยความยุตธิ รรมทีแ่ ตกต่างกัน แต่กส็ อดคล้อง
กับบริบทของสังคมและประเทศในแต่ละยุค

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ประชาชนที่ทำาหน้าที่ หากทำาหน้าที่แล้วก็จะได้รับ
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับนำ้าได้

ค�าว่า “สิทธิ” หลังจากท�า “หน้าที่”
แล้วจะสะท้อนถึงค�าว่า “พลเมือง”
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และชุมชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การให้การศึกษา พั ฒนารักษา และ
บริหารจัดการน�า้ ในพื้ นที่ของตนเอง

การปกครองของไทยในอดีต ในยุคสุโขทัยซึ่งมี
สังคมขนาดเล็กไม่ซับซ้อน ใช้หลักพ่อปกครองลูก
เหมือนหลักกฎหมายครอบครัวที่เน้นหน้าที่ เน้น
ความสัมพันธ์ ต่อมาเมื่อผ่านมาถึงยุคอยุธยาและ
รัตนโกสินทร์ สังคมขยายตัวมีความซับซ้อนมีขนาด
ใหญ่ขึ้น การบริหารประเทศเป็นแบบรวมศูนย์
จึงไปอิงอำานาจมากขึ้น ต่างกับสุโขทัยที่อิงหน้าที่
จนเข้าสู่สมัยใหม่ที่สังคมขนาดใหญ่ขึ้น มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องอาศัยการกระจายอำานาจ
เข้าสู่ท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อให้มีความครอบคลุม

จังหวัด (อบจ.) อีก 76 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ตำาบล (อบต.) อีกกว่า 7,000 หน่วย หากให้ความ
ส� า คั ญ กั บ อ� า นาจและสิ ท ธิ เ ป็ น หลั ก ย่ อ มไม่
สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ตอ้ งให้ความส�าคัญกับหน้าทีเ่ ป็นหลัก จึงจะ
สามารถอ�านวยความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่

การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นจะประสบความ
ส�าเร็จได้ ต้องค�านึงถึงหน้าที่ของแต่ละคน
แต่ละหน่วยงานเป็นส�าคัญ เฉกเช่นการทำางาน
ของหน่วยงานบริหารจัดการนำ้า ที่จะต้องทำางาน
ร่วมกัน 34 หน่วยงาน รวมถึงองค์การบริหารส่วน

หากครัง้ ใดทีก่ ฎหมายมีความชัดเจนในเรือ่ งหน้าที่
และมีการบังคับใช้กฎหมายที่ดี ประเทศไทยจะมี
นำ้ า เพี ย งพอสำ า หรั บ ทุ ก คน แต่ ห ากครั้ ง ใดขาด
กฎหมายที่ชัดเจนหรือการบังคับใช้กฎหมายไม่ดี
ก็พบเจอกับปัญหาภัยแล้งหรือนำ้าท่วม

กฎหมายต้องไม่ซับซ้อน
สิ่ ง สำ า คั ญ ที่ สุ ด ในสภาพปั จ จุ บั น ที่ ต ้ อ งคำ า นึ ง ถึ ง
คือ บริบทของสังคมและประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
แม้ปัจจุบันจำานวนประชากรไทยยังอยู่ที่ประมาณ
67 ล้านคน ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก แต่ด้วย
ผลจากการขยายการผลิต ขยายภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเมือง รวมถึงการที่มีนักท่องเที่ยวปีละ
สามสิบกว่าล้านคน จึงทำาให้อัตราการใช้น้ำาใน
บางวันบางช่วงเพิ่มขึ้นอีกกว่า 35%

หน่วยงานบริหารจัดการนำา้ เองก็มคี วามเปลีย่ นแปลง
มาตลอดนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละระยะ
ของการพัฒนามีการใช้หลักความยุติธรรม การ
อำานวยความยุตธิ รรมทีแ่ ตกต่างกัน แต่กส็ อดคล้อง
กับบริบทของสังคมและประเทศในแต่ละยุค
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ยุคแรก ตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่มีการ
สร้างอ่างเก็บน�้า
การขุ ดคู คลอง ตั้ ง แต่ ค ลองแนวลาดเอี ย ง เมื่ อ
ประชากรเพิ่มขึ้นก็มีคลองขวางเพิ่มขึ้นมา เพื่อให้
จัดการนำ้าได้มากขึ้น เป็นยุคที่จัดให้มีนำ้าใช้เท่าที่
ต้องการ มีนำ้าเหลือเฟือ สามารถปล่อยนำ้าทิ้งได้
หน่วยงานจึงต้องทำาเพียงแต่บริหารจัดการอุปทาน
หรือ supply management

ยุคสอง เป็นช่วงแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3-8
เป็นช่วงที่สังคมขยายตัวและการบริหารจัดการนำ้าต้องให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
ซึง่ ในประเทศไทยมีพนื้ ทีเ่ กษตรในประเทศอยู่ 154 ล้านไร่ แต่สามารถจัดระบบ
ชลประทานได้แค่ประมาณ 27 ล้านไร่ในฤดูฝน และเพียงแค่ 11 ล้านไร่โดย
ประมาณในฤดูแล้ง ยังมีสว่ นทีอ่ ยูน่ อกชลประทานทีไ่ ม่ได้รบั การบริการจากรัฐ
อีกมาก โดยส่วนมากการจัดการยังมาจากภาคราชการเป็นการรวมศูนย์เป็น
หลัก แม้บางส่วนจะประสบผลสำาเร็จ แต่กล็ ม้ เหลวในหลายส่วน ปัจจัยสำาคัญ
ที่ก่อให้เกิดผลสำาเร็จคือส่วนร่วมจากประชาชน เช่น การสร้างเขื่อน จึงทำาให้
หน่วยงานต้องดูแลการบริหารจัดการอุปสงค์ หรือ demand management
เพิ่มขึ้นด้วย

ยุ ค ปั จ จุ บั น คื อ ช่ ว งแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 9 จนถึงปัจจุบัน
มีการปฏิรูประบบราชการ เป็นยุคที่ต้องการให้
จัดสรรนำ้าได้อย่างเท่าเทียม โดยโอนโครงสร้าง
ขนาดเล็ ก ให้ แ ก่ ท ้ อ งถิ่ น รวมถึ ง เรื่ อ งการบริ ห าร
จัดการนำ้า

ในยุคแรกนั้น หน่วยงานจะบริหารจัดการนำ้าเพียง
อย่างเดียว ต่อมาในยุคทีส่ อง หน่วยงานเริม่ จัดการ
ดิน นำ้า และป่า จนเมื่อมาถึงยุคที่สาม หน่วยงาน
ต้องจัดการดิน นำ้า ป่า ชุมชน และเมือง ปัญหาจึง
เริ่มซับซ้อนขึ้น หลักนิติศาสตร์เพียงอย่างเดียว
จึงไม่เพียงพอ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัย
หลักรัฐศาสตร์ คือ ใช้การบริหารจัดการเป็นตัวนำา
รวมถึงต้องเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการจากการรวม
ศูนย์ (centralize) เป็นการกระจายอำานาจ (decen
tralize) ฉะนั้นความยุติธรรมเกิดขึ้นได้มุ่งเน้นไป
ที่หน้าที่ว่าต้องทำาให้เกิดความทั่วถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้ทรงริเริ่มเอาไว้ เรื่องการเข้าถึง
แบบองค์รวม (holistic approach) หรือการผสม
ผสาน (integrated approach) คือ รวมทั้งเมือง
และชุมชน การจัดการนำ้าจึงไม่สามารถมองเพียง
ด้านเทคนิคอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ต้องมองใน
ภาพรวม แบบผสมผสาน คือต้องมองเรื่องดิน นำ้า
ป่า รวมถึงสังคม เมืองและเศรษฐกิจด้วย
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ยุคแรก ตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่มีการ
สร้างอ่างเก็บน�้า
การขุ ดคู คลอง ตั้ ง แต่ ค ลองแนวลาดเอี ย ง เมื่ อ
ประชากรเพิ่มขึ้นก็มีคลองขวางเพิ่มขึ้นมา เพื่อให้
จัดการนำ้าได้มากขึ้น เป็นยุคที่จัดให้มีนำ้าใช้เท่าที่
ต้องการ มีนำ้าเหลือเฟือ สามารถปล่อยนำ้าทิ้งได้
หน่วยงานจึงต้องทำาเพียงแต่บริหารจัดการอุปทาน
หรือ supply management

ยุคสอง เป็นช่วงแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3-8
เป็นช่วงที่สังคมขยายตัวและการบริหารจัดการนำ้าต้องให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
ซึง่ ในประเทศไทยมีพนื้ ทีเ่ กษตรในประเทศอยู่ 154 ล้านไร่ แต่สามารถจัดระบบ
ชลประทานได้แค่ประมาณ 27 ล้านไร่ในฤดูฝน และเพียงแค่ 11 ล้านไร่โดย
ประมาณในฤดูแล้ง ยังมีสว่ นทีอ่ ยูน่ อกชลประทานทีไ่ ม่ได้รบั การบริการจากรัฐ
อีกมาก โดยส่วนมากการจัดการยังมาจากภาคราชการเป็นการรวมศูนย์เป็น
หลัก แม้บางส่วนจะประสบผลสำาเร็จ แต่กล็ ม้ เหลวในหลายส่วน ปัจจัยสำาคัญ
ที่ก่อให้เกิดผลสำาเร็จคือส่วนร่วมจากประชาชน เช่น การสร้างเขื่อน จึงทำาให้
หน่วยงานต้องดูแลการบริหารจัดการอุปสงค์ หรือ demand management
เพิ่มขึ้นด้วย

ยุ ค ปั จ จุ บั น คื อ ช่ ว งแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 9 จนถึงปัจจุบัน
มีการปฏิรูประบบราชการ เป็นยุคที่ต้องการให้
จัดสรรนำ้าได้อย่างเท่าเทียม โดยโอนโครงสร้าง
ขนาดเล็ ก ให้ แ ก่ ท ้ อ งถิ่ น รวมถึ ง เรื่ อ งการบริ ห าร
จัดการนำ้า

ในยุคแรกนั้น หน่วยงานจะบริหารจัดการนำ้าเพียง
อย่างเดียว ต่อมาในยุคทีส่ อง หน่วยงานเริม่ จัดการ
ดิน นำ้า และป่า จนเมื่อมาถึงยุคที่สาม หน่วยงาน
ต้องจัดการดิน นำ้า ป่า ชุมชน และเมือง ปัญหาจึง
เริ่มซับซ้อนขึ้น หลักนิติศาสตร์เพียงอย่างเดียว
จึงไม่เพียงพอ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัย
หลักรัฐศาสตร์ คือ ใช้การบริหารจัดการเป็นตัวนำา
รวมถึงต้องเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการจากการรวม
ศูนย์ (centralize) เป็นการกระจายอำานาจ (decentralize) ฉะนั้นความยุติธรรมเกิดขึ้นได้มุ่งเน้นไป
ที่หน้าที่ว่าต้องทำาให้เกิดความทั่วถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้ทรงริเริ่มเอาไว้ เรื่องการเข้าถึง
แบบองค์รวม (holistic approach) หรือการผสม
ผสาน (integrated approach) คือ รวมทั้งเมือง
และชุมชน การจัดการนำ้าจึงไม่สามารถมองเพียง
ด้านเทคนิคอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ต้องมองใน
ภาพรวม แบบผสมผสาน คือต้องมองเรื่องดิน นำ้า
ป่า รวมถึงสังคม เมืองและเศรษฐกิจด้วย
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ารใช้กฎหมายเพือ่ อำานวยความยุตธิ รรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในกรณี “ผังเมืองรวมเบื้องต้น
บริเวณหนองใหญ่ จ.ชุมพร” พ.ศ. 2543 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พายุโซน
ร้อนซีต้าผ่านจังหวัดชุมพร ทำาให้ นำ้าท่วมเมืองชุมพรอย่างหนัก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเร่งรัด
การขุดลอกคลองหัววัง-พนังตัก ซึง่ เริม่ ดำาเนินการนับแต่ปี พ.ศ. 2535 จนกระทัง่
เกิดนำา้ ท่วมใหม่อกี ครัง้ ก็ยงั ไม่แล้วเสร็จ จึงทรงเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
โดยพระราชทานทุนทรัพย์ผา่ นมูลนิธชิ ยั พัฒนา ซึง่ นอกจากการแก้ไขปัญหาใน
ทางเทคนิคแล้ว พระองค์ยงั ทรงให้แนวทางแก้ปญ
ั หาในทางกฎหมายด้วย โดย
การออกกฎหมายผังเมือง ซึง่ เคยพระราชทานไว้เมือ่ ปี พ.ศ. 2540 แต่งานล่าช้า
พระองค์จึงทรงแต่งตั้งคณะทำางานจากกองงานส่วนพระองค์ กรมการผังเมือง
และจังหวัดชุมพร เพือ่ ศึกษาการใช้มาตรการทางผังเมืองแก้ปญ
ั หานำา้ ท่วมของ
จังหวัดชุมพร และกำาหนดแผนการทำางานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ใช้เวลาประมาณ
3 เดือนครึ่ง ผังเมืองรวมเบื้องต้นบริเวณหนองใหญ่ฉบับร่างจึงแล้วเสร็จ ใน
กลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2543
นี่คือการใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คนที่ทุกข์ร้อนเรื่องนำ้าท่วม
เป็นการอำานวยความยุติธรรมภายใต้กฎหมาย โดยพิจารณาว่าเขตใดสร้างได้
สร้างไม่ได้ เขตไหนสงวน เขตไหนเสีย่ ง จึงประกาศเป็นทางนำา้ ภายใต้กฎหมาย
ผังเมือง
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ารใช้กฎหมายเพือ่ อำานวยความยุตธิ รรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในกรณี “ผังเมืองรวมเบื้องต้น
บริเวณหนองใหญ่ จ.ชุมพร” พ.ศ. 2543 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่พายุโซน
ร้อนซีต้าผ่านจังหวัดชุมพร ทำาให้ นำ้าท่วมเมืองชุมพรอย่างหนัก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเร่งรัด
การขุดลอกคลองหัววัง-พนังตัก ซึง่ เริม่ ดำาเนินการนับแต่ปี พ.ศ. 2535 จนกระทัง่
เกิดนำา้ ท่วมใหม่อกี ครัง้ ก็ยงั ไม่แล้วเสร็จ จึงทรงเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
โดยพระราชทานทุนทรัพย์ผา่ นมูลนิธชิ ยั พัฒนา ซึง่ นอกจากการแก้ไขปัญหาใน
ทางเทคนิคแล้ว พระองค์ยงั ทรงให้แนวทางแก้ปญ
ั หาในทางกฎหมายด้วย โดย
การออกกฎหมายผังเมือง ซึง่ เคยพระราชทานไว้เมือ่ ปี พ.ศ. 2540 แต่งานล่าช้า
พระองค์จึงทรงแต่งตั้งคณะทำางานจากกองงานส่วนพระองค์ กรมการผังเมือง
และจังหวัดชุมพร เพือ่ ศึกษาการใช้มาตรการทางผังเมืองแก้ปญ
ั หานำา้ ท่วมของ
จังหวัดชุมพร และกำาหนดแผนการทำางานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ใช้เวลาประมาณ
3 เดือนครึ่ง ผังเมืองรวมเบื้องต้นบริเวณหนองใหญ่ฉบับร่างจึงแล้วเสร็จ ใน
กลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2543
นี่คือการใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คนที่ทุกข์ร้อนเรื่องนำ้าท่วม
เป็นการอำานวยความยุติธรรมภายใต้กฎหมาย โดยพิจารณาว่าเขตใดสร้างได้
สร้างไม่ได้ เขตไหนสงวน เขตไหนเสีย่ ง จึงประกาศเป็นทางนำา้ ภายใต้กฎหมาย
ผังเมือง
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ปัญหาของการดำาเนินงานแบบองค์รวมคือ ส่วน
ราชการ รวมถึงกฎหมายปรับตัวไม่ทนั ส่งผลให้ไทย
มีกฎหมายจำานวนมาก แต่ขาดกฎหมายกลางใน
การยึดโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน รวมถึงปัญหาที่ไม่
สามารถนำ า ภู มิ ป ั ญ ญาในการบริ ห ารจั ด การนำ้ า
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยเชียงใหม่ เมื่อพันกว่าปีที่
แล้ว มารวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เช่นเดียวกับ
ปัญหาความร่วมมือเพือ่ แก้ไขปัญหานำา้ ร่วมกันของ
ราชการส่วนกลางกับราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
ความรู้ความสามารถที่เฉพาะด้านแตกต่างกัน
หากสามารถทำางานร่วมกัน ผนวกความรู้กันได้
งานทั้งหลายก็จะเสร็จสิ้นได้โดยเร็ว
การที่ ก ฎหมายจะสร้ า งความยุ ติ ธ รรมได้ นั้ น
กฎหมายต้องไม่ซับซ้อน ด้วยปัญหาในปัจจุบันคือ
มีกฎหมายอยูม่ าก โดยเฉพาะกฎหมายในระดับรอง
ไม่ว่าจะเป็นพระราชกำาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ
กระทรวง ประกาศ ระเบียบสำานักนายก กฎระเบียบ
ทัง้ หมดเกีย่ วกับนำา้ มีอยูก่ ว่า 2,000 กว่าฉบับ ทำาให้
ความยุตธิ รรมเป็นเรือ่ งความซับซ้อนของกฎหมาย
จนกระทั่งไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายได้ ความ
จำาเป็นคือต้องลดความซับซ้อน ลดจำานวนของ
กฎหมาย จำาเป็นต้องมีกฎหมายแม่ที่จะทำาให้ทุก
หน่วยราชการทำางานร่วมกันได้ ปฏิบัติงานร่วมกัน
ได้ ดูแลรักษาได้ บริหารได้ ดังเช่นที่เห็นตัวอย่าง
จากประเทศเกาหลี ใ ต้ ซึ่ ง ใช้ เ วลาช่ ว งที่ ผ ่ า นมา
พยายามยกเลิกกฎหมายจาก 10,000 ฉบับให้เหลือ
อยู่ประมาณ 4,000-5,000 ฉบับเท่านั้น
แนวคิดในการออกกฎหมายเพื่อบริหารจัดการนำ้า
ควรเน้นความสำาคัญที่หน้าที่ของทุกฝ่าย โดยใช้
หลักรัฐศาสตร์นำา หลักนิติศาสตร์ตาม บนพื้นฐาน
ของการปฏิบตั ิ หากตัง้ เป้าให้เกิดธรรมาภิบาลและ
ความยั่งยืน ต้องตั้งเป้าว่าทุกฝ่ายมีหน้าที่ เมื่อทำา
หน้าทีแ่ ล้วจะมีสทิ ธิ โดยนโยบายด้านทรัพยากรนำา้
จะต้องเป็นนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ เป็นสิง่ ทีร่ ฐั ต้อง
ทำาโดยไม่เกี่ยวว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาล ต้องมี
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ปัญหาของการด�าเนินงานแบบ
องค์รวมคือ ส่วนราชการ
รวมถึงกฎหมายปรับตัวไม่ทัน
ส่งผลให้ไทยมีกฎหมายจ�านวนมาก
แต่ขาดกฎหมายกลางในการ
ยึดโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน

ทั้งแผนในภาวะปกติและวิกฤตที่ต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการนำ้าจะต้องประสาน
การทำางานทั้งจากราชการคือรัฐบาลและหน่วย
ราชการส่วนกลาง กับท้องถิ่นให้สำาเร็จ โดยแบ่ง
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แบ่ง
ผู้กำาหนดนโยบาย ผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการ และ
ผู้กำากับ ติดตาม ประเมินผล ผู้พัฒนา ปรับปรุง
บริหาร ปฏิบตั กิ าร ซ่อมบำารุง ดูแลรักษา และบริหาร
จัดการอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน
ทุกวันนี้เวลามีปัญหานำ้า ประเทศไทยมีการสร้าง
ของใหม่ตลอดเหมือนการปะผุ โดยไม่เคยดูของเก่า
และซ่อมสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วเลย ฉะนัน้ กฎหมายต้องช่วย
ให้เกิดหน้าที่ของการซ่อมบำารุงได้ ควรต้องมีกฎ
ชัดเจนกำาหนดระยะเวลาการซ่อมบำารุง มีการจัด
กลุม่ งานหน่วยงานตามภารกิจของภาครัฐทีช่ ดั เจน
มีท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

กฎหมายต้องมีความละเอียดอ่อน ไม่คาบเกีย่ วแต่
สอดคล้องกัน การบริหารนำ้าในภาวะวิกฤตจะต้อง
ไม่ซำ้าซ้อนกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โครงสร้างของการบริหารนำ้าจะต้อง
เชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติทรัพยากรนำ้าบาดาล
พระราชบัญญัตชิ ลประทาน พระราชบัญญัตทิ อ้ งถิน่
รวมถึงกลไกทางการเงินที่ต้องให้ความสำาคัญแก่
การรายงานการประเมินและติดตาม ซึ่งเป็นหัวใจ
สำาคัญที่จะทำาให้เกิดความยุติธรรม ภายใต้ระบบ
กระจายอำานาจโดยที่หน้าที่ต้องมาก่อนอำานาจ
หน้าที่คือการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ และ
บำารุงรักษา
ขณะที่สิทธิคือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ อำานาจ
คือการกำาหนดนโยบาย สั่งการ กำากับ และติดตาม
ประเมินผล ซึง่ จะเห็นชัดเจนว่าหน้าทีม่ บี ทบาทและ
ความเกีย่ วโยงทีส่ าำ คัญ แต่ดว้ ยปัจจุบนั มักให้ความ
สำาคัญแก่อำานาจและสิทธิในการออกกฎหมาย จึง
ทำาให้ขาดความสอดคล้องในการดำาเนินงาน ทั้งที่
หัวใจของการพัฒนาประเทศคือหน้าทีท่ สี่ อดรับกัน
หลั ก นิ ติ ธ รรมและความยุ ติ ธ รรมเป็ น สิ่ ง ที่
ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ที่ต้องมองว่า
ความยุติธรรมเป็นเรื่องหน้าที่ เป็นการอ�านวย
ความยุตธิ รรม ซึง่ การทีอ่ งค์กรต่างๆ จะสามารถ
อ�านวยความยุตธิ รรมได้นนั้ ต้องอาศัยกฎหมาย
ในฐานะเครือ่ งมือในการอ�านวยความยุตธิ รรม
กฎหมายจะต้องก�าหนดหน้าที่ขององค์กรให้
ชัดเจน มากกว่าการค�านึงถึงสิทธิและอ�านาจ
เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้เข้าใจถึงหน้าที่ของตน
เกิ ด เป็ น กลไกการประสานงานที่ มี ค วาม
สอดคล้องกัน มากกว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าใครมี
สิทธิท�าอะไรและใครผิดใครถูก

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ปัญหาของการดำาเนินงานแบบองค์รวมคือ ส่วน
ราชการ รวมถึงกฎหมายปรับตัวไม่ทนั ส่งผลให้ไทย
มีกฎหมายจำานวนมาก แต่ขาดกฎหมายกลางใน
การยึดโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน รวมถึงปัญหาที่ไม่
สามารถนำ า ภู มิ ป ั ญ ญาในการบริ ห ารจั ด การนำ้ า
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยเชียงใหม่ เมื่อพันกว่าปีที่
แล้ว มารวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เช่นเดียวกับ
ปัญหาความร่วมมือเพือ่ แก้ไขปัญหานำา้ ร่วมกันของ
ราชการส่วนกลางกับราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
ความรู้ความสามารถที่เฉพาะด้านแตกต่างกัน
หากสามารถทำางานร่วมกัน ผนวกความรู้กันได้
งานทั้งหลายก็จะเสร็จสิ้นได้โดยเร็ว
การที่ ก ฎหมายจะสร้ า งความยุ ติ ธ รรมได้ นั้ น
กฎหมายต้องไม่ซับซ้อน ด้วยปัญหาในปัจจุบันคือ
มีกฎหมายอยูม่ าก โดยเฉพาะกฎหมายในระดับรอง
ไม่ว่าจะเป็นพระราชกำาหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ
กระทรวง ประกาศ ระเบียบสำานักนายก กฎระเบียบ
ทัง้ หมดเกีย่ วกับนำา้ มีอยูก่ ว่า 2,000 กว่าฉบับ ทำาให้
ความยุตธิ รรมเป็นเรือ่ งความซับซ้อนของกฎหมาย
จนกระทั่งไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายได้ ความ
จำาเป็นคือต้องลดความซับซ้อน ลดจำานวนของ
กฎหมาย จำาเป็นต้องมีกฎหมายแม่ที่จะทำาให้ทุก
หน่วยราชการทำางานร่วมกันได้ ปฏิบัติงานร่วมกัน
ได้ ดูแลรักษาได้ บริหารได้ ดังเช่นที่เห็นตัวอย่าง
จากประเทศเกาหลี ใ ต้ ซึ่ ง ใช้ เ วลาช่ ว งที่ ผ ่ า นมา
พยายามยกเลิกกฎหมายจาก 10,000 ฉบับให้เหลือ
อยู่ประมาณ 4,000-5,000 ฉบับเท่านั้น
แนวคิดในการออกกฎหมายเพื่อบริหารจัดการนำ้า
ควรเน้นความสำาคัญที่หน้าที่ของทุกฝ่าย โดยใช้
หลักรัฐศาสตร์นำา หลักนิติศาสตร์ตาม บนพื้นฐาน
ของการปฏิบตั ิ หากตัง้ เป้าให้เกิดธรรมาภิบาลและ
ความยั่งยืน ต้องตั้งเป้าว่าทุกฝ่ายมีหน้าที่ เมื่อทำา
หน้าทีแ่ ล้วจะมีสทิ ธิ โดยนโยบายด้านทรัพยากรนำา้
จะต้องเป็นนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ เป็นสิง่ ทีร่ ฐั ต้อง
ทำาโดยไม่เกี่ยวว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาล ต้องมี

ปัญหาของการด�าเนินงานแบบ
องค์รวมคือ ส่วนราชการ
รวมถึงกฎหมายปรับตัวไม่ทัน
ส่งผลให้ไทยมีกฎหมายจ�านวนมาก
แต่ขาดกฎหมายกลางในการ
ยึดโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน

ทั้งแผนในภาวะปกติและวิกฤตที่ต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการนำ้าจะต้องประสาน
การทำางานทั้งจากราชการคือรัฐบาลและหน่วย
ราชการส่วนกลาง กับท้องถิ่นให้สำาเร็จ โดยแบ่ง
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แบ่ง
ผู้กำาหนดนโยบาย ผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการ และ
ผู้กำากับ ติดตาม ประเมินผล ผู้พัฒนา ปรับปรุง
บริหาร ปฏิบตั กิ าร ซ่อมบำารุง ดูแลรักษา และบริหาร
จัดการอย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน
ทุกวันนี้เวลามีปัญหานำ้า ประเทศไทยมีการสร้าง
ของใหม่ตลอดเหมือนการปะผุ โดยไม่เคยดูของเก่า
และซ่อมสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วเลย ฉะนัน้ กฎหมายต้องช่วย
ให้เกิดหน้าที่ของการซ่อมบำารุงได้ ควรต้องมีกฎ
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พระราชบัญญัตชิ ลประทาน พระราชบัญญัตทิ อ้ งถิน่
รวมถึงกลไกทางการเงินที่ต้องให้ความสำาคัญแก่
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ประเมินผล ซึง่ จะเห็นชัดเจนว่าหน้าทีม่ บี ทบาทและ
ความเกีย่ วโยงทีส่ าำ คัญ แต่ดว้ ยปัจจุบนั มักให้ความ
สำาคัญแก่อำานาจและสิทธิในการออกกฎหมาย จึง
ทำาให้ขาดความสอดคล้องในการดำาเนินงาน ทั้งที่
หัวใจของการพัฒนาประเทศคือหน้าทีท่ สี่ อดรับกัน
หลั ก นิ ติ ธ รรมและความยุ ติ ธ รรมเป็ น สิ่ ง ที่
ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ที่ต้องมองว่า
ความยุติธรรมเป็นเรื่องหน้าที่ เป็นการอ�านวย
ความยุตธิ รรม ซึง่ การทีอ่ งค์กรต่างๆ จะสามารถ
อ�านวยความยุตธิ รรมได้นนั้ ต้องอาศัยกฎหมาย
ในฐานะเครือ่ งมือในการอ�านวยความยุตธิ รรม
กฎหมายจะต้องก�าหนดหน้าที่ขององค์กรให้
ชัดเจน มากกว่าการค�านึงถึงสิทธิและอ�านาจ
เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้เข้าใจถึงหน้าที่ของตน
เกิ ด เป็ น กลไกการประสานงานที่ มี ค วาม
สอดคล้องกัน มากกว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าใครมี
สิทธิท�าอะไรและใครผิดใครถูก
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01 :
Case Study

คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนด้วย
หลักนิติธรรม
กรณีศึกษาการใช้หลักนิติธรรมของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร
ในโครงการพระราชด�าริต่างๆ เพื่ อช่วยเหลือ
ประชาชนของพระองค์ให้หลุดพ้ นจากความยากจน
มีท่ด
ี ินท�ากิน สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนใน
ครอบครัวได้ หลายปัญหาของประชาราษฎร์ท่ไี ม่
สามารถเข้าถึงโอกาสลืมตาอ้าปากได้ ส่วนหนึ่งมา
จากข้อกฎหมาย (the rule by law) ที่ถูกน�ามาใช้
ปกครอง โดยที่ไม่ได้ใช้หลักนิติธรรม (the rule
of law) ซึ่งหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือช่วยให้
บรรลุเป้าหมายอื่นๆ ด้วย หากน�ามาใช้อย่างเข้าใจ
และเข้าถึงอย่างแท้จริง
บู ร ณาการศาสตร์ พ ระราชาและ
ศาสตร์ชาวบ้าน : กรณีศึกษา จ.น่าน
ค�าถามทีว่ า่ …เราจะแก้ปญ
ั หาพืน้ ทีท่ บั ซ้อนชุมชน
กั บ ป่ า ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยเรี ย นรู ้ จ ากศาสตร์
พระราชาในมุมของหลักนิติธรรมได้อย่างไร

จังหวัดน่านเป็นอีกตัวอย่างของพืน้ ทีป่ า่ ภูโกร๋นหรือ
ภูเขาหัวโล้นในหลายๆ อำาเภอ น่านมีที่ดินทำากิน
เพียงประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมดที่เป็น
พื้นที่กรรมสิทธิ์และพื้นที่นอกเขตป่า ที่เหลืออีก
ร้อยละ 62 เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์
และพื้นที่ทำากินซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ใน
พืน้ ทีป่ า่ ร้อยละ 18 และอีกร้อยละ 5 เป็นทีด่ นิ ส.ป.ก.
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ประชาชนของพระองค์ให้หลุดพ้ นจากความยากจน
มีท่ด
ี ินท�ากิน สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนใน
ครอบครัวได้ หลายปัญหาของประชาราษฎร์ท่ไี ม่
สามารถเข้าถึงโอกาสลืมตาอ้าปากได้ ส่วนหนึ่งมา
จากข้อกฎหมาย (the rule by law) ที่ถูกน�ามาใช้
ปกครอง โดยที่ไม่ได้ใช้หลักนิติธรรม (the rule
of law) ซึ่งหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือช่วยให้
บรรลุเป้าหมายอื่นๆ ด้วย หากน�ามาใช้อย่างเข้าใจ
และเข้าถึงอย่างแท้จริง
บู ร ณาการศาสตร์ พ ระราชาและ
ศาสตร์ชาวบ้าน : กรณีศึกษา จ.น่าน
ค�าถามทีว่ า่ …เราจะแก้ปญ
ั หาพืน้ ทีท่ บั ซ้อนชุมชน
กั บ ป่ า ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยเรี ย นรู ้ จ ากศาสตร์
พระราชาในมุมของหลักนิติธรรมได้อย่างไร

จังหวัดน่านเป็นอีกตัวอย่างของพืน้ ทีป่ า่ ภูโกร๋นหรือ
ภูเขาหัวโล้นในหลายๆ อำาเภอ น่านมีที่ดินทำากิน
เพียงประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมดที่เป็น
พื้นที่กรรมสิทธิ์และพื้นที่นอกเขตป่า ที่เหลืออีก
ร้อยละ 62 เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์
และพื้นที่ทำากินซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ใน
พืน้ ทีป่ า่ ร้อยละ 18 และอีกร้อยละ 5 เป็นทีด่ นิ ส.ป.ก.
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สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็
ฝ่าฝืนเพราะว่าตรามาเป็น
กฎหมายโดยชอบธรรม
แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ
ใครเป็นผู้ท�าผิดกฎหมาย
ก็ผู้ท่ข
ี ีดเส้นนั่นเอง
เพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่า
นั้นเขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิ
ในทางเป็นมนุษย์
หมายความว่าทาง
ราชการบุกรุกบุคคล
ไม่ใช่บุคคลบุกรุก
กฎหมายบ้านเมือง...

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร พระราชทานแก่
คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี ” ณ พระต�าหนัก
จิตรลดารโหฐาน 27 มิถุนายน 2516

132

TIJ Journal

ดังนั้น ประชากรที่มีภูมิลำาเนาในจังหวัดน่านจึงมี
พื้นที่ทำากินที่ถูกกฎหมายอยู่น้อย พื้นที่ทำากินจึง
ทับซ้อนกับพืน้ ทีป่ า่ ดังทีเ่ ป็นข่าวว่ามีการทำาลายป่า
ซึ่ ง พื้ น ที่ เ หล่ า นี้ ก ฎหมายไม่ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น
ทำากิน ประกอบกับการกำาหนดเขตพื้นที่ป่าตาม
กฎหมายไม่สอดคล้องกับสภาพพืน้ ทีจ่ ริงทีป่ ระชาชน
ใช้ทำามาหากินอยู่แต่เดิม จึงเป็นเหตุให้เกิดความ
ทับซ้อนของพืน้ ทีแ่ ละนำาไปสูก่ ารบุกรุกป่าเพือ่ สร้าง
พื้นที่เกษตรกรรม
กรณีนี้ มีความเชือ่ มโยงโดยตรงกับการใช้กฎหมาย
ของรัฐซึง่ อาจไม่ถกู ต้องตามหลักนิตธิ รรมในแง่การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นการกระทบสิทธิประชาชน
โดยปราศจากความยิ น ยอมหรื อ ความรั บ รู ้ ข อง
ประชาชน อันขัดต่อหลักการสำาคัญในเรื่องความ
ชอบด้ ว ยกฎหมายทั้ ง ในเชิ ง เนื้ อ หาและในเชิ ง
กระบวนการ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เคยมี
พระราชดำารัสเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว พระราชทาน
ไว้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2516 ณ พระตำาหนัก
จิตรลดารโหฐาน ภายหลังจากมีการประกาศใช้
กฎหมายกำาหนดพื้นที่ป่าสงวนไม่นานนัก ความ
ตอนหนึ่งว่า

บุกรุกบุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุกกฎหมายบ้าน
เมือง...”
นายส�ารวย ผัดผล นายกองค์การบริหารส่วน
ตำาบลเมืองจัง อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน บอกเล่า
ถึงความสำาเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของเครือข่าย
ประชาชนที่ร่วมกันดำาเนินการในจังหวัดน่าน โดย
เล่าว่าในพื้นที่จังหวัดน่าน มีการประกาศกำาหนด
เขตป่าสงวนในปี 2504 ซึง่ ชาวบ้านในขณะนัน้ ไม่มี
ความรูค้ วามเข้าใจทีจ่ ะสามารถทักท้วงหรือโต้แย้ง
สิทธิต่างๆ ได้ เดิมประชาชนอยู่อาศัยและทำามา
หากินในพื้นที่ตามปกติ เมื่อมีการประกาศกำาหนด
เขตป่ า สงวนดั ง กล่ า วจึ ง กลายเป็ น ผู ้ ก ระทำ า ผิ ด
กฎหมายไปโดยปริยาย ซึง่ มีหลายชุมชนทีต่ กอยูใ่ น
สถานการณ์ ดั ง กล่ า ว เกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นและ
หวาดระแวงเป็นอย่างมากว่าจะไปอยู่อาศัยที่ใด
จะทำามาหากินอย่างไร และจะต้องถูกดำาเนินคดี
หรือไม่ กลายเป็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนมาช้านาน

ส�ารวย ผัดผล
นายกอบต. ต.เมือง
จัง อ.ภูเพี ยง
จ.น่าน ย้อนเล่า
จุดเริ่มต้นของ
ปัญหาพื้ นที่ทับซ้อน
และความพยายาม
ในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
เพื่ ออยู่ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนและ
เจ้าหน้าที่รัฐ

จนกระทัง่ ได้ไปศึกษาดูงานโครงการพระราชด�าริ
ดอยตุง ซึง่ หม่อมราชวงศ์ดศิ นัดดา ดิศกุล ประธาน
คณะกรรมการมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง ได้ให้ความรูแ้ ละ
นำาทีมเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี
ชาวบ้ า นในท้ อ งถิ่ น เข้ า มาร่ ว มดำ า เนิ น การเป็ น
จำานวนมาก เกิดการบูรณาการศาสตร์ชาวบ้าน
กับศาสตร์พระราชาที่สามารถนำามาพัฒนาเป็น
องค์ความรู้ที่ช่วยแก้ปญ
ั หาได้ ประกอบกับความรู้
ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น สารสนเทศภูมิศาสตร์
ทำ า ให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น และแก้ ไ ข
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
อาสาสมัครชุมชนซึ่งเป็นความร่วมมือหลักที่ช่วย
พัฒนาองค์ความรูแ้ ละถ่ายทอดต่อประชาชนทัว่ ไป
โดยเฉพาะการศึ ก ษาภู มิ สั ง คมในท้ อ งถิ่ น และ
ทำาความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พื้นที่ นำาไปสู่การวางแผนและกำาหนดรูปแบบการ
ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น บริเวณที่ควรเป็นป่า

“...ในป่าสงวนซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่า
เป็นป่าสงวนหรือป่าจ�าแนก แต่วา่ เราขีดเส้นไว้
ประชาชนก็มอี ยูใ่ นนัน้ แล้ว เราจะเอากฎหมาย
ป่าสงวนไปบังคับคนทีอ่ ยูใ่ นป่าทีย่ งั ไม่ได้สงวน
แล้วเพิ่งไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนเศษ
กระดาษก็ดชู อบกลอยู่ แต่มปี ญ
ั หาเกิดขึน้ ทีเ่ มือ่
ขีดเส้นแล้วประชาชนที่อยู่ในนั้นก็กลายเป็น
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมายเขา
ก็ ฝ ่ า ฝื น เพราะว่ า ตรามาเป็ น กฎหมายโดย
ชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ ใครเป็นผู้
ท�าผิดกฎหมาย ก็ผู้ที่ขีดเส้นนั่นเอง เพราะว่า
บุคคลที่อยู่ในป่านั้นเขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิใน
ทางเป็ น มนุ ษ ย์ หมายความว่ า ทางราชการ
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ประชาชน อันขัดต่อหลักการสำาคัญในเรื่องความ
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จนกระทัง่ ได้ไปศึกษาดูงานโครงการพระราชด�าริ
ดอยตุง ซึง่ หม่อมราชวงศ์ดศิ นัดดา ดิศกุล ประธาน
คณะกรรมการมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง ได้ให้ความรูแ้ ละ
นำาทีมเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี
ชาวบ้ า นในท้ อ งถิ่ น เข้ า มาร่ ว มดำ า เนิ น การเป็ น
จำานวนมาก เกิดการบูรณาการศาสตร์ชาวบ้าน
กับศาสตร์พระราชาที่สามารถนำามาพัฒนาเป็น
องค์ความรู้ที่ช่วยแก้ปญ
ั หาได้ ประกอบกับความรู้
ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น สารสนเทศภูมิศาสตร์
ทำ า ให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น และแก้ ไ ข
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
อาสาสมัครชุมชนซึ่งเป็นความร่วมมือหลักที่ช่วย
พัฒนาองค์ความรูแ้ ละถ่ายทอดต่อประชาชนทัว่ ไป
โดยเฉพาะการศึ ก ษาภู มิ สั ง คมในท้ อ งถิ่ น และ
ทำาความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พื้นที่ นำาไปสู่การวางแผนและกำาหนดรูปแบบการ
ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม เช่น บริเวณที่ควรเป็นป่า

“...ในป่าสงวนซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่า
เป็นป่าสงวนหรือป่าจ�าแนก แต่วา่ เราขีดเส้นไว้
ประชาชนก็มอี ยูใ่ นนัน้ แล้ว เราจะเอากฎหมาย
ป่าสงวนไปบังคับคนทีอ่ ยูใ่ นป่าทีย่ งั ไม่ได้สงวน
แล้วเพิ่งไปสงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนเศษ
กระดาษก็ดชู อบกลอยู่ แต่มปี ญ
ั หาเกิดขึน้ ทีเ่ มือ่
ขีดเส้นแล้วประชาชนที่อยู่ในนั้นก็กลายเป็น
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมายเขา
ก็ ฝ ่ า ฝื น เพราะว่ า ตรามาเป็ น กฎหมายโดย
ชอบธรรม แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติ ใครเป็นผู้
ท�าผิดกฎหมาย ก็ผู้ที่ขีดเส้นนั่นเอง เพราะว่า
บุคคลที่อยู่ในป่านั้นเขาอยู่ก่อน เขามีสิทธิใน
ทางเป็ น มนุ ษ ย์ หมายความว่ า ทางราชการ
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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บริเวณที่เหมาะสมสำาหรับทำาอ่างเก็บนำ้า บริเวณที่
ควรเป็นชุมชนและทีพ่ กั อาศัย และบริเวณทีจ่ ดั สรร
เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมได้ ฯลฯ ซึง่ บางส่วนต้องมีการ
คืนพื้นที่ให้ชาวบ้าน ในขณะบางส่วนก็จำาเป็นต้อง
ขยับขยายทีพ่ กั อาศัยให้เป็นพืน้ ทีป่ า่ ซึง่ ได้รบั ความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี และมีการนำากล้า
พันธุข์ องพืชชนิดต่างๆ มาปลูกทดแทนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ทำาให้สามารถฟื้นฟูหน้าดินและแหล่งนำ้า
ได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการในการปลูกพืช
และเก็บเกี่ยวผลผลิตให้สามารถทำาได้ตลอดทั้งปี
ในพื้นที่ที่จัดสรรไว้ ซึ่งส่งผลสำาคัญอย่างยิ่งต่อการ
ประกอบอาชีพของชาวบ้าน ทำาให้ไม่ต้องบุกรุก
ทำาลายป่าอีกต่อไป

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

“การจัดการทรัพยากรน�า้ ให้มปี ระสิทธิภาพ ซึง่
เป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรทั้งหมด กล่าวคือ
เมือ่ มีแหล่งกักเก็บน�า้ ก็สามารถอุปโภคบริโภค
ได้ สามารถเพาะปลูกได้ ก่อให้เกิดรายได้ใน
ครัวเรือน ในขณะเดียวกันป่าไม้ก็เจริญเติบโต
มีความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน�า้ ทีผ่ ลิตน�า้ ได้
ดี มีระบบ ชะลอน�้า ล�าเลียงน�้า และกักเก็บน�้า
ไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี น�าไปสู่ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน จากการด�าเนินการในพื้นที่สองหมู่บ้าน
ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถคืนพืน้ ทีป่ า่ ได้มากกว่า 450
ไร่ ขณะนีม้ ผี แู้ สดงความจ�านงจากหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ
ในพื้นที่ใกล้เคียงจ�านวน 11 หมู่บ้าน ที่จะเข้า
ร่วมโครงการในลักษณะนี้ ซึ่งคิดเป็นเขตพื้นที่
อีกมากกว่า 1,500 ไร่ ความร่วมมือจากกรมป่า
ไม้ในการจัดการป่าชุมชน และความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนมี ส ่ ว นส� า คั ญ ที่ ช ่ ว ยให้ ส ามารถ

ด�าเนินการได้ดียิ่งขึ้น เช่น บริษัทท่อน�้าไทย,
ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, บริษัท
ซีพี ออลล์ เป็นต้น” นายสำารวยกล่าว
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นปัญหาบางประการที่
ควรได้รับการแก้ไขต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พืน้ ทีป่ า่ ชุมชนนัน้ ยังไม่ได้ครอบคลุมทัง้ หมด มีเพียง
ประมาณ 1 ใน 10 ของพืน้ ทีป่ า่ รักษาไว้ได้ การเข้าไป
ทำาเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวเองก็ยังถือเป็นพื้นที่ป่า
ตามกฎหมายปั จ จุ บั น ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ก็ ยั ง มี สิ ท ธิ
ดำาเนินการตามกฎหมายอยู่ ชาวบ้านจึงยังขาด
ความมัน่ ใจทีจ่ ะเข้าไปร่วมฟืน้ ฟูปา่ และทำาการเกษตร
เพราะเกรงกลัวจะถูกดำาเนินคดี จึงอาจต้องใช้เวลา
และความร่วมมือทีม่ ากขึน้ เพือ่ สร้างความเข้าใจให้
ชาวบ้านมั่นใจและวางใจในการดำาเนินการต่างๆ
ดังกล่าว

เมื่อทางราชการเตรียมการที่จะ
อพยพชาวบ้านออกจากพื้ นที่ จึงมี
การเจรจาต่อรองเพื่ อให้ชาวบ้าน
ยังอาศัยอยู่ได้ภายใต้ข้อตกลงที่
จะร่วมกันที่จะฟื้ นฟู และรักษาป่าให้
อุดมสมบูรณ์ในพื้ นที่กว่า 22,000
ไร่ โดยใช้วิธีการปลูกป่า 3 อย่าง
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง การสร้าง
ฝายชะลอน�า้ ร่วมกับทางอุทยานฯ
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วั ฒ นธรรมอยู่ ร่ ว มกั บ ป่ า : กรณี
ศึกษา ชุมชนห้วยปลาหลด อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
จากกรณีตัวอย่างน่านมาดูกรณีตัวอย่างวิถีชุมชน
ห้วยปลาหลด อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึง่ ไม่ตา่ ง
จากโครงการพระราชดำาริในพื้นที่สูงอื่นๆ นัก นาย
จักรพงศ์ มงคลคีรี อดีตผูใ้ หญ่บา้ น บ้านห้วยปลา
หลด อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เล่าว่า ปี พ.ศ. 2517
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำาเนินเพื่อทรง
เยี่ ย มเยี ย นราษฎรและได้ มี พ ระราชปฏิ สั น ถาร
สอบถามถึงความเป็นอยูแ่ ละปัญหาในพืน้ ทีซ่ งึ่ ทรง
ทอดพระเนตรเห็นสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านเป็น
เขาหัวโล้นและหญ้าคาที่ขึ้นรก ไม่มีความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้ ขณะเดียวกันก็ไม่สามารทำาการ
เกษตรได้ นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านจำานวนหนึง่ ทีต่ ดิ
ฝิน่ จนสุขภาพทรุดโทรม ไม่สามารถทำางานและดูแล
ครอบครัวได้ อีกทั้งเป็นภัยต่อเยาวชนและสังคม
พระองค์ได้พระราชทานแนวทางให้สมาชิกในชุมชน
ช่วยกันปลูกพืชหลายประเภทที่มีประโยชน์ในการ
ช่วยรักษานำ้าและปรับปรุงดิน

ในช่วงแรกชาวบ้านไม่เข้าใจว่าการปลูกพืชหลาย
อย่างจะช่วยฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมได้อย่างไร แต่เมือ่
เริม่ ลงมือทำาและมีเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาช่วย โดยเฉพาะ
จากศูนย์พัฒนาหมู่บ้านชาวเขา ในการนำาต้นกล้า
ไม้ชนิดต่างๆ มาเพาะเป็นแปลงเกษตรผสมผสาน
เช่น กาแฟ อโวคาโด แมคคาเดเมีย และผักเมืองหนาว
มาทดแทนการปลูกพืชเชิงเดีย่ วอย่างข้าวโพดและ
ฝิ่น จึงเริ่มเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทั้งปัญหาสภาพแวดล้อม
ปัญหาทรัพยากร ปัญหาสุขภาพ รวมถึงปัญหา
เศรษฐกิจชุมชน
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ประมาณ 1 ใน 10 ของพืน้ ทีป่ า่ รักษาไว้ได้ การเข้าไป
ทำาเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวเองก็ยังถือเป็นพื้นที่ป่า
ตามกฎหมายปั จ จุ บั น ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ก็ ยั ง มี สิ ท ธิ
ดำาเนินการตามกฎหมายอยู่ ชาวบ้านจึงยังขาด
ความมัน่ ใจทีจ่ ะเข้าไปร่วมฟืน้ ฟูปา่ และทำาการเกษตร
เพราะเกรงกลัวจะถูกดำาเนินคดี จึงอาจต้องใช้เวลา
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เมื่อทางราชการเตรียมการที่จะ
อพยพชาวบ้านออกจากพื้ นที่ จึงมี
การเจรจาต่อรองเพื่ อให้ชาวบ้าน
ยังอาศัยอยู่ได้ภายใต้ข้อตกลงที่
จะร่วมกันที่จะฟื้ นฟู และรักษาป่าให้
อุดมสมบูรณ์ในพื้ นที่กว่า 22,000
ไร่ โดยใช้วิธีการปลูกป่า 3 อย่าง
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง การสร้าง
ฝายชะลอน�า้ ร่วมกับทางอุทยานฯ

วั ฒ นธรรมอยู่ ร่ ว มกั บ ป่ า : กรณี
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ทอดพระเนตรเห็นสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านเป็น
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พื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ชุ ม ชน
ห้วยปลาหลดทั้งหมดและชุมชนใกล้เคียงอีก 6
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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ชุมชน บทบัญญัตติ ามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานฯ ไม่
อนุญาตให้ชาวบ้านหรือชุมชนใดอาศัยในเขตพืน้ ที่
อุทยานแห่งชาติ เมื่อทางราชการเตรียมการที่จะ
อพยพชาวบ้านออกจากพืน้ ที่ จึงมีการเจรจาต่อรอง
เพื่อให้ชาวบ้านยังอาศัยอยู่ได้ภายใต้ข้อตกลงที่
จะร่วมกันที่จะฟื้นฟูและรักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์
ในพื้นที่กว่า 22,000 ไร่ โดยใช้วิธีการปลูกป่า 3
อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง การสร้างฝายชะลอนำ้า
ร่วมกับทางอุทยานฯ นอกเหนือจากสมาชิกชุมชน
ที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ยังพยายามให้เยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าด้วยเพื่อให้สามารถ
สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการ
หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมการอยูร่ ว่ มกับป่าและ
การรักษาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น วัดได้
จากความหลากหลายทางชีวภาพและต้นไม้ขนาด
ใหญ่ ที่มี อ ายุ ก ว่ า 40 ปี ไม้ ใ หญ่ แ ละดิ น ที่ ดี ยัง
สามารถอุ้มนำ้าและบรรเทาความรุนแรงในฤดูนำ้า
หลาก ขณะเดียวกันการทำาฝายชะลอนำ้าก็ช่วย
ส่งผลให้ลำาธารธรรมชาติมีนำ้าไหลตลอดทั้งปีและ
ไม่ขาดแคลนนำา้ ใช้ในการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้
ชาวบ้านยังสามารถทำาเกษตรอินทรีย์ที่ปราศจาก
สารเคมี โดยปลูกพืชออร์แกนิกที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยปลูกในพื้นที่ป่าได้อย่าง
ผสมกลมกลื น และเป็ น การเกษตรที่ พึ่ ง พาและ
เกื้อกูลกับป่า เช่น การปลูกต้นกาแฟโดยอาศัย
ร่มเงาจากไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งผลผลิตที่เก็บได้ก็จะ
สามารถนำาไปขายที่ตลาดสินค้าเกษตรดอยมูเซอ
หรือส่งไปขายที่อื่น
ประการสำาคัญคือการสร้างกติการ่วมกันระหว่าง
คนในชุมชนด้วยกันและกับเจ้าหน้าที่รัฐ มีการ
กำาหนดปฏิทินร่วมกันในการเก็บผลผลิตสลับพื้นที่
กันไปมาตลอดทั้งปี มีปฏิทินการปลูกป่าและการ
เว้นช่วงให้พื้นที่ป่าฟื้นตัว รวมถึงมีการกำาหนดเขต
ร่วมกันสำาหรับพืน้ ทีป่ า่ ทีใ่ ห้เก็บผลผลิตได้และพืน้ ที่
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ส�าคัญคือการสร้างกติการ่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชนด้วยกันและ
กับเจ้าหน้าที่รัฐ มีการก�าหนด
ปฏิทินร่วมกันในการเก็บผลผลิต
สลับพื้ นที่กันไปมาตลอดทั้งปี
มีปฏิทินการปลูกป่าและการเว้น
ช่วงให้พ้ื นที่ป่าฟื้ นตัว รวมถึงมี
การก�าหนดเขตร่วมกันส�าหรับ
พื้ นที่ป่าที่ให้เก็บผลผลิตได้และ
พื้ นที่ป่าที่เคร่งครัดห้ามบุกรุก
โดยประชาชนมีหน้าที่ช่วยรัฐใน
การดูแลพื้ นที่ป่า และมีข้อก�าหนด
ต่างๆ ที่ทุกคนตกลงปฏิบัติตาม

ป่าทีเ่ คร่งครัดห้ามบุกรุก โดยประชาชนมีหน้าทีช่ ว่ ย
รัฐในการดูแลพื้นที่ป่า และมีข้อกำาหนดต่างๆ ที่
ทุกคนตกลงปฏิบตั ติ าม เช่น ห้ามจุดไฟเผาทุกกรณี
ห้ามยิงปืนเพื่อล่าสัตว์ ห้ามจับปลาโดยใช้อุปกรณ์
ช็อตไฟฟ้า ห้ามก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามนำา
บุคคลภายนอกเข้ามาตัดไม้หรือหาของป่า ห้าม
ขายหรือให้เช่าที่ ห้ามเลือ่ ยไม้เพือ่ จำาหน่าย ห้ามซือ้
ขายยาเสพติดในหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งแต่ละกรณี
ก็จะมีอัตราโทษที่แตกต่างกัน กรณีท่ีรุนแรงหรือ
ผิดกฎหมายก็จะมีการดำาเนินคดี

กองทัพภาคที่ 3 ได้เข้ามาช่วยเหลือในหลายด้าน
ซึ่ ง รวมถึ ง การพั ฒ นาการดำ า เนิ น งานต่ อ ยอดให้
สามารถดำาเนินการได้อย่างเป็นทางการ มีมติคณะ
รัฐมนตรีหรือเอกสารราชการรองรับ โดยขณะนี้
กำาลังรวบรวมเอกสารเสนอต่อรัฐบาลเพือ่ ขออนุมตั ิ

ปัจจุบนั การดำาเนินงานดังกล่าวยังมีลกั ษณะไม่เป็น
ทางการและใช้ขอ้ ตกลงความร่วมมือระดับท้องถิน่
เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ทางมูลนิธิอุทกพัฒน์และ
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โดยประชาชนมีหน้าที่ช่วยรัฐใน
การดูแลพื้ นที่ป่า และมีข้อก�าหนด
ต่างๆ ที่ทุกคนตกลงปฏิบัติตาม

ป่าทีเ่ คร่งครัดห้ามบุกรุก โดยประชาชนมีหน้าทีช่ ว่ ย
รัฐในการดูแลพื้นที่ป่า และมีข้อกำาหนดต่างๆ ที่
ทุกคนตกลงปฏิบตั ติ าม เช่น ห้ามจุดไฟเผาทุกกรณี
ห้ามยิงปืนเพื่อล่าสัตว์ ห้ามจับปลาโดยใช้อุปกรณ์
ช็อตไฟฟ้า ห้ามก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามนำา
บุคคลภายนอกเข้ามาตัดไม้หรือหาของป่า ห้าม
ขายหรือให้เช่าที่ ห้ามเลือ่ ยไม้เพือ่ จำาหน่าย ห้ามซือ้
ขายยาเสพติดในหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งแต่ละกรณี
ก็จะมีอัตราโทษที่แตกต่างกัน กรณีท่ีรุนแรงหรือ
ผิดกฎหมายก็จะมีการดำาเนินคดี

กองทัพภาคที่ 3 ได้เข้ามาช่วยเหลือในหลายด้าน
ซึ่ ง รวมถึ ง การพั ฒ นาการดำ า เนิ น งานต่ อ ยอดให้
สามารถดำาเนินการได้อย่างเป็นทางการ มีมติคณะ
รัฐมนตรีหรือเอกสารราชการรองรับ โดยขณะนี้
กำาลังรวบรวมเอกสารเสนอต่อรัฐบาลเพือ่ ขออนุมตั ิ

ปัจจุบนั การดำาเนินงานดังกล่าวยังมีลกั ษณะไม่เป็น
ทางการและใช้ขอ้ ตกลงความร่วมมือระดับท้องถิน่
เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ทางมูลนิธิอุทกพัฒน์และ
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→ BRIEFING:

จ

ากแนวปฏิบัติกรณีศึกษาทั้งที่น่านและชุมชนห้วยปลาหลด สะท้อนให้
เห็นการแก้ปญ
ั หาพืน้ ทีท่ บั ซ้อนเพือ่ คนอยูก่ บั ป่าอย่างยัง่ ยืนตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชาที่เป็นรูปธรรมดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมชุมชน โดยศึกษาเงือ่ นไขความสำาเร็จสูค่ วามสมดุล
และความยั่งยืน ประกอบด้วยเงื่อนไข 3 ประการ คือ
(1) เงื่อนไขการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ ยึดหลักการ “ปลูกต้นไม้
ในใจคน” ซึ่งเป็นหลักการตามแนวพระราชดำาริที่ว่า “...ควรจะปลูกต้นไม้
ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
(2) เงื่อนไขการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มการ
ดำาเนินการต่างๆ แล้วขยายออกสูร่ ะดับทีใ่ หญ่ขนึ้ ในการกำาหนดกติกาและ
การดูแลจัดการทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน ซึง่ เป็นแนวทางทีเ่ รียกว่า “ระเบิด
จากข้างใน”
(3) เงื่อนไขการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ดิน-นำ้า-ป่า สร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง (ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ
ไม้กินได้ และระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า) รวมถึงวิธีการปลูกป่าทดแทนและ
การปลูกแบบไม่ต้องปลูก (ให้ป่าสามารถเติบโตและฟื้นฟูตัวเองได้) โดย
คำานึงถึงภูมสิ งั คม (geo-social condition) ของแต่ละพืน้ ที่ และนำาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ-มีเหตุผล-มีภูมิคุ้มกัน) มาประยุกต์ใช้

ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา และบำารุงป่าสงวน รวมถึง
กติกาชุมชนและข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
สามารถร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์ในการดูแลป่าได้โดยอาศัยฐานกฎหมายเรื่อง
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ยังมีการกำาหนดผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพื่อให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอน และมีการกำาหนดเขตพื้นที่ร่วมกันโดย
จัดทำาแผนทีแ่ ละพิกดั ต่างๆ ซึง่ จะต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเี่ หมาะสม เช่น
GPS-GIS ฯลฯ อันจะนำาไปสู่แผนที่กลางที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ทั้งนี้
มีแนวทางการจัดการพื้นที่จากบ้านห้วยปลาหลด จังหวัดตาก เป็นตัวอย่าง
3. การด�าเนินการ การติดตาม และการก�ากับดูแลร่วมกัน โดยนำาเสนอ
แผนงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีเ่ พือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ละเริม่
ดำาเนินโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งชุมชน หน่วยงานรัฐ องค์กร
สนับสนุนอื่นๆ จะร่วมกันดำาเนินโครงการตามแผนงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
มีการประชุมร่วมกันเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำาเนินโครงการและ
กำากับดูแลการทำางานให้เป็นไปตามกำาหนด
4. การจัดการความรู้ และสรุปบทเรียนเพือ่ การขยายผล ประกอบด้วยการ
ถอดบทเรียนความสำาเร็จและอุปสรรคจากการดำาเนินโครงการ การแลกเปลีย่ น
บทเรียนระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติในส่วนต่างๆ การสรุปบทเรียนเชิงวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง และการนำาเสนอบทเรียนต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดการขยายผลอย่าง
กว้างขวางไปสู่พื้นที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหาใกล้เคียงกัน

2. การก�าหนดกรอบการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม หลักการสำาคัญคือ
แนวทางการผสมผสานการใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น กฎหมาย
รัฐธรรมนูญในประเด็นสิทธิชมุ ชนในการจัดการทรัพยากรอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
พระราชบัญญัติป่าสงวนฯ และระเบียบกรมอุทยานฯ ซึ่งให้อำานาจอธิบดีกรม
ป่าไม้ในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด
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จ

ากแนวปฏิบัติกรณีศึกษาทั้งที่น่านและชุมชนห้วยปลาหลด สะท้อนให้
เห็นการแก้ปญ
ั หาพืน้ ทีท่ บั ซ้อนเพือ่ คนอยูก่ บั ป่าอย่างยัง่ ยืนตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชาที่เป็นรูปธรรมดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมชุมชน โดยศึกษาเงือ่ นไขความสำาเร็จสูค่ วามสมดุล
และความยั่งยืน ประกอบด้วยเงื่อนไข 3 ประการ คือ
(1) เงื่อนไขการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ ยึดหลักการ “ปลูกต้นไม้
ในใจคน” ซึ่งเป็นหลักการตามแนวพระราชดำาริที่ว่า “...ควรจะปลูกต้นไม้
ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
(2) เงื่อนไขการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มการ
ดำาเนินการต่างๆ แล้วขยายออกสูร่ ะดับทีใ่ หญ่ขนึ้ ในการกำาหนดกติกาและ
การดูแลจัดการทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน ซึง่ เป็นแนวทางทีเ่ รียกว่า “ระเบิด
จากข้างใน”
(3) เงื่อนไขการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ดิน-นำ้า-ป่า สร้างความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง (ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ
ไม้กินได้ และระบบอนุรักษ์ดินและนำ้า) รวมถึงวิธีการปลูกป่าทดแทนและ
การปลูกแบบไม่ต้องปลูก (ให้ป่าสามารถเติบโตและฟื้นฟูตัวเองได้) โดย
คำานึงถึงภูมสิ งั คม (geo-social condition) ของแต่ละพืน้ ที่ และนำาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ-มีเหตุผล-มีภูมิคุ้มกัน) มาประยุกต์ใช้

ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา และบำารุงป่าสงวน รวมถึง
กติกาชุมชนและข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
สามารถร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์ในการดูแลป่าได้โดยอาศัยฐานกฎหมายเรื่อง
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ยังมีการกำาหนดผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพื่อให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอน และมีการกำาหนดเขตพื้นที่ร่วมกันโดย
จัดทำาแผนทีแ่ ละพิกดั ต่างๆ ซึง่ จะต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเี่ หมาะสม เช่น
GPS-GIS ฯลฯ อันจะนำาไปสู่แผนที่กลางที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ทั้งนี้
มีแนวทางการจัดการพื้นที่จากบ้านห้วยปลาหลด จังหวัดตาก เป็นตัวอย่าง
3. การด�าเนินการ การติดตาม และการก�ากับดูแลร่วมกัน โดยนำาเสนอ
แผนงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีเ่ พือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ละเริม่
ดำาเนินโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งชุมชน หน่วยงานรัฐ องค์กร
สนับสนุนอื่นๆ จะร่วมกันดำาเนินโครงการตามแผนงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
มีการประชุมร่วมกันเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำาเนินโครงการและ
กำากับดูแลการทำางานให้เป็นไปตามกำาหนด
4. การจัดการความรู้ และสรุปบทเรียนเพือ่ การขยายผล ประกอบด้วยการ
ถอดบทเรียนความสำาเร็จและอุปสรรคจากการดำาเนินโครงการ การแลกเปลีย่ น
บทเรียนระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติในส่วนต่างๆ การสรุปบทเรียนเชิงวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง และการนำาเสนอบทเรียนต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดการขยายผลอย่าง
กว้างขวางไปสู่พื้นที่อื่นๆ ที่ประสบปัญหาใกล้เคียงกัน

2. การก�าหนดกรอบการจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม หลักการสำาคัญคือ
แนวทางการผสมผสานการใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น กฎหมาย
รัฐธรรมนูญในประเด็นสิทธิชมุ ชนในการจัดการทรัพยากรอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
พระราชบัญญัติป่าสงวนฯ และระเบียบกรมอุทยานฯ ซึ่งให้อำานาจอธิบดีกรม
ป่าไม้ในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด
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:

การพั ฒนาระบบหนี้ท่ี
เป็นธรรมในสังคมนิติธรรม
ชีวิตคนจะมีความสุขได้อย่างไรหากมีหนี้สิน
ล้นพ้ นตัว หรือมีหนี้สินมากเกินก�าลังที่แบกรับได้

ห
0
0
1

ลายรัฐบาลพยายามแก้ปญ
ั หาหนีน้ อกระบบ
และในระบบของกลุ่มรากหญ้าผู้มีรายได้
น้อย กลุม่ เกษตรกร แต่ทาำ ได้แค่บรรเทาผลพวงการ
เป็นหนี้ และเยียวยาชัว่ คราว เพราะเหตุทท่ี าำ ให้คน
เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว เกิดจากการมีรายได้ไม่พอ
รายจ่าย ซึง่ ไม่ใช่รายจ่ายทีส่ รุ ยุ่ สุรา่ ย แต่เป็นรายจ่าย
ประจำา รายจ่ายฉุกเฉิน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารักษา
พยาบาล ฯลฯ
แม้วา่ กฎหมายจะมีความสำาคัญ แต่การใช้กฎหมาย
อย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลในการแก้ปัญหาอย่าง
ยัง่ ยืนเสมอไป จึงจำาเป็นต้องอาศัยเครือ่ งมืออืน่ ๆ ที่
ไม่ใช่กฎหมายด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทีเ่ ป็นธรรม
โดยนำาหลักนิตธิ รรมมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพ
ของลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีไ้ ปสูว่ ฏั จักรของความเป็นอยู่
ที่ยั่งยืนได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงมีหลักความเป็นธรรมของการ
ใช้กฎหมาย นั่นคือหลักนิติธรรม หมายถึงการใช้
กฎหมายทีจ่ ะไม่กอ่ ให้เกิดการกดขี่ มีความยืดหยุน่
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การพั ฒนาระบบหนี้ท่ี
เป็นธรรมในสังคมนิติธรรม
ชีวิตคนจะมีความสุขได้อย่างไรหากมีหนี้สิน
ล้นพ้ นตัว หรือมีหนี้สินมากเกินก�าลังที่แบกรับได้

ห

ลายรัฐบาลพยายามแก้ปญ
ั หาหนีน้ อกระบบ
และในระบบของกลุ่มรากหญ้าผู้มีรายได้
น้อย กลุม่ เกษตรกร แต่ทาำ ได้แค่บรรเทาผลพวงการ
เป็นหนี้ และเยียวยาชัว่ คราว เพราะเหตุทท่ี าำ ให้คน
เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว เกิดจากการมีรายได้ไม่พอ
รายจ่าย ซึง่ ไม่ใช่รายจ่ายทีส่ รุ ยุ่ สุรา่ ย แต่เป็นรายจ่าย
ประจำา รายจ่ายฉุกเฉิน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารักษา
พยาบาล ฯลฯ
แม้วา่ กฎหมายจะมีความสำาคัญ แต่การใช้กฎหมาย
อย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลในการแก้ปัญหาอย่าง
ยัง่ ยืนเสมอไป จึงจำาเป็นต้องอาศัยเครือ่ งมืออืน่ ๆ ที่
ไม่ใช่กฎหมายด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทีเ่ ป็นธรรม
โดยนำาหลักนิตธิ รรมมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพ
ของลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีไ้ ปสูว่ ฏั จักรของความเป็นอยู่
ที่ยั่งยืนได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงมีหลักความเป็นธรรมของการ
ใช้กฎหมาย นั่นคือหลักนิติธรรม หมายถึงการใช้
กฎหมายทีจ่ ะไม่กอ่ ให้เกิดการกดขี่ มีความยืดหยุน่
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วางอยู ่ บ นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มิ ไ ด้ ว างอยู ่ บ น
ผลประโยชน์แอบแฝง เป็นการใช้กฎหมายอย่าง
อะลุม่ อล่วย อันจะนำาไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็นธรรม
และยั่งยืน
สำ า หรั บ พระองค์ น้ั น กฎหมายแท้ คื อ หลั ก
นิติธรรม คือธรรมะของกฎหมาย ที่ตระหนัก
ถึงสิทธิมนุษยชนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่ง
เนือ้ หาของกฎหมายทีแ่ ท้และกระบวนการทีใ่ ช้
นั้น ต้องมีความยืดหยุ่น เข้าใจถึงหลักความ
เป็ น ธรรมและโอกาสของการเข้ า ถึ ง ความ
ยุติธรรมของทุกคน
ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงเรื่องระบบหนี้ที่ไม่เป็นธรรมใน
สังคม ก็มีความเชื่อมโยงกันว่าถ้าคนขาดโอกาส
เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม มีความเหลื่อมลำ้าที่
หลากหลาย เราจะทำาอย่างไรให้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและลด
ช่องว่างดังกล่าว
หากกล่าวถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยอย่าง
รวบรัดที่สุด ใน พ.ศ. 2559 หนี้ครัวเรือนไทยอยู่ใน
ระดับร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(จีดีพี) หากดูจากสัดส่วนแล้วถือว่าเป็นตัวเลขที่
สูงเกือบเป็นที่สุดในโลก คิดเป็นมูลค่า 11.5 ล้าน
บาท เป็นหนี้ในระบบร้อยละ 90 หนี้นอกระบบ
ร้อยละ 8 โดยอาชีพเกษตรกรและผูป้ ระกอบธุรกิจ
รายย่อยเป็นหนี้มากสุดซึ่งเป็นการกู้ยืมมาเพื่อ
ลงทุน และผู้มีรายได้ขั้นตำ่า 15,000 บาทต่อเดือน
เกือบทั้งหมดเป็นหนี้
โดยภาพรวมหนี้ครัวเรือนกู้มาเพื่อบริโภคอุปโภค
มากที่สุด รองลงมาเป็นการกู้ซื้อที่ดิน นอกจากนี้มี
การกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล
จากข้อมูลหนีน้ อกระบบ ซึง่ เป็นหนีอ้ ยุตธิ รรม ทีเ่ กิด
ขึ้นในสังคมไทย จะมีลูกหนี้ 3 แบบ ได้แก่
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เมื่อกล่าวถึงเรื่องระบบหนี้ท่ไี ม่
เป็นธรรมในสังคม ก็มีความ
เชื่อมโยงกันว่าถ้าคนขาดโอกาส
เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม
มีความเหลื่อมล�า้ ที่หลากหลาย
เราจะท�าอย่างไรให้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสร้างโอกาสที่
เท่าเทียมและลดช่องว่างดังกล่าว
1. กลุ่มคนไม่มีรายได้ประจ�า เช่น พ่อค้าแม่ค้า
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลูกจ้างต่างๆ กลุ่มนี้จะ
เป็นหนี้นอกระบบประเภทเงินกู้รายวัน การ
ปล่อยเงินกู้อาจคิดดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อ 24
วัน คิดเป็นร้อยละ 300 บาทต่อปี หรือทีเ่ คยเจอ
มากสุดคือ ร้อยละ 1-3 ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ
1,000 บาทต่อปี ปัญหาของลูกหนี้กลุ่มนี้คือ
ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้หรือไม่มี
ความรู้ความสามารถ
2. คนที่มีรายได้ประจ�า เช่น พนักงานโรงงาน
กลุ่มนี้มักมีปัญหาหนี้ เช่น เงินกู้รายวัน การทำา
สัญญาที่เสียเปรียบ และเจ้าหนี้จะใช้วิธีรับ
ชำาระหนีโ้ ดยการยึดบัตร ATM เป็นต้น หรือกลุม่
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทั้งมีความรู้
และมีเงิน แต่กลับตกอยู่ในวังวนของหนี้นอก
ระบบ
3. กลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ กลุ่ม
นี้น่าศึกษาตรงที่เจ้าหนี้ที่เป็นนายทุนในพื้นที่
จะรับซื้อทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิต
เครื่องมือการผลิต สินค้า และให้กู้ยืมเงิน วิธี

การกู้เงินง่ายมาก ให้ลูกหนี้เซ็นสัญญากู้เงิน
เปล่า หนังสือมอบอำานาจเปล่า และเอาโฉนด
ที่ดินมาวางไว้ เคยมีคดีที่เข้าตรวจค้นและพบ
โฉนดประมาณ 400 ใบ สัญญากู้เซ็นเป็นแบบ
เปล่าทั้งหมด
สะท้อนให้เกิดคำาถามว่าทำาไมชาวบ้านต้องไปกูเ้ งิน
จากนายทุน ทั้งที่มีหน่วยงานของรัฐมากมาย เช่น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ปัญหาของกลุม่ นีค้ อ่ นข้างรุนแรง เนือ่ งจาก
เจ้าหนี้คือ นายทุนในพื้นที่ นายทุนเป็นผู้มีบทบาท
ในการสนับสนุนผู้บริหารท้องถิ่น และรูปแบบการ
กู ้ เ งิ น ในกลุ ่ ม เกษตรกรที่ พ บได้ อี ก คื อ การถู ก
หลอกลวงให้ทำา สัญญาในรูป แบบที่เสียเปรียบ
เช่น สัญญาขายฝาก
มีขอ้ สังเกตว่า นายทุนต้องการทีด่ นิ มาก จึงเน้นการ
ทำาสัญญาขายฝาก จึงมีนายทุนที่รับขายฝากที่ดิน
ทัว่ ราชอาณาจักร ทำาให้ชาวบ้านประชาชนเสีย่ งต่อ
การสูญเสียทีด่ นิ ทัง้ ทีช่ าวบ้านไม่ทราบว่า เมือ่ ครบ
กำาหนดระยะเวลาไถ่แล้ว ทรัพย์สินจะตกเป็นของ
เจ้าหนี้ (นายทุน)
จากลูกหนี้ทั้ง 3 ประเภทนี้ เป็นปัญหาหลักๆ ที่
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความอยุ ติ ธ รรมในสั ง คม ซึ่ ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมมาโดยตลอด เช่น เหตุการณ์ฆาตกรรม 8 ศพ
ที่เกิดขึ้น หรือการฆ่าตัวตายโดยการเผาตัวเอง ที่
จังหวัดลพบุรี เนื่องจากปัญหาหนี้สิน
ความเหลื่ อ มล�้ า ลู ก หนี้ - เจ้ า หนี้ กฎหมาย
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า หนี้ในปัจจุบันไม่ใช่
แค่รูปแบบการยืมกู้เงินเท่านั้น ยังมีการกู้เงินใน
ลั ก ษณะการเชื่ อ ปั จ จั ย การผลิ ต ซึ่ ง พบในภาค
การเกษตร เนือ่ งจากคนเหล่านีไ้ ม่มเี งินทุน ไม่มเี งิน

ออม จึงเชือ่ ปัจจัยการผลิต เมือ่ มีผลผลิตค่อยนำาไป
คืนแก่นายทุนให้หักกลบลบหนี้กันไป การเป็นหนี้
จึงมีความซับซ้อนมากขึน้ เพราะรูปแบบนีไ้ ม่ใช่แค่
ภาระผูกพันปกติ แต่เป็นการตกอยู่ในวงจรของ
การถูกครอบงำา เป็นวงจรทีน่ า่ เป็นห่วงของไทย ซึ่ง
เป็นประเด็นเรื่องความเหลื่อมลำ้าระหว่างลูกหนี้
กับเจ้าหนี้
ดังนั้นหากตั้งประเด็นเรื่อง “หนี้ที่เป็นธรรม” โดย
เอาเรื่องความเหลื่อมลำ้าเป็นตัวตั้ง จะมีใครที่มี
บทบาทมาปกป้องดูแลให้ความเป็นธรรมกับลูกหนี้
ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น กู ้ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ หรื อ
กระบวนการที่ตามมาหลังจากเป็นหนี้แล้ว เช่น
กระบวนการทวงหนี้ ก็สามารถตั้งคำาถามในเรื่อง
ความเป็นธรรมได้ เช่น การทวงหนี้ที่คุกคามความ
เป็นส่วนตัว หรือทำาร้ายร่างกาย รวมถึงคำาถามเชิง
โครงสร้างอื่นๆ เช่น ทำาไมเช็คเด้ง จึงเป็นคดีอาญา
หรือทำาไมบุคคลธรรมดาเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่
สามารถเข้าสูก่ ระบวนการฟืน้ ฟูโดยสมัครใจได้เช่น
เดียวกับบริษัททั่วไป
ปัจจุบันมาตรฐานสากลได้ต่ืนตัวกับเรื่องบริการ
ทางการเงิ น ที่ เ ป็ น ธรรมกั บ ผู ้ บ ริ โ ภค ตั้ ง แต่ ทำ า
อย่างไรให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง
ทันเวลา ครบถ้วน สมบูรณ์ ทำาอย่างไรให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่
ให้เจ้าหนี้คำานึงถึงความสามารถในการชำาระเงิน
ของลูกหนีเ้ ป็นหลัก ไม่คาำ นึงถึงความคิด ความเชือ่
เพศ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีฐานข้อมูลบางอย่างที่นำามา
เทียบเคียงกับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อได้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม นอกจากความเหลื่อมลำ้าระหว่าง
ลูกหนี้กับเจ้าหนี้แล้ว ยังมีความเหลื่อมลำ้าทาง
กฎหมาย นั่นคือความเหลื่อมลำ้าของโอกาสในการ
สู้คดี เช่น กรณีดอกเบี้ยตามสัญญาไม่เป็นธรรม
กรณีไม่มีสัญญาลายลักษณ์อักษร หรือกรณียอด
เงินในสัญญาไม่ตรงโดยมากกว่ายอดหนี้ที่แท้จริง
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

วางอยู ่ บ นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มิ ไ ด้ ว างอยู ่ บ น
ผลประโยชน์แอบแฝง เป็นการใช้กฎหมายอย่าง
อะลุม่ อล่วย อันจะนำาไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็นธรรม
และยั่งยืน
สำ า หรั บ พระองค์ น้ั น กฎหมายแท้ คื อ หลั ก
นิติธรรม คือธรรมะของกฎหมาย ที่ตระหนัก
ถึงสิทธิมนุษยชนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่ง
เนือ้ หาของกฎหมายทีแ่ ท้และกระบวนการทีใ่ ช้
นั้น ต้องมีความยืดหยุ่น เข้าใจถึงหลักความ
เป็ น ธรรมและโอกาสของการเข้ า ถึ ง ความ
ยุติธรรมของทุกคน
ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงเรื่องระบบหนี้ที่ไม่เป็นธรรมใน
สังคม ก็มีความเชื่อมโยงกันว่าถ้าคนขาดโอกาส
เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม มีความเหลื่อมลำ้าที่
หลากหลาย เราจะทำาอย่างไรให้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและลด
ช่องว่างดังกล่าว
หากกล่าวถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยอย่าง
รวบรัดที่สุด ใน พ.ศ. 2559 หนี้ครัวเรือนไทยอยู่ใน
ระดับร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(จีดีพี) หากดูจากสัดส่วนแล้วถือว่าเป็นตัวเลขที่
สูงเกือบเป็นที่สุดในโลก คิดเป็นมูลค่า 11.5 ล้าน
บาท เป็นหนี้ในระบบร้อยละ 90 หนี้นอกระบบ
ร้อยละ 8 โดยอาชีพเกษตรกรและผูป้ ระกอบธุรกิจ
รายย่อยเป็นหนี้มากสุดซึ่งเป็นการกู้ยืมมาเพื่อ
ลงทุน และผู้มีรายได้ขั้นตำ่า 15,000 บาทต่อเดือน
เกือบทั้งหมดเป็นหนี้
โดยภาพรวมหนี้ครัวเรือนกู้มาเพื่อบริโภคอุปโภค
มากที่สุด รองลงมาเป็นการกู้ซื้อที่ดิน นอกจากนี้มี
การกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล
จากข้อมูลหนีน้ อกระบบ ซึง่ เป็นหนีอ้ ยุตธิ รรม ทีเ่ กิด
ขึ้นในสังคมไทย จะมีลูกหนี้ 3 แบบ ได้แก่

เมื่อกล่าวถึงเรื่องระบบหนี้ท่ไี ม่
เป็นธรรมในสังคม ก็มีความ
เชื่อมโยงกันว่าถ้าคนขาดโอกาส
เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม
มีความเหลื่อมล�า้ ที่หลากหลาย
เราจะท�าอย่างไรให้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการสร้างโอกาสที่
เท่าเทียมและลดช่องว่างดังกล่าว
1. กลุ่มคนไม่มีรายได้ประจ�า เช่น พ่อค้าแม่ค้า
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลูกจ้างต่างๆ กลุ่มนี้จะ
เป็นหนี้นอกระบบประเภทเงินกู้รายวัน การ
ปล่อยเงินกู้อาจคิดดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อ 24
วัน คิดเป็นร้อยละ 300 บาทต่อปี หรือทีเ่ คยเจอ
มากสุดคือ ร้อยละ 1-3 ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ
1,000 บาทต่อปี ปัญหาของลูกหนี้กลุ่มนี้คือ
ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้หรือไม่มี
ความรู้ความสามารถ
2. คนที่มีรายได้ประจ�า เช่น พนักงานโรงงาน
กลุ่มนี้มักมีปัญหาหนี้ เช่น เงินกู้รายวัน การทำา
สัญญาที่เสียเปรียบ และเจ้าหนี้จะใช้วิธีรับ
ชำาระหนีโ้ ดยการยึดบัตร ATM เป็นต้น หรือกลุม่
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทั้งมีความรู้
และมีเงิน แต่กลับตกอยู่ในวังวนของหนี้นอก
ระบบ
3. กลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ กลุ่ม
นี้น่าศึกษาตรงที่เจ้าหนี้ที่เป็นนายทุนในพื้นที่
จะรับซื้อทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิต
เครื่องมือการผลิต สินค้า และให้กู้ยืมเงิน วิธี

การกู้เงินง่ายมาก ให้ลูกหนี้เซ็นสัญญากู้เงิน
เปล่า หนังสือมอบอำานาจเปล่า และเอาโฉนด
ที่ดินมาวางไว้ เคยมีคดีที่เข้าตรวจค้นและพบ
โฉนดประมาณ 400 ใบ สัญญากู้เซ็นเป็นแบบ
เปล่าทั้งหมด
สะท้อนให้เกิดคำาถามว่าทำาไมชาวบ้านต้องไปกูเ้ งิน
จากนายทุน ทั้งที่มีหน่วยงานของรัฐมากมาย เช่น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ปัญหาของกลุม่ นีค้ อ่ นข้างรุนแรง เนือ่ งจาก
เจ้าหนี้คือ นายทุนในพื้นที่ นายทุนเป็นผู้มีบทบาท
ในการสนับสนุนผู้บริหารท้องถิ่น และรูปแบบการ
กู ้ เ งิ น ในกลุ ่ ม เกษตรกรที่ พ บได้ อี ก คื อ การถู ก
หลอกลวงให้ทำา สัญญาในรูป แบบที่เสียเปรียบ
เช่น สัญญาขายฝาก
มีขอ้ สังเกตว่า นายทุนต้องการทีด่ นิ มาก จึงเน้นการ
ทำาสัญญาขายฝาก จึงมีนายทุนที่รับขายฝากที่ดิน
ทัว่ ราชอาณาจักร ทำาให้ชาวบ้านประชาชนเสีย่ งต่อ
การสูญเสียทีด่ นิ ทัง้ ทีช่ าวบ้านไม่ทราบว่า เมือ่ ครบ
กำาหนดระยะเวลาไถ่แล้ว ทรัพย์สินจะตกเป็นของ
เจ้าหนี้ (นายทุน)
จากลูกหนี้ทั้ง 3 ประเภทนี้ เป็นปัญหาหลักๆ ที่
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความอยุ ติ ธ รรมในสั ง คม ซึ่ ง
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมมาโดยตลอด เช่น เหตุการณ์ฆาตกรรม 8 ศพ
ที่เกิดขึ้น หรือการฆ่าตัวตายโดยการเผาตัวเอง ที่
จังหวัดลพบุรี เนื่องจากปัญหาหนี้สิน
ความเหลื่ อ มล�้ า ลู ก หนี้ - เจ้ า หนี้ กฎหมาย
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า หนี้ในปัจจุบันไม่ใช่
แค่รูปแบบการยืมกู้เงินเท่านั้น ยังมีการกู้เงินใน
ลั ก ษณะการเชื่ อ ปั จ จั ย การผลิ ต ซึ่ ง พบในภาค
การเกษตร เนือ่ งจากคนเหล่านีไ้ ม่มเี งินทุน ไม่มเี งิน

ออม จึงเชือ่ ปัจจัยการผลิต เมือ่ มีผลผลิตค่อยนำาไป
คืนแก่นายทุนให้หักกลบลบหนี้กันไป การเป็นหนี้
จึงมีความซับซ้อนมากขึน้ เพราะรูปแบบนีไ้ ม่ใช่แค่
ภาระผูกพันปกติ แต่เป็นการตกอยู่ในวงจรของ
การถูกครอบงำา เป็นวงจรทีน่ า่ เป็นห่วงของไทย ซึ่ง
เป็นประเด็นเรื่องความเหลื่อมลำ้าระหว่างลูกหนี้
กับเจ้าหนี้
ดังนั้นหากตั้งประเด็นเรื่อง “หนี้ที่เป็นธรรม” โดย
เอาเรื่องความเหลื่อมลำ้าเป็นตัวตั้ง จะมีใครที่มี
บทบาทมาปกป้องดูแลให้ความเป็นธรรมกับลูกหนี้
ในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น กู ้ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ หรื อ
กระบวนการที่ตามมาหลังจากเป็นหนี้แล้ว เช่น
กระบวนการทวงหนี้ ก็สามารถตั้งคำาถามในเรื่อง
ความเป็นธรรมได้ เช่น การทวงหนี้ที่คุกคามความ
เป็นส่วนตัว หรือทำาร้ายร่างกาย รวมถึงคำาถามเชิง
โครงสร้างอื่นๆ เช่น ทำาไมเช็คเด้ง จึงเป็นคดีอาญา
หรือทำาไมบุคคลธรรมดาเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่
สามารถเข้าสูก่ ระบวนการฟืน้ ฟูโดยสมัครใจได้เช่น
เดียวกับบริษัททั่วไป
ปัจจุบันมาตรฐานสากลได้ต่ืนตัวกับเรื่องบริการ
ทางการเงิ น ที่ เ ป็ น ธรรมกั บ ผู ้ บ ริ โ ภค ตั้ ง แต่ ทำ า
อย่างไรให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง
ทันเวลา ครบถ้วน สมบูรณ์ ทำาอย่างไรให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่
ให้เจ้าหนี้คำานึงถึงความสามารถในการชำาระเงิน
ของลูกหนีเ้ ป็นหลัก ไม่คาำ นึงถึงความคิด ความเชือ่
เพศ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีฐานข้อมูลบางอย่างที่นำามา
เทียบเคียงกับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อได้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม นอกจากความเหลื่อมลำ้าระหว่าง
ลูกหนี้กับเจ้าหนี้แล้ว ยังมีความเหลื่อมลำ้าทาง
กฎหมาย นั่นคือความเหลื่อมลำ้าของโอกาสในการ
สู้คดี เช่น กรณีดอกเบี้ยตามสัญญาไม่เป็นธรรม
กรณีไม่มีสัญญาลายลักษณ์อักษร หรือกรณียอด
เงินในสัญญาไม่ตรงโดยมากกว่ายอดหนี้ที่แท้จริง
สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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จะมีกคี่ นทีร่ วู้ า่ ต้องสูค้ ดีอย่างไร และจะใช้โอกาสใน
การฟ้องร้องอย่างไร ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศ
หนึ่งที่มีกระบวนการช่วยเหลือทางคดีมากที่สุด
ในปัญหาเรื่องหนี้ ก็มีหน่วยงานช่วยแก้ปัญหา
มากมาย เช่น ศูนย์ดาำ รงธรรม ศูนย์ชว่ ยเหลือหนีข้ อง
กระทรวงเกษตรฯ หรือหน่วยงานภายในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ทุกองค์กรบอกว่า ตนมีศูนย์ช่วยเหลือ
เช่น ยุตธิ รรมจังหวัด ศาลยุตธิ รรม สำานักงานอัยการ
ฯลฯ คำาถามคือ ทำาไมถึงไม่ตอบโจทก์ ทำาไมหน่วย
งานเหล่ า นี้ จึ ง ไม่ ส ามารถแก้ ป ั ญ หาได้ คณะ
กรรมการปฏิรปู กฎหมาย (คปก.) บอกว่า การปฏิรปู
ต้องทำาเป็นระบบ จึงอาจสรุปได้วา่ การปฏิรปู ทุกวันนี้
ยังไม่เป็นระบบ
ขณะทีต่ วั บทกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับหนีใ้ นปัจจุบนั
มี ค วามคุ ้ ม ครองทางกฎหมายเพี ย งพอหรื อ ไม่
แท้จริงแล้วปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็นปัญหากฎหมายไม่
เป็นธรรมไม่คุ้มครองประชาชน หรือเป็นปัญหาที่
ตัวองค์กร หรือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ดีพอ
ถ้ามองแค่เรื่องสัญญาไม่เป็นธรรม กรณีที่สัญญา
ไม่เป็นธรรมอย่างมาก กฎหมายไทยเขียนว่า “สัญญา
นั้ น ไม่ มี ผ ลบั ง คั บ ” แล้ ว ใครที่ จ ะมาตี ค วามว่ า
สัญญานีไ้ ม่เป็นธรรมอย่างรุนแรง โดยหลักการเป็น
หน้าที่ของศาล แต่ถามว่าศาลจะทำางานเชิงรุกใน
การเข้ามาตีความสิ่งเหล่านี้เพียงใดก็เป็นอีกเรื่อง
ส่วนเรื่องตัวบทกฎหมาย ประเทศไทยมีพระราช
บัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เรามีกฎหมายพร้อม แต่การ
บังคับใช้กฎหมายอาจไม่เพียงพอ การเข้าช่วยเหลือ
ลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมยังไม่เพียงพอ
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จุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาหนี้
อยู่ตรงไหน
การ “ปฏิรูป” ที่ว่าด้วยหนี้ที่เป็นธรรม อาจทำาได้ 2
แนวทาง แนวทางแรก คือ ท�าศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนี้แบบ one stop service เบ็ดเสร็จที่เดียว ที่
กรุงเทพฯ รวมทุกกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
การคลัง เป็นเสมือนการสร้างกองปราบเรื่องหนี้

แนวทางที่สอง คือ สร้างศูนย์กระจายลงไปใน
พื้นที่ เนื่องจากหากมีเพียงศูนย์เดียวในกรุงเทพฯ
อาจไม่รบั รูป้ ญ
ั หาของพืน้ ทีต่ า่ งๆ แต่คงไม่สามารถ
ตอบได้ในทันทีวา่ ใครต้องรับผิดชอบหลัก สิง่ สำาคัญ
ที่สุดคือ การที่ทุกคนมองเห็นร่วมกันว่าเป็นปัญหา
ในแง่มุมการทำางานในศาล คำาว่า “หนี้นอกระบบ”
เป็นคำาทีไ่ ม่นา่ เข้ามาอยูใ่ นศาล ผูพ้ พิ ากษาอาจไม่รู้
ว่า ที่จังหวัดชัยภูมิมีเจ้าหนี้รายหนึ่งฉ้อโกงเงิน
ชาวบ้านทั้งสิ้น 300 รายการ เนื่องจากผู้พิพากษา
จะเห็นเป็นรายคดี (case by case) นอกจากกรณี
ที่หัวหน้าศาลทำางานเชิงรุก อาจมีการให้สำารวจว่า
ในศาลมีคดีลกั ษณะนีเ้ ท่าไหร่ แต่ตอ่ ให้เป็นเช่นนัน้
ในบางกรณีปัญหากระจายไปหลายอำาเภอหรือ
หลายภูมภิ าค ดังนัน้ จะทำายังไงให้เกิดกระบวนการ
ที่มองปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ ทำาอย่างไรให้รวมคนที่
ทำาเรือ่ งนีม้ าอยูท่ เี่ ดียวกัน ทำาอย่างไรให้ทกุ ฝ่ายเห็น
ปัญหาร่วมกันและแบ่งงานกันทำา ทำาอย่างไรให้เรา
แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และทำาอย่างไรให้เราลง
ไปแก้ปัญหาให้เราสามารถตอบสนองและสื่อสาร
กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
ขณะทีป่ ญ
ั หาหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว ไม่สามารถมีคาำ ตอบ
ที่สำาเร็จรูปได้ เพราะสถานการณ์ของลูกหนี้แต่ละ
ปัจเจกนั้นแตกต่างกัน เช่น เหตุที่ไปกู้ เหตุที่ผิดนัด
ชำาระหนี้ บางคนตอนกู้ก็มีรายได้ แต่อาจเกิดเหตุ
ฉุกเฉินบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไป (เช่น สามี
รถควำา่ ) ทำาให้จดุ เริม่ ต้นของวงจรการเป็นหนีต้ า่ งกัน

ออกไป วิธีการแก้ปัญหาหนี้ที่เป็นสำาเร็จรูปนั้นจึง
อาจไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาหนี้
สุดท้ายก็ไม่พ้นกระบวนการปรับโครงสร้าง การ
ประนอมหนี้ การเอื้อให้ลูกหนี้มีเวลาในการผ่อน
หนักเป็นเบา
มีงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ การเงิน
ชุมชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ค้นพบว่า มีหมู่บ้าน
จำานวนมากทีอ่ ยากช่วยสมาชิกตัวเองแก้ปญ
ั หาหนี้
นอกระบบ เมื่อตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มที่สามารถแก้
ปัญหาหนี้นอกระบบหรือปลดหนี้ได้จริงมีลักษณะ
อย่างไร จึงพบว่ามีลักษณะที่น่าสนใจ ดังนี้
1. มีวิธีการในการผ่อนปรน เนื่องจากคนที่เป็น
หนี้นอกระบบจนถึงจุดที่แก้ไขไม่ได้หรือไม่มี
ทางไปแล้ว จะยึดว่า คนเหล่านี้ต้องชำาระหนี้
ตรงเวลาเช่นเดิมนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น
เรื่องของการผ่อนปรน อะลุ่มอล่วย จึงเป็น
เงื่อนไขที่สำาคัญประการหนึ่ง

ปัญหาหนี้สินล้นพ้ นตัว ไม่สามารถ
มีค�าตอบที่ส�าเร็จรูปได้ เพราะ
สถานการณ์ของลูกหนี้แต่ละปัจเจก
นั้นแตกต่างกัน เช่น เหตุท่ไี ปกู้
เหตุท่ผ
ี ิดนัดช�าระหนี้ บางคนตอนกู้
ก็มีรายได้ แต่อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน
บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไป
ท�าให้จุดเริ่มต้นของวงจรการเป็นหนี้
ต่างกันออกไป วิธีการแก้ปัญหาหนี้
ที่เป็นส�าเร็จรูปนั้นจึงอาจไม่ถูกต้อง

2. ต้องเห็นภาพรวมทัง้ หมด ก่อนอืน่ ต้องเข้าใจ
ว่า ลูกหนี้ท่ีมีปัญหาหนี้จำานวนมากไม่อยาก
มาบอกปัญหาของตนเองให้คนอื่นฟัง และ
ไม่กล้าที่จะบอกว่าตนเองมีหนี้กับเจ้าหนี้คน
ใดบ้าง ดังนั้น จึงต้องใช้ความไว้วางใจเพื่อให้
ลูกหนี้แจ้งข้อมูลทั้งหมด เนื่องจากหากลูกหนี้
มีหนีห้ ลายก้อน แต่เรามองเห็นเพียงเสีย้ วเดียว
เราจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ดังนั้น ต้อง
เห็นภาพรวมของสถานการณ์ของลูกหนี้ก่อน
จึงจะคิดวิธีการผ่อนหนักเป็นเบาได้ บางครั้ง
กลุม่ ออมทรัพย์กลับกลายเป็นคนไปช่วยเจรจา
กับนายทุนนอกระบบให้ จะเห็นได้ว่า การแก้
ปัญหาลูกหนีแ้ ต่ละรายนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์
ค่อนข้างมาก จึงหนีไม่พ้นการให้ความสำาคัญ
กับปัจเจกอย่างแท้จริง

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

จะมีกคี่ นทีร่ วู้ า่ ต้องสูค้ ดีอย่างไร และจะใช้โอกาสใน
การฟ้องร้องอย่างไร ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศ
หนึ่งที่มีกระบวนการช่วยเหลือทางคดีมากที่สุด
ในปัญหาเรื่องหนี้ ก็มีหน่วยงานช่วยแก้ปัญหา
มากมาย เช่น ศูนย์ดาำ รงธรรม ศูนย์ชว่ ยเหลือหนีข้ อง
กระทรวงเกษตรฯ หรือหน่วยงานภายในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ทุกองค์กรบอกว่า ตนมีศูนย์ช่วยเหลือ
เช่น ยุตธิ รรมจังหวัด ศาลยุตธิ รรม สำานักงานอัยการ
ฯลฯ คำาถามคือ ทำาไมถึงไม่ตอบโจทก์ ทำาไมหน่วย
งานเหล่ า นี้ จึ ง ไม่ ส ามารถแก้ ป ั ญ หาได้ คณะ
กรรมการปฏิรปู กฎหมาย (คปก.) บอกว่า การปฏิรปู
ต้องทำาเป็นระบบ จึงอาจสรุปได้วา่ การปฏิรปู ทุกวันนี้
ยังไม่เป็นระบบ
ขณะทีต่ วั บทกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับหนีใ้ นปัจจุบนั
มี ค วามคุ ้ ม ครองทางกฎหมายเพี ย งพอหรื อ ไม่
แท้จริงแล้วปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็นปัญหากฎหมายไม่
เป็นธรรมไม่คุ้มครองประชาชน หรือเป็นปัญหาที่
ตัวองค์กร หรือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ดีพอ
ถ้ามองแค่เรื่องสัญญาไม่เป็นธรรม กรณีที่สัญญา
ไม่เป็นธรรมอย่างมาก กฎหมายไทยเขียนว่า “สัญญา
นั้ น ไม่ มี ผ ลบั ง คั บ ” แล้ ว ใครที่ จ ะมาตี ค วามว่ า
สัญญานีไ้ ม่เป็นธรรมอย่างรุนแรง โดยหลักการเป็น
หน้าที่ของศาล แต่ถามว่าศาลจะทำางานเชิงรุกใน
การเข้ามาตีความสิ่งเหล่านี้เพียงใดก็เป็นอีกเรื่อง
ส่วนเรื่องตัวบทกฎหมาย ประเทศไทยมีพระราช
บัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เรามีกฎหมายพร้อม แต่การ
บังคับใช้กฎหมายอาจไม่เพียงพอ การเข้าช่วยเหลือ
ลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมยังไม่เพียงพอ

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

แนวทางที่สอง คือ สร้างศูนย์กระจายลงไปใน
พื้นที่ เนื่องจากหากมีเพียงศูนย์เดียวในกรุงเทพฯ
อาจไม่รบั รูป้ ญ
ั หาของพืน้ ทีต่ า่ งๆ แต่คงไม่สามารถ
ตอบได้ในทันทีวา่ ใครต้องรับผิดชอบหลัก สิง่ สำาคัญ
ที่สุดคือ การที่ทุกคนมองเห็นร่วมกันว่าเป็นปัญหา
ในแง่มุมการทำางานในศาล คำาว่า “หนี้นอกระบบ”
เป็นคำาทีไ่ ม่นา่ เข้ามาอยูใ่ นศาล ผูพ้ พิ ากษาอาจไม่รู้
ว่า ที่จังหวัดชัยภูมิมีเจ้าหนี้รายหนึ่งฉ้อโกงเงิน
ชาวบ้านทั้งสิ้น 300 รายการ เนื่องจากผู้พิพากษา
จะเห็นเป็นรายคดี (case by case) นอกจากกรณี
ที่หัวหน้าศาลทำางานเชิงรุก อาจมีการให้สำารวจว่า
ในศาลมีคดีลกั ษณะนีเ้ ท่าไหร่ แต่ตอ่ ให้เป็นเช่นนัน้
ในบางกรณีปัญหากระจายไปหลายอำาเภอหรือ
หลายภูมภิ าค ดังนัน้ จะทำายังไงให้เกิดกระบวนการ
ที่มองปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ ทำาอย่างไรให้รวมคนที่
ทำาเรือ่ งนีม้ าอยูท่ เี่ ดียวกัน ทำาอย่างไรให้ทกุ ฝ่ายเห็น
ปัญหาร่วมกันและแบ่งงานกันทำา ทำาอย่างไรให้เรา
แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด และทำาอย่างไรให้เราลง
ไปแก้ปัญหาให้เราสามารถตอบสนองและสื่อสาร
กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
ขณะทีป่ ญ
ั หาหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว ไม่สามารถมีคาำ ตอบ
ที่สำาเร็จรูปได้ เพราะสถานการณ์ของลูกหนี้แต่ละ
ปัจเจกนั้นแตกต่างกัน เช่น เหตุที่ไปกู้ เหตุที่ผิดนัด
ชำาระหนี้ บางคนตอนกู้ก็มีรายได้ แต่อาจเกิดเหตุ
ฉุกเฉินบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไป (เช่น สามี
รถควำา่ ) ทำาให้จดุ เริม่ ต้นของวงจรการเป็นหนีต้ า่ งกัน

ออกไป วิธีการแก้ปัญหาหนี้ที่เป็นสำาเร็จรูปนั้นจึง
อาจไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาหนี้
สุดท้ายก็ไม่พ้นกระบวนการปรับโครงสร้าง การ
ประนอมหนี้ การเอื้อให้ลูกหนี้มีเวลาในการผ่อน
หนักเป็นเบา
มีงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ การเงิน
ชุมชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ค้นพบว่า มีหมู่บ้าน
จำานวนมากทีอ่ ยากช่วยสมาชิกตัวเองแก้ปญ
ั หาหนี้
นอกระบบ เมื่อตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มที่สามารถแก้
ปัญหาหนี้นอกระบบหรือปลดหนี้ได้จริงมีลักษณะ
อย่างไร จึงพบว่ามีลักษณะที่น่าสนใจ ดังนี้
1. มีวิธีการในการผ่อนปรน เนื่องจากคนที่เป็น
หนี้นอกระบบจนถึงจุดที่แก้ไขไม่ได้หรือไม่มี
ทางไปแล้ว จะยึดว่า คนเหล่านี้ต้องชำาระหนี้
ตรงเวลาเช่นเดิมนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้น
เรื่องของการผ่อนปรน อะลุ่มอล่วย จึงเป็น
เงื่อนไขที่สำาคัญประการหนึ่ง

ปัญหาหนี้สินล้นพ้ นตัว ไม่สามารถ
มีค�าตอบที่ส�าเร็จรูปได้ เพราะ
สถานการณ์ของลูกหนี้แต่ละปัจเจก
นั้นแตกต่างกัน เช่น เหตุท่ไี ปกู้
เหตุท่ผ
ี ิดนัดช�าระหนี้ บางคนตอนกู้
ก็มีรายได้ แต่อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน
บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไป
ท�าให้จุดเริ่มต้นของวงจรการเป็นหนี้
ต่างกันออกไป วิธีการแก้ปัญหาหนี้
ที่เป็นส�าเร็จรูปนั้นจึงอาจไม่ถูกต้อง

2. ต้องเห็นภาพรวมทัง้ หมด ก่อนอืน่ ต้องเข้าใจ
ว่า ลูกหนี้ท่ีมีปัญหาหนี้จำานวนมากไม่อยาก
มาบอกปัญหาของตนเองให้คนอื่นฟัง และ
ไม่กล้าที่จะบอกว่าตนเองมีหนี้กับเจ้าหนี้คน
ใดบ้าง ดังนั้น จึงต้องใช้ความไว้วางใจเพื่อให้
ลูกหนี้แจ้งข้อมูลทั้งหมด เนื่องจากหากลูกหนี้
มีหนีห้ ลายก้อน แต่เรามองเห็นเพียงเสีย้ วเดียว
เราจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ดังนั้น ต้อง
เห็นภาพรวมของสถานการณ์ของลูกหนี้ก่อน
จึงจะคิดวิธีการผ่อนหนักเป็นเบาได้ บางครั้ง
กลุม่ ออมทรัพย์กลับกลายเป็นคนไปช่วยเจรจา
กับนายทุนนอกระบบให้ จะเห็นได้ว่า การแก้
ปัญหาลูกหนีแ้ ต่ละรายนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์
ค่อนข้างมาก จึงหนีไม่พ้นการให้ความสำาคัญ
กับปัจเจกอย่างแท้จริง
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ทางเลือก – การสร้างสถาบันการ
เงินทางชุมชน
อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวไม่ได้ช่วยในการ
จัดการกับปัญหาอย่างแท้จริง เพราะไม่ใช่การแก้
ปัญหาจากต้นเหตุ แต่เป็นการแก้ไขและบรรเทา
ผลพวงที่ตามมาจากการเป็นหนี้เท่านั้น

คำาตอบกรณีประเทศไทยคือ “การสร้างสถาบัน
การเงินทางชุมชนในทุกชุมชนเพือ่ เป็นทางเลือก”
เนื่องจากเป็นการสร้างการเข้าถึงเงินทุน โดยใน
ปัจจุบันมี 120,000 แห่ง แบ่งเป็น กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 80,000 แห่ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 30,000 แห่ง และ
สหกรณ์ประเภทต่างๆ 5,000 แห่ง ดูแลและส่งเสริม
โดยสำานักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรม
พัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามลำาดับ
ตัวอย่างสถาบันการเงินชุมชน
1. สถาบันการเงินชุมชน ต�าบลหนองสาหร่าย
จังหวัดกาญจนบุรี : ไม่จำาเป็นต้องใช้พื้นที่
ทำ า การใหญ่ โ ต ไม่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น มี
พนักงานเพียง 4 คน มีระบบคอมพิวเตอร์ มี
อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์
และสามารถให้การบริการทางการเงินอย่าง
สมบูรณ์และครบวงจร โดยหลักเกณฑ์ในการ
ปล่อยสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักการทำาความดี เช่น
การเข้าประชุมครบ 8 ครั้ง การทำาบัญชีครัว
เรือน ปลูกผักครบ 5 อย่าง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ
ดังกล่าวเกิดจากคนในชุมชนมีความคุน้ เคยซึง่
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
คิดค้นขึน้ โดยประชาชนและมีกฎเกณฑ์ของตัวเอง
ก่อตั้งมา 10 ปี มีสมาชิก 3,268 คน ฝากคนละ 1
บาทต่อวัน มีเงินออม 13 ล้านบาท ปล่อยกู้ได้ 42
ล้ า นบาท ปลดหนี้ น อกระบบได้ 17 ล้ า นบาท
ประหยัดค่าเดินทางเพือ่ เข้าถึงธนาคารในเมืองและ
อั ต ราดอกเบี้ ย รวมกั น สามารถลดต้ น ทุ น ของ
ประชาชนได้ถึง ปีละ 17 ล้านบาท
2. สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2
จังหวัดนนทบุรี : มีสนิ เชือ่ เสือ้ วินมอเตอร์ไซค์
โดยการนำาเสือ้ วินมาคำา้ ประกัน มีการส่งคนเดิน
เก็บเงิน ณ สถานที่ทำากิน การปล่อยสินเชื่อ
เกิดจากสาเหตุท่ีรู้ถึงหนทางการทำามาหากิน
และผลผลิตของบุคคลเหล่านั้น ดำาเนินการมา
10 ปี มีเงินหมุนเวียน 150 ล้านบาท มีเงินออม
120 ล้านบาท มีสมาชิก 2,300 คน
ความน่าสนใจ คือ ชุมชนนี้ตั้งอยู่ใจกลางนนทบุรี
ท่ามกลางธนาคารพาณิชย์มากมาย แต่ผู้คนต่าง
ใช้บริการสถาบันการเงินดังกล่าว ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะ
การเข้าไม่ถึงธนาคารพาณิชย์ โดยความสามารถ
ดำาเนินงานนั้นเกิดขึ้นได้เพราะชุมชนรู้จักคนใน
ชุมชนดี รู้ว่าตั้งใจทำามาหากินหรือไม่ และมีความ
สามารถในการจ่ายหนี้คืนได้หรือไม่
3. สถาบันการเงินชุมชนสุขส�าราญ จังหวัด
ชุมพร : ความน่าสนใจคือคนวัยหนุม่ สาวเข้ามา
ช่วยดำาเนินการ และในขณะนีไ้ ด้กลายเป็นแรง
สำาคัญในการปลดหนี้ ทำานำ้า ทำาปุ๋ย ก่อตั้ง
สหกรณ์ทุเรียน และที่สำาคัญพัฒนาระบบการ
เงินในชุมชน มีทนุ หมุนเวียน 89 ล้านบาท และ
มีสมาชิก 3,125 คนจากการก่อตั้งมา 12 ปี
จะเห็นได้ว่า คำาตอบเรื่องหนี้นอกระบบคือ การ
สร้างทางออกให้แก่ประชาชน ซึง่ ปัจจุบนั มีทางออก
ดังกล่าวอยูแ่ ล้ว แต่ควรได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพ

เพิ่มเติมเท่านั้น เพื่อประโยชน์ต่อไปในอนาคต
หากสถาบันการเงินชุมชน มีกาำ ไรจากการดำาเนินงาน
เงินดังกล่าวก็จะถูกนำาไปพัฒนาสวัสดิการต่างๆ
เช่น การคลอดบุตร การเข้าเรียน และการรักษา
พยาบาล เพื่อคนในชุมชนเอง
ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่สิ่งที่ถูกนิยามใหม่
หากเป็นเพียงการนำาเสนอกรอบคิดใหม่ท่ีจะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ซึง่ ช่วยให้เกิด
การคิดอย่างเป็นระบบ นำาไปสูค่ วามร่วมมือระหว่าง
กลุม่ คนต่างๆ เชือ่ มโยงระหว่างพืน้ ทีแ่ ละเวลา ด้วย
ความเชื่อที่ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องของการ
พัฒนาคน มุ่งเน้นที่ประชาชนจะได้อะไรจากการ
พัฒนา การทีเ่ ราจะสร้างคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จะต้องเริม่
จากปัจจัยที่ใช้ในการดำารงชีวิต ซึ่งหมายถึงอาหาร
ที่เพียงพอ สุขอนามัยที่ดีและการเข้าถึงโครงสร้าง
พื้นฐาน ไปสู่ความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองที่
มีปจั จัยของการเข้าถึงการศึกษา การป้องกันโรคภัย
ไข้เจ็บ ทีจ่ ะสร้างความยัง่ ยืนในชุมชน และเป็นการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันให้สงั คมเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ค�าตอบเรื่องหนี้นอกระบบคือ
การสร้างทางออกให้แก่
ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีทางออก
ดังกล่าวอยู่แล้ว แต่ควรได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพ
เพิ่ มเติมเท่านั้น เพื่ อประโยชน์
ต่อไปในอนาคต
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อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวไม่ได้ช่วยในการ
จัดการกับปัญหาอย่างแท้จริง เพราะไม่ใช่การแก้
ปัญหาจากต้นเหตุ แต่เป็นการแก้ไขและบรรเทา
ผลพวงที่ตามมาจากการเป็นหนี้เท่านั้น

คำาตอบกรณีประเทศไทยคือ “การสร้างสถาบัน
การเงินทางชุมชนในทุกชุมชนเพือ่ เป็นทางเลือก”
เนื่องจากเป็นการสร้างการเข้าถึงเงินทุน โดยใน
ปัจจุบันมี 120,000 แห่ง แบ่งเป็น กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 80,000 แห่ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 30,000 แห่ง และ
สหกรณ์ประเภทต่างๆ 5,000 แห่ง ดูแลและส่งเสริม
โดยสำานักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรม
พัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามลำาดับ
ตัวอย่างสถาบันการเงินชุมชน
1. สถาบันการเงินชุมชน ต�าบลหนองสาหร่าย
จังหวัดกาญจนบุรี : ไม่จำาเป็นต้องใช้พื้นที่
ทำ า การใหญ่ โ ต ไม่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น มี
พนักงานเพียง 4 คน มีระบบคอมพิวเตอร์ มี
อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์
และสามารถให้การบริการทางการเงินอย่าง
สมบูรณ์และครบวงจร โดยหลักเกณฑ์ในการ
ปล่อยสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักการทำาความดี เช่น
การเข้าประชุมครบ 8 ครั้ง การทำาบัญชีครัว
เรือน ปลูกผักครบ 5 อย่าง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ
ดังกล่าวเกิดจากคนในชุมชนมีความคุน้ เคยซึง่
กันและกัน โดยวิธีการทวงเงินคือ
- ขาดส่ง 3 เดือน ส่งหนังสือเตือนหนึ่งฉบับ
- ขาดส่ง 5 เดือน ประกาศทางหอกระจายข่าว
- ขาดส่ง 6 เดือน ประกาศทางวิทยุชุมชน
- ขาดส่ง 9 เดือน หมู่บ้านของสมาชิกดังกล่าว
ไม่สามารถกู้ได้

สถาบันทางการเงินดังกล่าวคือ สถาบันตัวอย่างที่
คิดค้นขึน้ โดยประชาชนและมีกฎเกณฑ์ของตัวเอง
ก่อตั้งมา 10 ปี มีสมาชิก 3,268 คน ฝากคนละ 1
บาทต่อวัน มีเงินออม 13 ล้านบาท ปล่อยกู้ได้ 42
ล้ า นบาท ปลดหนี้ น อกระบบได้ 17 ล้ า นบาท
ประหยัดค่าเดินทางเพือ่ เข้าถึงธนาคารในเมืองและ
อั ต ราดอกเบี้ ย รวมกั น สามารถลดต้ น ทุ น ของ
ประชาชนได้ถึง ปีละ 17 ล้านบาท
2. สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2
จังหวัดนนทบุรี : มีสนิ เชือ่ เสือ้ วินมอเตอร์ไซค์
โดยการนำาเสือ้ วินมาคำา้ ประกัน มีการส่งคนเดิน
เก็บเงิน ณ สถานที่ทำากิน การปล่อยสินเชื่อ
เกิดจากสาเหตุท่ีรู้ถึงหนทางการทำามาหากิน
และผลผลิตของบุคคลเหล่านั้น ดำาเนินการมา
10 ปี มีเงินหมุนเวียน 150 ล้านบาท มีเงินออม
120 ล้านบาท มีสมาชิก 2,300 คน
ความน่าสนใจ คือ ชุมชนนี้ตั้งอยู่ใจกลางนนทบุรี
ท่ามกลางธนาคารพาณิชย์มากมาย แต่ผู้คนต่าง
ใช้บริการสถาบันการเงินดังกล่าว ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะ
การเข้าไม่ถึงธนาคารพาณิชย์ โดยความสามารถ
ดำาเนินงานนั้นเกิดขึ้นได้เพราะชุมชนรู้จักคนใน
ชุมชนดี รู้ว่าตั้งใจทำามาหากินหรือไม่ และมีความ
สามารถในการจ่ายหนี้คืนได้หรือไม่
3. สถาบันการเงินชุมชนสุขส�าราญ จังหวัด
ชุมพร : ความน่าสนใจคือคนวัยหนุม่ สาวเข้ามา
ช่วยดำาเนินการ และในขณะนีไ้ ด้กลายเป็นแรง
สำาคัญในการปลดหนี้ ทำานำ้า ทำาปุ๋ย ก่อตั้ง
สหกรณ์ทุเรียน และที่สำาคัญพัฒนาระบบการ
เงินในชุมชน มีทนุ หมุนเวียน 89 ล้านบาท และ
มีสมาชิก 3,125 คนจากการก่อตั้งมา 12 ปี
จะเห็นได้ว่า คำาตอบเรื่องหนี้นอกระบบคือ การ
สร้างทางออกให้แก่ประชาชน ซึง่ ปัจจุบนั มีทางออก
ดังกล่าวอยูแ่ ล้ว แต่ควรได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพ

เพิ่มเติมเท่านั้น เพื่อประโยชน์ต่อไปในอนาคต
หากสถาบันการเงินชุมชน มีกาำ ไรจากการดำาเนินงาน
เงินดังกล่าวก็จะถูกนำาไปพัฒนาสวัสดิการต่างๆ
เช่น การคลอดบุตร การเข้าเรียน และการรักษา
พยาบาล เพื่อคนในชุมชนเอง
ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่สิ่งที่ถูกนิยามใหม่
หากเป็นเพียงการนำาเสนอกรอบคิดใหม่ท่ีจะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ซึง่ ช่วยให้เกิด
การคิดอย่างเป็นระบบ นำาไปสูค่ วามร่วมมือระหว่าง
กลุม่ คนต่างๆ เชือ่ มโยงระหว่างพืน้ ทีแ่ ละเวลา ด้วย
ความเชื่อที่ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องของการ
พัฒนาคน มุ่งเน้นที่ประชาชนจะได้อะไรจากการ
พัฒนา การทีเ่ ราจะสร้างคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ จะต้องเริม่
จากปัจจัยที่ใช้ในการดำารงชีวิต ซึ่งหมายถึงอาหาร
ที่เพียงพอ สุขอนามัยที่ดีและการเข้าถึงโครงสร้าง
พื้นฐาน ไปสู่ความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองที่
มีปจั จัยของการเข้าถึงการศึกษา การป้องกันโรคภัย
ไข้เจ็บ ทีจ่ ะสร้างความยัง่ ยืนในชุมชน และเป็นการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันให้สงั คมเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ค�าตอบเรื่องหนี้นอกระบบคือ
การสร้างทางออกให้แก่
ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีทางออก
ดังกล่าวอยู่แล้ว แต่ควรได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพ
เพิ่ มเติมเท่านั้น เพื่ อประโยชน์
ต่อไปในอนาคต
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:

ทางเลือกส�าหรับ
เทคโนโลยีก้าวกระโดด
ด้วยหลักนิติธรรมและ
Regulatory Sandbox
เราจะอยู่อย่างไรในโลกแห่งเทคโนโลยี

นั

บเป็นโจทย์ใหญ่ของการจะอยู่อย่างรู้เท่าทัน
และใช้ให้เป็นประโยชน์เพือ่ สร้างความยัง่ ยืน
ให้โลก ประเทศ และชุมชนที่เราอยู่ ซึ่งประเด็น
สำาคัญคือเราต้องสร้างหลักประกันว่าคนทุกคนจะ
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้นได้
แต่ด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวกระโดด หรือ disruptive
technology สามารถมองได้ทง้ั การเปลีย่ นแปลงที่
ก้าวกระโดดหรืออาจจะมองเป็นการทำาลายล้างก็ได้
จึงเป็นจุดทีน่ า่ สนใจว่า disruptive technology จะ
มาตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร เพราะ
คำาว่า disrupt ก็แปลว่า “ไม่ตอ่ เนือ่ ง” แล้วเทคโนโลยี
จะนำาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร
ในความเป็ น จริ ง ความต้ อ งการของสั ง คมกั บ
กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถไปด้วยกันได้ เนื่องจาก
disruptive technology มีหลายประเภทอย่างมาก
ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการเดินทาง เพราะเป็น
เรื่องใกล้ตัว โดยเฉพาะการจราจรในกรุงเทพฯ ที่
ค่อนข้างติดขัดและบริการแท็กซี่ก็เป็นเรื่องยุ่งยาก
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ผู ้ โ ดยสารมั ก ถู ก ปฏิ เ สธด้ ว ยเหตุ ผ ลมากมาย
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนก็ไม่มีประสิทธิภาพใน
สายตาประชาชน เมื่อสิ่งที่มีอยู่ไม่ดีพอ จึงเกิดสิ่ง
ใหม่ๆ ขึ้นมาแข่งขันเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน อย่างกรณี Uber ทีเ่ ป็นปัญหาเพราะ
กฎหมายขนส่ ง ของไทยไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นามา
ตั้งแต่ปี 2522 กฎหมายจึงไม่เท่าทันยุคสมัยและ
ตอบรับความต้องการของประชาชน จึงเกิดภาวะ
disruptive technology ยิ่ ง ในอนาคตยิ่ ง จะมี
disruptive technology เข้ามาเรื่อยๆ
ดังนั้น การทำา sandbox จึงไม่ใช่แค่การดูที่ความ
สัมพันธ์เชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ควรดูความเป็นธรรม
ทั้งระบบ และมองให้ครอบคลุมว่ามีใครบ้างใน
ระบบและแต่ละฝ่ายได้รับการคุ้มครองอย่างไร

กรณี Uber ที่เป็น
ปัญหาเพราะกฎหมาย
ขนส่งของไทยไม่ได้รับ
การพั ฒนามาตั้งแต่ปี
2522 กฎหมายจึง
ไม่เท่าทันยุคสมัยและ
ตอบรับความต้องการ
ของประชาชน จึงเกิด
ภาวะ disruptive
technology ยิ่งใน
อนาคตยิง
่ จะมี
disruptive technology
เข้ามาเรื่อยๆ

154

TIJ Journal

Regulatory Sandbox สนาม
ทดลองรับมือนวัตกรรมใหม่
เรื่อง regulatory sandbox ที่เสนอกันนั้นเป็น
ข้อเสนอทั่วโลกเพื่อการรับมือกับนวัตกรรมหรือ
รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ แต่มันก็ไม่ใช่ทางออก
หากแต่เป็นสนามทดลองเพื่อทดลองว่าบริการ
หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมานั้นสามารถอยู่ได้ไหม
จะเกิ ด ปั ญ หาอะไร และถ้ า จะกำ า กั บ ดู แ ลต้ อ ง
ออกแบบกฎระเบียบอย่างไร

นอกจากนี้ประเด็นเรื่อง regulatory sandbox นั้น
เป็นเรื่องนวัตกรรม ยังเป็นสิ่งที่มาไม่ถึง ประเด็น
การพูดคุยจึงมองในเรื่องการวางระบบและ
กฎเกณฑ์เพื่อรองรับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ซึ่งเครื่อง
มื อ ที่ ดี ที่ สุ ด ในการก� า กั บ ดู แ ลคื อ การแข่ ง ขั น
และการสร้างทางเลือก
เนือ่ งจากการแข่งขันจะนำามาซึง่ การพัฒนาคุณภาพ
และเกิดความเป็นธรรมทางด้านราคา ทั้งนี้ การ
พั ฒ นาอาจทำ า ให้ ค นบางกลุ ่ ม เสี ย ผลประโยชน์
และไม่สามารถแข่งขันได้จนต้องล้มหายตายจาก
จึงเป็นคำาถามว่าการพัฒนาที่มีคนบางกลุ่มเสีย
ผลประโยชน์จนต้องออกไปจากธุรกิจนั้นเป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ ผู้อภิปรายมองว่าธรรมชาติ
หรือแก่นของการพัฒนาคือการเปลีย่ นแปลง ในทาง
กลับกัน ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการพัฒนา
ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำาคือการปรับตัวรับกับสิ่งใหม่โดย
ยึดหลักความยุติธรรม
กรณีธรุ กิจอย่าง Uber หรือ Airbnb ทีเ่ ริม่ มาจาก
การเอาเวลาว่างและรถทีไ่ ม่เคยขับมาให้บริการ
เอาห้องที่ว่างมาให้เช่า ซึ่งแสดงว่าคนกลุ่มนี้
ไม่ใช่มืออาชีพ เราก็จะเริ่มเห็นความแตกต่าง
ระหว่างแท็กซี่กับ Uber หรือโรงแรมกับ Airbnb
ดังนัน้ หากเราใช้กฎหมายและเงือ่ นไขเดียวกัน
ก็อาจจะไม่ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย
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ทดลองรับมือนวัตกรรมใหม่
เรื่อง regulatory sandbox ที่เสนอกันนั้นเป็น
ข้อเสนอทั่วโลกเพื่อการรับมือกับนวัตกรรมหรือ
รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ แต่มันก็ไม่ใช่ทางออก
หากแต่เป็นสนามทดลองเพื่อทดลองว่าบริการ
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เนือ่ งจากการแข่งขันจะนำามาซึง่ การพัฒนาคุณภาพ
และเกิดความเป็นธรรมทางด้านราคา ทั้งนี้ การ
พั ฒ นาอาจทำ า ให้ ค นบางกลุ ่ ม เสี ย ผลประโยชน์
และไม่สามารถแข่งขันได้จนต้องล้มหายตายจาก
จึงเป็นคำาถามว่าการพัฒนาที่มีคนบางกลุ่มเสีย
ผลประโยชน์จนต้องออกไปจากธุรกิจนั้นเป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ ผู้อภิปรายมองว่าธรรมชาติ
หรือแก่นของการพัฒนาคือการเปลีย่ นแปลง ในทาง
กลับกัน ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการพัฒนา
ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำาคือการปรับตัวรับกับสิ่งใหม่โดย
ยึดหลักความยุติธรรม
กรณีธรุ กิจอย่าง Uber หรือ Airbnb ทีเ่ ริม่ มาจาก
การเอาเวลาว่างและรถทีไ่ ม่เคยขับมาให้บริการ
เอาห้องที่ว่างมาให้เช่า ซึ่งแสดงว่าคนกลุ่มนี้
ไม่ใช่มืออาชีพ เราก็จะเริ่มเห็นความแตกต่าง
ระหว่างแท็กซี่กับ Uber หรือโรงแรมกับ Airbnb
ดังนัน้ หากเราใช้กฎหมายและเงือ่ นไขเดียวกัน
ก็อาจจะไม่ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย
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ออกแบบกฎ (ใหม่) บนความ
เท่าเทียม
ในเวทีเสวนา “ทางเลือกส�าหรับเทคโนโลยีก้าว
กระโดดด้ ว ยหลั ก นิ ติ ธ รรมและ regulatory
sandbox” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย วงเสวนามีการตั้งข้อสังเกตที่
สำาคัญคือ ประเด็นเรื่องความเสมอภาคในการ
แข่งขัน (leveled playing field) การจะมีเทคโนโลยี
ใหม่ เ ข้ า มานั้ น ถ้ า ไม่ แ บ่ ง สนามก็ ต ้ อ งมี ส นามที่
เท่าเทียมกัน ถ้าอยู่ในสนามเดียวกันแต่การเก็บ
ค่าโดยสารต่างกัน ต้นทุนที่แบกรับต่างกัน ก็เป็น
การเอาเปรียบซึง่ กันและกัน การออกแบบระบบจะ
ต้องคำานึงถึงความเท่าเทียมทางการแข่งขันด้วย

ประเด็นต่อมาคือ เวลากล่าวถึงผู้ก�ากับดูแล
หรือการกำากับดูแล ที่จริงคือระบอบกำากับดูแลซึ่ง
ต่างจากระบบกฎหมายซึง่ เป็นแบบการบังคับและ
ควบคุม (command and control) ระบอบกำากับ
ดู แ ลนั้ น จะมี ค วามยื ด หยุ ่ น กว่ า โครงสร้ า งการ
ออกแบบกฎหมายที่หวังพึ่งพระราชบัญญัติเป็น
กลไกในการควบคุมดูแล เพราะระบบการควบคุม
ดูแลล้าสมัยและไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับ
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ต่อไปพระราชบัญญัติ
จะเป็นแค่กรอบ โดยการกำากับดูแลอาจจะเป็น
รูปแบบประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ดังนั้น เมื่อ
เราพูดถึงประเด็นเรือ่ งความเป็นธรรม นัน่ หมายถึง
การปรับตัวทัง้ ภาคเอกชน ภาคราชการ และผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบ
นิตธ
ิ รรม ความเป็นธรรม และความ
เท่าทันของกฎหมาย
ในอีกด้านหนึง่ ถึงแม้จะไม่มเี ทคโนโลยีกา้ วกระโดด
เข้ามา แต่กฎหมายทีไ่ ม่ได้มกี ารแก้ไขนัน้ เมือ่ เวลา
ผ่านไปก็จะล้าสมัย การปล่อยให้กฎหมายถูกบังคับ
ใช้ไปเรือ่ ยๆ ทัง้ ทีอ่ าจจะไม่เท่าทันกับสภาพปัจจุบนั
แล้ว หรือการปล่อยให้เป็นเรื่องของดุลยพินิจของ
156

TIJ Journal

ศาลว่าจะบังคับใช้กฎหมายนั้นหรือไม่ ไม่สามารถ
ตอบโจทย์เรื่องหลักนิติธรรมได้ เพราะกฎหมาย
ด้วยตัวของมันเองนั้นไม่เท่ากับหลักนิติธรรม หรือ
การมีกฎหมายที่ไม่ได้แก้ไขให้ทันต่อความเป็น
ธรรมในช่วงเวลานั้นก็ไม่ถือว่าเป็นหลักนิติธรรม
อย่างไรก็ตาม หลักนิตธิ รรมไม่ได้อยูใ่ นตัวกฎหมาย
เท่านัน้ กระบวนการแสวงหาหลักนิตธิ รรมสามารถ
หาได้จากการหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
เป็นธรรม แท็กซีท่ อ่ี ยูใ่ นระบบนัน้ อาจจะทำาถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่ถ้าหากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างสมประสิทธิภาพก็ทำาให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการบริการร่วม
เดินทาง (ride-sharing) ที่ต้องการเข้ามาแข่งขัน
เช่นกัน

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

ท�าตามกฎหมายอาจไม่เท่ากับความ
เป็นธรรม
ที่ ผ ่ า นมากฎหมายกลายเป็ น กลไกเดี ย วที่ มี อ ยู ่
และถูกหยิบยกขึ้นมา แต่ต้องยอมรับว่าภายใต้
เทคโนโลยีกา้ วกระโดดการทำาตามกฎหมายนัน้ อาจ
ไม่ได้เท่ากับความเป็นธรรมเสมอไป จึงควรจะต้อง
มีกลไกในการช่วยค้นหาว่าทำาอย่างไรถึงจะเกิด
ความเป็นธรรมโดยมองจากหลายมุมมอง

เหมือนในกรณี Uber และ Airbnb ที่บอกว่าเป็น
การเอาเวลาว่างของรถและทีอ่ ยูอ่ าศัยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันตามหลักการ
sharing economy นั้น อาจจะมองจากหลายมุม
ในทางหนึง่ ต้องคำานึงถึงประเด็นทีว่ า่ จะสามารถใช้
รถได้กชี่ วั่ โมงเพือ่ ไม่ให้ไปกระทบต่ออาชีพของคนอืน่
หรือการที่จะมีหุ่นยนต์ หรือเครื่องเก็บค่าโดยสาร
บนรถเมล์ที่จะทำาให้กระเป๋ารถเมล์ตกงานนั้น อาจ
จะต้องร่วมกันแสวงหากระบวนการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นธรรมเพือ่ ทีจ่ ะช่วยให้คนจำานวนหนึง่ ทีอ่ าจ
จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีสามารถรักษา
ความมั่นคงในชีวิตของพวกเขาไว้ได้
การค้นหาหลักนิตธิ รรมมีตงั้ แต่การคิดทางนโยบาย
การใช้กฎหมายในการบังคับนโยบาย การปรับปรุง
และการเลิกใช้กฎหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมี
ทั้งตัวกฎหมายและอนุบัญญัติทั้งหมดรวมกว่า
100,000 ฉบับ ซึง่ คงล้นเกินคำาว่าหลักนิตธิ รรมแล้ว
ในปัจจุบนั จึงเริม่ มีการพูดถึงประเด็นเรือ่ ง Regula
tory Guillotine ดังนัน้ กระบวนการทีเ่ ราจะเอาแนว
พระราชดำาริมาใช้ในเรือ่ งหลักนิตธิ รรมนัน้ จึงไม่ได้
จำากัดอยูก่ บั เรือ่ งเทคโนโลยีกา้ วกระโดดหรือโมเดล
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 เท่านัน้ แท้จริง
แล้วหลักนิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับทุกเรื่อง

ท า ง อ อ ก รั บ มื อ เ ท ค โ น โ ล ยี ก้ า ว
กระโดด
อย่างไรก็ดี การรับมือกับเทคโนโลยีกา้ วกระโดดนัน้
ไม่มีทางออกที่รวบรัด แต่มีขั้นตอนและกลไกที่
สามารถสร้างได้ ที่จะทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการหาทางออกว่าจะทำาให้ Uber
ถูกกฎหมายได้อย่างไร แท็กซี่จะได้เข้ามามีส่วน
ร่วมด้วยในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่และใน
ความเป็นจริงยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่
อุปทาน (supply chain) มากมายที่อาจนึกไม่ถึง
ดังนัน้ จึงควรจะมีตวั กลไกทีก่ าำ กับด้วยหลักนิตธิ รรม
เป็นเครื่องมือในการสร้างพื้นที่สนทนาหาทางออก
ที่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายก่อนแล้วจึงค่อยแก้กฎหมาย
ทีหลัง

บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากวงเสวนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
disruptive technology ซึ่งกำาลังเปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆ และก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ปัญหา
เหล่านี้ก็อาจแก้ไม่ได้หากกฎหมายไม่เข้าใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงตาม ทำาให้ประชาชนต้องเดินไปใน
ทางทีเ่ ป็นปัญหา และเมือ่ ต้องไปแก้ปญ
ั หาทีป่ ลาย
เหตุก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้
เพราะฉะนั้น ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมาย
นักพัฒนา นักธุรกิจ สื่อมวลชน นายธนาคาร
หรือคนที่ท�างานอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
ควรค�านึงอยู่เสมอว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับพวกเราทุกคนโดยตรง ถ้าไม่มกี าร
พัฒนากฎหมายให้ดีข้ึน ประเทศไทยก็คงไม่
สามารถด�ารงอยู่และเดินต่อไปได้
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ออกแบบกฎ (ใหม่) บนความ
เท่าเทียม
ในเวทีเสวนา “ทางเลือกส�าหรับเทคโนโลยีก้าว
กระโดดด้ ว ยหลั ก นิ ติ ธ รรมและ regulatory
sandbox” ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย วงเสวนามีการตั้งข้อสังเกตที่
สำาคัญคือ ประเด็นเรื่องความเสมอภาคในการ
แข่งขัน (leveled playing field) การจะมีเทคโนโลยี
ใหม่ เ ข้ า มานั้ น ถ้ า ไม่ แ บ่ ง สนามก็ ต ้ อ งมี ส นามที่
เท่าเทียมกัน ถ้าอยู่ในสนามเดียวกันแต่การเก็บ
ค่าโดยสารต่างกัน ต้นทุนที่แบกรับต่างกัน ก็เป็น
การเอาเปรียบซึง่ กันและกัน การออกแบบระบบจะ
ต้องคำานึงถึงความเท่าเทียมทางการแข่งขันด้วย

ประเด็นต่อมาคือ เวลากล่าวถึงผู้ก�ากับดูแล
หรือการกำากับดูแล ที่จริงคือระบอบกำากับดูแลซึ่ง
ต่างจากระบบกฎหมายซึง่ เป็นแบบการบังคับและ
ควบคุม (command and control) ระบอบกำากับ
ดู แ ลนั้ น จะมี ค วามยื ด หยุ ่ น กว่ า โครงสร้ า งการ
ออกแบบกฎหมายที่หวังพึ่งพระราชบัญญัติเป็น
กลไกในการควบคุมดูแล เพราะระบบการควบคุม
ดูแลล้าสมัยและไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับ
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ต่อไปพระราชบัญญัติ
จะเป็นแค่กรอบ โดยการกำากับดูแลอาจจะเป็น
รูปแบบประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ดังนั้น เมื่อ
เราพูดถึงประเด็นเรือ่ งความเป็นธรรม นัน่ หมายถึง
การปรับตัวทัง้ ภาคเอกชน ภาคราชการ และผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบ
นิตธ
ิ รรม ความเป็นธรรม และความ
เท่าทันของกฎหมาย
ในอีกด้านหนึง่ ถึงแม้จะไม่มเี ทคโนโลยีกา้ วกระโดด
เข้ามา แต่กฎหมายทีไ่ ม่ได้มกี ารแก้ไขนัน้ เมือ่ เวลา
ผ่านไปก็จะล้าสมัย การปล่อยให้กฎหมายถูกบังคับ
ใช้ไปเรือ่ ยๆ ทัง้ ทีอ่ าจจะไม่เท่าทันกับสภาพปัจจุบนั
แล้ว หรือการปล่อยให้เป็นเรื่องของดุลยพินิจของ

ศาลว่าจะบังคับใช้กฎหมายนั้นหรือไม่ ไม่สามารถ
ตอบโจทย์เรื่องหลักนิติธรรมได้ เพราะกฎหมาย
ด้วยตัวของมันเองนั้นไม่เท่ากับหลักนิติธรรม หรือ
การมีกฎหมายที่ไม่ได้แก้ไขให้ทันต่อความเป็น
ธรรมในช่วงเวลานั้นก็ไม่ถือว่าเป็นหลักนิติธรรม
อย่างไรก็ตาม หลักนิตธิ รรมไม่ได้อยูใ่ นตัวกฎหมาย
เท่านัน้ กระบวนการแสวงหาหลักนิตธิ รรมสามารถ
หาได้จากการหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
เป็นธรรม แท็กซีท่ อ่ี ยูใ่ นระบบนัน้ อาจจะทำาถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่ถ้าหากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างสมประสิทธิภาพก็ทำาให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการบริการร่วม
เดินทาง (ride-sharing) ที่ต้องการเข้ามาแข่งขัน
เช่นกัน

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

ท�าตามกฎหมายอาจไม่เท่ากับความ
เป็นธรรม
ที่ ผ ่ า นมากฎหมายกลายเป็ น กลไกเดี ย วที่ มี อ ยู ่
และถูกหยิบยกขึ้นมา แต่ต้องยอมรับว่าภายใต้
เทคโนโลยีกา้ วกระโดดการทำาตามกฎหมายนัน้ อาจ
ไม่ได้เท่ากับความเป็นธรรมเสมอไป จึงควรจะต้อง
มีกลไกในการช่วยค้นหาว่าทำาอย่างไรถึงจะเกิด
ความเป็นธรรมโดยมองจากหลายมุมมอง

เหมือนในกรณี Uber และ Airbnb ที่บอกว่าเป็น
การเอาเวลาว่างของรถและทีอ่ ยูอ่ าศัยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันตามหลักการ
sharing economy นั้น อาจจะมองจากหลายมุม
ในทางหนึง่ ต้องคำานึงถึงประเด็นทีว่ า่ จะสามารถใช้
รถได้กชี่ วั่ โมงเพือ่ ไม่ให้ไปกระทบต่ออาชีพของคนอืน่
หรือการที่จะมีหุ่นยนต์ หรือเครื่องเก็บค่าโดยสาร
บนรถเมล์ที่จะทำาให้กระเป๋ารถเมล์ตกงานนั้น อาจ
จะต้องร่วมกันแสวงหากระบวนการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นธรรมเพือ่ ทีจ่ ะช่วยให้คนจำานวนหนึง่ ทีอ่ าจ
จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีสามารถรักษา
ความมั่นคงในชีวิตของพวกเขาไว้ได้
การค้นหาหลักนิตธิ รรมมีตงั้ แต่การคิดทางนโยบาย
การใช้กฎหมายในการบังคับนโยบาย การปรับปรุง
และการเลิกใช้กฎหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมี
ทั้งตัวกฎหมายและอนุบัญญัติทั้งหมดรวมกว่า
100,000 ฉบับ ซึง่ คงล้นเกินคำาว่าหลักนิตธิ รรมแล้ว
ในปัจจุบนั จึงเริม่ มีการพูดถึงประเด็นเรือ่ ง Regulatory Guillotine ดังนัน้ กระบวนการทีเ่ ราจะเอาแนว
พระราชดำาริมาใช้ในเรือ่ งหลักนิตธิ รรมนัน้ จึงไม่ได้
จำากัดอยูก่ บั เรือ่ งเทคโนโลยีกา้ วกระโดดหรือโมเดล
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 เท่านัน้ แท้จริง
แล้วหลักนิติธรรมมีความเชื่อมโยงกับทุกเรื่อง

ท า ง อ อ ก รั บ มื อ เ ท ค โ น โ ล ยี ก้ า ว
กระโดด
อย่างไรก็ดี การรับมือกับเทคโนโลยีกา้ วกระโดดนัน้
ไม่มีทางออกที่รวบรัด แต่มีขั้นตอนและกลไกที่
สามารถสร้างได้ ที่จะทำาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการหาทางออกว่าจะทำาให้ Uber
ถูกกฎหมายได้อย่างไร แท็กซี่จะได้เข้ามามีส่วน
ร่วมด้วยในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่และใน
ความเป็นจริงยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่
อุปทาน (supply chain) มากมายที่อาจนึกไม่ถึง
ดังนัน้ จึงควรจะมีตวั กลไกทีก่ าำ กับด้วยหลักนิตธิ รรม
เป็นเครื่องมือในการสร้างพื้นที่สนทนาหาทางออก
ที่ยุติธรรมกับทุกฝ่ายก่อนแล้วจึงค่อยแก้กฎหมาย
ทีหลัง

บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากวงเสวนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
disruptive technology ซึ่งกำาลังเปลี่ยนแปลงไป
เรื่อยๆ และก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ปัญหา
เหล่านี้ก็อาจแก้ไม่ได้หากกฎหมายไม่เข้าใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงตาม ทำาให้ประชาชนต้องเดินไปใน
ทางทีเ่ ป็นปัญหา และเมือ่ ต้องไปแก้ปญ
ั หาทีป่ ลาย
เหตุก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้
เพราะฉะนั้น ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมาย
นักพัฒนา นักธุรกิจ สื่อมวลชน นายธนาคาร
หรือคนที่ท�างานอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
ควรค�านึงอยู่เสมอว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่
เกีย่ วข้องกับพวกเราทุกคนโดยตรง ถ้าไม่มกี าร
พัฒนากฎหมายให้ดีข้ึน ประเทศไทยก็คงไม่
สามารถด�ารงอยู่และเดินต่อไปได้
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ากการจัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิตธิ รรม
ที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of
Law and Sustainable Development) โดยสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ใน พ.ศ. 2560
ทัง้ 3 เวที ได้แก่ 1. การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วย
หลักนิตธิ รรมและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน “การส่งเสริม
หลักนิติธรรมอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030” เมื่อวันพุธ
ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพฯ 2. การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลัก
นิติธรรมที่ยั่งยืน “หลักนิติธรรมกับการพัฒนา
ระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนา
ชุมชน” วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ
สำานักงานสหประชาชาติ ประจำาประเทศไทย และ
3. การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม
และการพัฒนาที่ย่ังยืน “หลักนิติธรรมกับการ
พัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ
ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในระดับ
สากลและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ต่างยอมรับ
ร่วมกันถึง “หลักนิติธรรม” กับความเชื่อมโยงที่มี
ต่อ “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” โดยเฉพาะในประเด็นของ
การพัฒนาบนหลักนิติธรรมที่จะช่วยสร้างความ
เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม ซึ่ง
จะต้องครอบคลุมทั้ง กฎหมาย กระบวนการและ
ระบบในการออกกฎหมายทีต่ อ้ งเป็นธรรม ทีใ่ นมิติ
นี้รวมไปถึงการปรับปรุงเสมอเมือ่ กฎหมายมีความ
ล้าสมัย รวมไปถึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่
อำานวยความยุติธรรม และสร้างหลักนิติธรรมอย่าง
บูรณาการ
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ในอดีต แม้วงการกฎหมายจะมีการกล่าวถึงหลัก
นิตธิ รรม ในฐานะ “กฎของกฎหมาย” (Rule of Law)
ว่ากฎหมายจะต้องมีความชอบธรรม เป็นธรรมและ
นำาไปสู่ธรรม แต่ในเวลาที่ผ่านมาแนวคิดเรื่องนี้
มักเป็นการกล่าวถึงในเชิงนามธรรม อย่างไรก็ตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ
(Sustainability Development Goals : SDGs)
ทำาให้การเชื่อมโยงหลักนิติธรรมจากแนวคิดสู่การ
ปฏิบัติมีความชัดเจนมากขึ้น และนี่คือจุดเริ่มต้น
สำาคัญของกรอบคิดที่จะนำาไปสู่การพัฒนาวงการ
กฎหมายทีจ่ ะช่วยให้เข้าใจได้วา่ กฎหมายสามารถ
เป็นปัจจัยเอือ้ ให้เกิดการพัฒนา เพราะในทางกลับ
กัน กฎหมายก็อาจจะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งและเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาได้
กรณีศกึ ษาในเชิงพืน้ ที่ แสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์
หากกฎหมายไม่มีความเป็นธรรมในตัวเอง ความ
อยุตธิ รรมทีช่ อบด้วยกฎหมายนัน้ จะสร้างผลกระทบ
ร้ายแรง คล้ายกับกรณีการถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่า
ของชาวบ้านเนือ่ งจากถูกประกาศเป็นพืน้ ทีป่ า่ ทัง้ ที่
เขาทำากินอยู่ในที่ดินของตัวเอง
อาจจะอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ที่ได้มาร่วม
เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมที่ย่ังยืน เช่น
ศาสตราจารย์ เอดัวร์โด เอ็ม. เปญาลแวร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
ดร.เดวิด เคนเนดี ผู้อำานวยการสถาบันกฎหมาย
และนโยบายระดับโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
(Institute for Global Law and Policy, Harvard
Law School) ต่างมองว่าหลักนิติธรรมนั้นไม่ได้มี
รูปแบบเดียวและรูปแบบตายตัว และไม่ได้เป็น
เรื่องง่ายสำาหรับทุกประเทศ แต่ละสังคมต้องการ

สถาบั น กฎหมายและวั ฒ นธรรมการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในประเทศที่
รายได้ปานกลาง การใช้หลักกฎหมายทีเ่ ด็ดขาดเพือ่
ตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ซึ่งมักไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในระยะยาว
เนื่องจากหลักกฎหมายจะเป็นผลดีต่อการพัฒนา
ต่อเมื่อสามารถเอื้อให้สังคมสามารถที่จะยืดหยุ่น
เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนนั้นจึงยังมีความท้าทาย และยังมีอีกหลาย
เรือ่ งทีต่ อ้ งหาคำาตอบร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมของการเคารพกฎหมาย การผลักดันให้
ทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและ
สร้างเครื่องมือที่จะช่วยชี้วัดความสำาเร็จของความ
ก้าวหน้าในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรม
เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมที่ยั่งยืนนับเป็น
จุดเริ่มต้นที่สำาคัญของการก้าวไปข้างหน้าในการ
ขับเคลื่อนหลักนิติธรรมในประเทศไทย และการ
เชื่อมโยงแนวคิดสากลที่ว่าด้วยหลักนิติธรรมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนมาสู่ประเทศไทยและภูมิภาค
TIJ จะยังมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไป เพื่อยก
ระดับและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม ให้สามารถ
สร้างความเป็นธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
สำาหรับเราทุกคน
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กรุงเทพฯ 2. การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลัก
นิติธรรมที่ยั่งยืน “หลักนิติธรรมกับการพัฒนา
ระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนา
ชุมชน” วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ
สำานักงานสหประชาชาติ ประจำาประเทศไทย และ
3. การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรม
และการพัฒนาที่ย่ังยืน “หลักนิติธรรมกับการ
พัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชด�าริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดุสติ ธานี กรุงเทพฯ
ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในระดับ
สากลและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ต่างยอมรับ
ร่วมกันถึง “หลักนิติธรรม” กับความเชื่อมโยงที่มี
ต่อ “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” โดยเฉพาะในประเด็นของ
การพัฒนาบนหลักนิติธรรมที่จะช่วยสร้างความ
เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม ซึ่ง
จะต้องครอบคลุมทั้ง กฎหมาย กระบวนการและ
ระบบในการออกกฎหมายทีต่ อ้ งเป็นธรรม ทีใ่ นมิติ
นี้รวมไปถึงการปรับปรุงเสมอเมือ่ กฎหมายมีความ
ล้าสมัย รวมไปถึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่
อำานวยความยุติธรรม และสร้างหลักนิติธรรมอย่าง
บูรณาการ
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ในอดีต แม้วงการกฎหมายจะมีการกล่าวถึงหลัก
นิตธิ รรม ในฐานะ “กฎของกฎหมาย” (Rule of Law)
ว่ากฎหมายจะต้องมีความชอบธรรม เป็นธรรมและ
นำาไปสู่ธรรม แต่ในเวลาที่ผ่านมาแนวคิดเรื่องนี้
มักเป็นการกล่าวถึงในเชิงนามธรรม อย่างไรก็ตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ
(Sustainability Development Goals : SDGs)
ทำาให้การเชื่อมโยงหลักนิติธรรมจากแนวคิดสู่การ
ปฏิบัติมีความชัดเจนมากขึ้น และนี่คือจุดเริ่มต้น
สำาคัญของกรอบคิดที่จะนำาไปสู่การพัฒนาวงการ
กฎหมายทีจ่ ะช่วยให้เข้าใจได้วา่ กฎหมายสามารถ
เป็นปัจจัยเอือ้ ให้เกิดการพัฒนา เพราะในทางกลับ
กัน กฎหมายก็อาจจะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งและเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาได้
กรณีศกึ ษาในเชิงพืน้ ที่ แสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์
หากกฎหมายไม่มีความเป็นธรรมในตัวเอง ความ
อยุตธิ รรมทีช่ อบด้วยกฎหมายนัน้ จะสร้างผลกระทบ
ร้ายแรง คล้ายกับกรณีการถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่า
ของชาวบ้านเนือ่ งจากถูกประกาศเป็นพืน้ ทีป่ า่ ทัง้ ที่
เขาทำากินอยู่ในที่ดินของตัวเอง
อาจจะอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ที่ได้มาร่วม
เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมที่ย่ังยืน เช่น
ศาสตราจารย์ เอดัวร์โด เอ็ม. เปญาลแวร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
ดร.เดวิด เคนเนดี ผู้อำานวยการสถาบันกฎหมาย
และนโยบายระดับโลก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
(Institute for Global Law and Policy, Harvard
Law School) ต่างมองว่าหลักนิติธรรมนั้นไม่ได้มี
รูปแบบเดียวและรูปแบบตายตัว และไม่ได้เป็น
เรื่องง่ายสำาหรับทุกประเทศ แต่ละสังคมต้องการ

สถาบั น กฎหมายและวั ฒ นธรรมการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในประเทศที่
รายได้ปานกลาง การใช้หลักกฎหมายทีเ่ ด็ดขาดเพือ่
ตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ซึ่งมักไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในระยะยาว
เนื่องจากหลักกฎหมายจะเป็นผลดีต่อการพัฒนา
ต่อเมื่อสามารถเอื้อให้สังคมสามารถที่จะยืดหยุ่น
เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
การขับเคลื่อนหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนนั้นจึงยังมีความท้าทาย และยังมีอีกหลาย
เรือ่ งทีต่ อ้ งหาคำาตอบร่วมกัน ไม่วา่ จะเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมของการเคารพกฎหมาย การผลักดันให้
ทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและ
สร้างเครื่องมือที่จะช่วยชี้วัดความสำาเร็จของความ
ก้าวหน้าในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรม
เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมที่ยั่งยืนนับเป็น
จุดเริ่มต้นที่สำาคัญของการก้าวไปข้างหน้าในการ
ขับเคลื่อนหลักนิติธรรมในประเทศไทย และการ
เชื่อมโยงแนวคิดสากลที่ว่าด้วยหลักนิติธรรมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนมาสู่ประเทศไทยและภูมิภาค
TIJ จะยังมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไป เพื่อยก
ระดับและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม ให้สามารถ
สร้างความเป็นธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
สำาหรับเราทุกคน

สถาบันเพื่ อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
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Sustainable
Development
Goal 1 :
End poverty
in all its forms
everywhere
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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

1.1.1

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

1.2.1

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

1.3.1

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

1.4.1

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

1.5.1

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.A.1

1.B

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

1.B.1

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

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
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

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

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
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)

Proportion of government recurrent and capital spending to sectors
that disproportionately benefit women, the poor and vulnerable
groups
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Sustainable
Development

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

2.1.1
2.1.2

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

2.2.1

2.3

By 2030, double the agricultural productivity and incomes of smallscale 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

2.3.1

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

2.4.1 Proportion of agricultural area under
productive and sustainable agriculture

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

2.5.1

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.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

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

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.C.1 Indicator of food price anomalies

Goal 2 :

End hunger,
achieve food
security and
improved
nutrition and
promote
sustainable
agriculture

164

TIJ Journal

Prevalence of undernourishment
Prevalence of moderate or severe food
insecurity in the population, based on the
Food Insecurity Experience Scale (FIES)

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)
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

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
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Standards) among children under 5 years
of age, by type (wasting and overweight)
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Sustainable
Development
Goal 3 :
Ensure healthy
lives and
promote
well-being for
all at all ages

TARGETS

INDICATORS

3.1

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

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

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

3.2.1 Under-five mortality rate
3.2.2 Neonatal mortality rate

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

3.3.1
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3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Number of new HIV infections per 1,000 uninfected
population, by sex, age and key populations
Tuberculosis incidence per 1,000 population
Malaria incidence per 1,000 population
Hepatitis B incidence per 100,000 population
Number of people requiring interventions against
neglected tropical diseases

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

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

3.5

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

3.5.1

3.6

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

3.6.1 Death rate due to road traffic injuries

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

3.7.1

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

3.8.1 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

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

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

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

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

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.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

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.C.1 Health worker density and distribution

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

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

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
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Development

well-being for
all at all ages

TARGETS

INDICATORS

3.1

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

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

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

3.2.1 Under-five mortality rate
3.2.2 Neonatal mortality rate

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

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Number of new HIV infections per 1,000 uninfected
population, by sex, age and key populations
Tuberculosis incidence per 1,000 population
Malaria incidence per 1,000 population
Hepatitis B incidence per 100,000 population
Number of people requiring interventions against
neglected tropical diseases

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

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

3.5

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

3.5.1

3.6

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

3.6.1 Death rate due to road traffic injuries

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

3.7.1

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

3.8.1 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

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

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

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

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

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.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

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.C.1 Health worker density and distribution

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

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

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
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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

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

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

4.5.1 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

Goal 4 :

4.6

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

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

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

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

4.7.1

4.A

Build and upgrade education facilities that are child,
disability and gender sensitive and provide safe, nonviolent, inclusive and effective learning environments
for all

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

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

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.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

TARGETS

INDICATORS

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

4.1.1

4.2

By 2030, ensure that all girls and boys have access to
quality early childhood development, care and preprimary education so that they are ready for primary
education

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

By 2030, ensure equal access for all women and men
to affordable and quality technical, vocational and
tertiary education, including university

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal and
non-formal education and training in the previous 12
months, by sex
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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

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
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lifelong learning

TARGETS

INDICATORS

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

4.1.1

4.2

By 2030, ensure that all girls and boys have access to
quality early childhood development, care and preprimary education so that they are ready for primary
education

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

By 2030, ensure equal access for all women and men
to affordable and quality technical, vocational and
tertiary education, including university

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal and
non-formal education and training in the previous 12
months, by sex

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

4.4

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

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

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

4.5.1 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

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

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

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

4.7.1

4.A

Build and upgrade education facilities that are child,
disability and gender sensitive and provide safe, nonviolent, inclusive and effective learning environments
for all

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

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

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.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

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
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TARGETS

INDICATORS

5.1

End all forms of discrimination against all women and
girls everywhere

5.1.1

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

5.2.1

5.3

Eliminate all harmful practices, such as child, early and
forced marriage and female genital mutilation

5.3.1

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

5.4.1 Proportion of time spent on unpaid domestic and care
work, by sex, age and location

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

5.5.1

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

5.6.1 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

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.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

Enhance the use of enabling technology, in particular
information and communications technology, to
promote the empowerment of women

5.B.1 Proportion of individuals who own a mobile telephone,
by sex

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.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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Whether or not legal frameworks are in place to promote,
enforce and monitor equality and non-discrimination
on the basis of sex

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
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

Proportion of seats held by women in national
parliaments and local governments
5.5.2 Proportion of women in managerial positions
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Sustainable
Development

TARGETS

INDICATORS

5.1

End all forms of discrimination against all women and
girls everywhere

5.1.1

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

5.2.1

5.3

Eliminate all harmful practices, such as child, early and
forced marriage and female genital mutilation

5.3.1

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

5.4.1 Proportion of time spent on unpaid domestic and care
work, by sex, age and location

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

5.5.1

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

5.6.1 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

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.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

Enhance the use of enabling technology, in particular
information and communications technology, to
promote the empowerment of women

5.B.1 Proportion of individuals who own a mobile telephone,
by sex

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.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

Whether or not legal frameworks are in place to promote,
enforce and monitor equality and non-discrimination
on the basis of sex

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
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

Proportion of seats held by women in national
parliaments and local governments
5.5.2 Proportion of women in managerial positions
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Goal 6 :
Ensure
availability
and sustainable
management
of water and
sanitation
for all
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TARGETS

INDICATORS

6.1

By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable
drinking water for all

6.1.1

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

6.2.1 Proportion of population using safely
managed sanitation services, including a
hand-washing facility with soap and water

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

6.3.1 Proportion of wastewater safely treated
6.3.2 Proportion of bodies of water with good
ambient water quality

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

6.4.1 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

By 2030, implement integrated water resources management at all
levels, including through transboundary cooperation as appropriate

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

By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including
mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes

6.6.1 Change in the extent of water-related
ecosystems over time

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.A.1 Amount of water- and sanitation-related
official development assistance that is part
of a government-coordinated spending
plan

6.B

Support and strengthen the participation of local communities in
improving water and sanitation management

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

Proportion of population using safely
managed drinking water services
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management
of water and

TARGETS

INDICATORS

6.1

By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable
drinking water for all

6.1.1

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

6.2.1 Proportion of population using safely
managed sanitation services, including a
hand-washing facility with soap and water

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

6.3.1 Proportion of wastewater safely treated
6.3.2 Proportion of bodies of water with good
ambient water quality

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

6.4.1 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

By 2030, implement integrated water resources management at all
levels, including through transboundary cooperation as appropriate

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

By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including
mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes

6.6.1 Change in the extent of water-related
ecosystems over time

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.A.1 Amount of water- and sanitation-related
official development assistance that is part
of a government-coordinated spending
plan

6.B

Support and strengthen the participation of local communities in
improving water and sanitation management

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

Proportion of population using safely
managed drinking water services
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Goal 7 :
Ensure access
to affordable,
reliable,
sustainable
and modern
energy for all
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TARGETS

INDICATORS

7.1

By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern
energy services

7.1.1

7.2

By 2030, increase substantially the share of renewable energy
in the global energy mix

7.2.1

Renewable energy share in the total final
energy consumption

7.3

By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency

7.3.1

Energy intensity measured in terms of
primary energy and GDP

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.A.1 Mobilized amount of United States dollars
per year starting in 2020 accountable
towards the $100 billion commitment

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.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

7.1.2

Proportion of population with access to
electricity
Proportion of population with primary
reliance on clean fuels and technology
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Development
to affordable,
reliable,
energy for all

TARGETS

INDICATORS

7.1

By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern
energy services

7.1.1

7.2

By 2030, increase substantially the share of renewable energy
in the global energy mix

7.2.1

Renewable energy share in the total final
energy consumption

7.3

By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency

7.3.1

Energy intensity measured in terms of
primary energy and GDP

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.A.1 Mobilized amount of United States dollars
per year starting in 2020 accountable
towards the $100 billion commitment

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.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

7.1.2

Proportion of population with access to
electricity
Proportion of population with primary
reliance on clean fuels and technology
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Sustainable
Development
Goal 8 :

Promote
sustained,
inclusive and
sustainable
economic
growth, full
and productive
employment
and decent
work for all
TARGETS

INDICATORS

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

8.1.1

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

8.2.1 Annual growth rate of real GDP per employed person

8.3

Promote development-oriented policies that support
productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the
formalization and growth of micro-, small- and mediumsized enterprises, including through access to financial
services

8.3.1 Proportion of informal employment in non-agriculture
employment, by sex
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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

8.4.1 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

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

8.5.1 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

By 2020, substantially reduce the proportion of youth
not in employment, education or training

8.6.1 Proportion of youth (aged 15-24 years) not in education,
employment 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

8.7.1

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

8.8.1 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

By 2030, devise and implement policies to promote
sustainable tourism that creates jobs and promotes
local culture and products

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

Strengthen the capacity of domestic financial institutions
to encourage and expand access to banking, insurance
and financial services for all

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

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.A.1 Aid for Trade commitments and disbursements

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.B.1 Total government spending in social protection and
employment programmes as a proportion of the national
budgets and GDP

Annual growth rate of real GDP per capita

Proportion and number of children aged 5-17 years
engaged in child labour, by sex and age
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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

8.4.1 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

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

8.5.1 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

By 2020, substantially reduce the proportion of youth
not in employment, education or training

8.6.1 Proportion of youth (aged 15-24 years) not in education,
employment 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

8.7.1

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

8.8.1 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

By 2030, devise and implement policies to promote
sustainable tourism that creates jobs and promotes
local culture and products

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

Strengthen the capacity of domestic financial institutions
to encourage and expand access to banking, insurance
and financial services for all

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

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.A.1 Aid for Trade commitments and disbursements

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.B.1 Total government spending in social protection and
employment programmes as a proportion of the national
budgets and GDP

growth, full

work for all
TARGETS

INDICATORS

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

8.1.1

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

8.2.1 Annual growth rate of real GDP per employed person

8.3

Promote development-oriented policies that support
productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the
formalization and growth of micro-, small- and mediumsized enterprises, including through access to financial
services

8.3.1 Proportion of informal employment in non-agriculture
employment, by sex

Annual growth rate of real GDP per capita

Proportion and number of children aged 5-17 years
engaged in child labour, by sex and age
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Sustainable
Development
Goal 9 :

Build resilient
infrastructure,
promote
inclusive and
sustainable
industrialization and foster
innovation
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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

9.1.1

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

9.2.1 Manufacturing value added as a proportion
of GDP and per capita
9.2.2 Manufacturing employment as a proportion
of total employment

9.3

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

9.3.1 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

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

9.4.1 CO2 emission per unit of value added

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

9.5.1 Research and development expenditure as
a proportion of GDP
9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per
million inhabitants

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.A.1 Total official international support (official
development assistance plus other official
flows) to infrastructure

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.B.1 Proportion of medium and high-tech
industry value added in total value added

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.C.1 Proportion of population covered by a
mobile network, by technology

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
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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

9.1.1

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

9.2.1 Manufacturing value added as a proportion
of GDP and per capita
9.2.2 Manufacturing employment as a proportion
of total employment

9.3

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

9.3.1 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

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

9.4.1 CO2 emission per unit of value added

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

9.5.1 Research and development expenditure as
a proportion of GDP
9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per
million inhabitants

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.A.1 Total official international support (official
development assistance plus other official
flows) to infrastructure

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.B.1 Proportion of medium and high-tech
industry value added in total value added

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.C.1 Proportion of population covered by a
mobile network, by technology

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
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Sustainable
Development
Goal 10 :
Reduce
inequality
within and
among
countries
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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

10.1.1 Growth rates of household expenditure or income per
capita among the bottom 40 per cent of the population
and the total population

10.2

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

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of median
income, by age, sex and persons with disabilities

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

10.3.1 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

Adopt policies, especially fiscal, wage and social
protection policies, and progressively achieve greater
equality

10.4.1 Labour share of GDP, comprising wages and social
protection transfers

10.5

Improve the regulation and monitoring of global
financial markets and institutions and strengthen the
implementation of such regulations

10.5.1 Financial Soundness Indicators

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

10.6.1 Proportion of members and voting rights of developing
countries in international organizations

10.7

Facilitate orderly, safe, regular and responsible
migration and mobility of people, including through
the implementation of planned and well-managed
migration policies

10.7.1 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 Implement the principle of special and differential
treatment for developing countries, in particular least
developed countries, in accordance with World Trade
Organization agreements

10.A.1 Proportion of tariff lines applied to imports from least
developed countries and developing countries with
zero-tariff

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.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 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.C.1 Remittance costs as a proportion of the amount remitted
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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

10.1.1 Growth rates of household expenditure or income per
capita among the bottom 40 per cent of the population
and the total population

10.2

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

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of median
income, by age, sex and persons with disabilities

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

10.3.1 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

Adopt policies, especially fiscal, wage and social
protection policies, and progressively achieve greater
equality

10.4.1 Labour share of GDP, comprising wages and social
protection transfers

10.5

Improve the regulation and monitoring of global
financial markets and institutions and strengthen the
implementation of such regulations

10.5.1 Financial Soundness Indicators

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

10.6.1 Proportion of members and voting rights of developing
countries in international organizations

10.7

Facilitate orderly, safe, regular and responsible
migration and mobility of people, including through
the implementation of planned and well-managed
migration policies

10.7.1 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 Implement the principle of special and differential
treatment for developing countries, in particular least
developed countries, in accordance with World Trade
Organization agreements

10.A.1 Proportion of tariff lines applied to imports from least
developed countries and developing countries with
zero-tariff

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.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 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.C.1 Remittance costs as a proportion of the amount remitted
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Sustainable
Development
Goal 11 :

Make cities
and human
settlements
inclusive, safe,
resilient and
sustainable

TARGETS

INDICATORS

11.1

By 2030, ensure access for all to adequate, safe and
affordable housing and basic services and upgrade
slums

11.1.1

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

11.2.1 Proportion of population that has convenient access to
public transport, by sex, age and persons with disabilities

11.3

By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization
and capacity for participatory, integrated and sustainable
human settlement planning and management in all
countries

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
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Proportion of urban population living in slums, informal
settlements or inadequate housing

11.4

Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s
cultural and natural heritage

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

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

11.5.1 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

By 2030, reduce the adverse per capita environmental
impact of cities, including by paying special attention
to air quality and municipal and other waste management

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

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

11.7.1

11.A

Support positive economic, social and environmental
links between urban, per-urban and rural areas by
strengthening national and regional development
planning

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

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.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

Support least developed countries, including through
financial and technical assistance, in building sustainable
and resilient buildings utilizing local materials

11.C.1 Proportion of financial support to the least developed
countries that is allocated to the construction and
retrofitting of sustainable, resilient and resourceefficient buildings utilizing local materials

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
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11.4

Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s
cultural and natural heritage

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

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

11.5.1 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

By 2030, reduce the adverse per capita environmental
impact of cities, including by paying special attention
to air quality and municipal and other waste management

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

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

11.7.1

11.A

Support positive economic, social and environmental
links between urban, per-urban and rural areas by
strengthening national and regional development
planning

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

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.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

Support least developed countries, including through
financial and technical assistance, in building sustainable
and resilient buildings utilizing local materials

11.C.1 Proportion of financial support to the least developed
countries that is allocated to the construction and
retrofitting of sustainable, resilient and resourceefficient buildings utilizing local materials

Make cities
inclusive, safe,

TARGETS

INDICATORS

11.1

By 2030, ensure access for all to adequate, safe and
affordable housing and basic services and upgrade
slums

11.1.1

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

11.2.1 Proportion of population that has convenient access to
public transport, by sex, age and persons with disabilities

11.3

By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization
and capacity for participatory, integrated and sustainable
human settlement planning and management in all
countries

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

Proportion of urban population living in slums, informal
settlements or inadequate housing

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
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Sustainable
Development
Goal 12 :
Ensure sustainable
consumption
and production
patterns

TARGETS

INDICATORS

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

12.1.1 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

By 2030, achieve the sustainable management and
efficient use of natural resources

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

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

12.3.1 Global food loss index
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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

12.4.1 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

By 2030, substantially reduce waste generation through
prevention, reduction, recycling and reuse

12.5.1 National recycling rate, tons of material recycled

12.6

Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and
to integrate sustainability information into their
reporting cycle

12.6.1 Number of companies publishing sustainability reports

12.7

Promote public procurement practices that are
sustainable, in accordance with national policies and
priorities

12.7.1 Number of countries implementing sustainable public
procurement policies and action plans

12.8

By 2030, ensure that people everywhere have the
relevant information and awareness for sustainable
development and lifestyles in harmony with nature

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

Support developing countries to strengthen their
scientific and technological capacity to move towards
more sustainable patterns of consumption and
production

12.A.1 Amount of support to developing countries on research
and development for sustainable consumption and
production and environmentally sound technologies

12.B

Develop and implement tools to monitor sustainable
development impacts for sustainable tourism that
creates jobs and promotes local culture and products

12.B.1 Number of sustainable tourism strategies or policies
and implemented action plans with agreed monitoring
and evaluation tools

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.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
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TARGETS

INDICATORS

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

12.1.1 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

By 2030, achieve the sustainable management and
efficient use of natural resources

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

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

12.3.1 Global food loss index

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

12.4.1 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

By 2030, substantially reduce waste generation through
prevention, reduction, recycling and reuse

12.5.1 National recycling rate, tons of material recycled

12.6

Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and
to integrate sustainability information into their
reporting cycle

12.6.1 Number of companies publishing sustainability reports

12.7

Promote public procurement practices that are
sustainable, in accordance with national policies and
priorities

12.7.1 Number of countries implementing sustainable public
procurement policies and action plans

12.8

By 2030, ensure that people everywhere have the
relevant information and awareness for sustainable
development and lifestyles in harmony with nature

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

Support developing countries to strengthen their
scientific and technological capacity to move towards
more sustainable patterns of consumption and
production

12.A.1 Amount of support to developing countries on research
and development for sustainable consumption and
production and environmentally sound technologies

12.B

Develop and implement tools to monitor sustainable
development impacts for sustainable tourism that
creates jobs and promotes local culture and products

12.B.1 Number of sustainable tourism strategies or policies
and implemented action plans with agreed monitoring
and evaluation tools

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.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
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Development
Goal 13 :

Take urgent
action to
combat climate
change and its
impacts*

*
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Acknowledging that the United Nations Framework Convention on
Climate Change is the primary international, intergovernmental
forum for negotiating the global response to climate change.

TARGETS

INDICATORS

13.1

Strengthen resilience and adaptive capacity to climaterelated hazards and natural disasters in all countries

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

Integrate climate change measures into national policies,
strategies and planning

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

Improve education, awareness-raising and human and
institutional capacity on climate change mitigation,
adaptation, impact reduction and early warning

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

Implement the commitment undertaken by developedcountry 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 transparency on implementation and fully operationalize
the Green Climate Fund through its capitalization as
soon as possible

13.A.1 Mobilized amount of United States dollars per year
starting in 2020 accountable towards the $100 billion
commitment

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.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
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TARGETS

INDICATORS

13.1

Strengthen resilience and adaptive capacity to climaterelated hazards and natural disasters in all countries

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

Integrate climate change measures into national policies,
strategies and planning

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

Improve education, awareness-raising and human and
institutional capacity on climate change mitigation,
adaptation, impact reduction and early warning

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

Implement the commitment undertaken by developedcountry 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 transparency on implementation and fully operationalize
the Green Climate Fund through its capitalization as
soon as possible

13.A.1 Mobilized amount of United States dollars per year
starting in 2020 accountable towards the $100 billion
commitment

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.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

*

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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Sustainable
Development
Goal 14 :

Conserve and
sustainably use
the oceans, seas
and marine
resources for
sustainable
development

TARGETS

INDICATORS

14.1

By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based
activities, including marine debris and nutrient pollution

14.1.1 Index of coastal eutrophication and floating plastic
debris density

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

14.2.1 Proportion of national exclusive economic zones
managed using ecosystem-based approaches

14.3

Minimize and address the impacts of ocean acidification,
including through enhanced scientific cooperation at
all levels

14.3.1 Average marine acidity (pH) measured at agreed suite
of representative sampling stations
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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

14.4.1 Proportion of fish stocks within biologically sustainable
levels

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

14.5.1 Coverage of protected areas in relation to marine areas

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

14.6.1 Progress by countries in the degree of implementation
of international instruments aiming to combat illegal,
unreported and unregulated fishing

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

14.7.1 Sustainable fisheries as a percentage of GDP in small
island developing States, least developed countries and
all countries

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.A.1 Proportion of total research budget allocated to research
in the field of marine technology

14.B

Provide access for small-scale artisanal fishers to
marine resources and markets

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

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.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
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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

14.4.1 Proportion of fish stocks within biologically sustainable
levels

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

14.5.1 Coverage of protected areas in relation to marine areas

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

14.6.1 Progress by countries in the degree of implementation
of international instruments aiming to combat illegal,
unreported and unregulated fishing

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

14.7.1 Sustainable fisheries as a percentage of GDP in small
island developing States, least developed countries and
all countries

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.A.1 Proportion of total research budget allocated to research
in the field of marine technology

14.B

Provide access for small-scale artisanal fishers to
marine resources and markets

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

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.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

the oceans, seas

TARGETS

INDICATORS

14.1

By 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based
activities, including marine debris and nutrient pollution

14.1.1 Index of coastal eutrophication and floating plastic
debris density

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

14.2.1 Proportion of national exclusive economic zones
managed using ecosystem-based approaches

14.3

Minimize and address the impacts of ocean acidification,
including through enhanced scientific cooperation at
all levels

14.3.1 Average marine acidity (pH) measured at agreed suite
of representative sampling stations
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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

15.3.1 Proportion of land that is degraded over total land area

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

15.4.1 Coverage by protected areas of important sites for
mountain biodiversity
15.4.2 Mountain Green Cover Index

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

15.5.1 Red List Index

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

15.6.1 Number of countries that have adopted legislative,
administrative and policy frameworks to ensure fair
and equitable sharing of benefits

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

15.7.1 Proportion of traded wildlife that was poached or
illicitly trafficked

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

15.8.1 Proportion of countries adopting relevant national
legislation and adequately resourcing the prevention
or control of invasive alien species

15.9

By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values
into national and local planning, development processes,
poverty reduction strategies and accounts

15.9.1 Progress towards national targets established in accordance with Aichi Biodiversity Target 2 of the Strategic
Plan for Biodiversity 2011-2020

15.A

Mobilize and significantly increase financial resources
from all sources to conserve and sustainably use
biodiversity and ecosystems

15.A.1 Official development assistance and public expenditure
on conservation and sustainable use of 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.B.1 Official development assistance and public expenditure
on conservation and sustainable use of biodiversity
and ecosystems

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.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
TARGETS

INDICATORS

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

15.1.1 Forest area as a proportion of total land area
15.1.2 Proportion of important sites for terrestrial and freshwater biodiversity that are covered by protected areas,
by ecosystem type

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

15.2.1 Progress towards sustainable forest management
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ecosystems,
manage forests,
desertification,
degradation and
TARGETS

INDICATORS

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

15.1.1 Forest area as a proportion of total land area
15.1.2 Proportion of important sites for terrestrial and freshwater biodiversity that are covered by protected areas,
by ecosystem type

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

15.2.1 Progress towards sustainable forest management

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

15.3.1 Proportion of land that is degraded over total land area

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

15.4.1 Coverage by protected areas of important sites for
mountain biodiversity
15.4.2 Mountain Green Cover Index

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

15.5.1 Red List Index

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

15.6.1 Number of countries that have adopted legislative,
administrative and policy frameworks to ensure fair
and equitable sharing of benefits

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

15.7.1 Proportion of traded wildlife that was poached or
illicitly trafficked

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

15.8.1 Proportion of countries adopting relevant national
legislation and adequately resourcing the prevention
or control of invasive alien species

15.9

By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values
into national and local planning, development processes,
poverty reduction strategies and accounts

15.9.1 Progress towards national targets established in accordance with Aichi Biodiversity Target 2 of the Strategic
Plan for Biodiversity 2011-2020

15.A

Mobilize and significantly increase financial resources
from all sources to conserve and sustainably use
biodiversity and ecosystems

15.A.1 Official development assistance and public expenditure
on conservation and sustainable use of 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.B.1 Official development assistance and public expenditure
on conservation and sustainable use of biodiversity
and ecosystems

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.C.1 Proportion of traded wildlife that was poached or
illicitly trafficked
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Goal 16 :

Promote peaceful
and inclusive
societies for
sustainable
development,
provide access
to justice for all
and build effective,
accountable and
inclusive institutions at all levels

16.3

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

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

By 2030, significantly reduce illicit financial and arms
flows, strengthen the recovery and return of stolen
assets and combat all forms of organized crime

16.4.1 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

Substantially reduce corruption and bribery in all their
forms

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

Develop effective, accountable and transparent
institutions at all levels

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

Ensure responsive, inclusive, participatory and
representative decision-making at all levels

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

Broaden and strengthen the participation of developing
countries in the institutions of global governance

16.8.1 Proportion of members and voting rights of developing
countries in international organizations

16.9

By 2030, provide legal identity for all, including birth
registration

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

TARGETS

INDICATORS

16.10 Ensure public access to information and protect
fundamental freedoms, in accordance with national
legislation and international agreements

16.1

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.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.A.1 Existence of independent national human rights
institutions in compliance with the Paris Principles

16.B

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

16.2
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Significantly reduce all forms of violence and related
death rates everywhere

End abuse, exploitation, trafficking and all forms of
violence against and torture of children
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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

Promote and enforce non-discriminatory laws and
policies for sustainable development
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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

16.3.1 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

By 2030, significantly reduce illicit financial and arms
flows, strengthen the recovery and return of stolen
assets and combat all forms of organized crime

16.4.1 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

Substantially reduce corruption and bribery in all their
forms

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

Develop effective, accountable and transparent
institutions at all levels

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

Ensure responsive, inclusive, participatory and
representative decision-making at all levels

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

Broaden and strengthen the participation of developing
countries in the institutions of global governance

16.8.1 Proportion of members and voting rights of developing
countries in international organizations

16.9

By 2030, provide legal identity for all, including birth
registration

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

development,
and build effective,
inclusive instiTARGETS

INDICATORS

16.10 Ensure public access to information and protect
fundamental freedoms, in accordance with national
legislation and international agreements

16.1

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.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.A.1 Existence of independent national human rights
institutions in compliance with the Paris Principles

16.B

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

16.2

Significantly reduce all forms of violence and related
death rates everywhere

End abuse, exploitation, trafficking and all forms of
violence against and torture of children

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

Promote and enforce non-discriminatory laws and
policies for sustainable development
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Sustainable
Development
Goal 17 :

Strengthen the
means of
implementation
and revitalize
the global
partnership for
sustainable
development

TARGETS
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

194

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

TIJ Journal

17.3

Mobilize additional financial resources for developing
countries from multiple sources

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

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

17.4.1 Debt service as a proportion of exports of goods and
services

17.5

Adopt and implement investment promotion regimes
for least developed countries

17.5.1 Number of countries that adopt and implement investment
promotion regimes for least developed countries

T E C H N O L O GY
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

INDICATORS
Total government revenue as a proportion of GDP, by
source
17.1.2 Proportion of domestic budget funded by domestic
taxes

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

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

17.7.1 Total amount of approved funding for developing
countries to promote the development, transfer,
dissemination and diffusion of environmentally sound
technologies

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

17.8.1 Proportion of individuals using the Internet

C A PAC I T Y- B U I L D I N G
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

17.9.1 Dollar value of financial and technical assistance
(including through North-South, South-South and
triangular cooperation) committed to developing
countries

17.1.1

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)

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

17.10.1 Worldwide weighted tariff-average

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

17.11.1 Developing countries’ and least developed countries’
share of global exports

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

17.12.1 Average tariffs faced by developing countries, least
developed countries and small island developing States
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share of global exports
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SYS T E M I C I S S U E S Policy and Institutional coherence
17.13 Enhance global macroeconomic stability, including
through policy coordination and policy coherence

17.13.1 Macroeconomic Dashboard

17.14 Enhance policy coherence for sustainable development

17.14.1 Number of countries with mechanisms in place to
enhance policy coherence of 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

17.15.1 Extent of use of country-owned results frameworks and
planning tools by providers of development cooperation

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

17.16.1 Number of countries reporting progress in multistakeholder development effectiveness monitoring
frameworks that support the achievement of the
sustainable development goals

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

17.17.1 Amount of United States dollars committed to
public-private and civil society partnerships

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

17.18.1 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 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

17.19.1 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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ประเทศไทย. การประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิตธิ รรมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนครั้งที่ 2.
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