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วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันส�ำคัญอีกวันหนึ่ง ซึ่งตรงกับ

วันเสำร ์ที่  2 ของเดือนมกรำคม โดยในป ีนี้  พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ให้ค�ำขวัญวันเด็กว่ำ

“เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” และในปีนี้ที่พิพิธภัณฑ์         

พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ก็จัดกิจกรรมส�ำหรับ

เด็กๆ เช่นเดิม ทั้งกิจกรรมที่เป็นควำมรู ้และควำมบันเทิง               

เพือ่กระตุน้ให้เดก็ๆ ตระหนกัในบทบำทควำมส�ำคญัของตนเอง

ต่อสังคมและประเทศชำติ เป็นกำรจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝัง

ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในสังคม และที่ส�ำคัญสถำบันหวังว่ำ

จะเป็นวนัท่ีเด็กๆ มคีวำมสุขท่ีสุดวนัหนึง่ และพร้อมทีจ่ะเติบโต

เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพต่อไป

ในโอกำสนีผ้มจึงจะชวนท่ำนให้ย้อนไปในสมยัของพระบำท

สมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู ่หัว ช่วงประมำณ พ.ศ. 2470

ที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำให้จัดพิมพ์หนังสือ

สอนพระพุทธศำสนำแก่เด็กเป็นครั้งแรก เพื่อพระรำชทำน

ในงำนพระรำชกุศลวิสำขบูชำ หนังสือเล ่มแรกที่ว ่ำนั้น                                      

เรือ่ง “พทุธมามกะ” ของสมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำ-

วชิรญำณวโรรส และประกำรส�ำคัญ พระบำทสมเด็จ                   

พระปกเกล้ำเจ้ำอยู ่หัวทรงพระรำชนิพนธ์ค�ำน�ำในหนังสือ              

ด้วยควำมตอนหนึง่ว่ำ “…การทีข้่าพเจ้าได้ให้จดัพมิพ์หนงัสอื

นี้ข้ึนคราวนี้ก็โดยที่ข้าพเจ้าระลึกถึงเมื่อเวลาที่ข้าพเจ้าบวช

อยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จอุปัชฌาย์เคยประทานโอกาส

ให้ข้าพเจ้ากราบทลูความเหน็ของข้าพเจ้าในเรือ่งศาสนาต่างๆ 

ตามใจนึกเป็นเนืองนิตย์ ข้าพเจ้าเคยกราบทูลแก่ท่านว่า 

ข้าพเจ้าเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ดีเยี่ยมและ

น่าเลือ่มใสทีส่ดุกจ็รงิ แต่เป็นศาสนาทีท่�าการเผยแผ่น้อยมาก

และวิธี ส่ังสอนก็สู ้ เขาไม ่ได ้…” กำรที่พระบำทสมเด็จ                    

พระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่วัได้โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้จดัพมิพ์

หนังสือสอนพระพุทธศำสนำแก่เด็กย่อมเป็นกำรวำงพื้นฐำน    

ไปสู่กำรเป็นพลเมืองที่มีควำมประพฤติปฏิบัติที่ดีสืบไป 

สถำบันพระปกเกล ้ำจะน ้อมน�ำพระบรมรำโชวำท                          

พระรำชด�ำริ และพระรำโชบำยแห่งองค์พระบำทสมเด็จ

พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในเรื่องกำรให้ควำมส�ำคัญแก่เด็กและ

เยำวชนเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมและ

พัฒนำประชำธิปไตย ด้วยตระหนักว่ำ “เด็ก คือ รากฐาน               

ที่ดีของสังคม” 

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Newsletter

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์กิจกรรมและผลงำนของสถำบัน

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง              

ในระบอบประชำธิปไตย

ทำงคณะผู้จัดท�ำยินดีท่ีจะเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร                

ที่มีประโยชน์หรือน่ำสนใจต่อสำธำรณชนและขอสงวนสิทธิ์ในกำรสรุปย่อ         

ตัดทอน หรือเพิ่มเติม ตำมควำมเหมำะสม 

ควำมเห็นและทัศนะในแต่ละเร่ืองเป็นของผู้เขียน ซึ่งทำงคณะผู้จัดท�ำ  

และสถำบันพระปกเกลำ้ไม่จ�ำเป็นจะต้องเห็นด้วยเสมอไป 

คณะที่ปรึกษา
รองศำสตรำจำรย์วุฒิสำร  ตันไชย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อรทัย  ก๊กผล

ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล

พลเอก เอกชัย  ศรีวิลำศ

รองศำสตรำจำรย์ ดร. ปณิธำน  วัฒนำยำกร

นำยศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์

นำงสำวสุพรรณี  งำมวุฒิกุล

นำงกำญจนำ  ศรีปัดถำ

นำยณัฐพงศ์  รอดมี

บรรณาธิิการ
     นำยวิทวัส  ชัยภำคภูมิ

กองบรรณาธิการ
นำงสำวธีรพรรณ  ใจมั่น

นำงสำววรรัตน์  ชัยชนะ

นำงนรำวรรณ  อธิวำสนพงศ์

นำงสำวชยำนิษฐ์  ไกรจิรำรุลักษณ์

นำงระพีพรรณ  ทิวสระแก้ว

นำงสำวเกษณี  ธนกำรศักดิ์

นำยเกรียงเดช  วัฒนะกุมำร

ประสานงานการผลิต
นำยฉัตรชัย  วิยำนนท์

นำงเฌนิศำ  เทพบุตร

ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย ์ รำชกำร เฉ ลิมพระ เกี ยรติ 80 พรรษำฯ 120 หมู ่ 3

อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ            

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210

โทรศัพท์ 0-2141-9754 โทรสำร 0-2143-8181
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สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล  

อยู ่ในก�ากับดูแลของประธานรัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น                          

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจดัระเบยีบปฏบิติัราชการฝ่ายรฐัสภา

และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ        

กฎหมายอื่น

พิมพ์ที่ บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จ�ากัด
1510/10 ถนนประชำรำษฎร์1 แขวงบำงซือ่ เขตบำงซือ่ กรงุเทพฯ 10800 

โทรศัพท์ 0-2913-2080 โทรสำร 0-2913-2081
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พระราชพิธีถือน�้าพระพิพัฒน์สัตยาหรือ                                  

เดิมเรียกว่ำ พระราชพิธีศรีสัจจปานกาลเป็นพระรำชพิธี                  

ที่ยิ่งใหญ่ ขลังและศักดิ์สิทธิ์ส�ำหรับแผ่นดินสืบเนื่องมำ                                                                                    

แต ่ โบรำณ มีควำมผูกพันกับสถำบันพระมหำกษัตริย ์                                   

ในระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ท่ีพระมหำกษัตริย ์เป็น

ผู ้มีพระรำชอ�ำนำจสูงสุดและเป็นศูนย์กลำงของพระรำช

อำณำจักร มีรูปแบบที่จัดขึ้น เพื่อให้พระบรมวงศำนุวงศ์

และข้ำรำชกำรดื่มน�้ำสำบำนว่ำจะจงรักภักดีและซื่อตรงต่อ                                                                                          

พระมหำกษัตริย์ เป็นกำรให้สัตย์สำบำนประเภทหนึ่งที่ใช้น�้ำ

เป ็นสื่อกลำง ส ่วนในทำงปฏิบัติของกำรถือน�้ำ น้ันเป ็น                      

กำรเอำคมศำสตรำวุธต่ำงๆ มำท�ำพิธีสวดหรือสำปแช่งด้วย                                  

กำรโอมอ่ำนลิลิตโองกำรแช่งน�้ำแล้วเสียบลงในน�้ำที่จะน�ำไป

พระรำชทำนให้ดื่มเป็นหลักส�ำคัญ ถือว่ำเป็นพระรำชพิธีระงับ

ยุคเข็ญของบ้ำนเมือง

พระรำชพิธีนี้เชื่อว่ำมีมำก่อนกำรก่อตั้งกรุงศรีอยุธยำ และ

ยังเป็นที่แพร่หลำยในดินแดนภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ดังมีหลักฐำนจำรึกที่กรอบประตูศิลำของโบรำณสถำนพิมำน

อำกำศในเมืองนครธมว่ำ เป็นค�ำสำบำนของพวกข้ำรำชกำร

ท่ีเรียกว่ำ “พระต�ำรวจ” ถวำยสัตย์สำบำนต่อพระเจ้ำ-      

ศรีสูริยวรมันที่ 1 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยำเป็นรำชธำนีมีหลักฐำนวรรณกรรม

เรื่อง ลิลิตโองกำรแช่งน�้ำ ใช้เป็นประกำศค�ำถวำยสัตย์                  

ในพระรำชพิธีถือน�้ำ พระรำชพิธีดังกล่ำวนี้ ยังประกอบ

ในโอกำสต่ำงๆ เช่น พระรำชพิธีถือน�้ำเมื่อพระมหำกษัตริย์    

เสด็จขึ้นครองรำชย์ พระรำชพิธีถือน�้ำ เมื่อออกสงครำม 

นอกเหนือไปจำกที่กระท�ำเป็นประจ�ำทุกปีปีละสองครั้ง

ในสมัยอยุธยำข้ำรำชกำรถือน�้ำที่วัดพระศรีสรรเพชญ์                   

ต่อมำย้ำยไปที่วิหำรพระมงคลบพิตร เมื่อถือน�้ำแล้วใช้ดอกไม้

คอลัมน์ : ใต้ฟ้า...ประชาธิปก

1 จมืน่อมรดรณุำรกัษ์ (แจ่ม สนุทรเวช), พระรำชกรณยีกจิในพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั เล่ม 11 เรือ่งพระรำชประเพณ ี (ตอน 3) (กรงุเทพฯ:                     

ครุสุภำ, 2514), 2.
 2 จติร ภูมศัิกดิ,์ โองกำรแช่งน�ำ้ และข้อคดิใหม่ในประวตัศิำสตร์ไทยลุม่แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ (กรงุเทพฯ : ส�ำนกัพมิพ์ดวงกมล, 2524), 3 – 7.
 3 พระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั, พระรำชพธิสีบิสองเดอืน เล่ม 1,  (กรงุเทพฯ : ครุสุภำ, 2528), 171.
4  พระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั, เรือ่งเดมิ , 164.
5  จมืน่อมรดรณุำรกัษ์, เรือ่งเดมิ, 4.
6  พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักด์ิ, ค�ำบรรยำยเร่ืองพระรำชพิธีในรัชกำลปัจจุบัน. (พิมพ์เป็นบรรณำกำรเนื่องในกำรท�ำบุญบ้ำนซอยสุทธิสำร พระนคร                        

วนัที ่26 พฤศจิกำยน 2510)

ธูปเทียนไปถวำยบังคมพระเชษฐบิดร เป็นเทวรูปฉลอง

พระองค์ของพระเจ้ำอู่ทอง หรือสมเด็จพระรำมำธิบดีที่ 1               

แล้วจึงเข้ำไปถวำยบังคมพระเจ้ำแผ่นดินพร้อมกัน  

ในสมัยรัตนโกสินทร์ สถำนที่ใช้ประกอบพระรำชพิธี คือ       

วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม หลังจำกนั้นจึงน�ำดอกไม้ธูปเทียน   

มำถวำยบังคมพระบรมอัฐิของรัชกำลที่ 1 และถวำยบังคม

พระอฐิัสมเด็จพระปฐมบรมมหำปัยกำธบิดีแทนพระเชษฐบิดร 

ในรัชกำลต่อๆ มำ ยังมีกำรถวำยบังคมพระบรมอัฐิพระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวองค์ก่อนๆ ซ่ึงเสด็จสวรรคตล่วงไปแล้ว

โดยล�ำดับ  

ก�ำหนดเวลำของกำรถือน�้ำพระพิพัฒน์สัตยำ ก�ำหนด

ตำมปกติมีปีละสองครั้ง คือ ในเดือน 5 ขึ้น 3 ค�่ำ ครั้งหนึ่ง 

และเดือน 10 แรม 3 ค�่ำ อีกครั้งหนึ่ง โดยถือเอำวันตรุษ

สงกรำนต์ และวันสำรทในรอบปีหนึ่งส�ำหรับข้ำรำชกำร                                                   

ที่ถือศำสตรำวุธ ก�ำหนดให้มีกำรถือน�้ำเป็นประจ�ำทุกเดือน 

ครั้นถึงสมัยพระบำทสมเด็จมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 

ทรงโปรดเกล้ำฯ ให้เปลี่ยนแปลงกำรถือน�้ำเป็นวันให้แน่นอน

ในช่วงขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 3 เมษำยนเหมือนกันทุกปี ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2454 เป็นต้นมำ เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงกำรปกครอง  

ในปี พ.ศ. 2475 พระรำชพิธีถือน�้ำพิพัฒน์สัตยำก็ถูกระงับ                        

มำจนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2512 ตรงกับรัชสมัย

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 ทรงฟื้นฟูกำรถือน�้ำ

ในวันพระรำชทำนตรำรำมำธิบดีแก่ทหำร ขึ้นมำอีกครั้งหนึ่ง 

แม้ว่ำจะไม่ใช่เป็นกำรแช่งน�้ำตำมแบบโบรำณ แต่มีกำร                 

กระท�ำสัตย์ปฏิญำณสำบำนต่อธงชัยเฉลิมพลบ้ำง ปฏิญำณ

ตนในวันที่ระลึกกำรสถำปนำกระทรวงบ้ำง ก็เป็นเรื่องของ                   

กำรเปลี่ยนแปลงที่อนุวัตไปตำมกำลสมัย
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เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ

วิชาการของสภานิติบัญญัติแห ่งชาติ  และสถาบัน                                     

พระปกเกล้า จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ร่างพระราช-
บัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....”  โดย                 

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานติบิญัญัตแิห่งชาต ิเป็นประธานเปิดการสมัมนา

กำรสัมมนำดังกล่ำวจัดขึ้น เพื่อให้สมำชิกสภำนิติบัญญัติ

แห่งชำติ คณะกรรมำธิกำร นักวิชำกำรและผู ้ที่เกี่ยวข้อง                       

ได้รับทรำบข้อมูล สำระส�ำคัญของกรอบยุทธศำสตร์ชำติ                  

ระยะ 20 ปี รวมถึงสำระส�ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติ

ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. .... และเพื่อให้สมำชิกสภำนิติบัญญัติ

แห่งชำติ คณะกรรมำธิกำร นักวิชำกำรและผู ้ ท่ีเกี่ยวข้อง                                                                                                         

ได้ระดมสมองแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ เนือ่งจำกร่ำงรฐัธรรมนญู

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช .... มำตรำ 65 ประกอบกับ

มำตรำ 275 ได้บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็น             

เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล

เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนต่ำงๆ ให้สอดคล้องและ

บูรณำกำร เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำย                                   

ดังกล่ำว กำรจัดท�ำ กำรก�ำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำที่จะ

บรรลุเป้ำหมำย และสำระที่พึงมีในยุทธศำสตร์ชำติ ให้เป็นไป                

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติและต ้องมี

บทบัญญัติ เกี่ยวกับกำรมีส ่วนร ่วมและกำรรับฟ ังควำม

คิดเห็นของประชำชนทุกภำคส่วนอย่ำงท่ัวถึงด ้วย โดย                                           

คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีกฎหมำยก�ำหนดหลักเกณฑ์

และวิธีกำรดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 120 วัน                                 

นับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ และด�ำเนินกำร                

จัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติให ้แล ้วเสร็จภำยใน 1 ปี                                 

นับแต่วันที่กฎหมำยดังกล่ำวใช้บังคับ

กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติดังกล่ำว ในกำร

ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนำยน 2558                                              

ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ                       

มีอ�ำนำจหน้ำท่ีในกำรจัดท�ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี                                             

โดยน�ำนโยบำยรัฐบำล 11 ข้อ ประเด็นปฏิรูปของคณะ

รักษำควำมสงบแห่งชำติ 11 ด้ำน และประเด็นปฏิรูปของ                                                                 

สภำปฏิรูปแห่งชำติ 36 กิจกรรม ประกอบกำรพิจำรณำจัดท�ำ

ร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี และเสนอให้คณะรัฐมนตรี

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรด�ำเนินงำน           

ในระยะที่ 2 ของรัฐบำล (ปี 2558-2559) และกรอบกำร

ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) เพื่อให้ประเทศไทย                                      

มคีวำมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันำแล้ว ด้วยกำรพฒันำ

ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมกำรวิชำกำรของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ                   

ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำยและพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร 

ตลอดจนส่งเสริมและจัดให้มีกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงวิชำกำร

ในอันท่ีจะสนับสนุนกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนนิติบัญญัติ

บนพื้นฐำนทำงวิชำกำรให้แก่สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

ร ่วมกับสถำบันพระปกเกล้ำซึ่งได้ท�ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ 

กฎหมำยยุทธศำสตร์ชำติที่จะต้องตรำขึ้นตำมบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ จึงได้ก�ำหนดจัดกำรสัมมนำ เรื่อง “ร่ำงพระรำช

บัญญัติยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ....” เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจ และสนับสนุนข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์

ชำติระยะ 20  ปี ให้แก่สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติอันจะ

ท�ำให้กระบวนกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติยุทธศำสตร์ชำติ 

พ.ศ. .... ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติมีประสิทธิภำพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชนต่อไป
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ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งหมด 12 ฉบับ ซึ่งฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกาศใช้

เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564 แล้วมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) อย่างไร? ไปดูกันเลย

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  จั ดท� ำบนพื้ น ฐำน

ของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเป็นแผน

แม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) รวมท้ัง

กำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 
กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12                     

จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญในกำรเชื่อมต่อกับยุทธศำสตร์ชำติ 

20 ปี ในลักษณะกำรแปลงยุทธศำสตร์ระยะยำวสู่กำรปฏิบัติ

โดยในแต่ละยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้ก�ำหนด

ประเด็นกำรพัฒนำ พร้อมทั้งแผนงำนหรือโครงกำรส�ำคัญ                      

ที่ต ้องด�ำเนินกำรให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก                                                                      

(พ.ศ. 2560-2564) ของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ                                                                                             

เ พ่ือเตรียมควำมพร ้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศให ้สำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบจำก                                             

กำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก�ำหนด

แนวคดิและกลไกกำรขบัเคลือ่นและตดิตำมประเมนิผลทีช่ดัเจน

เพื่อก�ำกับให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงมีทิศทำงและ                     

เกิดประสิทธิภำพ น�ำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน

ของสังคมไทย และน�ำประเทศไทยไปสู่ “ความมัน่คง มัง่คัง่ 

และยั่งยืน”
หำกเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงมำเลเซีย 

แผนปฏิรูปภำครัฐของมำเลเซียมีกำรก�ำหนดที่ชัด เจน                                

ทั้งเป้ำหมำยและผลลัพธ์ กรอบเวลำ มีกำรระบุหน่วยงำน                   

รับผิดชอบ และมีกลไกติดตำมจำกภำยนอก

ดังนั้น แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จะต้องแก้ปัญหำ

ของ 11 แผนพัฒนำฯ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งท�ำไม่ส�ำเร็จเนื่องจำก                                    

ท่ีผ่ำนมำท�ำงำนไม่เป็นเชิงรุกและกำรท�ำงำนไม่ต่อเนื่อง รัฐบำล

จะขับเคลื่อนสิ่งเหล่ำนี้ให้เป็นรูปธรรมอย่ำงแท้จริง โดยเป็น

กำรก�ำหนดว่ำประเทศไทยจะเดินหน้ำอย่ำงไร ในช่วง 5 ปี

ต้องใช้โอกำสส�ำคญันีเ้ปล่ียนแปลงประเทศไปในทำงท่ีดกีว่ำเดมิ 

อย่ำท�ำโอกำสให้เป็นวิกฤติ เพรำะหำกไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง                   

ให้มีกำรเดินหน้ำ ก็จะเป็นขบวนรถแบบเดิมๆ

การเพิ่มประสิทธิภาพ            

และธรรมาภิบาล                   

ในภาครัฐ

การต่างประเทศ

ประเทศเพื่อนบ้าน                

และภูมิภาค

การพัฒนาภูมิภาค 

เมือง และพื้นที่พิเศษ

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม

การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานและระบบ              

โลจิสติกส์

ความมั่นคง การเติบโตที่เป็นมิตร               

กับส่ิงแวดล้อมเพื่อ               

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน

การสร้างความเป็นธรรม

ลดความเหลื่อมล�้า               

ในสังคม

การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์
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ศำลพิเศษได้พิจำรณำพิพำกษำคดีกบฏครั้งนี้ เมื่อวันที่

10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2481 โดยตัดสินลงโทษผู้ถูกฟ้อง

มีโทษประหำรชีวิตหลำยคนโดยเฉพำะพระเจ้ำพระบรม-

วงศ์เธอ กรมขนุชยันำทนเรนทร นำยพลโทพระยำเทพหสัดนิ

นำยพันเอกหลวง ช�ำนำญยุทธศิลป์ ซึ่งต้องค�ำพิพำกษำ

คดีให้ประหำรชีวิตนั้น ศำลพิจำรณำเห็นว่ำ เป็นผู ้ที่ได้                                                                                     

ท�ำคุณควำมดีให้แก่ประเทศชำติมำก่อน จึงลดโทษลงเป็น

จ�ำคุกตลอดชีวิต

. . .บ ้ำนเมืองเรำไม ่มีสภำผู ้แทนรำษฎรมำช ้ำนำน                              

ท�ำให้อยำกระลึกถึงด้วยกำรพูดถึงค�ำศัพท์ว่ำ “Filibuster”
ซึง่หมำยถงึเทคนคิกำรอภปิรำยเรือ่ยเป่ือยในรฐัสภำอย่ำงยดืเยือ้

ยำวนำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำให้กระบวนกำรพิจำรณำ

กฎหมำยยดืเยือ้ออกไปเรือ่ยๆ จนอำจจะถงึวำระกำรปิดประชมุ 

ท�ำให้เป็นกำรล้มกฎหมำยที่ก�ำลังพิจำรณำอยู่นั้นโดยปริยำย... 

ที่มำของค�ำนี้ น้ันมำจำกค�ำศัพท ์ภำษำสเปน คือ                                     

Filibustero ซึ่งมีที่มำจำกภำษำดัช แปลว่ำ โจรสลัด และ

ถูกน�ำไปเรียกเหล่ำทหำรรับจ้ำงชำวอเมริกันที่ไปปฏิบัติงำน                       

ในละตินอเมริกำ  

ผู้ที่นิยมใช้วิธีกำรนี้อธิบำยว่ำ เป็นทำงเลือกของเสียง

กลุ ่มน้อยที่ปรำศจำกอ�ำนำจ และต้องกำรต่อกรกับเสียง                           

ส่วนใหญ่ เพรำะกำรอภิปรำยยืดเยื้อยำวนำนไปเรื่อยๆ นั้น                       

อำจท�ำให้กฎหมำยท่ีตนเองเห็นว่ำไม่เป็นธรรมต้องตกไป                     

จำกสมัยประชุมไปโดยปริยำย โดยไม่ต้องใช้วิธีกำรลงคะแนน

เสียง เรียกได้ว่ำแพ้โดยเทคนิค

ดังนั้นมีคนพูดแบบฟิลิบัสเตอร์อยู่คนเดียว อำจท�ำให้

กฎหมำยที่ได้รับกำรสนับสนุนโดยเสียงส่วนใหญ่ในสภำตกไป

เลยก็ได้ 

แต่ในอีกทำงหน่ึงอำจมีคนใช้วิธีกำรน้ีในกำรตีรวน

กฎหมำยไปเรื่อยๆ ท�ำให้กฎหมำยที่มีประโยชน์บำงฉบับ                     

อำจไม ่ออกมำทันสมัยในประชุมก็ได ้ ซ่ึงถ ้ำกฎหมำยใด                               

ที่ เป ็นกฎหมำยที่ ดีแล ้วถูกตีตกโดยเทคนิคฟ ิลิบัสเตอร ์                                                                      

แบบนี้ก็ได้

คอลัมน์ : วันการเมือง / ศัพท์การเมือง

1

วันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2481 เป็นวันที่มีกำรจับกุม                    

ผู้ท่ีถกูกล่ำวหำทีค่ดิกำรจะล้มรฐับำล คอื เป็นกบฏ บำงคนเรยีกว่ำ 

“กบฏพระยาทรงฯ” ขณะน้ันหลวงพิบูลสงครำมเป็นนำยก

รฐัมนตร ีท่ำนเป็นหวัหน้ำรฐับำลต่อจำกพระยำพหลพลพยหุเสนำ 

ผู ้ที่ถูกจับกุมมีอยู ่กว่ำห้ำสิบคน มีทั้งขุนนำงเก่ำและ                

เชื้อพระวงศ์ อีกทั้งข้ำรำชกำร และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร               

ทัง้ประเภททีม่ำจำกกำรเลอืกตัง้และจำกกำรแต่งตัง้ ในจ�ำนวนนี้

มีผู ้ ก ่อกำรเปลี่ ยนแปลงกำรปกครองฯ ชั้นส�ำคัญ คือ

พ.อ. พระยำทรงสุรเดช คงจะเป็นด้วยเหตุนี้ จึงเรียกกันว่ำ 

“กบฏพระยำทรงฯ” และในบรรดำผู้ที่ถูกจับกุมก็มีลูกน้อง

และลูกศิษย์ที่สนิทกับพระยำทรงฯ อยู ่หลำยคน หลังจำก

พระยำทรงฯ ถกูจบั ท่ำนถกูบีบบังคบัให้เดนิทำงออกนอกประเทศ

คือ ไปยังเขมร และต่อมำก็ไปท่ีเวียดนำม ท้ังๆ ที่ขณะนั้น

ท่ำนเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรอยู่ 

และท่ำนก็ต ้องลำออกจำกต�ำแหน่ง                   

ผู้แทนรำษฎร

หลังจำกจับกุมผู ้ต ้องหำแล ้ว

สภำผู ้ แทนรำษฎรก็ ได ้ ผ ่ ำนกฎหมำยพระรำชบัญญัติิ                                                          

จัดตั้งศำลพิเศษ เพื่อพิจำรณำคดีกบฏออกมำเป็นเฉพำะ

ตอนปลำยปีนั้น จึงได้ตัดสินคดีออกมำ ดังท่ีนำยประเสริฐ                              

ปัทมะสุคนธ์ บันทึกเล่ำเอำไว้

ภำพจำก : http://www.brownpoliticalreview.org
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สำมำรถใช้บริกำรได้ที่ : ห้องสมุดสถำบันพระปกเกล้ำ 0-2141-9672-74
และมีจ�ำหน่ำยที่ : ศูนย์หนังสือสถำบันพระปกเกล้ำ 0-2143-9231
Facebook : ห้องสมุดสถำบันพระปกเกล้ำ  Instagram : KPI_bookstore

ปัทมำ สูบก�ำปัง, 2559. กรุงเทพฯ : สถำบันพระปกเกล้ำ. 338 หน้ำ (220 บำท)

ดร. สติธร ธนำนิธิโชติ, บรรณำธิกำร., 2559. กรุงเทพฯ : สถำบันพระปกเกล้ำ. 168 หน้ำ. 145 บำท.

สิทธิชุมชนมีและด�ำรงอยู่ในระดับชุมชนท้องถิ่นมำเป็นเวลำยำวนำน ซึ่งเริ่มกำรรับรอง             

สิทธิชุมชนอย่ำงชัดเจนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชำติอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 มำจนถึง

รัฐธรรมนูญ พุทธศักรำช 2550 อำจกล่ำวได้ว่ำสิทธิชุมชนได้รับกำรรับรู้และรับรองในกรอบ

กฎหมำยสูงสุดนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ 

รำยงำนกำรศึกษำและสรุปบทเรียนที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติกำรด้ำนสิทธิชุมชน น�ำเสนอ                 

บทเรียน ควำมพยำยำม ในกำรเข้ำให้ถึงสิทธิชุมชน ซึ่งมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม โดยมีประชำชนและชุมชนที่ได ้รับกำรรับรองสถำนะโดยกฎหมำยสูงสุด                                     

ให้เป็นผู้ทรงสิทธิในด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำสิทธิชุมชนไทยให้ประชำชน                   

และชุมชนได้มีสิทธิ มีเสียง และมีส่วนในทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นทรัพยำกร           

ส่วนรวมของชุมชนและของชำติให้ด�ำรงอยู่อย่ำงยั่งยืน ผู ้ศึกษำใช้แนวทำงกำรศึกษำเชิงปฏิบัติกำรในพื้นที่ชุมชน 4 แห่ง 

ประกอบกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเข้ำถึงสิทธิชุมชนผ่ำนกลไก ช่องทำง หรือมำตรกำรต่ำงๆ 

ตำมที่กฎหมำยรัฐธรรมนูญก�ำหนด และมีกำรสรุปบทเรียนร่วมกับแกนน�ำในพื้นที่ ท�ำให้ภำพสะท้อนสิทธิชุมชนในสังคมไทย                                                                                                             

มีควำมชัดเจนย่ิงขึ้น ในขณะท่ีประชำชนและชุมชนตระหนักรู้ในสิทธิชุมชนมำกยิ่งขึ้น

มุ่งอธิบำยโดยสังเขปเกี่ยวกับควำมหมำยและคุณลักษณ์ทั่วไปของแนวคิดประชำธิปไตย

แบบปรึกษำหำรือ หรือ Deliberative Democracy  ผ่ำนกำรศึกษำรูปแบบและวิธีกำรของ

ประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือที่ถูกพัฒนำขึ้นจนเป็นที่ยอมรับและมีกำรน�ำไปประยุกต์ใช้อย่ำง

กว้ำงขวำง ประกอบด้วยกำรสำนเสวนำพิจำรณำทำงเลือก สภำพลเมือง กระบวนกำรลูกขุน

พลเมือง กำรเสวนำหำฉันทำมติ กำรส�ำรวจควำมคิดเป็นแบบปรึกษำหำรือ เวทีอภิปรำยประเด็น

ปัญหำ  วงเสวนำแก้ปัญหำชุมชน กำรจัดท�ำงบประมำณแบบมีส่วนร่วม กำรประชุมเมือง 

กระบวนกำรประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือออนไลน์ และได้มีกำรท�ำกำรเปรียบเทียบกรณีศึกษำ 

เพื่อวิเครำะห์ถอดบทเรียนประสบกำรณ์กำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรที่อำศัยแนวคิดประชำธิปไตย

แบบปรึกษำหำรือเพื่อพัฒนำนโยบำยสำธำรณะในประเทศไทย 2 กรณีศึกษำ 

กระบวนกำรส�ำรวจประมวลองค์ควำมรู ้และถอดประสบกำรณ์กำรน�ำกระบวนกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะมำใช้                           

ในประเทศไทยในสองกรณี แสดงให้เห็นถึงควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงในกำรน�ำกระบวนกำรและวิธีกำรต่ำงๆ ตลอดจน                  

ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกระบวนกำรท้ังเป็นผลลัพธ์และผลกระทบ 
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โดยทั่วไปในกำรจัดท�ำหรือยกร ่ำงรัฐธรรมนูญนั้น

จะบัญญัติถึงหลักกำรปกครองที่ส�ำคัญ หรือ องค์ประกอบ 

โครงสร้ำงและหลักกำรท่ีส�ำคัญต่ำงๆ ไว้อย่ำงกว้ำง เพื่อให้

รัฐธรรมนูญมีลักษณะที่กะทัดรัด ไม่ยำวมำกเกินไป ประชำชน

สำมำรถอ่ำนเข้ำใจได้โดยง่ำย มีควำมยืดหยุ ่นและสะดวก                    

ในกรณีที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงเห็นว่ำ ในรัฐธรรมนูญ

เป็นเพียงกำรก�ำหนดว่ำให้มีกำรจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติ                                                  

ใดบ้ำง และด�ำเนินกำรยกร ่ำงหรือจัดท�ำโดยหน่วยงำน

หรือองค ์กรใด ไม ่มีกำรก�ำหนดสำระ รำยละเอียดหรือ                                   

ขั้นตอนกำรปฏิบัติไว ้ในรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน จึงเรียกได้ว ่ำ                                                                                                                   

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมำยที่มีลักษณะ    

เป็น “ส่วนขยาย” ของรัฐธรรมนูญ เพรำะท�ำหน้ำที่ก�ำหนด

หรืออธิบำยรำยละเอียด รวมทั้งขยำยควำมเกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ 

เป็นกำรเฉพำะตำมที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้ ดังนั้นจึงถือ

เป็นกฎหมำยที่มีสถำนะสูงรองจำกรัฐธรรมนูญ และมีสถำนะ                     

สูงกว่ำพระรำชบัญญัติ ทั่วๆ ไป

ในร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับผ่ำนกำรลงประชำมติ เมื่อวันที่

7 สิงหำคม 2559 มำตรำ 267 ก�ำหนดให้คณะกรรมกำร                      

ร ่ำงรัฐธรรมนูญมีหน้ำที่ในกำรจัดท�ำร ่ำงพระรำชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน 10 ฉบับ ได้แก่

ทั้งหมดนี้สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ล�ำดับที่

1-4 เป็นกฎหมำยท่ีเกี่ยวกับกำรเลือกต้ัง ส่วนในล�ำดับที่ 

5-10 เป็นกฎหมำยท่ีจะก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำท่ีขององค์กร                                      

อิสระที่ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบอ�ำนำจรัฐ ซ่ึงคณะกรรมกำรร่ำง

รัฐธรรมนูญ จะต้องจัดท�ำให้แล้วเสร็จภำยใน 240 วัน หรือ                      

8 เดือนนับต้ังแต่วันที่มีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอ

ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติให้พิจำรณำต่อไป

ขณะนี้คณะกรรมกำรร ่ำงรัฐธรรมนูญอยู ่ระหว ่ำง

กำรรับฟังควำมคิดเห็นต ่อร ่ำงพระรำชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ ดังนั้น ท ่ำนผู ้สนใจสำมำรถติดตำม ศึกษำ                                                                          

รำยละเอียดของร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบฯ ฉบับต่ำงๆ                               

ได้ทำง http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/

main.php?filename=draftlawrelate หรือ เพียงสแกน QR 

Code ด้ำนล่ำงนี้

1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง        

     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา

     ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  

3) พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ

    การเลือกตั้ง  

4) พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง

5) รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  

6) รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารง

    ตําแหน่งทางการเมือง   

7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจ

     การแผ่นดิน  

8) รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

9) รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

10) รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ส�ำนักสันติวิธีและธรรมำภิบำล สถำบันพระปกเกล้ำ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ำรับกำรศึกษำอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตร

ช้ันสูงกำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8

นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรเสริมสร้ำง

สังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 7 ส�ำนักสันติวิธีและธรรมำภิบำล

สถำบันพระปกเกล้ำ จัดงำนเสวนำ “กา้วผ่านวันวาน สมานรัก

วาเลนไทน์” เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 

บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) โดยถกประเด็นข้อคิดเห็น                     

ของหลำยฝ่ำยสู่กำรปรองดอง แบบเสริมสร้ำง สังคม สันติสุข 

ซ่ึงได้รับเกียรติจำก พล.อ. เอกชัย ศรีวิลำศ ผู ้อ�ำนวยกำร                   

ส� ำนัก สันติ วิธี และธรรมำภิบำล สถำบันพระปกเกล ้ ำ                         

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม : 0-2141-9544, 0-2141-9538

กิจกรรม กําหนดการ

ประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันพระปกเกล้า หรือดาวน์โหลด จาก www.kpi.ac.th 20 กุมภาพันธ์–24 มีนาคม 2560
(ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศและแจ้งผลการคัดเลือก (สามารถตรวจสอบได้จาก www.kpi.ac.th) 4 เมษายน 2560

ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัว 24 - 25 เมษายน 2560

พิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตร (ต่างจังหวัด) 18 - 21 พฤษภาคม 2560

เริ่มการศึกษาอบรมตามตารางการบรรยาย (เรียนทุกวันศุกร์เรียนเวลา 09.00-16.00 น. ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561)

26 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตร  กุมภาพันธ์ 2561

เป็นประธำน ในกำรเปิดงำนสัมมนำดังกล่ำว โดยผู้ร่วมเสวนำ 

อำทิ พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิว� โส ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักสื่อสำรองค์กร 

วัดพระธรรมกำย นำงเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติ นำยชินวัฒน์ หำบุญพำด อดีต ส.ส. พรรคเพื่อไทย

นำยนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส. พรรคประชำธิปัตย์                                                          

นำยสมบั ติ  บุญงำมอนงค ์  แกนนอนวันอำทิตย ์สีแดง                                                               

นำยสำวิทย์ แก้วหวำน ผู้น�ำแรงงำน อดีตแกนน�ำพันธมิตร 

และด�ำเนินรำยกำรโดย นำยเสถียร พิริยพรรณพงศำ                                                           

รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยข่ำว พีพีทีวี ซึ่งบรรยำกำศภำยในงำน                      

ผูร่้วมเวทเีสวนำแสดงควำมคดิเหน็ไปในทำงเดียวกนัทีอ่ยำกเหน็

ควำมปรองดอง และควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย รวมทั้งต้องรับ

ฟังควำมเห็นที่แตกต่ำงกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ต้องยึดหลักกำร                                                                                                                                

ให้อภัย และควำมสำมัคคีปรองดอง ซึ่งควำมคิดเห็นจำก

เวทีเสวนำนี้จะรวบรวม และน�ำเสนอต่ออนุ กมธ.ปรองดอง                             

(สปท.) ด้วย
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วนัที ่10 มกรำคม 2560 สถำบันพระปกเกล้ำ และมหำวทิยำลยั

นเรศวร ร่วมประชุมเพื่อหำรือแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเครือข่ำย

เสริมสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ ภำคเหนือตอนล่ำง

โดยม ีดร. ถวลิวดี บรีุกลุ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกัวจัิยและพฒันำ                           

ดร. สติธร ธนำนธิโิชติ นกัวชิำกำรผู้ช�ำนำญกำร ให้กำรต้อนรบั

และประชุมหำรือแนวทำงกำรด�ำเนินงำนร่วมกับ ผศ.ดร.                 

พีรธร บุณยรัตพันธุ์  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยจัดกำรทรัพย์สิน 

ผศ.  ชำญณวุฒ ไชยรักษำ อำจำรย์คณะสังคมศำสตร์                     

และ นำงภสัทร ีคุม้ฉำย ผูอ้�ำนวยกำรสถำนกำรศกึษำต่อเนือ่ง

มหำวทิยำลัยนเรศวร โดยท้ังสองหน่วยงำนมแีนวทำงร่วมกนั

อำท ิกำรจดัท�ำโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉนัท์

โดยกำรสนับสนุนทำงวิชำกำร และวิทยำกรบรรยำย                      

ในหลักสูตร “สันติศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถ่ิน” รวมทั้ง

กำรลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) เครือข่ำยเสริมสร้ำง                  

ควำมปรองดองและสมำนฉันท์ภำคเหนือตอนล่ำงกับ                

หน่วยงำนในพื้นที่ต่อไป

เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2560 สถำบันพระปกเกล้ำและ

สถำนเอกอคัรรำชทตูญีปุ่น่ ประจ�ำประเทศไทย จดับรรยำยพเิศษ 

หัวข้อ “ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย” โดย Prof. Akihiko                                   

Tanaka ,  Ph .D .  ซึ่ ง เป ็นอำจำรย ์ด ้ ำนควำมสัมพันธ ์                              

ระหว่ำงประเทศ จำกมหำวิทยำลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ ่น                                       

และได้รับเกียรติจำก ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์ ค�้ำชู 

ศำสตรำจำรย์ประจ�ำภำควิชำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นผู้ด�ำเนินรำยกำร 

กำรบรรยำยคร้ังน้ีจัดข้ึนในโอกำสฉลองครบรอบ 130 ปี                        

แห่งกำรสถำปนำควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตระหว่ำงประเทศญีปุ่น่

และประเทศไทย ซ่ึงถือว่ำมคีวำมสัมพันธ์ยำวนำนมำ กว่ำ 600 ปี

นบัตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยำเป็นรำชธำน ีซึง่ปัจจบุนัประเทศไทย

และญี่ปุ ่น มีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิด                           

และต่อเนื่อง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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กรุณาส่ง

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอ่านจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า

กรุ
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สถาบันพระปกเกล้า
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181 

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 23/2553

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

แบบส�ารวจนี้เพื่อท�าการประเมินความพึงพอใจต่อจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า ซ่ึงสถาบันจะน�าไปปรับปรุง

และพัฒนาการจัดท�าจดหมายข่าวให้สอดรับกับความต้องการของผู้อ่านให้มากที่สุด ค�าตอบของท่านมีความส�าคัญยิ่งต่อ

การปรับปรุง และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

ท่านได้รับจดหมายข่าวจากช่องทางใด

วัตถุประสงค์ของการอ่านจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า

ท่านติดตามคอลัมน์ใด (ตอบได้มากกว่า 1)

โดยภาพรวมท่านคิดว่า (กรุณาประเมินจากคะแนนมากสุดไปน้อยสุด ตั้งแต่ 5-1 โดยใส่เครื่องหมาย √ ในช่องคะแนนที่ต้องการ)

อยากให้มีการเพิ่มเนื้อหา เรื่อง (ระบุ) ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

หากท่านต้องการรับจดหมายข่าวต่อไป ขอความกรุณาส่งชื่อและที่อยู่ส�าหรับการจัดส่ง ..................................................................................................................

.......................................................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................... 

จัดส่งโดยตรง

สารจากเลขาธิการฯ 

รายละเอียด

1. เนื้อหาของจดหมายข่าวมีความน่าสนใจ/มีประโยชน์ส�าหรับผู้อ่าน

2. รูปแบบการจัดว่างรูปเล่มน่าสนใจ ทันสมัย

ระดับคะแนน
345 2 1

วันการเมือง

ชั้นหนังสือ

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมของสถาบัน

หาความรู้ทั่วไป

อื่นๆ (ระบุ .....................................................................................................................................................................................................................................)

งานอบรม-สัมมนาฯ

E-mail

ใต้ฟ้าประชาธิปกฯ

ศัพท์การเมือง

เกม

อื่นฯ (ระบุ .................................................................................................................................................)

ผ่านห้องสมุด-ศูนย์ข้อมูลฯ

เรื่องเล่า KPI

งานวิจัยสถาบัน

อื่นๆ (ระบุ ...................................................)



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 12

Democratization from Above มุ ่งอธิบำยและตอบค�ำถำมของกำรกระจำยอ�ำนำจ 

ในประเทศก�ำลังพัฒนำว่ำ “ท�ำไมรัฐบำลกลำงและรัฐบำลท้องถ่ินในประเทศก�ำลังกำรพัฒนำ                            

มักมุ ่งพัฒนำกำรบริหำรปกครองท้องถ่ิน (Local Governance) มำกกว่ำกำรมุ ่งสร ้ำง

ประชำธิปไตยท้องถิ่น (Local Democracy)?” Anjali Thomas Bohlken ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ด้ำนรัฐศำสตร์แห่งมหำวิทยำลัย

บริติชโคลัมเบีย ผู ้แต่งหนังสือได้ศึกษำกำรพัฒนำประชำธิปไตยท้องถิ่นในประเทศอินเดียและเธอได้ท้ำทำยองค์ควำมรู ้                                                                        

กำรกระจำยอ�ำนำจและกำรท�ำให้ท้องถิ่นเป็นประชำธิปไตย (Local Democratization) ที่มักเสนอว่ำกำรมอบหมำยอ�ำนำจ

และเพิ่มควำมมีอิสระให้กับตัวแสดงในท้องถิ่นจะช่วยให้พวกเขำสำมำรถปกครองตนเองได้อำจไม่เป็นจริงเสมอไป 

หนังสือเล่มนี้ เสนอว่ำชนชั้นน�ำของส่วนกลำงมักใช้กำรกระจำยอ�ำนำจและกำรท�ำให้ท ้องถิ่นเป็นประชำธิปไตย

เป ็นกลยุทธ ์เพื่อรักษำอ�ำนำจควบคุมเหนือตัวแสดงในท้องถิ่น แม ้กำรกระจำยอ�ำนำจโดยถ่ำยโอนอ�ำนำจกำรใช ้

ดุลพินิจแก่รัฐบำลท้องถ่ินควบคู ่ไปกับกำรพัฒนำประชำธิปไตยท้องถิ่นจะมีมำกขึ้น แต่กลับยังไม่เกิดกำรกระจำย                                                                                                    

อ�ำนำจด้ำนทรพัยำกรและงบประมำณ เนือ่งจำกรฐับำลกลำงอำศยัเง่ือนไขของกำรถ่ำยโอนทรัพยำกรกบังบประมำณเป็นข้อต่อรอง

เพื่อสร้ำงพันธมิตรกับนักกำรเมืองท้องถ่ิน ท�ำให้ท้องถิ่นยังอยู่ภำยใต้กำรพึ่งพำอุปถัมภ์ของรัฐบำลกลำงและนักกำรเมืองท้องถิ่น

ต้องพึ่งพำทรัพยำกรและอ�ำนำจของรัฐบำลกลำงเพื่อช่วยให้พวกตนได้รับกำรเลือกตั้ง ท�ำให้นักกำรเมืองท้องถิ่นท�ำตนเสมือน

เป็นตัวแทนให้กับรัฐบำลกลำงมำกกว่ำเป็นตัวแทนของประชำชน

สถาบันพระปกเกล้า
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181 

หากท่านใดสนใจรับจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า กรุณาส่งจดหมายระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

มาตามที่อยู่ด้านบนนี้หรือ E-mail : kpi_newsletter@kpi.ac.th และ Facebook : สถาบันพระปกเกล้า

คอลัมน์ : ช้ันหนังสือ

แนะน�าหนังสือโดย เอกวีร์  มีสุข
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เหตุที่ขัดข้องน�าจ่ายผู้รับไม่ได้
     

        1. จำ่หน้ำไม่ชัดเจน

        2. ไม่มีเลขที่บำ้นตำมจ่ำหน้ำ

        3. ไม่ยอมรับ

        4. ไม่มีผู้รับตำมจ่ำหน้ำ

        5. ไม่มำรับภำยในก�ำหนด

        6. เลิกกิจกำร

        7. ยำ้ย ไม่ทรำบที่อยู่ใหม่

        8. อื่นๆ
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