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วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล (Interna-

tional Women’s Day) ท�าให้ผมนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงวางรากฐาน

เกี่ยวกับมุมมองสิทธิสตรีไทย โดยทรงเชื่อมโยงให้เห็นถึง

บทบาทของสตรีต่อสถาบันครอบครัวซ่ึงเป็นสถาบันหลัก                 

ของสังคม ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วย

การค้าหญิงและเด็กหญิง พ.ศ. 2471 ซึ่งข้อความในพระราช-

บัญญัติสะท้อนให้เห็นถึงแนวพระราชด�าริในการคุ ้มครอง

สวัสดิภาพของสตรีและเด็กหญิง และนับเป ็นก ้าวแรก                      

ของไทยในการปราบปรามการค้ามนุษย์ท่ีเกี่ยวกับการบังคับ

หรือล่อลวงหญิงมาค้าประเวณี พระราชบัญญัตินี้แสดง                       

ให ้เห็นถึงสายพระเนตรที่มีวิสัยทัศน ์ของพระองค์ท ่าน                                                                                

เพราะประเด็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ                   

เด็กและสตรีเป็นเรื่องที่ก้าวหน้ามากส�าหรับสมัยนั้น  

การอภเิษกสมรสของพระองค์ท่านและสมเดจ็พระนางเจ้า

ร�าไพพรรณี พระบรมราชินี นอกจากจะเป็นการอภิเษก

สมรสตามกฎมณเทียรบาลคู่แรกแล้ว ทั้งสองพระองค์ยังทรง                      

จดทะเบียนแต่งงานด้วยกัน ถือเป็นการเริ่มธรรมเนียมปฏิบัติ

ของการครองชีวิตคู่แบบท่ีไม่เคยปรากฏในสังคมไทยมาก่อน 

และในสมัยพระองค์ก็มีการตรากฎหมายส�าคัญอีกฉบับหนึ่ง

เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะ                   

ผวัเมยี พทุธศกัราช 2473” ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบบัแรกทีร่บัรอง

สถานะหญงิทีเ่ป็นภรรยาด้วยทะเบยีนสมรสและการหย่า และ

เป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงค่านิยมดั้งเดิมที่ยอมรับ   

ให้ชายมีภรรยาได้หลายคนมาเป็นสังคมผัวเดียวเมียเดียว

และทรงปฏิบั ติพระองค ์ เป ็นแบบอย ่าง โดยทรงมีแต ่                   

พระบรมราชินีเพียงพระองค์เดียว 

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรงวางรากฐาน

การพัฒนาที่ค�านึงถึงความสมดุลระหว่างบทบาทหญิงชายไว้

และถือเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต ้องสานต่อและน้อมน�า                  

แนวพระราชด�าริของพระองค์ท่านมาสู่การปฏิบัติจริงต่อไป 

เพราะการพัฒนาที่สมดุลก่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Newsletter

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง              

ในระบอบประชาธิปไตย

ทางคณะผู้จัดท�ายินดีท่ีจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร                

ที่มีประโยชน์หรือน่าสนใจต่อสาธารณชนและขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปย่อ         

ตัดทอน หรือเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม 

ความเห็นและทัศนะในแต่ละเร่ืองเป็นของผู้เขียน ซึ่งทางคณะผู้จัดท�า  

และสถาบันพระปกเกล้าไม่จ�าเป็นจะต้องเห็นด้วยเสมอไป 

คณะที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย  ก๊กผล

ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล

พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน  วัฒนายากร

นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล

นางกาญจนา  ศรีปัดถา

นายณัฐพงศ์  รอดมี

บรรณาธิิการ
     นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ

กองบรรณาธิการ
นางสาวธีรพรรณ  ใจมั่น

นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ

นางนราวรรณ  อธิวาสนพงศ์

นางสาวชยานิษฐ์  ไกรจิรารุลักษณ์

นางระพีพรรณ  ทิวสระแก้ว

นางสาวเกษณี  ธนการศักดิ์

นายเกรียงเดช  วัฒนะกุมาร

ประสานงานการผลิต
นายฉัตรชัย  วิยานนท์

นางเฌนิศา  เทพบุตร

ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย ์ ราชการ เฉลิมพระ เกี ยรติ 80 พรรษาฯ 120 หมู ่ 3

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ            

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0-2141-9754 โทรสาร 0-2143-8181

เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล  

อยู ่ในก�ากับดูแลของประธานรัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น                          

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจดัระเบยีบปฏบิติัราชการฝ่ายรฐัสภา

และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ        

กฎหมายอื่น

พิมพ์ที่ บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จ�ากัด
1510/10 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรงุเทพฯ 10800 

โทรศัพท์ 0-2913-2080 โทรสาร 0-2913-2081



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 3คอลัมน์ : ใต้ฟ้า...ประชาธิปก

1 นักวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียบเรียงและเก็บความจากรายงานวิจัย ของรองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล                                

เรือ่ง “การสังเคราะห์ประวัตศิาสตร์บอกเล่าในสมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนิใีนรชักาลที ่7” เอกสารอดัส�าเนา กรกฎาคม 2559. หน้า 85-89.

ก ารเสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศของ                    

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวทุกคร้ัง                

จะมีสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี โดยเสด็จ

เคียงพระองค์ด้วยเสมอ ดินแดนประเทศเพื่อนบ้านแห่งแรก                                                                       

คือ สิงคโปร์ ชวา และบาหลี ในปี พ.ศ. 2472 แห่งที่สอง

คือ อินโดจีน เฉพาะเวียดนามและกัมพูชาในปี พ.ศ. 2473

และแห่งที่สาม คือ เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและ

แคนาดา ในปี พ.ศ. 2474 และครั้งที่สี่ คือ การเสด็จประพาส

ยุโรป ใน พ.ศ. 2476-2477

ส�าหรับเกร็ดประวัติศาสตร์ที่ผู ้ เขียนจะเล่าสู ่กันฟัง                     

ส ่วนหนึ่งเป ็นการเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดา                                                                                                                                         

และญ่ีปุ่น ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2473 ถึง 12 ตุลาคม

พ.ศ. 2474 เป็นเวลานานถึง 7 เดือน ในช่วงเวลานั้นสมเด็จ

พระนางเจ ้าร�าไพพรรณีฯ ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง                                                                                        

27 พรรษาเท่านั้น  

นักหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ (New York Times) ชื่อ 

นายแฮโรลด์ เอ็น. เดนนี (Harold N. Dennys ) กล่าวถึง                  

พระอิริยาบถของพระองค์ไว้ว่า

“ทรงมพีระอริยิาบถทีง่ามสง่าแฝงไว้ด้วยความเอยีงอาย

ในทีฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมสีน�้าตาลอ่อน พระภูษายาว

ฉลองพระองค์แจ๊คแกต็สัน้  พระองค์ทรงได้รบัการกล่าวถงึว่า

ทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งพระองค์หนึ่งในบรรดาสตรีในโลก

ตะวันออกและย่ิงกว่านั้นทรงงามพร้อมอย่างมีเสน่ห์”

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน

สัมภาษณ์แก่นายแฮโรลด์ เอ็น.เดนนี ด้วยเช่นกันว่า  

การเสด็จประพาสคร้ังนี้นับเป็นโอกาสส�าคัญครั้งแรก

ท�าให้สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ เสด็จออกแทนพระองค์

ให้คณะผู้แทนรัฐบาลแคนาดาเข้าเฝ้าในเวลาที่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรไข้หลอดลมอักเสบ 

ผู ้สื่อข่าวหญิง ชื่อ ดอรอธี แบรนดอน ผู ้เคยท�างาน

กับหนังสือพิมพ์เดลิเมล์ของกรมพระคลังข้างที่ของสยาม                  

รายงานว่า

“สมเด็จพระบรมราชินีแห่งสยามประเทศทรงเป็น

ศูนย์กลางความสนใจและตกตะลึงของบรรดาผู ้เข ้าเฝ้าฯ

พระองค ์ ในฉลองพระองค ์สี เทาอ ่อนคลุมด ้วยขนสัตว ์                             

ทรงพระด�าเนินอย่างราบเรียบขึ้นบันไดกว้างของเรือเอมเปรส

ออฟแจแปนมาเพื่อให้ผู้คนจ�านวนนับร้อยได้เฝ้าฯ ตามระเบียง

และห้องโถงซึ่งเป็นทางผ่านเข้าไปยังห้องรับรองสีทองกับ                         

แดงชาดอันหรูหรา บนพระดัชนี (นิ้วมือ) พระธ�ามรงค์เม็ดเดียว

ส่องประกายอยู ่ พระอุระ(หน้าอก) ประดับด้วยเข็มกลัด                         

ฝังเพชรหลายเม็ด ไม่มีเพชรนิลจินดาเครื่องประดับอ่ืนใดเลย

สมกับท่ีทรงมีพระราชนิยมในความพอเหมาะพอควรมาตลอด 

และแน่นอนว่า ทรงแย้มพระสรวล...พระอิริยาบถไม่แสดง                                                                                                         

การกระดากอายแม ้แต ่น ้อย แม ้ว ่าแท ้จริงแล ้วสมเด็จ                                                                                          

พระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงเป็นบุคคลที่ค่อน

ข้างจะขี้อาย ทรงพระด�าเนินตรงไปยังข้าราชการชาวแคนาดา                                                                                           

ผู ้แต่งเครื่องแบบสีทองกับแดงเข้มซึ่งยืนสง่าอยู ่ เป ็นแถว                        

ตากล้องกดชัดเตอร์เปิดแฟลชส่องแสงแวววาว สมเด็จฯ มิได้

ทรงสะทกสะท้านแต่อย่างใด กลับทรงพระด�าเนินต่อไปอย่าง

งามสง่า...”

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ ทรงปฏิบัติพระราช-

กรณียกิจแทนพระองค์อย ่างสง ่างามในพระราชสถานะ               

พระบรมราชินี เนื่องจากพระองค์ทรงรับสั่งภาษาอังกฤษ                     

ได้ดีมากรวมถึงภาษาฝรั่งเศส ด้วยพระราชอัธยาศัยยิ้มแย้ม

และนุ่มนวล อีกสองวันต่อมา ผู้ส่ือข่าวหญิงคนเดียวกันนั้น                          

ได้รายงานในหนังสือพิมพ์อเมริกันว่า สมเด็จพระราชินีทรงเป็น 

“สตรีที่สวยที่สุดในโลก”

สตรีในประเทศสยาม นอกจากจะมีเสรีภาพ                                                                                                                   

มิได้ถูกกีดกันให้อยู่ในบ้านดังเช่นสตรีในหลายประเทศ                                                                                                         

ทางตะวันออกอยู่แล้ว ยังได้รับแบบอย่างการแต่งกาย                                                                                                   

แบบยุโรป และพากันไว ้ทรงผมบ๊อบ ซึ่งทรงแสดง                          

ความรู้สึกว่า ‘ก็ดูงามดี’ และสตรีสยามบางคนก�าลัง

ศึกษาวิชาแพทย์อยู่ในกรุงเทพฯ ด้วย 



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 4 คอลัมน์ : เรื่องเล่า...  KPI

โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง ด�าเนินการโดยส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า                          

ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาตลอดหลายปี มุ่งหวังขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ไปยังนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ก�าลังศึกษา                                    

ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวะ และอุดมศึกษา ให้มีโอกาสเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา และต่อยอดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง                                                        

ความเป็นพลเมือง นอกจากน้ียังได้น�าความรู ้ทักษะตลอดจนทัศนคติที่ดีที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้                                                                                                                        

ในการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตต่อไปนั้น  

ในปีนี้  ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองต่อยอด

ภาคปฏิบัติเพื่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าว ด้วยกิจกรรม

ยทุธการสร้างพลเมือง I am Citizen : ฉนันีแ่หละ... “พลเมอืง”  

โดยคัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศ จ�านวน 62 คน

เข้าอบรมในกิจกรรมดังกล่าว 4 วัน 3 คืน เน้นการเสริมสร้าง

ความรู ้ความเข้าใจเรื่องความเป็นพลเมือง ประชาธิปไตย             

หลักเหตุผล ความถูกต้องมากกว่าถูกใจ มุมมอง การเคารพ    

ในความแตกต่างของแต่ละคน ฟังซึ่งกันและกัน คิดเป็นระบบ

คิดนอกกรอบ การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และ                  

ฝึกแก้ไขปัญหา โดยแบ่งออกเป็น 6 ทีม ได้แก่ ทีม we are

cit izen, ทีมจ ้า, ทีมเมล็ดพันธุ ์พลเมือง, ทีมซกเล็ก,

ทีมศิษฐ์หง๋ัม และ ทีม LOST STAR โดยแต่ละทีมจะก�าหนด

พื้นที่ มีการประชุมเตรียมงานวางแผนอย่างจริงจัง และ                                               

ท�าการลงพื้นที่เพื่อสร้างขยายความเป็นพลเมืองออกไป                     

เพื่อสร้างพลเมืองที่มีจิตสาธารณะในสังคมและชุมชนให้เพิ่ม

มากขึ้น  ถือเป็นการส่งเสริมทักษะ เจตคติ และเพิ่มพูนความรู้

ให้เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมตระหนักว่า ตนเองก็คือส่วนหนึ่ง

ของพลเมืองที่ดี มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันพัฒนาชาติต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้เยาวชนตระหนักถึง

บทบาทในการร่วมกันพัฒนาชุมชน โดยแต่ละทีมได้บันทึก

กิจกรรมที่ท�าเผยแพร่ผ่าน Youtube เพื่อเป็นการตอกย�้า

ความภาคภูมิใจที่ได้ท�าสิ่งดีๆ แก่สังคม ซึ่งสามารถติดตาม

ข้อมูลกิจกรรมดังกล่าวได้ทาง www.youtube.com โดย

พิมพ์ชื่อ “โครงการยุทธการสร้างพลเมือง: I am citizen”                                                                                                            

และอีกหนึ่งช่องทางติดตามได้จาก Facebook Fan page :

ส�านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
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ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/431250

        http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/37.PDF

        http://www.posttoday.com/analysis/politic/476642

        http://www.posttoday.com/analysis/politic/482862

        http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/5_okhrngsraangaelaaenwthaang_pyp.pdf

กระแสร้อนทางการเมืองรับปีไก่ พ.ศ. 2560 คงหนีไม่พ้น

เรือ่งที ่พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศเร่งผลักดัน

เรื่องการปฏิรูปประเทศและการสร ้างความปรองดอง

ให้มีความชัดเจน เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งต่อมา                      

ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

เผยแพร่ค�าสั่ง คสช. ท่ี 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อน                                      

การปฏิรปูประเทศยทุธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามคัคี

ปรองดอง โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 โดยมี                   

การตั้ ง  คณะกรรมการบริหารราชการแผ ่นดินตาม

กรอบกา รปฏิ รู ป  ป ระ เทศยุ ท ธศ าสตร ์ ช าติ  แ ละ               

การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ประกอบด้วย                                

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทยเป ็นกรรมการ

โดยก�าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเร่ือง                     

เสนอต่อ ป.ย.ป. 4 คณะ ได้แก่ 1.) คณะกรรมการบริหาร                                                                                

ราชการแผ ่นดิน เชิ งยุทธศาสตร ์  มี หน ้ า ท่ีพิ จ ารณา                                       

กล่ันกรองเรื่อง โครงการหรือแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ

ใ น เชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ ใ น ลั ก ษ ณ ะ บู ร ณ า ก า ร เ พื่ อ                                                                                                    

การขับเคล่ือนที่รวดเร็ว 2.) คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูป

ประเทศ มีหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ                    

ในด้านหรือประเด็นต่างๆ 3.) คณะกรรมการเตรียมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ มีหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 

4.)  คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 

มีหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

รวมทั้ง ให้จัดตั้งส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

(The Prime Minister’s Delivery Unit: PMDU) ขึ้น                     

เป ็นหน ่วยงานภายในส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                            

มีหน้าที่กล่ันกรอง ตรวจสอบ ประเมินผล ก�าหนดตัวชี้วัด 

ติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินการตามมติของ ป.ย.ป. 

และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรับรู้

ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 

(Agenda) และเชงิบรูณาการตามพืน้ทีห่รอืกลุม่ภารกิจ (Area) 

ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการและธุรการให้ ป.ย.ป. 

ในการนี้ ผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้าได้รับการแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการร่วมด้วย ได้แก่ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร 

ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รองศาสตราจารย์ 

ดร. ปณิธาน วัฒนายากร ผู ้อ�านวยการวิทยาลัยการเมือง                     

การปกครอง เป ็นคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร ้าง                                             

ความสามัคคีปรองดอง และ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ                                      

ผู้อ�านวยการส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เป็นที่ปรึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการเพ่ือสร้างความสามัคคี

ปรองดอง
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นักรัฐศาสตร์ในตระกูลมิชิแกน 4 ซึ่งเป็นกลุ่มนักรัฐศาสตร์

กลุ่มแรกๆ ที่ศึกษาเรื่องนี้ในหนังสือ เรื่อง The American 

Voters บอกว่า อัตลักษณ์ของบุคคลต่อพรรคการเมือง                             

เป็น “ผล” ของการขัดเกลาทางสังคม เป็นสิ่งท่ีไม่เปลี่ยนแปลง 

เพราะเป็นผลของสิ่งอ่ืนท่ีอยู ่รอบตัวบุคคลๆ น้ัน คนเรา                                                                      

จะไม่เปลี่ยนแปลงพรรคท่ีรักง่ายๆ ยกเว้นจะเกิดเหตุการณ์

ส�าคัญๆ ที่ท�าให้พรรคการเมืองต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย                                          

ตัวเอง เช่น เกิดวิกฤติเศรษฐกิจระดับโลก 

แต่ในระยะหลัง นักรัฐศาสตร์รุ ่นใหม่ เช ่น Fiorina                                                              

เห็นแตกต่างกันไป พวกเขามองว ่าอัตลักษณ์ของบุคคล 

ต่อพรรคการเมืองไม่ใช่ผล แต่เป็น “สาเหตุ” ของการตัดสินใจ

เลือกใครสักคนหนึ่งให้เป็นผู้แทน  การที่จะรักชอบพรรคไหน                     

มาจากการตัดสินใจภายในอย่างมีเหตุผลของแต่ละบุคคล                     

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ        

คนเราอาจชอบพรรคหนึ่งแล้วอาจเลือกคนจากพรรคอ่ืนก็ได้

ในนัยหลังนี้ พรรคการเมืองต่างๆ หากต้องการจะท�า           

การแข่งขันทางการเมือง จึงสามารถท�าได้โดยช่วงชิงการเสนอ

นโยบายที่ผู้เลือกตั้งจะชื่นชอบ 

นักรัฐศาสตร์อีกกลุ ่มหนึ่งสรุปว่า ที่จริงกลุ ่มมิชิแกน 4                    

หรือ Fiorina ไม่ได้คิดอะไรที่ขัดแย้งกัน สิ่งที่กลุ่มมิชิแกน 4 

เสนอแนะอาจเป็นส่ิงท่ีเรียกว่า Party Identification ส่วน                   

Fior ina เสนอสิ่ งที่ เรียกว ่า Part isanship ซึ่ งตัวหลัง                                                                                                  

มีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า และในขณะที่ตัวแรก

เป็นตัวแปรตาม ตัวหลังคือตัวแปรอิสระ

เรื่องราวของการต่อสู้ เพ่ือสิทธิ

ความเท่าเทียมกัน โดยมีจุดเริ่มต้น                

จากกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า ในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

ร่วมใจกันประท้วงนายจ้างให้เพิ่มค่าแรง และเรียกร้องสิทธิ 

แต่ในที่สุดกลับต้องมีผู ้หญิงถึง 119 คน ต้องเสียชีวิตลง

จากการที่มีคนลอบเข้าไปวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอชุมนุม 

ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดข้ึน เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม ค.ศ. 1857 

หลังจากนั้นไม่นานกรรมกรหญิงโรงงานทอผ้าในเมืองชิคาโก 

สหรัฐอเมริกา ทนไม่ไหวต่อการเอารัด เอาเปรียบ กดขี่ ทารุณ 

จากนายจ้าง ด้วยเหตุการณ์อันโหดร้ายทารุณต่อสิทธิสตรี 

ท�าให้ คลาร่า เซทคิน (Clara Zetkin) นักการเมืองสตรี                                                                

แนวคิดสังคมนิยม ชาวเยอรมัน ตัดสินใจปลุกระดมกรรมกร

สตรีด้วยการนัดหยุดงานในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1907                       

พร ้อมกับเรียกร ้องให ้นายจ ้างลดเวลาในการท�างานลง                    

เหลือวันละ 8 ชั่วโมง อีกทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการ และให้                        

สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ ง ถึงแม ้การเรียกร ้องครั้ งนี้                                                                        

จะไม ่ประสบผลส�าเร็จ เนื่องจากมีแรงงานหญิง                   

จ�านวนมากถูกจับกุม แต่ได้สร้างกระแสท�าให้สตรี                       

ทั่วโลกสนับสนุนการกระท�าของ คลาร่า เซทคิน และ                           

จุดประกายให้สตรีทั่วโลกตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้น                                                                            

จนกระทั่งวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1910 เมื่อตัวแทนสตรี                        

จาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม                     

คร้ังท่ี 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ซ่ึงในที่ประชุม

ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของกรรมกรสตรี พร้อมทั้งยังได้รับ

การปรับค่าแรงของแรงงานหญิงให้เท่าเทียมกับแรงงานชาย 

และให้มีการคุ ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็ก ทั้งนี้  

ยังได้รับข้อเสนอของ คลาร่า เซทคิน โดยก�าหนดให้วันที่                        

8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล เพื่อให้บรรดาผู้หญิง

ร่วมฉลอง และร�าลึกถึงการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง

ส�าหรับประเทศไทยที่ร ่วมแสดงเจตนารมณ์มุ ่งเน้น                   

ให้ความส�าคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี ที่ด�าเนินการ

ทั้งในแง่กฎหมาย นโยบาย มาตรการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

เป็นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิง ชาย เพ่ือให้เกิดความ

เป็นธรรม ให้สตรีได้มีโอกาสและรับประโยชน์จากการพัฒนา

อย่างเท่าเทียม
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สามารถใช้บริการได้ที่ : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า 0-2141-9672-74
และมีจ�าหน่ายที่ : ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 0-2143-9231
Facebook : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า  Instagram : KPI_bookstore

ผศ. ดร. อรทัย ก๊กผล. 2559. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. (208 หน้า)

ผศ. ดร. อรทัย ก๊กผล, วิลาวัณย์ หงษ์นคร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. (209 หน้า)

ความเป็นเมืองถือเป็นสภาวการณ์การเปล่ียนแปลงหรือ ปรากฏการณ์ของโลก

ท่ีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น

เรื่อยๆ พื้นที่ที่เคยถูกเรียกว่าชนบทมีความเจริญเข้ามา ผู้คนก็อพยพเข้ามาอยู่ในเมือง

มากข้ึน และความเป็นเมืองนี้เอง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งลักษณะ            

ทางกายภาพของเมือง จ�านวนประชากร วิถีชีวิตของคนในสังคม และรวมถึงความต้องการ

บริการสาธารณะที่มีความแตกต่างออกไปจากเดิม

หนังสือได้รวบรวมแง่มุมต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู ้เกี่ยวกับ

แนวทางการพัฒนาเมือง ส่วนแรกมุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองและความเป็นเมือง 

ท้ังระดับโลกและประเทศไทยรวมถึงปัญหาที่มากับสังคมเมือง ส่วนที่สองเป็นการให้

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ  ได้แก่ ความส�าคัญของเมืองกับการบริหารจัดการท้องถิ่น

สมัยใหม่ สถานการณ์การเกิดขึ้นของเมือง ทั้งในบริบทไทยและบริบทโลก ตัวอย่าง                     

การพัฒนาเมืองตามโมเดลต่างๆ ท่ีทันสมัยและการพัฒนาเมืองบนฐานศักยภาพ โดยใช้เป็นตัวแบบทุนท้องถิ่น เป็นต้น                 

ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นตัวจุดประกายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แนวทางใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ                         

ในการพัฒนาเมืองหรือท้องถ่ินท่ีตนอาศัยอยู่ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ภารกิจส�าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองคือ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เนื่องจากความเติบโตของเมือง ทั้งในแง ่จ�านวนประชากรที่ เพิ่มขึ้น                   

การขยายพื้นที่อุตสาหกรรม การปลูกสร้างอาคาร การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                        

การใช้ยานยนต์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกิจกรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบ

ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมตามมา บันทึกเร่ืองเด่นนี้มุ ่งเสนอ                 

การปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจ�าปี 2557 จ�านวน 6 กรณี ได้แก่ การบริหารจัดการป่าไม้

การบริหารจัดการน�้าท่วม การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหาร

จัดการขยะ ซึ่งทั้ง 6 กรณีท�าให้เห็นกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนและการเสริมสร้าง

เครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม เข้ามาช่วยให้การด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จ 

ภายในเกริ่นให้เห็นถึงอ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง                        

ส่วนท้องถิ่นที่มีตามกฎหมายและการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อช่วยจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรปกครอง                       

ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ และต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารงาน เพ่ือให้เหมาะสม สอดคล้องกับ

ปัญหาและบริบทในพื้นท่ีของตนต่อไป  
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1    มาตรา 93 , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต

เลือกตั้ง ตามร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 คือ 350 คน                               

ซ่ึงหากจะนึกย้อนไปถึงจ�านวน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง                     

ท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นั้น จะเห็นว่ามีจ�านวน              

ลดลง คอื จากเดมิ 400 คน1 เป็น 350 คน  ดงันัน้ สิง่ทีจ่ะตามมา

ก็คือ จ�านวน ส.ส. ในแต่ละจังหวัด และเขตเลือกตั้งท่ีเคยแบ่งไว้

จะต้องมีการก�าหนดเขตเลือกตั้งกันใหม่

ระบบการเลือกตั้งตามร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560                     

อยู ่บนฐานที่เน้นว่าให้ “ทุกคะแนนที่ประชาชนลงเลือกตั้ง                                                                    

จะไม่ถูกทิ้ง” ดังนั้น ในการค�านวณจ�านวน ส.ส. บัญชีรายช่ือ

ในคร้ังนี้จึงแตกต่างจากท่ีผ่านมา เนื่องจากในอดีตคะแนน                        

ของประชาชนที่เลือก ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใดๆ ซึ่งไม่ได้

คะแนนเป็นล�าดับที่ 1 ของเขตเลือกตั้งนั้น คะแนนดังกล่าว                     

จะถือว่าถูกทิ้งไป ดังนั้นในระบบใหม่ที่ถูกออกแบบนี้จึงก�าหนด

วธิเีฉลีย่คะแนนของ ส.ส. ทีพ่รรคการเมอืงควรจะได้รบัต่อ 1 คน

คือ น�าคะแนนของทุกพรรคท่ีได ้ รับเลือกต้ังทั่วประเทศ                          

หารด้วยจ�านวน ส.ส. ทั้งหมด (500 คน) จากนั้นก็น�าค่าเฉลี่ย

ที่ได้ไปหารด้วยจ�านวนคะแนนที่แต่ละพรรคได้เพ่ือให้ได้มา                        

ซึ่งจ�านวนที่แต่ละพรรคจะพึงมี ส.ส. ได้  เชื่อกันว่าระบบใหม่นี้

มีความเป็นธรรมแก่ทุกพรรคการเมือง ที่จะได้จ�านวนสมาชิก 

ส.ส.ตามสัดส่วนของคะแนนที่ประชาชนเลือก

เมื่อจ�านวน ส.ส. ในภาพรวมของท้ังประเทศลดลง ดังนั้น

ต้องมีการก�าหนดเขตเลือกตั้งใหม่  โดยที่ กกต. จะใช้จ�านวน

ประชากรทั้งประเทศเฉลี่ยด้วยจ�านวน 350 คน (จ�านวน ส.ส.)

และจ�านวนที่ได้รับก็ถือว่าเป็นจ�านวนประชากรต่อ ส.ส.                    

หนึง่คน หากจงัหวดัใดมปีระชากรเกนิจ�านวนการม ีส.ส. หนึง่คน

ให้เพิ่มจ�านวน ส.ส. ตามเกณฑ์จ�านวนที่ก�าหนดไว้ และหาก

ได้จ�านวน ส.ส. ตามจ�านวนเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้แล้ว แต่ยังไม่ถึง

จ�านวน 350 คน ให้จังหวัดใดที่มีเศษที่เหลือกจากการค�านวณ

ข้างต้นมากที่สุดมีจ�านวน ส.ส. เพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งคน และ                        

ให้เพิ่มจ�านวน ส.ส. ในจังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการค�านวณ                         

ในล�าดับรองลงมาจนครบจ�านวน 350 คน 

 จังหวัดใดมี ส.ส. ได้ 1 คนให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขต            

เลือกต้ัง และจังหวัดใดมีการเลือกต้ัง ส.ส. ได้เกิน 1 คน                        

ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกต้ังเท่ากับจ�านวน ส.ส.                                                                   

ที่มีได้ โดยแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน                            

และต้องจัดให้มีจ�านวนประชากรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน
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นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 

สถาบันพระปกเกล้า ได้ค�านึงถึงเหตุการณ์อุทกภัยในภาค

ใต้ท่ีผ่านมา จึงร่วมบริจาคเพื่อช่วยอุทกภัยภาคใต้ 2560                              

ผ่านกองทนุช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั ส�านกันายกรฐัมนตรี 

จ�านวน 200,000 บาท ณ ท�าเนียบรัฐบาล ในกิจกรรมครั้งที่ 2                  

โดยการมอบเงินช่วยเหลือ จ�านวน 100,000 บาท เพื่อน�าไป

ปรบัปรงุอาคารเรยีน และระบบไฟฟ้าของโรงเรยีน จ�านวน 2 แห่ง

คอื โรงเรยีนวดัไพรสณฑ์ ต�าบลนาตาล่วง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั

และโรงเรียนสามัคคีศึกษา ต�าบลนาวง อ�าเภอห้วยยอด                    

จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียน

ประสบป ัญหาอุทกภัยท�าให ้อุปกรณ์การเรียนการสอน

หนังสือ อาคารเรียน โต ๊ะ เก ้า อ้ี  ได ้รับความเสียหาย                                                            

เกือบทั้งหมด ซึ่งการมอบความช่วยเหลือดังกล่าว นอกจาก    

จะช่วยปรับปรุงอาคารเรียนแล้ว ยังเป็นขวัญและก�าลังใจ                      

ให้กับคุณครูและนักเรียนอีกด้วย
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เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 นายอับบาส อีซา อาลี ฮาซัน อัลมาดี ประธาน

สมาคมมิ ต รภาพสมา ชิกรั ฐสภาบาห ์ เรน - ไทย  พร ้ อมด ้ วยคณะ  เข ้ าพบ                                                            

เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง                   

ท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดการสัมมนา “รับฟังความ

คิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1”

ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย เรื่องการวิเคราะห์กฎหมาย

เกี่ ยวกับการปกครองท ้อง ถ่ินและการกระจายอ�านาจ                                                     

ตามรัฐธรรมนูญใหม่ ณ ศูนย ์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม                                               

เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ                                      

เริ่มต้นด้วยการชื้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนา โดย ผศ. ดร.             

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย                 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล ้ า                

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการ

ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล ้ า  แ ล ะ                                                                

นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู ้อ�านวยการ

ส� า นั ก ส ่ ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร รั ฐ สภ า                        

เ พื่ อ ร ่ ว ม พู ด คุ ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น                                  

ความคิดเห็น และท�าความเข้าใจ

เ กี่ ย ว กั บ ก า รด� า เ นิ น ง าน  และ

บทบาทหน้าที่ ร ่วมถึงการบริหาร

งานของสถาบันพระปกเกล้าด ้าน                                       

การศกึษาอบรม ท้ังนี ้ผู้บริหารสถาบนั

พ ร ะปก เ กล ้ า น� า คณะ เ ยี่ ย ม ชม

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ                                    

พระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวอีกด้วย

อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า จากนั้น

รศ. ตระกูล มีชัย นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครอง

ท้องถ่ิน เป็นผู้ด�าเนินรายการ และกลุ่มผู้บริหารและสมาชิก

สภาท้องถิ่นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

ด้านการปกครองท้องถิ่น การรับฟังความคิดเห็นในการสัมมนา

ครั้งนี้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและน�าข้อมูลไปจัดท�าวิเคราะห์

ร่างกฎหมายด้านการปกครองท้องถิ่นต่อไป
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* นักวิชาการ ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

เน่ืองในวันท่ี 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล 

สถาบันพระปกเกล ้าหนึ่ ง ในองค ์กรที่ เห็น                     

ความส�าคัญของสตรีในทุกมิติ  และหน่ึงในประเด็นสตรี                                                                                    

ที่ได้ขับเคลื่อนโดยส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล คือประเด็น

การขับเคลื่อนเรื่องของสตรีกับสันติภาพ โดยศึกษาวิจัย

เรื่อง “กระบวนการสร้างสันติภาพของผู ้หญิงท่ามกลาง

สถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก” โดย

ทุนสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

โดยผู ้ เขียนได ้ มีโอกาสเก็บข ้อมูลและถอดบทเรียนกรณี

กระบวนการสันติภาพของสตรีในอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย 

ซึ่ งกระบวนการสร ้างสันติภาพของกลุ ่มสตรีในอาเจะห์                                                                        

แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 

1) ผู้หญิงกับการสร้างสันติภาพอาเจะห์ก่อนข้อตกลง

สันติภาพ 

ในช่วงแรกก่อนที่จะเกิดกระบวนการเจรจาโดยองค์กร

ระหว่างประเทศที่อาเจะห์ กลุ ่มผู ้หญิงในอาเจะห์เห็นว่า                    

ความรุนแรงเกิดจากการกระท�าของทั้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาล

อินโดนีเซีย และกลุ่มขบวนการอาเจะห์เสรี (Gerakkan Aceh 

Merdeka : GAM ) ท�าให้เกิดความสูญเสียอย่างมากต่อชีวิต

และทรัพย์สิน งานขับเคลื่อนสันติภาพของผู้หญิงเริ่มต้นจาก                            

การพูดคุยกับคนใกล้ตัวให้เข้าใจตรงกันว่าการต่อสู ้ไม่ได้                                                                                

ให้ประโยชน์แก่ใคร
   

2 ) ผูห้ญงิกบัการสร้างสนัตภิาพระหว่างข้อตกลงสนัตภิาพ 

ระหว่างการเจรจาสันติภาพของอาเจะห์ทั้ง 2 รอบ                       

ซึง่รอบสดุท้ายเป็นรอบทีจ่ดัขึน้ทีก่รงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด์

และไกล่เกลี่ยโดยอดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์และในรอบนี้                 

มีผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจา คือ Shadia Marhaban 

และเป็นการเจรจาที่ประสบผลส�าเร็จ

3) ผู้หญิงกับการสร้างสันติภาพหลังข้อตกลงสันติภาพ

อย่างไรก็ตาม หลังการเจรจาสันติภาพประสบผลส�าเร็จ

ทั้งสองฝ่ายคือรัฐบาลอินโดนีเซียและ กลุ่มขบวนการอาเจะห์

เสรี ตกลงวางอาวุธ เกิดกลุ ่มองค ์กรท่ีผลักดันกระตุ ้น

การท�างานในประเดน็การมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิเพือ่สร้างสนัตภิาพ

ทั้งในมิติทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจน                                 

งานเสริมศักยภาพของผู้หญิงในหลากด้าน เช่น เกิดองค์กร 

LINA (Liga Inong Aceh/ Aceh Women’s League)                                      

เน้นการท�างานเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงและสร้างสรรค์สังคม

ประชาธิปไตย 

บริบทของผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพในอาเจะห์

ช่วงหลังความขัดแย้ง (post-conflict) ถูกลดบทบาทลง 

เนื่องจากหลายโครงการและองค์กรท�างานอิงกับแผนงาน                      

ขององค์กรทุนข้ามชาติ เมื่อแหล่งทุนถอนโครงการพื้นที่                       

การท�างาน การขับเคลื่อนงานจัดการความขัดแย้งและรุนแรง                               

ที่มีต่อผู้หญิงจึงมีจ�านวนน้อยลง นอกจากนี้ เกิดการปรับตัว                     

ในเรื่องรูปแบบการท�างานของกลุ่มผู ้หญิงภาคประชาสังคม

ในระดับรากหญ้า โดยหันมาท�างานแบบอาสาสมัครและ                                                                                            

ร่วมประสานงานกับองค์กรหลักอื่นๆ เช่น Flower Aceh                            

ในขณะที่บางองค ์กร เช ่น LINA มีการท�างานในพื้นที่                                       

บันดาอาเจะห์น ้อยลง แต ่ขยับประเด็นการท�างานไปสู ่                                                                          

การให้ความรู้และประสบการณ์โดยประสานงานกับองค์กร

นานาชาติและพื้นที่ความขัดแย้งอื่นรวมทั้งประเทศไทย 
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รู้แล้วเปลี่ยน ของสฤณี อาชวานันทกุล เป็นหนังสือรวมบทความของผู้เขียนในคอลัมน์ 

“เศรษฐศาสตร์กู้โลก” ในเว็บไซต์โลกสีเขียว ได้น�าเสนอข้อมูลและแนวทางใหม่ของการแก้ปัญหา   

ส่ิงแวดล้อมจากการพัฒนาทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันจากหนังสือและงานวิจัยจ�านวนมาก โดย

แต่ละบทในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแตกต่างกันแต่มีจุดร่วมกันอย่างหนึ่ง คือ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้อ่านที่แม้หลายคนทราบดีถึงปัญหา                        

ส่ิงแวดล้อมที่มาจากแนวทางการพัฒนาที่ผิดพลาดในอดีต “แต่สังคมไทย โดยรวมยังนับว่าขาดแคลนข้อมูล และความรู้                  

อีกมหาศาลท่ีจ�าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง” 

ในหนังสือได้แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคท่ี 1 โลกใหม่ ข้อมูลใหม่ ได้น�าเสนอข้อมูลใหม่ด้านขีดจ�ากัดของการเจริญเติบโต

ท่ีมาจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ปัญหามายาคติเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ที่ฝ่ายนักพัฒนายังเชื่อว่า “ถูกและสะอาด”

หรือปัญหาของฝ่ายการเมืองกับภาคอุตสาหกรรมที่เชื่อว่า “มลพิษคาร์บอน” ไม่ได้เป็นปัญหาหรือโลกร้อนไม่เกิดขึ้นจริง

ภาคท่ี 2 โลกใหม่ เศรษฐกิจใหม่ ที่เสนอความเป็นไปได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสอดรับกับการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่าง เศรษฐกิจ

คาร์บอนต�่า แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนานิเวศบริการ หรือการสร้างเศรษฐกิจชีวมณฑล (Biosphere Economy) และ 

ภาคที่ 3 โลกใหม่ วิถีใหม่ น�าเสนอวิถีการด�ารงชีพและวิถีการพัฒนาธุรกิจในระดับปัจเจกและองค์กร อย่างการใส่ใจดัชนีโลกมีสุข 

(Happy Plane Index: HPI) ที่ใส่ใจถึงความพึงพอใจในชีวิต ความยืนยาวของอายุ และรอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint) 

จนไปถึงการพัฒนาบัญชีสิ่งแวดล้อมและกองทุนอนุรักษ์กับธนาคารต้นไม้
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120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

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

ขออนุญาตปรับปรุงข้อมูลการจัดส่งจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
หากท่านใดสนใจรับจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า กรุณาส่งจดหมายระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

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

คอลัมน์ : ช้ันหนังสือ

แนะน�าหนังสือโดย เอกวีร์  มีสุข

สฤณี อาชวานันทกุล, 2557, ส�านักพิมพ์วงกลม 

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 23/2553
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เหตุที่ขัดข้องน�าจ่ายผู้รับไม่ได้
     

        1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน

        2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

        3. ไม่ยอมรับ

        4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

        5. ไม่มารับภายในก�าหนด

        6. เลิกกิจการ

        7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

        8. อื่นๆ

ลงชื่อ ...................................................

รู้แล้วเปลี่ยน


