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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Newsletter

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

ทางคณะผูจ้ดัท�ายนิดทีีจ่ะเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นข่าวสารทีม่ปีระโยชน์

หรือน่าสนใจต่อสาธารณชนและขอสงวนสทิธิใ์นการสรปุย่อ ตดัทอน หรอืเพิม่เตมิ 

ตามความเหมาะสม 

ความเห็นและทัศนะในแต่ละเรื่องเป็นของผู ้เขียน ซึ่งทางคณะผู ้จัดท�า                         

และสถาบันพระปกเกล้าไม่จ�าเป็นจะต้องเห็นด้วยเสมอไป 

คณะที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย
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นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล
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นายณัฐพงศ์  รอดมี

บรรณาธิิการ
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นางสาวธีรพรรณ  ใจมั่น  นางสาวชยานิษฐ์  ไกรจิรารุลักษณ์

นางณัชชาภัทร อมรกุล  นางระพีพรรณ  ทิวสระแก้ว

นายเมธัส อนุวัตรอุดม  นางสาวเกษณี  ธนการศักดิ์

นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ  นายเกรียงเดช  วัฒนะกุมาร
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ประสานงานการผลิต
นายฉัตรชัย  วิยานนท์

ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า
ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษาฯ 120 หมู่ 3 อาคารรฐัประศาสนภกัดี

(อาคารบี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210

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

เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล                     

อยู ่ ในก�ากับดูแลของประธานรัฐสภาเป ็นหน ่วยงานของรัฐ ท่ีไม ่ เป ็น                          

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา

และไม่เป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณและกฎหมายอืน่

พิมพ์ที่ บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จ�ากัด
1510/10 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

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

นอกจากวันแม่แห่งชาตินี้ 12 สิงหาคม 2560 แล้ว 

หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าในเดือนนี้ยังมีวันส�าคัญอีก 1 วัน

ได้แก่ วันที่ 16 สิงหาคม ถือเป็น “วันสันติภาพไทย” ซึ่ง                                                

ก็อดที่จะชวนท่านผู้อ่านได้ระลึกในความเป็นกษัตริย์นักสันติวิธี

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ที่คณะราษฎร

ได้กระท�าการปฏิวัติการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา-

สิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นพระประมขุ ซ่ึงในขณะนัน้พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า-

เจ้าอยู ่หัวเสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ วังไกลกังวล 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภายหลังจากที่ได ้ทรงทราบ

ความเป็นไปแล้ว ทรงพระราชด�าริว่ามีทางเลือกอยู่ 3 ทาง

คือ “ทรงสู้” “ทรงหนี” หรือ “ทรงยอม” และจากความ                    

ใน “บันทึกลับ” ที่เจ้าพระยามหิธร เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร 

บันทึกไว้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ที่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า 

“ถ้าจะหนีก็มีเวลาตั้ง 24 ชั่วโมง พอหนีได้ จะสู้ก็ยังมี

ก�าลังทหารทางหัวเมือง แต่ทรงพระราชด�าริว่า ถ้าหนีจะ             

ร้ายใหญ่ อาจฆ่ากันตายและร้ายแก่พระราชวงศ์ การจะต่อสู้

ก็ไม่อยากจะท�า จึงได้ทรงรับโดยไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อ”

พระองค ์ทรงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธี  ทรงเป ็น                                 

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสียสละพระราชอ�านาจในการปกครอง

คืนให้แก่ราษฎร เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเลือดเนื้อของคนไทย                   

ด ้วยกัน ทรงเสียสละเรื่องส ่วนพระองค์ เพื่อธ�ารงไว ้ซึ่ง                                                                                                  

ความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติและประชาชน ทรงเป็น

แบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้น้อมน�าพระราชจริยวัตรและ                            

พระราชด�ารัสมาประพฤติปฏิบัติตาม และ “เรา” ทั้งหลายก็

ควรด�ารงตนบนวิถีแห่งสันติวิธียึดมั่นในสันติภาพ และศรัทธา

ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสันติสุข                          

ให้บังเกิดในสังคมไทย

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

August.indd   2 16/8/2560   11:20:02



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 3คอลัมน์ : ประชาสัมพันธ์ KPI

1 พนักงานสื่อสารองค์กรฯ ช�านาญการ สถาบันพระปกเกล้า

“ต้นทุนทางปัญญา” เป็นสิ่งที่ส�าคัญไม่น้อยกว่า

ต้นทนุของเครอืข่ายความรูแ้ละทุนรอนท่ีสนับสนุนให้การพฒันา

เป็นที่ประจักษ์ หลักส�าคัญ คือ การบริหารจัดการความขัดแย้ง

อันน�าไปสู่การเสริมสร้างสังคมสันติสุข โดยใช้แนวทางการรับ

ฟังความคิดเห็นกับภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องจากทกุภาคส่วนในชมุชน

ที่มองว่า คุณภาพชีวิต คือ การท่ีมนุษย์ได้บริโภคอาหาร                        

ปลอดสารพิษที่ผลิตขึ้นเอง นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและ

ความส�าคัญของชีวิตต้นไม้ที่อดทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ

โดยไม่ย่อท้อต่อการด�ารงชีวิต และเป็นองค์ประกอบหลัก

ในระบบนิเวศที่ส�าคัญ จากแนวคิดดังกล่าว คือ สิ่งส�าคัญ

ที่ค้นพบว่า การเรียนรู้จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นท�าให้เห็นมิติ

ของการพัฒนาแบบองค์รวมมากขึ้น โดยใส่ใจความมั่นคง

ของมนุษย์ ทั้งคุณภาพชีวิต การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และค�านึงถึง

สิง่แวดล้อม รวมทัง้การต่อยอดการสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสร้างสันติภาพเชิงบวก 

“ว่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

โดย ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ณ มหาชีวาลัยอีสาน                               

อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสาระส�าคัญท�าให้เห็นแนวทาง

การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยท่านได้ถ่ายทอด

ความเป็นมาของต้นทุนส�าคัญ คือ การเริ่มต้นท่ีใช้ทุนใจ และ

ทุนกาย

อีกหนึ่งเวที คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ว่าด้วยปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดย ครูบาค�าเดื่อง 

ภาษี อ�าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปราชญ์ชาวบ้านผู้ผลักดัน                                                                         

แนวคิดเกษตรพอเพียง สอนให้เลี้ยงชีพด ้วยการอยู ่กับ                                

ธรรมชาติอย่างมีความสุข โดยใช้การเกษตรแบบผสมผสาน                      

ทัง้นี ้ครบูาค�าเดือ่งยงัแนะน�าว่าให้มองทีจ่ดุเลก็ๆ คือ ตวัเราก่อน

แล้วค่อยขยายไปสู่สิง่ทีใ่หญ่กว่า โดยยดึหลกัการจดัการในพืน้ที่

เพ่ือประยกุต์ใช้หลายรูปแบบ เป็นไปอย่างเกื้อกูล สมดุล และ

พึง่พาตนเองให้มากทีส่ดุ ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ คอื การน�าหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยอาศัยธรรมะ รวมทั้ง                                                                                          

การน�าระบบการตลาดแบบพอเพียงมาใช้ และสิ่งที่ส�าคัญ 

คือ การเข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น เข้าใจโลก และธรรมะของ

พระพุทธเจ้า 

กิจกรรมดังกล ่าวเป ็นการศึกษาดูงานในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ ่นที่ 8 

(สสสส. 8) โดย ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ซึ่งนักศึกษา                    

ได้ลงพืน้ทีภ่าคตะวนัออกและตะวนัออกเฉยีงเหนือ กลุม่จงัหวดั

ปราจีนบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ นครราชสีมา ลพบุรี และเสียมราฐ

ราชอาณาจักรกัมพูชา ซ่ึงได ้ร ่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ว ่า                                                                                                        

ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็น                      

ส ่วนส�าคัญที่ท�าให ้นักศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญของ

การหาทุนทางสังคมในชุมชน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ                    

พอเพียง และแนวคิดการเกษตรแบบผสมผสาน โดยประยุกต์

ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 4 คอลัมน์ : ประชาธิปไตยใกล้ตัว

1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Global Peace Index 2017 ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index#/media/File:GPI_2017.jpg

ดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) จัดท�าขึ้นเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา โดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ                      

(Institute for Economics and Peace: IEP) ออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดและเปรียบเทียบระดับความสงบสุข

ของประเทศต่างๆ รวมจ�านวน 163 ประเทศ โดยในแต่ละปีจะเสนอข้อมูลให้เห็นว่าประเทศต่างๆ ทั้งหมดมีค่าคะแนน                        

ความมีสันติภาพเท่าใด และหากประเทศใดมีค่าคะแนนสถานะที่ต�่าก็เป็นสิ่งสะท้อนว่าประเทศนั้นๆ มีสันติภาพสูง 

จากดัชนีสันติภาพโลก สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านความขัดแย้งภายในและระหว่างประเทศ                           

2) ด้านความปลอดภยัและความมัน่คงในสงัคม 3) ด้านการทหาร

สถาบันเศรษฐศาสตร์ฯ จะจัดสถานะของสันติภาพเป็น 5 กลุ่ม

ตั้งแต่สันติภาพสูงมากไปจนถึงสันติภาพต�่ามาก ส�าหรับ

ประเทศไทยใน พ.ศ. 2560 สถานะของสันติภาพอยู่ในระดับ 3

หมายถงึอยูใ่นกลุม่สถานะในระดบักลาง และอยูใ่นอนัดับที ่120 

จาก 163 ประเทศ หากจะย้อนพิจารณาว่า ค่าคะแนนสถานะ

ของประเทศไทยเป็นอย่างไร ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา จะพบว่า

ประเทศไทยมีแนวโน้มที่มีสันติภาพมากยิ่งขึ้น เพราะจาก

อันดับที่ 125 จาก 163 ประเทศ ด้วยค่าคะแนน 2.31                                                                                                

ใน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยขยับข้ึนเป็นอันดับที่  120                                       

ด้วยค่าคะแนน 2.28 ใน พ.ศ. 2560 (รายละเอียดเพ่ิมเติมใน

รูปด้านขวา) 

ส�าหรับ 5 ประเทศแรกที่ขึ้นชื่อว่ามีสถานะสันติภาพสูง 

ได้แก่ ไอซ์แลนด์ นิวซีแลนด์ โปรตุเกส ออสเตรีย เดนมาร์ก                  

ส่วนประเทศที่มีสันติภาพน้อยท่ีสุด ได้แก่ ซีเรีย อัฟกานิสถาน 

อิรัก เซาท์ซูดาน และเยเมน1 

อย่างไรกต็าม แม้ว่าในทางสถติปิระเทศไทยมสีนัตภิาพ

เพิม่มากข้ึน แต่วนันี ้นาทนีี ้และขณะนีป้ระเด็นเรือ่ง “สนัตภิาพ” 

“สันติสุข” “ความปรองดอง” เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องให้                                                                                               

ความส�าคัญอย่างยิ่ง โดยทุกฝ่ายต้องช่วยกันเสริมสร้าง

บรรยากาศแห่งสันติภาพให้งดงามร่วมกัน

แสดงค่าคะแนนสถานะสันติภาพและอันดับสันติภาพ

ของประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2560

2556
2.2

2.3

2.4

2557 2558 2559 2560

2.378
2.395

2.303 2.312

2.286

Score

Very high

High

Medium

Low

Very low

Not included

(อันดับ 135)
(อันดับ 134)

(อันดับ 134) (อันดับ 125)

(อันดับ 120)
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 5คอลัมน์ : วันการเมือง / ศัพท์การเมือง

* นักวิชาการผู้ช�านาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

“เสรีไทย” คือ ขบวนการใต้ดิน

ของคนไทยที่เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีผู้น�า คือ

นายปรีดี พนมยงค์ และ ม.ร.ว. เสนีย์ 

ปราโมช โดยได้ท�ากิจกรรมทางการทหาร

และการทูตเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น  

ขบวนการ “เสรีไทย” ก่อก�าเนิดข้ึน                                            

หลงัจากทีก่องทพัญีปุ่่นได้บุกประเทศไทย 

ซ่ึงแม้ว ่าในระยะแรกทั้งกองทัพและ

ประชาชนจะได้ต่อสู ้กับกองทัพญี่ปุ ่น

อย่างกล้าหาญ แต่รัฐบาลในขณะนั้น                        

เล็งเห็นว่าอย่างไรเสียคงไม่สามารถรบสู้

กับญี่ปุ ่นได้ จึงได้ประกาศหยุดยิงและ

ขอเข้าร่วมเป็นมิตรกับญี่ปุ ่น ในท่ีสุด

ก็ประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร                         

แต่นายปรีดี ซึ่งในขณะนั้นเป็นรัฐมนตรี

ในเดือนสิงหาคมน้ี มีวันส�าคัญวันหนึ่ ง คือ วันที่                                   

16 สิงหาคม เป็น “วันสันติภาพไทย” ซึ่งเป็นวันที่ระลึก

ถึงการประกาศจบสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศไทย 

สงครามโลกครั้งที่สองเป็นสงครามใหญ่ที่สุดที่มนุษย์               

เคยบันทึกไว้ โดยประเทศส่วนใหญ่ในโลก รวมทั้งมหาอ�านาจ

ท้ังหมดเข้าร่วมสงคราม ซึง่แบ่งเป็นสองฝ่าย คอื ฝ่ายสมัพนัธมติร

และฝ่ายอักษะ เป ็นสงครามที่ใช ้เงินทุนและเทคโนโลยี                            

มากที่สุด และมีความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด                                   

ในประวัติศาสตร์เท่าท่ีเคยได้มีการบันทึกมา สงครามครั้งนี้                                                                                                      

สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2488 จากท่ีเยอรมนีและญี่ปุ ่นยอมแพ้

สงครามอย่างเป็นทางการ 

ส�าหรบัประเทศไทย แม้ไม่ได้เป็นผูร้เิริม่สงคราม แต่นบัว่า

ถูกดึงเข ้าไปเกี่ยวข ้องในสงครามน้ีอย ่างหลีกเลี่ยงไม ่ได ้                                

โดยประเทศไทยได้ประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและ                      

สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485

ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 นายปรีดี พนมยงค์    

หวัหน้าขบวนการเสรไีทย ในฐานะผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์

ในรัชกาลที่ 8 ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ให้การประกาศ

สงครามในปี พ.ศ. 2485 เป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นการกระท�า                

อันขัดต่อเจตจ�านงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญ

เพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวให้เป็นบทเรียนอันมี

ค่าของปวงชนชาวไทย และเป็นวันที่ร�าลึกถึงวีรกรรมกู้ชาติ                       

ของขบวนการเสรีไทย ในปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลไทย จึงประกาศ

ให้วันที่ 16 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแห่งสันติภาพ โดยให้เป็น

วันส�าคัญของไทยประเภทที่ไม่ใช่วันหยุดราชการ

ว่าการกระทรวงการคลงัไม่เหน็ด้วย และ

รวบรวมบุคคลที่วางใจได้จัดตั้ง “องค์กร

ต่อต้านญี่ปุ่น” ขึ้น 

เมื่อรัฐบาลประกาศเป็นมิตรกับญี่ปุ่น 

จึงได้ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกา

และสหราชอาณาจกัร แต่ในสหรฐัอเมรกิา

นั้น ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ได้เข้าพบ

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และแจ้งว่า

ข้าราชการสถานทูตไทยทั้งหมดตกลง

ใจท่ีจะไม่ขึ้นกับรัฐบาลไทย และขอช่วย

สหรัฐในการท�าสงคราม ส่วนในอังกฤษ 

สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรม-

ราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า              

เจ้าอยู่หัว และ ม.จ. ศุภสวัสด์ิวงศ์สนิท               

สวัสดิวัฒน์ พระเชษฐา ทรงสนพระทัย                

ที่จะร่วมขบวนการเสรีไทยด้วย

ในประเทศไทยผู้คนจากหลากหลาย

อาชพีต่างเข้ามาร่วมในขบวนการ รวมทัง้

ผู ้ แทนราษฎรหลายจังหวัดก็จัดตั้ ง

ขบวนการเสรีไทยขึ้นในจังหวัดของตน 

เช่นเดียวกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งสาม

เหล่าทัพ ต่างร่วมปฏิบัติการกับเสรีไทย

ถงึแม้ว่าในทีส่ดุแล้วขบวนการเสรไีทย

จะไม่ได้รบกับญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นประกาศ

แพ ้สงครามไปก ่อน แต ่ เจตจ� านง                           

ที่กล้าหาญและเข้มแข็ง การท�ากิจกรรม

ต่างๆ ที่ห้าวหาญและเสี่ยงชีวิต รวมทั้ง

ความสามารถทางการทูตที่เยี่ยมยอด 

ท�าให ้ประเทศไทยไม ่ต ้องตกอยู ่ ใน

สถานภาพของผู ้แพ้สงคราม กองทัพ                  

ไม่ต้องวางอาวุธ และเมืองไทยไม่ต้อง                

ถูกยึดครอง
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 6 คอลัมน์ : KPI... Focus

* นักวิชาการผู้ช�านาญการ ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

ค�ำว่ำ “สนัตภิำพ” (Peace) ในโลกมกีำรนยิำมแตกต่ำงกนัไป ค�ำนยิำม
ที่ใช้กันมำกคือ ปรำศจำกสงครำม ไม่มีควำมรุนแรงทำงกำยภำพ ซึ่งควำมรุนแรง              

ดังกล่ำวสำมำรถสัมผัสหรือมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน แต่ค�ำนิยำมนี้ยังไม่ครอบคลุม

ถึงควำมหมำยที่แท้จริงของค�ำวำ่สันติภำพ เนื่องจำกสันติภำพเป็นสภำวะที่มำกกว่ำ

กำรไม่มีกำรสู้รบเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึง ควำมหมำยกว้ำงที่ครอบคลุมถึงทัศนคติและ

ควำมคิดเห็นของคนที่ไม่เน้นควำมเกลียดชังซึ่งกันและกัน รวมถึงสถำบัน กลไกและ

โครงสร้ำงในสงัคม ทีไ่ม่ตดัสนิใจรวมศนูย์อ�ำนำจ อนัจะส่งผลให้สงัคมเกดิสนัตภิำพได้

คนท�างานด้านสันติภาพเห็นตรงกันว่า สันติภำพ             
เป็นสิ่งที่ทุกสังคมพึงประสงค์ ความรุนแรงเป็นส่ิงที่ไม่พึง

ปรารถนา และต้องหาทางในการจัดการกับปัญหาความรุนแรง                                                                                                                  

ที่เกิดขึ้นรวมถึงหาทางป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น  

แนวทางในการป้องกันสงคราม/ความรุนแรงระหว่างประเทศ

และภายในประเทศมีหลายแนวทาง แนวทางหนึ่ง คือ                                                                                           

กำรเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning)  สามารถ

กระท�าได้โดย 1) ระบุประเภทและต�าแหน่งของความขัดแย้ง

ที่จะกลายเป็นความรุนแรง 2) ตรวจสอบและประเมินว่า

ใกล้แค่ไหนที่จะน�าไปสู ่ความรุนแรง การเตือนภัยล่วงหน้า

จะเป็นการท�างานท่ีเน้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการใช้สถิติ                                  

เข้ามาในการจัดระบบข้อมูล รวมถึงหาสาเหตุของความขัดแย้ง

ดังกล่าว และหาผู้ที่มีศักยภาพในการป้องกันและจัดการกับ

ปัญหานั้นได้ การทราบถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอจะท�าให้

ผู ้ที่เก่ียวข้องสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเที่ยงตรง              

และทันเวลา ภายใต้หลักความมีเหตุผลมิใช่การใช้ความรู้สึก

หรืออารมณ์ในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น

ในต่างประเทศมีการสร้างฐานข้อมูลด้านสันติภาพ                     

ไว้อย่างเป็นระบบหลายฐานข้อมูล ฐานข้อมูลตัวชี้วัดในระดับ

โลกที่ได้รับการยอมรับและอ้างอิงมากที่สุดฐานข้อมูลหนึ่ง                  

คือ รายงานของสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (Institute 

for Economics and Peace-IEP)  ซึ่งด�าเนินการมาครบรอบ 

10 ปี และแยกรายงานเป็น 2 เล่ม คอื รายงานดชันสีนัตภิาพโลก 

(Global Peace Index) น�าเสนอดัชนีสันติภาพเชิงลบ

โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1. ความขัดแย้ง

ภายในและระหว่างประเทศที่ยังด�ารงอยู่ 2. ความปลอดภัย

และความมั่นคงในสังคม 3. การทหาร และรายงานดัชนี

สันติภาพเชิงบวก (อยู ่เย็นเป็นสุข) ได้มีการจัดท�าตัวชี้วัด                       

เป็น 8 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.  รัฐบาลที่ท�าหน้าที่ดี                              

2.  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดี 3.  การกระจายทรัพยากร                           

ที่เป็นธรรม 4. การยอมรับในสิทธิของคนอื่น 5. ความสัมพันธ์

อันดีกับเพื่อนบ้าน 6. การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร 7. ระดับ

ของทุนทางมนุษย์ 8. การคอร์รัปชันระดับต�่า   

จากนิยามของสันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิงบวก                   

ที่กล่าวมา ท�าให้ได้ทราบว่าการศึกษาเรื่องสันติภาพ ควรศึกษา

มากกว่าประเด็นการไม่มีสงครามเท่านั้น โดยควรศึกษา

ครอบคลุมถงึค�าว่า สิทธ ิเสรีภาพ นติิธรรม/นติิรฐั ความเป็นธรรม

ความปรองดอง ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น การพัฒนามนุษย์ 

และการคอร์รัปชัน ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกตัวช้ีวัดด้าน

สันติภาพที่เหมาะสมส�าหรับสังคมไทยนอกจากการศึกษา

เอกสารของสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพแล้ว ข้อมูลจาก

แหล่งอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศนับว่ามีความส�าคัญ

เช่น ดัชนีชี้วัดด้านนิติธรรม/นิติรัฐ ของ World Justice Pro-

ject ดัชนีชี้วัดความปรองดองของแอฟริกาใต้ของ IJR เอกสาร

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development 

Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ และดัชนีชี้วัดด้านสังคม 

ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ เป็นต้น  
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1 เปรียบเทียบโดยรวบรวมข้อมูลจาก Institute for Economics and Peace

องค์ประกอบตัวชี้วัดด้านสันติภาพที่เหมาะสมส�าหรับสังคมไทย
ที่มา : ประมวลจากเอกสารตัวชี้วัดด้านสันติภาพทั้งในและต่างประเทศ

ไม่มีควำมรุนแรงทำงกำยภำพ 

ประเมินความขัดแย้ง และความรุนแรงทั้งในประดับ

ประเทศ ในระดับชุมชนและครอบครัว โดยเก็บข้อมูลจาก                     

ทั้งข้อมูลสถิติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ จ�านวนผู ้เสียชีวิต                                                                                                                

จ�านวนผู ้บาดเจ็บ ระยะเวลาของความขัดแย ้ง รวมถึง                                           

การประเมินประสบการณ์ความรุนแรงและความคิดเห็น                   

จากประชาชน 

ควำมปลอดภยัและควำมมัน่คงในสงัคม 

ประเมินความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม                         

โดยเก็บข้อมูลจากสถิติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ จ�านวน                     

ของการฆาตกรรม (ระหว่างบุคคล รวมทารก จ�านวนของ

ประชากรในเรือนจ�า จ�านวนเจ้าหน้าที่ต�ารวจ จ�านวนของผู้น�า

ศาสนา และจ�านวนคดีเพศและท�าร้ายร่างกาย (สถิติการรับ

แจ้งเหตุ) 

กำรยอมรับควำมแตกต่ำงหลำกหลำย/
กำรไม่ถูกเลือกปฏิบัติ/กำรเคำรพสิทธิมนุษย
ชน 

ประ เมิ นมุ มมองของประชาชนต ่ อการยอมรั บ                                                                                                              

ความแตกต่างหลากหลาย/การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ/การเคารพ

สิทธิมนุษยชน โดยวัดมุมมองต่อการยอมรับให้กลุ่มที่ตนเอง

ไม่ชอบนั้นมีเสรีภาพในการแสดงออก มุมมองต่อการกีดกัน

ทางสังคม (การเลือกปฏิบัติ) ด้วยเหตุทางเชื้อชาติ,อุดมการณ์

หลังจากที่ได้รวบรวมตัวชี้วัดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีกล่าวมา และได้มีการน�าตัวชี้วัดท่ีรวบรวมได้ไปจัดกระบวนการ                  

รับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ท�าให้ได้ตัวชี้วัดเบื้องต้นท่ีเหมาะสมส�าหรับสังคมไทยภายใต้บริบทของประชาธิปไตย ดังนี้ 

ไม่มคีวำมรุนแรง               
ทำงกำยภำพ

ควำมปลอดภัยและ             

ควำมมั่นคงในสังคม 

กำรยอมรับควำมแตกต่ำง           

หลำกหลำย/ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ/

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

มีควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม
น้อยและมีกำรกระจำยทรัพยำกร                    

ที่เป็นธรรม 

ทางการเมือง, เพศหญิงชาย และเพศทางเลือก มุมมองต่อ                  

การการกีดกันทางเศรษฐกิจ (เลือกปฏิบัติ) ทางฐานะ รายได้ 

มุมมองต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง และมุมมอง

ต่อการใช้สื่อกับการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง 

มีควำมเหลื่อมล�้ำในสังคมน้อยและ                
มีกำรกระจำยทรัพยำกรที่เป็นธรรม 

ประเมินความเหล่ือมล�้าในสังคมและการกระจาย

ทรัพยากรที่เป็นธรรม โดยเก็บข้อมูลจากการวัดความเห็น                     

ในด้านมุมมองต่อความเหล่ือมล�้าในสังคม รวมถึงการเก็บ

ข้อมูลสถิติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ความเหล่ือมล�้าด้านรายได้                          

ความเหลื่อมล�้าด ้านทรัพย ์สินการเงิน ความเหลื่อมล�้า                                                                                                                                            

ด้านการถือครองที่ดิน การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ตัวชี้วัดดังกล่าวมีข้อจ�ากัดอยู่หลายประการ กล่าวคือ

การนิยามสันติภาพท่ีมีขอบเขตกว้างขวางไปไกลกว่าไม่มี                  

ความรุนแรงทางกายภาพ ท�าให้การทบทวนวรรณกรรม                        

มีขอบเขตท่ีขยายไปถึงมิติความเป็นธรรมในสังคม การเคารพ

สิทธิมนุษยชน ความมั่นคงปลอดภัยในสังคม วรรณกรรม

ท่ีท�าการศึกษาจึงอาจยังไม่ครอบคลุมงานที่ เ ก่ียวข้องกับ

ดัชนีและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากดัชนีในโลกนี้                                                                              

มีเป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้ จ�านวนตัวชี้วัดที่ได้ศึกษาทั้งใน

และต ่างประเทศทั้ ง เชิงปริมาณและคุณภาพ มีจ�านวน                              

นบัร้อยตัวชีว้ดั การคดัเลอืกตัวชีว้ดัทีเ่หมาะสมส�าหรบัสงัคมไทย                                                                               

จึงมีความสลับซับซ้อนและต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
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การศึกษาเ พ่ือ

ประเมินกระบวนการ

ด�าเนินงาน (Process 

Eva lua t ion )  ของ                      

คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

(สภาปฏิรูปแห่งชาติ) ในช่วงระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง                      

(6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 6 กันยายน พ.ศ. 2558) โดยพิจารณา    

3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การรับรู้และมุมมองต่อบทบาทของ

คณะกรรมาธิการฯ, แนวทางการด�าเนินงานของคณะกรรมา-            

ธิการฯ และทัศนคติและความพึงพอใจต่อการด�าเนินงาน                

ทั้งในส่วนของคณะกรรมาธิการเอง และบุคคลหรือหน่วยงาน

ภายนอก รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ถึง                                                                                          

ความเชื่อมโยงสอดคล้องของข้อเสนอแนะ ด้านการปฏิรูป

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของคณะกรรมาธิการฯ     

กับข้อเสนอแนะจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง                 

โดยศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการส�ารวจเอกสาร (Documentary 

Survey) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จาก

คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

(สภาปฏิรูปแห่งชาติ) 

ผลการประเมินสามารถสรุปได้เป็น 2 ส่วน คือ 

1) ผลการประเมินกระบวนการด�าเนินงาน พบว่า คณะ

กรรมาธิการฯ มองบทบาทตนเองว่าเป็น “ผู้รวบรวมข้อมูลและ

จัดท�าข้อเสนอการปฏิรูป” ซึ่งเปรียบเสมือน “ฝ่ายวิชาการ” 

ของรัฐบาล แต่ไม่มีการก�าหนดรายละเอียดของขอบเขตการ

ท�างานของคณะกรรมาธิการแต่ละชุดที่ชัดเจน ท�าให้การ

ปฏิบัติงานเป็นการเรียนรู ้และก�าหนดแนวทางการด�าเนิน

งานไปพร้อมกับการ ‘ปฏิบัติงาน’ (Learning by Doing)                                 

ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ถูกคาดหวังให้ด�าเนินงานใน ‘บทบาท

ทางด้านวิชาการ’ (Academic Role) และด้วยที่มาของ                     

ผศ. ดร. ปรีชญาณ์ นักฟ้อน, 2560. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า (232 หน้า, 220 บาท)

การสรรหาคณะกรรมาธิการส่งผลให้คณะกรรมาธิการฯ                                               

ส่วนใหญ่ยังขาด ‘ทักษะทางด้านวิชาการ’ (Academic 

Skill) ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทของ                             

คณะกรรมาธิการฯ รวมทั้งอาจยังขาดความเข้าใจบทบาทที่แท้

จริงของตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2) ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างข้อเสนอของ                      

คณะกรรมาธิการฯ และหน่วยงานอื่น พบว่า มีประเด็น                      

ท่ีให้ความส�าคัญตรงกัน 2 ประเด็น ได้แก่ เรื่องการปฏิรูป

กฎหมาย และการปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารหน่วยงาน

ในกระบวนการยุติธรรม  ซ่ึงเมื่อน�าผลการประเมินมาพิจารณา

โดยใช้ ‘ตัวแบบตรรกะ’ (Logic Model) เพื่อวิเคราะห์ถึง

ความสัมพันธ ์ระหว ่างองค ์ประกอบส�าคัญ 4 ส ่วนหลัก                                                                                      

ของการด�าเนินงานตามนโยบายหรือแนวทางการปฏิรูป

ประเทศไทย กรณกีารปฏริปูกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

พบว่า การด�าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย                                                                                                         

กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในส่วน

ของคณะกรรมาธิการปฏิ รูปกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติที่ผ่านมานั้น ยังขาดการออกแบบ

กระบวนการด�าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบที่สอดคล้อง

เชื่ อมโยงกันอย ่ าง เป ็นระบบ ประกอบกับมีข ้อจ�า กัด                                                    

ในการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่งผลให้                           

การด�าเนินงานตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ยังไม่สามารถน�าไปสู่

การจัดท�าข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการ

ยุติธรรมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา                 

ที่แท้จริงในด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมของ

ประเทศไทยได้และส่งผลให้ข้อเสนอดังกล่าวอาจยังไม่ใช่

แนวทางการปฏิรูปที่สมบูรณ์ที่สามารถน�าไปสู่ผลการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ

ประเทศไทยตามความคาดหวังของสังคมได้อย่างแท้จริง

การประเมินการดำเนินงาน 
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย 

กรณีการปฏิรูปกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม 

สถาบันพระปกเกล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน 


ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้าตามสัญญา เลขที่ พป. 174/2558 
ถือเป็นลิขสิทธิของสถาบันพระปกเกล้า 
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“ทุนทางสังคม” หมายถึง ผลรวมของ                   

สิ่งดีงามต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม จากการสั่งสมและต่อยอด รวมถึง

การรวมตัวของคนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างประโยชน์ส่วนรวม

บนพื้นฐานของความไว้วางใจ สายใยแห่งความผูกพันและ

วัฒนธรรมที่ดีงาม ตลอดจนการมีองค์ความรู้และภูมิปัญญา 

รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญของกระบวนการสร้างความสัมพันธ์

ที่เหนียวแน่นในสังคม

ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็น

ความส�าคัญของ “ทุนทางสังคม” และกระบวนการมีส่วนร่วม                    

ในชุมชน จึงร่วมกับวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ-UNDP จัดท�าโครงการวิจัยค้นหา             

ทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเริ่มต้นมาต้ังแต่                 

ปี 2558 ส่วนในปี 2560 เป็นการด�าเนินโครงการในระยะที่ 2

เป็นการน�ากระบวนการต้นแบบในเรื่องการค้นหาทุนทางสังคม

และการจัดท�าแผนพัฒนาและงบประมาณ โดยใช้ทุนทางสังคม

เป็นฐานไปประยกุต์ใช้ในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น�าร่อง

3 แห่ง ในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบล

นาประดู่ อ�าเภอโคกโพธิ์ องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตาแกะ อ�าเภอยะหริ่ง และ

เทศบาลต�าบลพ่อมิ่ง อ�าเภอปะนาเระ 

ผลจากการด�าเนินโครงการ สรุป

ได้ว่า พ้ืนที่เป้าหมายทั้งสามแห่งสามารถ

ด�าเนินการค ้นหาทุนทางสังคมด ้วย

ตนเองได้ โดยกระบวนการ 4 ขั้นตอน

ได ้แก ่  การระดมความคิดเห็นเพื่ อ                     

ค้นหาทุนทางสังคม การก�าหนดแนวทาง

การค้นหาทุนทางสังคมของพื้นที่ โดยใช้

แบบสอบถาม การทดลองใช้แบบสอบถามและพัฒนาทักษะ

ของผู ้สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล และการวางแผนและ                                                                                                   

การลงพื้นที่เพื่อค้นหาทุนทางสังคม นอกจากนี้ พื้นที่เป้าหมาย

ท้ังสามแห่งยังสามารถประยุกต ์ใช ้ รูปแบบกระบวนการ                         

จัดท�าแผนพัฒนาและงบประมาณโดยใช ้ทุนทางสังคม                                                                               

เป็นฐานได้ โดยมีการด�าเนินการใน 4 ขั้นตอน คือ การทบทวน

ผลการค้นหาทุนทางสังคม การมองภาพสถานการณ์อดีต                                                                                              

และปัจจุบันเพื่อหาสิ่งมุ่งหวังในอนาคต การจัดท�าแผนพัฒนา

และงบประมาณแบบมีส ่วนร ่วม และการเขียนข้อเสนอ

โครงการจากแผนพัฒนา

บทเรียนที่ ได ้รับจากการด�าเนินโครงการยืนยันว ่า               

ความเข ้าใจในเรื่องทุนทางสังคมและการใช ้ประโยชน ์                                                                                   

จากทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู ่มีความส�าคัญและจ�าเป ็น                     

ส�าหรับการวางแผนพัฒนาท ้องถิ่นขององค ์กรปกครอง                         

ส่วนท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของพื้นที่                    

หรือชุมชนในการจัดแผนการพัฒนาและงบประมาณนั้นจ�าเป็น

ต้องมีแนวทางและวิธีการใช้ที่เป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วม      

ของคนในพื้นที่ และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้

1 พนักงานสื่อสารองค์กรฯ ช�านาญการ สถาบันพระปกเกล้า
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วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธี

เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู ้ทางการเมือง                                                     

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักสื่อสารมวลชน

รุ่นที่ 2 เนื่องด้วยสถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นความส�าคัญ

ของนักสื่อสารมวลชน ในฐานะสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ

ที่ถูกต้องให้กับประชาชน นักสื่อสารมวลชน จึงควรได้รับ                  

องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย             

ทีถ่กูต้อง เพือ่ถ่ายทอดข้อมลูข่าวสารสูป่ระชาชนได้อย่างถกูต้อง

และชัดเจน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการท�างานของสื่อ                 

ให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการขยาย

เครือข่ายความร่วมมือทางการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก                          

รศ. วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิด

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2560

การยื่นใบสมัคร

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร                  

ที่สมบูรณ์ครบถ้วน มายังสถาบันพระปกเกล้าด้วยตนเองหรือ

ทางไปรษณีย์ ตามวัน เวลาที่ก�าหนด ไม่รับการสมัครทาง

โทรสาร หรือ E-mail

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

โทรศัพท์: 0-2141-9587, 0-2141-9585 (สุรีย์พร, 

วงศกร) / www.kpi.ac.th

การศึกษาอบรม ความตอนหนึ่งว ่า “สื่อมวลชนถือเป็น               

ผู้มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง มีหน้าที่ในการบอกเล่า ความจริง

สู ่สาธารณะ ข้อมูลข่าวสารจากนักสื่อสารมวลชนจึงมี                

ความส�าคัญ จึงควรได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อน�าไปเผยแพร่                                                                                         

ต่อไป” และบรรยายพิเศษ หัวข้อ ฉากทัศน์ใหม่ประเทศไทย 

และบทบาทของสื่อกับการสร้างสรรค์สังคม แก่ผู ้ เข ้ารับ                                                                                               

การศึกษาอบรม นอกจากนี้  นายวิทวั ส  ชั ยภาคภู มิ                                                                     

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ฐานะประธานหลักสูตร 

บรรยายแนะน�าภาพรวม และชี้แจงเรื่องการปฏิบัติตน                   

ระหว่างการศึกษาอบรม ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีผู ้เข้ารับ                   

การศึกษาอบรม จ�านวน 47 ราย

วันท่ี 25 กันยายน 2560

เดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนพฤษภาคม 2561
(เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.)

วันท่ี 3 - 5 พฤศจิกายน 2560 

วันท่ี 9 ตุลาคม 2560

วันท่ี 24 กรกฎาคม - 18 กันยายน 2560 
ณ สถาบันพระปกเกล้า (ในวันและเวลาราชการ) 

                 สำหรับบุคลากรภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรอิสระและองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อศึกษาประเด็นสำคัญ โอกาส เเละความท้าทายของประเทศไทยและ
ประชาคมอาเซียน เเละเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการปฏิรูป
ประเทศในบริบทเศรษฐกิจการเมืองโลก
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พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและ

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดงาน

สัมมนาพระปกเกล้าศึกษาข้ึน ณ เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การสัมมนานั้น แน่นด้วยเนื้อหาทางวิชาการและเพิ่มพูน

องค์ความรู้ด้าน “พระปกเกล้าศึกษา” โดย อาจารย์สุภาพร

โพธิ์แก้ว รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันเอเชียศึกษา

ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาวิชาการ นางกาญจนา                 

ศรีปัดถา ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู ่หัว กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมอบ                 

ของที่ระลึกแก่วิทยากร ซึ่งมี รศ.  ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล 

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิประชาธิปก - ร�าไพพรรณี                                  

เป็นผู้ด�าเนินรายการ 

ผศ.  ดร.  ธรีะ นชุเป่ียม จากสถาบนัเอเชยีศกึษาปพูืน้ฐาน

ความรู ้เรื่องการต่างประเทศของสยามในสมัยรัชกาลที่ 7

ซ่ึง ผศ. ดร. ธีระ เน้นว่าเป็นการแสดงตัวตนใหม่ของสยาม                 

ในเวทีความร่วมมือพหุภาคีของสันนิบาตชาติที่สยามในฐานะ

ฝ่ายชนะสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งเป็นผู้ร่วมจัดตั้ง เพื่อหาทาง              

ให้โลกมีสันตภิาพ แม้ว่าในฐานะประเทศเลก็ๆ เราเปรยีบเสมอืน

“งใูนอโุมงค์” คอื มทีางเลอืกน้อย แต่กพ็อขยบัหรอืยดืหยุน่ได้บ้าง

มีอานิสงส์ต่อการแก้ไขสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับประเทศ

มหาอ�านาจเสร็จสิ้นเมื่อข้ึนรัชสมัยรัชกาลท่ี 7 และการพัฒนา

ประเทศ อาท ิการปรบัปรงุด้านการสาธารณสขุ และการจัดการ

กับปัญหาเร่ืองฝิ่น 

จากน้ัน ศ. ดร. พรสรรค์ วัฒนางกูร อดีตอาจารย์คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

วรรณคดี และวัฒนธรรมเยอรมัน ได้น�าเสนอผลงานวิจัยของ

ท่านที่ท�าให้พิพิธภัณฑ์ฯ เรื่อง “การเสด็จประพาสยุโรปของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.  2476 - 2477”

เนื้อหาครอบคลุมท้ังการเตรียมการเสด็จฯ รวมท้ังการที่รัฐบาล

คณะราษฎรเปลี่ยนใจไม่อยากให้เสด็จฯ แต่เหตุการณ์กลับเป็น

ว่าทุกประเทศในยุโรป จัดการรับเสด็จฯ อย่างสมพระเกียรติ

ในทุกประเทศที่เสด็จฯ ส่วนพระราชกรณียกิจทั้งที่เป็นทางการ

กึ่งทางการ และเป็นการส่วนพระองค์นั้น นอกจากการผ่าตัด

พระเนตรและพระทนต์แล้ว ซ่ึงน่าสนใจว่าได้มีพระราช-

ปฏิสันถารกับบุคคลหลากหลาย ท้ังปัญญาชน สื่อมวลชน 

และได้ใส่พระราชหฤทัยทอดพระเนตรกิจการต่างๆ ทั้งด้าน

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์การพยาบาล และ                                                                                                      

การศึกษา เป็นต้น เสมือนว่า มีพระราชประสงค์จะให้เกิดการ

ประยุกต์ใช้ในสยาม

ศ.  ดร.  พรสรรค ์  เห็นว ่า  แม ้ว ่ าหลังจากเสร็จสิ้น                         

พระราชกรณียกิจเสด็จประพาสแล้วหลายเดือนได้ทรงสละ

ราชสมบัติก็ตาม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ยังไม่ได้

ตัดสินพระราชหฤทัยแน่วแน่ต้ังแต่เมื่อเสด็จฯ ออกไปว่า                                   

จะทรงท�าเช่นนั้น หากแต่ความเปลี่ยนแปลงในวิธีการปกครอง

ของรัฐบาลในประเทศไปในทางที่ขัดต่อหลักนิติธรรมและ

ประชาธิปไตย ได้ท�าให้ทรงตัดสินพระราชหฤทัยในท้ายที่สุด

นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร นักวิชาการพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสนองานวิจัยเกี่ยวกับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ยุโรปในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า

อยู่หัว ซ่ึงทางพิพิธภัณฑ์ฯ เก็บรักษาไว้ในปัจจุบัน 9 ประเทศ 

โดยทราบว่าเป็นของประเทศใดบ้าง คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส 

เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เบลเยียม อิตาลี โมนาโก เชโกสโลวาเกีย 

และฮังการี  ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อใด และน่าสนใจอย่างไรใน

เชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ยุโรป นับเป็นการ

ท�าให้เรื่องราวของการประพาส มีสีสันจับต้องได้มากขึ้น

ในช ่วงท ้าย ดร.  เตช บุนนาค ผู ้ช ่วยเลขาธิการ

สภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร นักประวัติศาสตร์ผู้มีประสบการณ์

สูงในกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า

ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องถือว่าสยามอยู่ในฐานะที่ดีกว่าดินแดน

เพือ่นบ้านทีย่งัเป็นอาณานคิม ทัง้ท่านและ รศ. ม.ร.ว. พฤทธสิาณ

ได้เสนอความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมในรายละเอียด
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หนังสือเล่มนี้ได้ตั้งข้อสังเกตต่อการมีอัตลักษณ์ร่วมกับผู ้อื่นของมนุษย์ของอมาตยา เซน ว่า                      

มักถูกนิยามอย่างเหมารวมจน “สามารถจัดประเภทได้แบบเดียวตามระบบการแบ่งฝ่ายเชิงเด่ียว                                                                                                                        

ท่ีครอบคลุมไปหมด” ผ่านการจัดรูปแบบ และแนวทางของอารยธรรมหรือศาสนาที่มนุษย์ผู ้นั้นสังกัดอย่างแยกโดดและ

ชัดเจน ท�าให้คนจ�านวนมากเกิดความเข้าใจผิดในการพินิจถึงอัตลักษณ์ของผู้อื่นและน�าไปสู่ความรุนแรงจากการพิจารณาแง่มุม

ทางอตัลกัษณ์ต่อกลุม่ทางศาสนาและชาตพินัธุบ์างกลุม่เพยีงด้านเดยีวอย่างสดุโต่ง เช่นเดยีวกบัการพฒันาทฤษฎทีางสงัคมศาสตร์

ก็มักพิจารณาถึงอัตลักษณ์เชิงเดี่ยวอย่างตายตัว อาทิ ทฤษฎีการปะทะระหว่างอารยธรรมในหนังสือการปะทะระหว่างอารยธรรม

และการสร้างระเบียบโลกข้ึนใหม่ (The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order) ของซามูเอล                     

ฮันติงตัน ที่เปรียบเทียบความขัดแย้งของอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมอิสลาม อารยธรรมฮินดู อารยธรรมพุทธ และ                                  

อารยธรรมอ่ืนๆ

โดยเสนอว่า เราต้องพิจารณาเสียใหม่ว่าชีวิตของมนุษย์สามารถเป็นสมาชิกของกลุ ่มทางอัตลักษณ์ ได้หลายกลุ่ม

โดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ดังท่ีผู ้เขียนยกตัวอย่างว่า “บุคคลคนเดียวกันสามารถเป็นได้ทั้งพลเมืองอเมริกัน มีต้นก�าเนิดจาก

คาริบเบียน มีบรรพบุรุษเป็นแอฟริกัน เป็นคริสเตียน เสรีนิยม ผู้หญิง มังสวิรัติ นักวิ่งระยะไกล นักประวัติศาสตร์ ครูในโรงเรียน 

นักประพันธ์ นักสตรีนิยม คนรักคนต่างเพศ ผู้เคารพสิทธิเกย์และเลสเบียน คนชอบดูละคร นักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

แฟนเทนนิส นักดนตรีแจ๊ส และเป็นผู้ท่ีผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับความเชื่อที่ว่า มีสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่เฉลียวฉลาด”
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ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
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ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

เหตุที่ขัดข้องน�าจ่ายผู้รับไม่ได้
     

        1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน

        2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

        3. ไม่ยอมรับ

        4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

        5. ไม่มารับภายในก�าหนด

        6. เลิกกิจการ

        7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

        8. อื่นๆ

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