


เมือ่วนัที ่10 มนีาคม 2559 ทีผ่่านมา สถาบันจดัสมัมนา

วิชาการ เรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูป

ประเทศ” ในวันนั้นผมมีโอกาสร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย

และได ้ เล ่ าถึ งข ้อค ้นพบจากงานวิ จัย เรื่ อ งการสร ้ าง                                     

ความปรองดองแห่งชาติ ซึ่งเป็นงานที่สถาบันได้รับมอบหมาย

ให้ศึกษา ข้อค้นพบจากงานวิจัยส�าคัญ คือ บทเรียน 6 ประการ 

4 เง่ือนไข ผมจึงอยากจะมาเล่าให้ท่านฟังว่าสิ่งที่เราค้นพบ                                                    

จากงานวิจัยนี้คืออะไร เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการพิจารณา

ศึกษาและก�าหนดแนวทางในการสร้างความปรองดองต่อไป  

บทเรียน 6 ประการ ได้แก่ ประการแรก ความขัดแย้ง

ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ หากถูกปฏิเสธจากการเมืองหรือ                      

คนทีม่คีวามขดัแย้งไม่มพีืน้ทีใ่นการแสดงออก พบว่าความขดัแย้ง

มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นประการที่สอง การแก้ไข                  

ความขัดแย้งต้องหา “ความเห็นร่วม” โดยเริ่มจากสิ่งที่เห็น

ตรงกันผ ่านกระบวนการพูดคุยร ่วมกัน ประการที่สาม                                                                                                           

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจะต้องมีกระบวนการค้นหา                  

ความจริงของเหตุการณ์เพื่อให ้ทุกฝ ่ายเชื่อถือ ศรัทธา                        

ประการที่ สี่  กลไกของการให ้อภัย  หรือการลงโทษ                                                                                      

เป ็นสิ่ งที่ ขึ้ นอยู ่ กั บความเห็นพ ้องต ้องกันของสั งคม                                     

ประการที่ห้า การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมีความจ�าเป็น 

และสุดท้ายต ้องมีการปฏิรูปเชิงโครงสร ้างหรือองค ์กร                                                                    

เพื่อป ้องกันเหตุแห่งความขัดแย้งใหม่ ส�าหรับเงื่อนไข                                   

ความส�าเร็จที่ส�าคัญของการสร้างความปรองดองนั้น ได้แก่ 

หนึ่ง เจตจ�านงของผู ้น�าที่ต ้องการให้ประเทศมีทางออก                       

สอง การเปิดพืน้ทีแ่ละบรรยากาศการพดูคยุ สาม การยอมรบัผดิ

และให้อภัยของสังคม  และสี่ การใช้จินตนาการร่วมในอนาคต 

(Share Future) เพื่อวางเป้าหมายร่วมกัน

ผมว่าการสร้างความปรองดองไม่ใช่เรื่องยากครับ                      

แต่เป็นเร่ืองที่ทุกคนต้อง “ร่วมกัน” อย่างจริงจัง สังคมไทย                  

ก็จะก้าวข้ามความแตกแยก และความหวาดระแวงซึ่งกัน                 

และกันได้ครับ ...ผมเชื่อมั่น

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
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หน้า 2 II จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง              

ในระบอบประชาธิปไตย

ทางคณะผู้จัดท�ายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร                

ที่มีประโยชน์หรือน่าสนในต่อสาธารณชนและขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปย่อ         

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

     นางเบญจมาศ  วิวัฒน์ชาญกิจ

     นางกาญจนา  ศรีปัดถา

บรรณาธิิการ
     นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ

กองบรรณาธิการ
     นางสาวธีรพรรณ  ใจมั่น

     นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ

     นางสาวเกวลี  ศรีตลาลัย

     นางสาวชยานิษฐ์  ไกรจิรารุลักษณ์

     นางระพีพรรณ  ทิวสระแก้ว

     นายจักรกฤช  ฤกษ์อินทรอารีย์

     นางสาวเกษณี  ธนการศักดิ์

     นายเกรียงเดช  วัฒนะกุมาร

ประสานงานการผลิต
     นายสมบัติ  หวังเกษม

     นายฉัตรชัย  วิยานนท์

ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย ์ ราชการ เฉลิมพระ เกี ยรติ 80 พรรษาฯ 120 หมู ่ 3

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ            

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

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

เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติซ่ึงเป็นนิติบุคคล  

อยู่ในก�ากับดูแลของประธานรัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วน

ราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจดัระเบยีบปฏบิติัราชการฝ่ายรฐัสภาและ              

ไม่เป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณและกฎหมายอืน่

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

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



เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 สามเกลอหนึ่งชาย                    

สองหญิงได้ไปเสวนากัน เรื่อง “สุโขทัยธรรมราชาวิถี”                        

ให้นักเรียนมัธยมปลายราว 200 คนฟังท่ีศูนย์วิทยพัฒนา                

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่จังหวัดเพชรบุรี  

นอกจากได้รู ้ว่านักเรียนก็รู ้จักถามค�าถามน่าถามอยู่เหมือน

กันแล้ว  เราได้ถือโอกาสไปเปิดหูเปิดตาตามสถานที่ต่างๆ                       

จึงเก็บตกเรื่องราวจิปาถะ ใต ้ฟ ้า.. .ประชาธิปกมาฝาก                                                                   

โดยจะขอเล่าเรื่อง วัดเกาะ (แก้วสุทธาราม) วัดนี้อยู่ไม่ไกล

จากพระรามราชนิเวศน ์ในต�าบลท่าราบ อ�าเภอเมือง                            

แต่ต้องเข้าไปสุดตรอกแคบๆ จึงจะถึง ซึ่งก็ดีตรงที่ยังมี                                                               

ความสงบร่มเย็น ทัวร์ไม่ลง อนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างนานาไว้ได้ดี

พอควรทเีดยีว ซึง่ส�าคญัเพราะวดันีน่้าจะมปีระวตัคิวามเป็นมา

ยาวนานแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น หากสันนิษฐานจาก

ใบเสมาคู่ทั้ง 8 ทิศรอบพระอุโบสถซึ่งแกะจากศิลาสีแดงเข้ม              

แต่หากใช้หลักฐานจากบันทึกบนจิตรกรรมฝาผนังภายใน

พระอุโบสถถึงปีท่ีเขียนบนปูนเฉยๆ ใช้ดินแดงกับเขม่าบนพื้น                                                                                           

เป็นภาพพทุธประวตัติามความเชือ่แต่โบราณ เรยีบง่ายแต่วจิิตร

บรรจง บรรจุเรื่องราวมากมาย ซึ่งสาวนักวิชาการพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ฉตัรบงกช  ศรวีฒันสาร

ผู ้จบการศึกษาปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ศิลปะจาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร อธิบายให้ฟังได้เป็นฉากๆ เริ่มด้วย

การชี้ให้ดูที่ผนังสกัดด้านหลังพระประธานว่ามีภาพเขียน                  

แม่พระธรณีบีบมวยผมในท่ายืนแบบธรรมชาติต่างจากที่อื่น 

ซึ่งจะยืนหรือนั่งแบบเอี้ยวกาย เป็นต้น

พระอุโบสถหลังนี้ พระครูเพชโรปมคุณ (เหลื่อม)                        

เจ้าอาวาสวัดเกาะรูปที่ 4 (พ.ศ. 2446-2470) ได้ท�าการบูรณะ

ครั้งหนึ่งจึงอาจเป็นในสมัยรัชกาลที่ 7 ส่วนอาคารที่สร้างขึ้น

ในสมัยนั้นแน่ๆ คือ อาคารโรงเรียนปริยัติธรรม ซึ่งจารึก

ไว้หน้ามุขอาคารว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2474 อาคารหลังย่อมนี้

รูปทรงเป็นแบบตะวันตกสมัยใหม่เข้ากับยุคสมัยที่ว ่านั้น                                         

คอลัมน์ : ใต้ฟ้า...ประชาธิปก จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 3

ก่ออิฐถือปูน เคร่ืองบนเป็นไม้ท้ังหมด มุขด้านหน้าครอบด้วย

จ่ัวใหญ่ประกอบจ่ัวบังตา แกะสลักลวดลายฉลุโปร่ง ซุ้มคูหา

ทรงโค้งทั้ง 3 ด้าน ช่องลมเหนือประตูทางเข้า แกะสลัก                                                                

เป็นลายกนกก้านขดใบเทศ มลีกัษณะผสมผสานศิลปะตะวนัตก

กับศิลปะไทย “การพลกิม้วนและการซ้อนแยงของลายกนก

เยีย่มยอดทเีดียว ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสกลุช่างเพชรบรุ”ี

หนังสือวัดเกาะ จ.เพชรบุรี ที่วัดจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2543 ว่าไว้เช่นนี้

อาคารนี้เดิมสร้างขึ้นเป็นที่ตั้งบ�าเพ็ญกุศลศพของ

ภรรยานายครอง  วาดเวยีงไชย ผูไ้ด้บรจิาคให้วดัใช้เป็นสถานที่                                                                                      

เล ่าเรียนของพระภิกษุสืบต่อมา ด ้านในมีห ้องๆ เดียว                              

ขนาดราว 4 เมตร x 3 เมตร มีโต๊ะและเก้าอี้ไม้อยู่ประมาณ               

10 ชุด เป็นของเก่าบนโต๊ะหนึ่งมีหนังสือเก่าวางอยู่ตรวจสอบ

พบชื่อว่า “แนะการเรียนธรรมวิภาค น. ธ.ตรี” (นักธรรมตรี)  

ปกหลังบ่งบอกว่า “พิมพ์ที่โรงพิมพ์เฮ่งฮั่วฮง เชิงสะพาน                

เสาชิงช้า พระนคร 21.9.77” คือเพิ่งพ้นสมัยรัชกาลที่ 7               

ไปได้ไม่กี่เดือน

สถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นอกีอย่างหนึง่ คอื เจดย์ีประธาน

หน้าพระอุโบสถทรงระฆังสูงเพรียวงดงามประดับด้วย                       

พวงอบุะอ่อนช้อย จึงได้ชือ่ว่าเป็น “เจดีย์ทรงเครือ่ง” สะท้อน

แสงเรืองๆ ขรึมๆ จับใจคุณศิริน  โรจนสโรช สาวบรรณารักษ์

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยิ่งนัก  เจดีย์นี้พระครู                 

เพชโรปมคุณ สร้างครอบเจดีย์องค์เล็กเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ

เมื่อ พ.ศ. 2468 เท่ากับว่าอยู่ช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 7

ส่วนศาลาท่าน�้า ริมแม่น�้าที่เตะตาเราตั้งแต่แรกเห็น

เพราะมีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และหน้าบันไม้แกะสลัก

ลายพุ ่มข ้ าวบิณฑ ์นั้น  พบว ่าบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2472                                                                                           

ในรัชกาลที่ 7 แน่ๆ แต่มีความเป็นมายาวนานกว่านั้น และ

มีชื่อว่า “ศาลามเหศวร” สร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษ

ที่ 2400 เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แด่กรมหมื่นมเหศวรวิลาส                                                                                  

ผู้ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2365 เป็นหม่อมเจ้า พระโอรสในองค์                      

ผู้ซึ่งต่อมาทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

แต่ครั้งที่ยังไม่ได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุใน พ.ศ. 2367 และ

ได้ทรงอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสตร์ จนเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์

สมบัติใน พ.ศ. 2393 ชะรอยเสด็จในกรมฯ (ต้นราชสกุล 

“นพวงศ์”) จะได้เสด็จมาทางนี้เพื่อมาเฝ้าทูลกระหม่อมพ่อ

ระหว ่างที่ทรงพระธุดงค ์มาทรงจ� าวัดอยู ่ ในถ�้ าบนเขา                                                             

ซ่ึงป ัจจุบันคือ เขาวังเมืองเพชร ผมขอเดาว ่าศาลานี้

สร้างใน พ.ศ. 2410 ซ่ึงเป็นปีที่เสด็จในกรมฯ สิ้นพระชนม์                                                   

เป็นปีที่ 17
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สถาบันพระปกเกล้า ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันวิชาการ              

ทีมุ่ง่เน้นการผลตินกัศกึษาในมติขิองการสร้างองค์ความรู้เท่าน้ัน 

แต่สถาบันพระปกเกล้ามีความตั้งใจให้ผู ้เรียนน�าศักยภาพ

และองค์ความรู ้ที่มีออกมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม                

ด้วยหลักสูตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 5                  

ดังที่ด�าเนินการซึ่งเป็นอีกหน่ึงมิติ ท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึง                                                                                 

การคืนประโยชน์กลับสู่สังคม จาก 10 โครงการที่นักศึกษา

ร่วมกันจัดขึ้น ได้แก่

กลุม่ที ่1 (สงิโต) เสนอ “โครงการสร้างจติส�านกึสาธารณะ

และแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนอาชีวะผ่านการพัฒนา

กายอุปกรณ์ต้นแบบแก่ทหารผ่านศึก” เพื่อสร้างจิตส�านึก

สาธารณะและแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนอาชีวะ โดย                                                                                                                  

จัดท�าโครงการพัฒนาอุปกรณ์เสริมส�าหรับทหารท่ีเป็นผู้ป่วย                           

ในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกที่มีความพิการ และอาการ                     

กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก                                                                                         

โดยที่นักเรียนอาชีวะผู ้เข ้าร่วมโครงการได้ร ่วมใจพัฒนา                      

จนได้อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้เทียบเท่าของเดิม แต่ราคา

ถูกกว่า เพราะต้นทุนต�่ากว่า ซึ่งนักเรียนต่างก็รู้สึกภาคภูมิใจ

ที่ได้ตอบแทนทหารผ่านศึกผู้เสียสละ พร้อมสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีสู่สังคม 

กลุม่ที ่2 (ไก่ฟ้า) เสนอ  “โครงการบรหิารจดัการน�า้ชมุชน

บ้านท้ายหนอง ตามพระราชด�าริ” เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน 

น�า้ในพืน้ทีบ้่านท้ายหนอง ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุง้ จ.ลพบรุ ีโดยร่วม

วเิคราะห์ปัญหา เกบ็ข้อมลูกบัชาวบ้าน ประสานงานหน่วยงาน

ภาครัฐมาให้ความรู ้เรื่องการบริหารจัดการน�้า จนน�าไปสู ่                   

การก�าหนดโมเดลในการแก้ปัญหาขาดแคลนน�้าในพื้นที่ และ

การจัดตั้งตัวแทนชาวบ้านเป็นคณะกรรมการประสานงาน                   

กบัฝ่ายต่างๆ เพือ่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรปูธรรม เกดิแผนการ

จัดการในระยะต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ ก�าจัดผักตบชวาและ

น�าไปท�าปุย๋หมกั ศกึษาดงูานพืน้ท่ีประสบความส�าเรจ็ คดัเลอืก

โมเดลบรหิารจัดการน�า้ การท�านาอนิทรย์ี การขดุหนองเกบ็น�า้

รวมทัง้ กจิกรรมส่งต่อความรูแ้ละปลกูฝังเยาวชนสร้างจติส�านกึ

ในการรักษาน�้า

กลุ่มที่ 3 (ช้าง) เสนอ “โครงการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

และอยูร่่วมกันอย่างยัง่ยนืระหว่างชุมชนและโรงงาน” ต�าบล

บางเสด็จ จ.อ่างทอง โดยการเข้าไปส�ารวจ พูดคุย เก็บรวบรวม

ข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว พบว่า จริงๆ แล้วปัญหา

เรื่องกลิ่นจากโรงงานนั้น ไม่ใช่ปัญหาต้นเหตุ แต่แท้ที่จริง              

ปัญหาคือการไม่ไว้วางใจ ระหว่างชุมชนและโรงงาน ซึ่ง                                                                                     

ขัดแย้งกันมากว่า 10 ปี และต้องใช้เวลาในการแก้ไข โดยทาง

กลุ่มได้เป็นตัวผสานให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายมาร่วมพูดคุยเพื่อหา

ทางออกร่วมกนั จากการพดูคยุอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ท้ังสองฝ่าย

ค่อยๆ มองเห็นความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นถึงการพัฒนา

ชมุชนร่วมกนัในระยะยาว โดยโรงงานได้ท�าการส่งเสรมิความรู้

เรือ่งเกษตรอนิทรย์ี พร้อมทัง้บรจิาคปุย๋อนิทรย์ีให้กบัประชาชน

และโรงเรียน จากปัญหาที่ค้างคา มากว่า 10 ปี ระหว่าง

ชุมชนกับโรงงานก็ค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเป็นล�าดับ                                                                                   

จากการหันหน้าเข้ามาพูดคุยนั่นเอง 

กลุ่มที ่4 (นกหวัขวาน) เสนอ “โครงการพัฒนาการมส่ีวนร่วม

ของชุมชนให้พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดแวะพักและ

ตลาดสดน่าซื้อในชุมชนส้มสุกพระพุทธบาท จ.เชียงใหม่” 

พัฒนาด ้ านเศรษฐกิจและสร ้ างพื้ นที่ ประกอบอาชีพ                                    

ตามความต้องการของชมุชน โดยการสร้างตลาดและจดุแวะพกั

ส�าหรับนักท่องเที่ยวก่อนขึ้นสักการะพระพุทธบาท ด�าเนิน

งานโดยระดมทุนจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อก่อสร้าง

ตลาดและจุดแวะพัก พร้อมให้ความรู้คนในชมุชนโดยประสาน                

ความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเอกชน เกษตรอ�าเภอ 

ปัจจุบันโครงสร้างตลาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มีการเปิด

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรบางส่วนท�าให้ชาวบ้านมีรายได้

เพิ่มขึ้น

กลุ่มที่ 5 (วัว) เสนอ “โครงการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้

ขยายโอกาส เพ่ือชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง
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ของชุมชนแออัดย ่านทองหล่อโดยสร ้างแรงบันดาลใจ                         

ด้วยการพาชาวบ้านไปฟังผู้น�าชุมชนคลองลัดมะยมที่ประสบ                                                                                              

ความส�าเร็จในการสร้างตลาดน�้าคลองลดมะยมเป็นแหล่งราย

ได้ของชมุชน พร้อมให้ความรูด้้านการตลาด การหาแหล่งการค้า

ทีส่ร้างรายได้ การผลติสนิค้าท่ีตลาดต้องการ พร้อมสร้างอาชพี

อาทิ สอนจัดสวนถาด ซึ่งผลของโครงการเบื้องต้นท�าให้                        

มียอดสั่งซื้อสวนถาดจากบริษัทเอกชน และชาวบ้านมีพื้นที่ 

น�าสินค้าไปจ�าหน่าย

กลุ่ม 6 (เหยี่ยว) เสนอ “โครงการสร้างผู้น�าเกษตรกร                      

ด้วยแปลงต้นแบบ GAP แบบ Smart Farm” มุ่งเน้นที่จะ

เพิ่มรายได้ของเกษตรกร ต้องการให้เกษตรกรเป็นผู้น�าทาง

แนวคิดด้านการเกษตรแบบใหม่ เกษตรแบบผสมผสาน และ

แบบ GAP หรือ Good Agriculture Practices ที่สามารถ

ใช้สารเคมีได้ แต่จะไม่ให้สารเคมีตกค้างอยู ่ และใช้พื้นที่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว                                                        

เชิงเกษตรกรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและ

คนในชุมชนโดยรวม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณภาพดิน

แต่เน่ืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นท่ีท่ีมีธาตุดินค่อนข้าง                  

อุดมสมบูรณ์จึงไม่ค่อยปัญหาเรื่องคุณภาพดินมากนัก ท�าให้

มีผลผลิตทางการเกษตรมีผลผลิตท่ีดี นอกจากนี้ยังเชิญ

วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญเรือ่งปุ๋ยหมกัชวีภาพมาให้ความรู ้พร้อมทัง้                                

จัดท�าแปลงสาธิต ณ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง เพื่อเป็นแหล่ง

ความรูข้องชมุชนต่อไป เป็นโครงการน�าร่องเพือ่ให้คนในชมุชน

มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

กลุม่ 7 (กวาง) เสนอ “โครงการธนาคารขยะประจ�าโรงเรยีน

โดย มุ่งเน้นกิจกรรมจากขยะสู่ผลผลิต (ต้นกล้า)” ปัญหา

ขยะเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ                         

ทุกวัยตระหนักถึงวิธีการก�าจัดขยะที่ถูกต้อง และสร้างสรรค์

ประโยชน์เพิ่มมูลค่าจากขยะ โดยมีโรงเรียนหัวหมาก กทม.     

เป็นโรงเรียนน�าร่อง โดยให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับพิษภัยของ

ขยะ การคัดแยกขยะ การมีจิตสาธารณะที่จะไม่เมินเฉย                               

ต่อปัญหาชุมชน

โครงการน้ีได ้น�านักเรียนลงมือท�ากิจกรรมเก็บขยะ

ในล�าคลองและบริเวณรอบโรงเรียน ปลุกจิตส�านึกสร้างวินัย

เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ซื้อขายขยะรีไซเคิล สร้างรายได้

บริหารโดยนักเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน               

สู่สาธารณะ “เด็กยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งถือเป็นเวที                                                                                           

แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ พร้อมทั้งได ้เชิญ                          

อีก 8 โรงเรียนในเขตสวนหลวง ส�านักงานเขตสวนหลวง 

และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนมาเป็นพันธมิตร                                                                                     

ความร่วมมือในโครงการจัดการขยะเพ่ือให้โครงการดังกล่าว

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชน 

โรงเรียนในเขตพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

กลุ่ม 8 (นกเค้าแมว) เสนอ “โครงการเยาวชนต้นแบบ

ท่องเที่ยวเชิงวิถีไทย สุขใจไปกับเพชรวิเศษ” เป็นการลงพื้น

ที่รวบรวมข้อมูลกลุ่มเยาวชน ณ อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง 

เพ่ือพัฒนากลุ่มเยาวชน ให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีจิตอาสา

มุง่มัน่ทีจ่ะสร้างสิง่ดีๆ  ให้แก่ชมุชน ภายใต้แนวคดิ “เก่งช่วยอ่อน”

ให้เพ่ือนช่วยกันชักจูงเพ่ือนที่มีแนวโน้มอยู ่ในกลุ ่มเสี่ยง                            

ที่จะท�าผิดกฎระเบียบของสังคมหรือผิดกฎหมายให้หันมา

เหน็คณุค่าของตนเอง และภาคภมูใิจท่ีจะท�าประโยชน์เพือ่สงัคม

โดยมีการอบรมให้ตัวแทนเยาวชนเป็นผู้แนะน�าการท่องเที่ยว               

ในสถานที่ต่างๆ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ท�าให้เยาวชน                      

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่ก่อปัญหาสังคม และเปลี่ยน

แนวความคิดเป็นไปในแนวทางที่ดีกว่า 

กลุ่ม 9 (เสือ) เสนอ “โครงการผู้น�ายุคใหม่ใส่ใจชุมชน 

ด้วยกิจกรรม 5 ส.” ณ พื้นที่ชุมชนแสงสุข ต. ส�าโรงเหนือ 

จ. สมุทรปราการ เป็นการให้ความรู ้เรื่องสุขลักษณะและ                

ความสะอาดให้แก่ชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ด้วยแนวคิด 

“รวมพลังปฏบิติัการ 5 ส.”  สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ 

สร้างนิสัย  โดยจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ด้วยการส�ารวจบ้านเรือน 

หรอืห้องน�า้ทีจ่�าเป็นต้องซ่อมแซม การสาธติการจัดวางข้าวของ

ในบ้านเรือนให้เป็นระเบียบ การขจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี                  

รวมทั้งร่วมกันท�าความสะอาดพื้นที่ในชุมชน

กลุ่ม 10 (นกยูง) เสนอ “โครงการพลังหลังก�าแพง”

ศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก

บ้านทดแทนชั่วคราวของวัยรุ่นที่ก้าวพลาด ก้าวผิดจังหวะ                

โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการความคิด สร้างทัศนคติให้แก่

น้องๆ ได้เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ด้วยกิจกรรม “การเขียน

บ�าบดั” รวมทัง้ท�ากจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆ เป็นการทลายก�าแพง

ความกลัว ท�าให้เยาวชนในบ้านกาญจนาภิเษกพบอิสรภาพ

ทางใจ เข ้าใจสังคมภายนอก ซึ่งการน�าเสนอโครงงาน                              

ดังกล่าว เป็นการสะท้อนให้สังคมภายนอกเรียนรูท้ีจ่ะให้โอกาส                         

แก่เยาวชนที่เคยผิดพลาดด้วยความเข้าใจ 

จากโครงการดีๆ ทั้ง 10 กิจกรรมข้างต้น จะน�าเสนอผล

งานสู่สาธารณะ ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา 

ศนูย์ราชการ ถนนแจ้งวฒันะ ...เพราะเราไม่ได้เรยีนเพือ่ตวัเอง

เท่านั้น... แต่เรายังท�าเพื่อสังคม เพื่อคนไทย
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 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัคร

ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง                  

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง 

(ปปร.) รุ่นที่ 20 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2141-9579-80, 0-2141-9584

 ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจ

เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคม

สนัตสิขุ (สสสส.) รุน่ที ่7 ก�าหนดการรบัสมคัร

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 เมษายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2141-9544, 

0-2141-9538

ขอ เชิญชวนร ่ วม โหวตวี ดิ ทั ศน ์                                              

โครงงานของนักศึกษาหลักสูตรผู้น�ายุคใหม่

ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 สถาบัน

พระปกเกล้า โดยการกด      (LIKE)

วีดิทัศน์ที่ท่านชื่นชม ผ่านทาง Facebook/

หลกัสตูรผูน้�ายคุใหม่ในระบอบประชาธปิไตย-ปนป. ตัง้แต่บดันี้

ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559

2 มีนาคม พ.ศ. 2534                

เป็นวันท่ีนายอานันท์  

ปันยารชุน อดีตนักการทูต 

นักเรียนอังกฤษ ที่ไม่เคยตั้งพรรคการเมืองและลงเลือกต้ัง                     

ได ้รับการเลือกตั้งจากคณะทหารผู ้ยึดอ�านาจที่ เรียกว ่า                                                                                               

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติให้เป็น “คนกลาง”                

อกีคนหนึง่ในประวตัศิาสตร์การเมอืงไทยมาเป็นนายกรัฐมนตรี

คนที่ 18 จัดตั้งรัฐบาล โดยมีการใช้ธรรมนูญการปกครอง                     

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 แต่แม้จะเป็นนักการเมืองก็เป็น

นักการเมืองจ�า เป ็นและแม ้ว ่ าจะมาจากการเลือกต้ัง                                    

โดยคณะทหารผู ้ยึดอ�านาจก็ตาม นายกรัฐมนตรีอานันท์

ปันยารชุน ก็กลับได้รับความนิยม และชื่นชมมากกว่านายก

รฐัมนตรทีีม่าจากการเลอืกตัง้หลายคน นายกรฐัมนตรไีด้บอกแต่

แรกว่า “อยูส่ัน้เท่าไหร่ยิง่ด ี นโยบายจะเป็นโครงการระยะสัน้ 

ท�าได้ 6 เดอืน 9 เดอืน...” แต่จริงๆ แล้วอยู่ได้นานจนครบปี 

รั ฐบาลของนายกรัฐมนตรีอานันท ์  ป ันยารชุน                                    

เป็นรฐับาลของ “เทคโนแครท” ทีไ่ม่เอานกัการเมอืงหน้าเดิม

มาร ่วมงานและส ่วนมากเป ็นอดีตปลัดกระทรวงและ                                       

อธิบดีและเกือบท้ังหมดเป็นนักเรียนนอกท่ีนายกรัฐมนตรี                                                                                                    

2 มีนาคม พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของประเทศไทย

รู้จักมักคุ้นกันดี

หน ้าที่หลักที่คนทั่วไปให ้ความสนใจคือการร ่าง

รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่มาแทนรฐัธรรมนญูทีค่ณะทหารยกเลกิไป                                                                                         

ซึ่งงานร่างรัฐธรรมนูญใหม่นี้ รัฐบาลก็ได้ปลีกตัวออกมา                          

โดยไม่ยอมรบัว่ารฐับาลมส่ีวนเกีย่วข้อง คนของรฐับาลไปร่วมด้วย

ก็ถือว่าเป็นเฉพาะตัว กระนั้นการร่างรัฐธรรมนูญ เสร็จเร็ว

และประกาศได้ในตอนปลายปี พ.ศ. 2534 จึงท�าให้รัฐบาล                              

ได้รบัความชืน่ชนไปด้วย

การท�างานบริหารประเทศ รัฐบาลก็ได้รับเสียงชมว่า 

บริหารงานได้รวดเร็ว ทั้งนี้ก็เพราะรัฐบาลตั้งใจ และที่ส�าคัญ                

สภาที่สมาชิกมาจากการแต่งตั้งก็ร่วมมือ แต่ที่คนมักไม่ค่อย

สังเกตเห็นคือรัฐบาลกับคณะทหารที่สนับสนุนนั้น ท้ายที่สุด                  

ก็มีความขัดแย้งกัน แต่เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภาพดี                                                                                                

เป็นท่ีนิยม และเป็นผู้แสดงว่าจะบริหารประเทศด้วยความโปร่งใส

เป็นท่ีชื่นชอบของประชาชนในเมืองหลวงและสื่อมวลชน                           

ทั้ง 2 ฝ่ายจึงประคองกันอยู่จนจัดการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่                           

22 มีนาคม พ.ศ. 2535 และมีนายกรัฐมนตรีคนที่ 19 คือ                                                                      

พลเอกสุจินดา  คราประยูร อดีตผู ้บัญชาการทหารบก                                                       

ผู้ซึ่งเป็นแกนน�าในการยึดอ�านาจเข้ามารับต�าแหน่งต่อมา
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การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่มีความส�าคัญส�าหรับประเทศ                             

ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากสังคมการเมืองขนาดใหญ่                      

ท�าให้ประชาชนทั้งหมดไม่สามารถมาประชุมกันเพื่อออกกฎหมาย หรือก�าหนด

นโยบายสาธารณะทัง้ปวงด้วยตนเองทกุเรือ่ง จ�าเป็นต้องด�าเนนิการผ่านระบบตวัแทน                       

ดังนั้นการเลือกตั้งจึงมีความส�าคัญในฐานะวิธีการคัดสรรตัวแทนการใช้อ�านาจ                                                              

ทางการเมืองของประชาชน....

งานวิจัยอันเป็นผลการศึกษาจากโครงการ “การพัฒนารูปแบบการลง

คะแนนเสียงเลือกตั้งที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย และการชดเชยให้ผู้มาใช้สิทธิ                                                                               

เลือกตั้งโดยรัฐ” เป็นการศึกษาท่ีทบทวนเกี่ยวกับหลักการและผลที่ตามมา                                                         

จากการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น การก�าหนดให้การเลือกตั้ง

เป็นหน้าที่ ตลอดจนการออกแบบกระบวนการจัดการลงคะแนน นับเป็นงานวิชาการ

ที่ทันสมัยในประเด็นดังกล่าว 

งานวิจัยที่ศึกษาความเชื่อมโยงของประชาชนกับการคัดเลือกบุคคล                                            

เข ้าด�ารงต�าแหน่งผู ้พิพากษา ซ่ึงศึกษาเฉพาะกรณีผู ้พิพากษาศาลยุติธรรม                                                                                                                                    

ศึกษาโดยค้นคว้าหาองค์ความรู ้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อระบบ                                                                     

การได้ซึง่บคุคลผูด้�ารงต�าแหน่งผูพ้พิากษา เพือ่วเิคราะห์จดุเด่น จดุด้อยของการมีส่วนร่วม                               

ของประชาชนในกระบวนการดังกล่าว และเพื่อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วม                                  

ของประชาชนต่อกระบวนการดังกล่าวต่อไป 

กรอบของการศกึษาคอื แนวคดิเกีย่วกบัอ�านาจตุลาการและการได้มาซึง่บคุคล               

ผู ้ด�ารงต�าแหน่ง โดยศึกษากระบวนการคัดเลือกผู ้เข้าด�ารงต�าแหน่งทั้งไทยและ                                                                                                               

กรณศีกึษาในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรัง่เศส ซึง่เป็นระบบปิด สหรฐัฯ ท่ีคัดเลือก

โดยให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือก อังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุ่น ซ่ึงมีระบบการคัดเลือก

ที่ใช้ระบบการสอบ โดยศึกษาเปรียบเทียบ แล้วน�ามาวิเคราะห์ เสนอความเห็น                           

และรปูแบบ ตลอดจนข้อเสนอเพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัประเทศไทยต่อไป

รศ. วุฒิสาร ตันไชย, ดร.สติธร ธนานิธิโชติ และ เอกวีร์ มีสุข, 2559. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. (285 หน้า – 185 บาท)

มีจ�าหน่ายที่ : ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 0-2143-9231 



ด้านสุขอนามัยของเมืองเป็นส�าคัญ ส่วนการปกครองท้องถิ่น

รูปแบบทั่วไปนี้  เป ็นรูปแบบที่กระจายอยู ่ทั่วประเทศ                              

เป ็นหน่วยการปกครองที่อยู ่ภายใต ้การก�ากับดูแลของ                                                                                                                             

Daerah  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่ ต�าบล (Mukim) 

ซึง่ปัจจบุนั มีอยู่จ�านวน 39 ต�าบล และ หมู่บ้าน (Kampung) 

จ�านวน 366 หมู่บ้าน

ราชอาณาจักรกัมพูชา

กมัพชูาแบ่งโครงสร้างการบรหิาร

 ราชการแผ่นดินออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค 

โดยโครงสร้างส่วนกลางแบ่งออกเป็น     

กระทรวงและส�านักงานอิสระ ส่วนโครงสร้างส่วนภูมิภาคนั้น

ได้แก่ จังหวัด / กรุง (Kheat/Krong) อ�าเภอ/เขต (Srok/Kran)

ต�าบล/แขวง (Commune/Sangkat) และหมูบ้่าน (Phom) โดย

ในส่วนของการปกครองท้องถิ่นนั้น ถือกันว่าใน Commune/

Sangkat เป ็นส ่วนของการปกครองท้องถิ่น เพราะมี                             

“สภาต�าบล” เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นใน Commune/

Sangkat ซึ่งมีก�านัน และ สมาชิกต�าบล มาจากการเลือก

ตั้งโดยตรงของประชาชน ปัจจุบันกัมพูชามีสภาต�าบล 

จ�านวน 1,633 แห่ง ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ของสภาต�าบล                           

แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คอื หน้าทีใ่นการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนในแต่ละ Commune/Sangkat และ มีหน้าที่    

ในการเป็นหน่วยงานตัวแทนของรัฐและท�าหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบอ�านาจจากรัฐบาลกลาง 

คราวหน้ามาดูกนัว่าการปกครองท้องถิน่ของสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย                   

เป็นอย่างไร ...ไปก่อนนะจ๊ะ

หน้า 8 II จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า คอลัมน์ : ประชาธิปไตยใกล้ตัว

เมื่อฉบับท่ีแล้ว เราได้รู ้แล้วว่าการปกครองท้องถิ่น             

ของสหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เป็นอย่างไรแล้ว มาถึงฉบับนี้เราจะมาว่าดูกันว่าระบบ

การปกครองท้องถิ่นของเนอการาบรูไนดารุสซาลาม และ                     

ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นอย่างไร

เนการาบรไูนดารสุซาลาม หรือ บรูไน

เนื่องจากบรูไนเป ็นประเทศ

ที่มีขนาดเล็ก มีพื้นที่ เพียง 5,765 

ตารางกิโลเมตร ประชากร ก็มีไม่มาก

คือ ประมาณ 400,000 คน ท�าให้รัฐบาล

สามารถจัดบรกิารสาธารณะต่างๆ ให้แก่ประชาชนได้อย่างง่าย

และทั่วถึง ดังนั้น การปกครองของบรูไน จึงเป ็นแบบ

รวมศูนย์อ�านาจ ไม่มีการกระจายอ�านาจ ให้แก่องค์กร              

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระในการปกครองตนเอง รูปแบบ

การปกครองท้องถ่ินของบรูไน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 

ได้แก่ การปกครองท้องถิ่นในเขตเมือง และการปกครอง

ท่ัวไป โดยการปกครองท้องถิ่นในเขตเมือง หรือ ชุมชนเมือง

(Town) นั้นเป็นการปกครองรูปแบบเทศบาล ซึ่งปัจจุบัน

เทศบาลของบรูไนมี 3 แห่ง คือ เทศบาลบันดาร์ เสรี เบกาวัน

(Gandar Seri Begawan Municipality) เทศบาลกัวลา เบอไลท์

และซีเรีย (Kuala Belait and Seria Municipality) 

และเทศบาลตูตง (Tutong Municipality) ซ่ึงเทศบาล                                                                           

ทั้ง 3 แห่งนี้อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย 

เป็นการแบ่งภาระของเขตการปกครอง (Daerah) โดย                          

Daerah มีภาระหน้าท่ีในการดูแลท่ีอยู ่อาศัยและชีวิต                                                             

ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป ส่วนเทศบาลมีภาระ                           

หน้าทีใ่นการจดัการบรกิารสาธารณะในเขตเมอืง เช่น การดูแล

ความเป็นระเบียบเรียบร ้อยของเมือง และการจัดการ                         
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วันที่ 13 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 

เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายวทิวสั ชยัภาคภมูิ

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และพนักงานสถาบัน

ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ              

เนือ่งในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา น�าทีมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู ้บริหาร                      

ทางการแพทย์ (ปธพ.รุ่นที่ 4) ร่วมกับแพทยสภา กระทรวง

สาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ผนึกก�าลังทีมแพทย์และ

อาสาสมัครกว่า 200 ชีวิต พร้อมคลินิกเฉพาะทาง 21 สาขา                    

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมคณะ รวมทั้งตัวแทน              

ผู้บริหารและพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนก�าเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์ 

จ.ระยอง เป็นสถานศึกษาในกลุ่ม บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ก�าลังได้รับความสนใจมากจากสังคม ในฐานะ

เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน�าระดับนานาชาติ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม                                        

ให้ประเทศไทยเพือ่สามารถพึง่พาตนเองด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้ ภายใต้แนวคดิ “สร้างประเทศด้วยการศกึษายุคใหม่ 

บ่มเพาะจติวญิญาณนกัวจิยั ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี ซ่ึงคณะท่ีเข้าศกึษาดูงาน ได้รับสาระความรู้ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก

ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังการบรรยายถึงแนวนโยบายการจัดต้ังและบริหารสถานศึกษา นโยบายการเรียนการสอนรูปแบบใหม่                        

ที่เปิดกว้างเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงแนวทางการสร้างทัศนคติให้กับนักเรียนในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ควบคู่กับ

การมีจิตส�านึกสาธารณะอีกด้วย

เพื่อเป้าหมายในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 

อย่างครบวงจรจ�านวน 8,448 ราย โดยศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ 

น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้

ยังมีผู้บริหารจากองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ศาสตราจารย์ น.พ.                 

สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา, นายวิเชียร จันทรโณทัย, 

พลอากาศตรีนายแพทย์ อิทธิพล คณะเจริญ ผู้อ�านวยการ                         

หลักสูตรฯ, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงตัวแทน    

ผูบ้รหิารจากภาครฐัและเอกชนอกีมากมาย ทีท่�าให้การจดังาน

ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นสมดังวัตถุประสงค์
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สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ และสถาบัน

ทางวิชาการชั้นน�าอ่ืนๆ อีกกว่า 10 สถาบัน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

วชิาการนานาชาต ิสาขารฐัประศาสนศาสตร์ ครัง้ที ่3 ในหวัข้อ “ Public Admin-

istration and Sustainable Development Goals (SDGs): New Agen-

das and Major Challenges” เมือ่วนัท่ี 19-20 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ โรงแรม                        

เทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เครอืข่าย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และ

พระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จ�านวน 41 รูป เข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟัง

การบรรยายพิเศษ ในหัวข ้อ “การปรับตัวขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ินกับการเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียน”

โดย นางสาวณัชชาภัทร อุ ่นตรงจิตร นักวิชาการผู ้ช�านาญการ ประจ�าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบัน                                                              

พระปกเกล้า ซึ่งหัวข้อการบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจซักถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหลายประเด็น อาทิ จุดแข็ง

และจุดอ่อนของไทยในประชาคมอาเซียน ,ภาพรวมของเศรษฐกิจและฐานการผลิตโดยรวม อีกท้ังประเด็นเรื่องเขตการค้า

เสรี ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ตอบโจทย์คณะพระนิสิตที่จะได้น�าความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ไปเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป

นกัวชิาการนานาชาติได้น�าเสนอผลงาน พร้อมทัง้

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ประสานความร่วมมอื

ในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกัน

โดยมีตัวแทนนักวิชาการจาก หลายประเทศ

เข้าร่วมงานในคร้ังนี ้ อาท ิ จีน เกาหลใีต้ ญีปุ่่น 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย เนปาล ไทย                         

ทัง้นี ้ ทมีนกัวชิาการสถาบนัพระปกเกล้า เข้าร่วม

น�าเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย                            

ดร . เ ลิ ศพร  อุ ดมพงษ ์ ,  นา งสาวรั ช วดี

แสงมหะหมัด นักวิชาการจากส�านักวิจัย

และพัฒนา และนางสาวอภิญญา ดิสสะมาน

นกัวชิาการ จากส�านกัสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล 

นอกจากนี้ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการ                       

ผูช้�านาญการเป็นประธานในการน�าเสนอผลงาน                                                                                

ในเวทวีชิาการกลุม่ย่อย หวัข้อ “Public Policy 

Innovation and legal issues and Prac-   

tices” ในครัง้นีอ้กีด้วย
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นานาสาระ

วันที่ 3 มีนาคม 2559 เป็นวันที่ พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด 

คอมันตร์ รัฐบุรุษแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียชีวิตลง    

อย่างสงบในวัย 102 ปี ท่านผู้อ่านคงสงสัยว่าท�าไมเราขนาน

นามท่านว่า “รฐับรุุษแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้” ...มาเรยีน

รู้ไปพร้อมกันเลยค่ะ!!!!

พนัเอก (พเิศษ) ดร. ถนดั คอมนัตร์ เมือ่ครัง้ทีด่�ารงต�าแหน่ง

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านเป็นผู้ริเริ่ม

ความคิดในการก่อตั้งอาเซียน หรือ “สมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Association of Southeast 

Asian Nations - ASEAN) ขึน้ โดยท่านมองว่าประเทศต่างๆ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ดินแดนอุษาคเนย์ช่วง

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีปัญหาทั้งทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และที่ส�าคัญคืออาจเกิดภัยจากลัทธิคอมมิวนิสต์ 

ท่านจงึให้ความส�าคญักบัการรวมตวัและสร้างความร่วมมอืกนั                              

ในภูมิภาค เน้นความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง                                                                      

ทางเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม จากนั้นท่านจึง

สวสัดค่ีะ มาพบกนัอกีแล้วนะคะ ส�าหรบัฉบบันีห้นแูย้มอยากให้ทกุคนมาทดสอบสมองกนัค่ะ

สมองของเราจะแบ่งออกเป็น 2 ซกี คอื ซกีซ้ายและซีกขวา โดยทีซี่กซ้ายจะท�างานในเรือ่งของภาษา

เหตุผล ตรรกกะ ตัวเลข ส่วนซีกขวาจะท�างานในเรื่องของศิลปะ ดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ 

เมื่อรู ้จักการท�างานของสมองของเรากันแล้ว อย ่างนั้นมาลองทดสอบกันหน่อยนะคะ                                                                                                                                 

ว่าสมองของเราซีกไหนท�างานได้ดีกว่ากัน มีกฎง่ายๆ ค่ะ เพียงแค่ลองอ่านออกเสียง ตัวหนังสือ 

เหล่านี้ดู โดยใช้เวลาให้น้อยทีสุดนะคะ เช่น ตัวแรก เขียนว่า “เหลือง” ให้อ่านว่า “เหลือง”

คราวนี้ลองใหม่นะคะ ให้ออกเสียง สี เช่น ค�าแรกเป็น “สีเขียว” ก็ให้อ่านว่า “เขียว” โดยอ่านให้เร็วที่สุดนะคะ หรือจะจับเวลา

กไ็ด้ค่ะ เมือ่อ่านจบแล้วลองดซูคิะว่าอ่านผดิบ้างหรอืเปล่า หรอืใช้เวลามากน้อยเท่าไร ถ้าอ่านได้อย่างรวดเรว็ไม่ผดิพลาด ไม่ตดิขดั                 

แสดงว่าคุณเป็นคนแยกแยะประสาทได้ดีมากค่ะ หนูแย้มขอปรบมือให้รัวๆ เลยค่ะ

ได้ชวนรฐัมนตรต่ีางประเทศของอนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ 

และรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมาประเทศไทยเพื่อหารือกัน                                 

อย่างไม่เป็นทางการ ณ บ้านพักรับรองแหลมแท่น ชายหาด               

บางแสน จังหวัดชลบุรี จนท้ายสุดก็บรรลุความตกลงร่วมกัน

ว่าจะก่อตั้งองค์กรเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น ชื่อว่า “Association of Southeast 

Asian Nations” หรอื “สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้” เรียกชื่อสั้นว่า “ASEAN” กระทั่งในวันนี้ที่                                                                                   

“เรา” เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างในปัจจุบัน

ดังกล่าวข้างต้น..ท่านคงไม่แปลกใจแล้วว่าท�าไมเราถึง    

ขนานนามพันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ ว่า “รัฐบุรุษแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”



หนังสือ “กู้วิกฤตชาติบทเรียนสะเทือนโลก” ของอะเซโมกลูและโรบินสัน นักเศรษฐศาสตร์                                                                         

ที่น�าเสนอแนวคิดและข้อถกเถียงถึงพัฒนาการเชิงสถาบันทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

โดยตั้งค�าถามต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเป็นฐานส�าคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการค้า

เพื่อสร้างความอยู ่ดีกินดีของประชานในสังคมอย่างเสมอภาคว่าท�าไมจึงมีพัฒนาการและ

ความเจริญที่ไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ และท�าไมบางประเทศที่เคยรุ่งเรืองจึงถดถอยและไม่พัฒนา ค�าตอบของผู้เขียน

ไม่ใช่ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนที่นักเศรษฐศาสตร์มักให้ค�าปรึกษาต่อผู ้น�าในประเทศก�าลังพัฒนา

แต่คือการศึกษาความแตกต่างขั้นมูลฐานของสถาบันการเมืองในแต่ละประเทศที่เป็นเงื่อนไขส�าคัญที่ชี้ขาดว่าประเทศใดสามารถ

สร้างการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการกินดีอยู่ดีอย่างเสมอภาคของประชาชน

ข้อสรุปส�าคัญของหนังสือเล่มน้ี คือ การพัฒนาสถาบันทางการเมืองที่เปิดกว้างแบบพหุนิยมที่ขยับขยายให้ทุกคน                                      

เข้ามาต่อรองผลประโยชน์ได้โดยไม่มีการผูกขาดอ�านาจไว้กับชนชั้นน�า เป็นสถาบันการเมืองที่ประกันสิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน

ของปัจเจกที่ไม่ให้ผู้มีอ�านาจสามารถพรากเอาไปได้ และเป็นสถาบันที่เปิดกว้างให้กับการสร้างนวัตกรรมของมนุษย์ในลักษณะ

“การท�าลายเชิงสร้างสรรค์” โดยไม่ถูกขัดขวางจากชั้นน�าที่มองว่าการท�าลายเชิงสร้างสรรค์อาจสั่นคลอนอ�านาจทางการเมือง

ของตนแต่สถาบันทางการเมืองแบบพหุนิยมต้องมีการรวมศูนย์เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงภายในดินแดน

ส�าหรับบังคับใช้กฎหมายและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนอย่างเสมอภาค

สถาบันพระปกเกล้า
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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 : ชั้นหนังสือ

แนะน�าหนังสือโดย นายเอกวีร์  มีสุข

Daron Acemoglu and James A. Robinson แต่ง, บดินทร์ พรวิลาวัณย์ แปล, 2559, บิงโก (Bingo).

กู้วิกฤติชาติ บทเรียนสะเทือนโลก (Why Nations Fail)

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


