


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2559 ได้บัญญัติเรื่องการลงประชามติไว้  โดยในมาตรา 39 (1)                                                                                             

ระบุว่า “เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท�าร่าง

รั ฐธรรมนูญเสร็ จแล ้ ว  ให ้ แจ ้ งคณะรั ฐมนตรี และ                                         

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบและให้คณะรัฐมนตรีแจ้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว เพื่อด�าเนินการ                                          

จดัให้มกีารออกเสยีงประชามต ิ...” ดงันัน้ ในวนัที ่7  สงิหาคม 

2559 ที่จะถึงนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่คนไทยจะได้มีส่วนร่วม                                              

ในการตัดสินใจเพื่อก�าหนดอนาคตของประเทศด้วยตนเอง

โดยตรง เพราะการออกเสียงประชามติถือเป ็นกลไก 

ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองทางตรง

การออกเสียงประชามตินี้  ไม ่ ใช ่ เป ็นเรื่ องใหม ่                                 

ของประเทศไทย เพราะที่ผ ่ านมาในรัฐธรรมนูญไทย                                                                                  

พ.ศ. 2492 , 2511 , 2517 , 2540 , 2550 และรัฐธรรมนูญ

ชั่วคราว พ.ศ. 2549 ก็เคยได้มีการกล่าวถึง “ประชามติ”                                                                                               

ไว ้  ส ่วนการจัดให ้มีการลงประชามติที่ เกิดขึ้นจริงนั้น

ประเทศไทยได้จัดการลงประชามติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 

พ.ศ. 2550 ซ่ึงในการออกเสียงประชามติครั้งนั้น มีผู้มีสิทธิ                           

ลงคะแนน 45,092,955 คน ผู้มาใช้สิทธิกว่า 25,978,954                                                                                             

คิดเป็นร้อยละ 57.61 อย่างไรก็ตามส�าหรับการออกเสียง

ป ร ะช าม ติ เ พื่ อ ใ ห ้ ค ว าม เ ห็ น ชอบหรื อ ไ ม ่ เ ห็ น ชอบ                                                                      

ต่อร่างรฐัธรรมนญูทีจ่ะจัดขึน้นี ้ผมว่าเป็นอกีก้าวส�าคญัส�าหรบั                                                                                             

การพัฒนาประชาธิปไตยของไทย เพราะ การออกเสียง

ประชามติเป ็นการสร ้างการมีส ่วนร ่วมทางการเมือง                             

ของประชาชน ในฐานะเจ้าของอ�านาจอธิปไตย และ                                 

ยิ่งไปกว่าน้ันเป็นสิ่งสะท้อนว่าการตัดสินใจของประชาชน

ย ่อมมีสิทธิที่ จะแสดงความคิด เห็นของตนเองและ                                                                                          

มีส่วนส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.

อย่าลืมไปใช้สิทธิของตนเอง เพราะนี่ เป ็นโอกาสส�าคัญ                     

ส�าหรับคนไทย และ ประเทศไทย ..

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Newsletter

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



เหน็ข่าวว่ามกีารจดันทิรรศการเคลือ่นทีเ่ฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้า เจ ้ าอยู ่หั วไปที่ โรงเรียน                                

ปทุมคงคา จึงนึกออกถึงข้อเขียนของ นายเอฟ. เค. เอ็กเซลล์

(F .K .  EXELL)  ชาว อังกฤษผู ้ เคยมาเป ็นครูลู กจ ้ า ง                                                      

ชาวต่างประเทศของกระทรวงธรรมการอยู ่ที่โรงเรียนน้ัน                 

ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 6 จนถึง พ.ศ. 2479 ร�าลึกถึงครั้งที่                      

เขาได้เฝ้าฯ พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ คือ พระบาทสมเด็จ      

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี 

พระบรมราชินี  ในงานสโมสรสนันบิาตทีพ่ระท่ีนัง่อนนัตสมาคม

“...เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่สรรเสริญบุคคลผู้มีร่าง

สันทัด และอิริยาบถสบายๆ ผู้นี้  ผู้ซึ่งได้ยอมรับภารกิจ                 

หน้าท่ีซึ่งเขาไม่เคยอยากได้  เขาน่าจะสบายอกสบายใจ

กว่าเป็นอันมากหากได้ใช้เวลาศึกษาหาความรู้เชิงวิชาการ

และอยู่กับภรรยาที่เขารักยิ่ง...เขาเป็นผู้มีปัญญาในระดับ                            

สงูมาก...ส�าหรบัข้าพเจ้าแล้ว  ดจูะมบีางสิง่บางอย่างทีท่�าให้

รู้สึกได้ถึงความเศร้าหมองในใจของเขา แต่ความรู้สึกน้ัน                                    

กม็ลายหายไปทันททีีเ่หน็เขายิม้  เขามเีสน่ห์ในอริยิาบถชนดิ

ที่ชาวสยามมักจะมี...”

“สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี                   

นั้นเล่า ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่น่าชื่นชมในเจ้าหญิงสยาม                                                                                       

ซึ่ งย ่อมคาดเดาได ้ในเมื่อทรงเป ็นผู ้สืบสายโดยตรง                               

จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว พระสรวล                     

คอลัมน์ : ใต้ฟ้า...ประชาธิปก จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 3

ที่ทรงแย้มแสดงมิตรจิตไมตรีอย่างไม่มีการเสแสร้ง และ                 

พระเสน่ห์นัน้เล่ากส็อดคล้องต้องกนักบัพระราชจรยิวตัรของ

พระราชสวามี...”

28 ปี จึงไม่มีความจ�าเป็นใดๆ ที่เขาจะต้องยอพระเกียรติ                     

จนเกินความจริง

เป็นสิง่ละอนัพนัละน้อยแต่มค่ีามากจงึน�ามาเล่าสู่กันฟัง

ในเนื้อที่อันแสนจะจ�ากัดนี้  ให้ทราบด้วยว่า “สยามเมืองยิ้ม”

มคีรูฝร่ังสอนหนงัสืออกีทัง้เป็นครูใหญ่ในโรงเรยีนรฐับาลตัง้แต่ 

“ใต้ฟ้า...ประชาธิปก” แล้ว และเป็นครูผู้มีประกาศนียบัตร

ครูด้วย

คว ามรู ้ สึ ก ขอ ง                                                

ชาวต่างประเทศผู้ไม่ได้

มีต�าแหน่งหน้าที่ใกล้ชิด

เ บื้ อ ง พ ร ะ ยุ ค ล บ า ท                  

แต่อย่างใดนี้ เขาบันทึก

ไว้ในหนังสือชื่อ “Sia-

mese Tapest ry”                                   

ซ่ึงเขียนขึ้นและตีพิมพ์

ที่ ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ

ใน พ.ศ. 2506 พ้นสมัย

รัชกาลที่ 7 แล้วเป็นเวลา 



หน้า 4 II จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า คอลัมน์ : เรื่องเล่า...  KPI

ส�านักวิจัยและพัฒนา ร ่วมกับคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจ� าจั งหวัดร ้อย เ อ็ด  สมาคมสภา

องค ์ ก รชุ มชนจั งหวั ด ร ้ อย เอ็ ด  และ

ศู น ย ์ คุ ณ ธ ร ร ม  จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง                                              

ปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาคุณธรรม :

ความซื่อตรง ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

เครือข่ายความซ่ือตรง ในพื้นท่ี 5 ต�าบล

ในจังหวัดร้อยเอ็ด รวมระยะเวลาด�าเนิน

กิจกรรมทั้ งหมด 5 วัน ได ้แก ่  วัน ท่ี                                

9 มนีาคม 2559 ณ ต�าบลดงลาน อ�าเภอเมอืง

วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ต�าบลเมืองน้อย อ�าเภอธวัชบุรี                 

วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ต�าบลสว่าง อ�าเภอโพนทอง                         

วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ต�าบลขี้เหล็ก  อ�าเภอปทุมรัตต์ และ

วันที่ 18 มีนาคม 2559 ต�าบลทุ่งศรีเมือง อ�าเภอสุวรรณภูมิ                                                      

โดยมีการเชิญตัวแทนในพื้นท่ี ต�าบลละประมาณ 50 คน 

ประกอบด้วย ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน นักการเมืองท้องถ่ิน                             

ผู้แทน จากสภาองค์กรชุมชนต�าบล ผู้แทนกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร

สาธารณสุข ครู กศน. ต�าบล ผู ้แทนหน่วยงานราชการ                             

ในเขตต�าบล ผูแ้ทนสภาเดก็และเยาวชน  ผูแ้ทนกองทนุพัฒนา

บทบาทสตรี กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

และการเลือกตั้ง คณะสงฆ์เขต 1-2 และชาวบ้านในชุมชน                        

มาร่วมระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับปัญหา                  

เรื่องความซื่อตรงในต�าบลของตนเอง การระดมความคิดเห็น

แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามประเด็นปัญหา   

โดยแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอวิธีแก้ไขและออกแบบภาพ

อนาคตในเรื่องความซื่อตรงที่คนในชุมชนอยากเห็นร่วมกัน 

หลังการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยเสร็จสิ้น ทุกกลุ่มน�าเสนอ

ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นและร่วมกันเพื่อจัดท�าแผน                                                                          

พัฒนาคุณธรรมความซื่อตรงที่จะใช้ด�าเนินการในชุมชน                  

ของตนเอง

การด�าเนินการขั้นถัดไปหลังมีการจัดท�าแผนพัฒนา

คุณธรรมความซื่อตรงที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็น                     

แบบมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่แล้วนั้น สถาบันพระปกเกล้า                                                                                     

จะด� า เนิ นการท� าสัญญา ให ้ ทุ นสนั บสนุ นชุ มชน เพื่ อ                                        

ให้ด�าเนินกิจกรรมตามแผนดังกล่าว ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม                       

ต่อชุมชนมากขึ้น ทั้งนี้จะได้มีการติดตามสรุปผลต่อไป

นอกจากนี้ การด�าเนินการโครงการเสริมสร้างเครือข่าย

ความซื่อตรงของสถาบันพระปกเกล้าไม่เพียงแต่จัดกิจกรรม

ระดมความคดิเหน็เพือ่จดัท�าแผนพฒันาคณุธรรมความซือ่ตรง

เท่านั้น โดยก่อนหน้านี้มีการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในระดับ

ต�าบลในพื้นที่ 5 ต�าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ต�าบล

ดงลาน อ�าเภอเมือง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ต�าบลเมืองน้อย

อ�าเภอธวชับรุ ีเมือ่ 10 มนีาคม 2559 ต�าบลสว่าง อ�าเภอโพนทอง

เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2559 ต�าบลข้ีเหล็ก อ�าเภอปทุมรัตต์                 

เมือ่วนัท่ี 17 มนีาคม 2559  ต�าบลทุ่งศรีเมอืง อ�าเภอสวุรรณภมูิ 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก

ถึงความส�าคัญของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง รวมทั้ง                                                 

ให้มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการระดมความคดิเหน็

อย่างมส่ีวนร่วม โดยกลุม่เป้าหมายทีเ่ข้าร่วมเวทสีร้างความเข้าใจ

ประกอบด้วย นายอ�าเภอ ก�านัน ผู้บริหารองค์กรปกครอง              

ส่วนท้องถิน่  ประธานสภาองค์กรชมุชนต�าบล ประธานกองทุน

เกวลี  ศรีตลาลัย*



คอลัมน์ : เรื่องเล่า...  KPI

 1 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติ. สืบค้นวันที่ 3 มีนาคม 2559 จากเว็บไซต์                                  

http://www.ppb. moi.go.th/midev01/upload/2.%20Roadmap%202015.pdf

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
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สวสัดกิารชุมชนต�าบล ประธานเครอืข่ายกองทนุหมูบ้่านต�าบล   

พัฒนาการอ�าเภอ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจ�าต�าบล ผู ้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ                                                                                          

การศึกษาตามอัธยาศัยประจ�าอ�าเภอ ผู ้บริหารโรงเรียน 

ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�าบล คณะสงฆ์ เขต 1-2 

และวัฒนธรรมอ�าเภอ

 จากนั้นจึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�า

แผนพัฒนาคุณธรรมความซื่อตรงขึ้นใน 5 ต�าบล และ                             

อีกทั้ งยั งมีกิจกรรมค ้นหาบุคคลต ้นแบบที่ ดี ในชุมชน                                      

เพื่อให้บุคคลต้นแบบถ่ายทอดวิธีคิด ประสบการณ์ ให้กับ

สมาชิกคนอื่นในชุมชนด้วย

ทั้ งนี้  โครงการเสริมสร ้ าง เครือข ่ ายความ ซ่ือตรง                                                      

เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังพลเมือง

เวทีสร้างความเข้าใจ

จัดกิจกรรมตามแผน ท�าสัญญาให้ทุนสนับสนุนกิจกรรม

การสรุปงานและถอดบทเรียน จัดท�ารายงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาคุณธรรม

ความซื่อตรงใน 5 ต�าบล

ร้อยเอ็ดซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ด ้านการเสริมสร้างวินัยและ

คุณธรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 4) ของสถาบันพระปกเกล้า จัดท�า                                                                                                 

ในปีงบประมาณ 2559 โดยมีจุดมุ ่งหมายเพื่อรณรงค์                                

ให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อตรง ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ความมีวินัย และ

น�ามาใช้เป็นวิถีการด�าเนินชีวิต  อีกท้ัง การด�าเนินโครงการ                     

ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)                   

ที่มุ ่ งสร ้างความอยู ่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให ้เอื้อต ่อ

การพัฒนาคนโดยเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่

ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะวางรากฐานจริยธรรม

คุณธรรมของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1 ก�าหนดขึ้น



หน้า 6 II จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า คอลัมน์ : วันการเมือง / ข่าวประชาสัมพันธ์

7 เมษายน พ.ศ. 2535

เป็นวันท่ี พลเอก สุจินดา                

คราประยูร ผู ้บัญชาการ   

ทหารบกที่เป็นแกนน�าในการยึดอ�านาจล้มรัฐบาล พลเอก

ชาติชาย ชุณหะวัณ และล ้มรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521                                                                                                                                          

ได้ลาออกจากต�าแหน่งข้าราชการประจ�า คือ ผู้บัญชาการ

ทหารบกมาเป็นนายกรัฐมนตรี คนท่ี 19 ของประเทศ                                                                                                                   

มาเป็นข้าราชการการเมือง พลเอก สุจินดา คราประยูร

ไม่ได้ลงเลือกตั้งและไม่ได้ตั้งพรรคการเมือง แต่พรรคการเมือง

และนักการเมืองจ�านวนมากพอสมควร สนับสนุนให้เป็น                    

หัวหน้ารัฐบาลนอกเหนือไปจากการสนับสนุนอย่างมาก                      

จากฝ่ายทหาร

อีก 10 วันต่อมา พลเอก สุจินดา คราประยูร ก็ต้ัง

คณะรัฐมนตรีที่มีพรรคการเมืองเข ้าร ่วมได้หลายพรรค                                         

แต่การประท้วงรัฐบาลก็ตามมา พรรคฝ่ายค้านและพลังต่างๆ                   

ได้ร่วมมือกันจัดชุมนุมอภิปรายต่อต้านรัฐบาลต่อต้านรัฐบาล 

โดยเน้นว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นและ

เหน็ว่าการที ่พลเอก สจุนิดา คราประยรู มาเป็นนายกรฐัมนตรี 

เป็นเรื่องของการสืบทอดอ�านาจของคณะทหารที่ยึดอ�านาจ

7 เมษายน พ.ศ. 2535
ยึดอ�านาจล้มรัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

การต่อต้านรัฐบาลที่เริ่มต้นตั้งแต่การเข้ารับต�าแหน่งนายก

รฐัมนตร ีพลเอก สจุนิดา คราประยรู ได้ด�าเนนิต่อมาอย่างต่อเนือ่ง

จากการชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาได้ย้ายมาที่สนามหลวงและ

ท้ายที่สุดตอนกลางเดือนพฤษภาคมก็ได้มาชุมนุมกันที่ถนน

ราชด�าเนินกลางในเวลาเย็น วันที่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ได้เข้าปราบปรามจบักมุผูช้มุนมุได้เกดิขึน้ในวนัที ่17 พฤษภาคม

พ.ศ. 2535 ท�าให้มีการเผชิญหน้าของทั้ง 2 ฝ่าย ที่ยืดเยื้อ                         

เป็นเวลาถึง 4 วนั 4 คนื โดยเรียกเหตุการณ์น้ีว่า “พฤษภาทมฬิ” 

ทางทหารได้จบัตวัผูป้ระท้วง  ทีม่นีสิติ นกัศกึษา ประชาชน และ

ผู้น�าส�าคัญ คือ พลตรี จ�าลอง ศรีเมือง การปราบปรามของ

รัฐบาลครั้งนั้น มีประชาชนบาดเจ็บจากอาวุธและเสียชีวิตด้วย

วันที่  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จ                         

พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้พลเอก สุจินดา    

คราประยูร และพลตรี จ�าลอง ศรีเมือง เข้าเฝ้า หลังจากนั้น                 

ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พลเอก สุจินดา คราประยูร 

ก็ได้ลาออกจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้ให้รองนายก

รัฐมนตรี นายมีชัย ฤชุพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์นายก

รัฐมนตรีต่อมาจนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่

สถาบนัพระปกเกล้า เปิดหลักสูตรวุฒิบัตร

ความรู ้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ส�าหรับ

นักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 1

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  - 18

พฤษภาคม 2559  

                     สอบถามเพิ่มเติม 02-141-9751-55

ขอเชิญชวนผู ้สนใจ ชมนิทรรศการ

เคล่ือนท่ี “ท้องถิ่นสยามในเขตคาม

ประชาธปิก” ณ พพิธิภณัฑ์ชมุชนเมอืง เทศบาล

เมืองล�าพูน ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาล

เมืองล�าพูน
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รายงานสรปุผลการศกึษาของนักศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการเมอืงการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 ในธีมหลักที่ว่า “ส�านึกพลเมือง                        

ในช่วงเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยสู่ความยั่งยืน” โดยท�าการศึกษาใน 10 เรื่อง ดังนี้

1. รูปแบบการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมส�าหรับสังคมไทย

2. กลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

3. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของภาคประชาชนที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนทางการเมืองในระยะเปลี่ยนผ่าน

4. การเสริมสร้างจิตส�านึกของประชาชนให้มีความเป็นพลเมืองเพื่อระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

5. การพัฒนาพรรคการเมืองอย่างยั่งยืนช่วงการเปลี่ยนผ่านภายใต้กติกาใหม่

6. บทบาทผูน้�าทางการเมอืงไทยในการขบัเคล่ือนไปสู่การพัฒนาการปกครองระบอบประชาธปิไตยในช่วงการเปลีย่นผ่าน

ไปสู่ประชาธิปไตย

7. เยาวชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

8. บทบาทสื่อมวลชนต่อประชาชนในการก้าวสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

9. บทบาทและหน้าที่ของระบบราชการไทยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสู่ระบอบประชาธิปไตย

10. การปฏิรูปองค์กรต�ารวจกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

นอกจากผลการศกึษาใน 10 เรือ่งดงักล่าวแล้วยงัน�าเสนอประเดน็ทีน่่าสนใจทีไ่ด้จากการศกึษาดงูานทัง้ในและต่างประเทศ 

ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นขององค์การโปร่งใสนานาชาติประจ�าปี พ.ศ. 2557

ระบุว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 85 (38 คะแนน) จากประเทศทั้งหมด 174 ประเทศทั่วโลก

ปัญหาการคอร์รปัชัน่สร้างความสญูเสยีทัง้ด้านสงัคม และโอกาสทางเศรษฐกจิ ส�าหรบัประเทศไทย

แม้ว่าจะน�ามาตรการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นมาใช้เพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น                         

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2476 โดยมทีัง้มาตรการทีเ่ป็นการควบคมุทางการเมอืงการใช้กฎหมาย การตรวจสอบการใช้อ�านาจการปราบปราม 

ตลอดจนกลไกต่างๆ รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร

ด้วยเห็นความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว นักศึกษาในหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                                                            

ในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 จึงได้ท�าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสังเคราะห์งานวิชาการ                  

นับตั้งแต่ทฤษฎี ความรับรู้และเข้าใจ เจตคติของสังคมไทยต่อเรื่องคอร์รัปชั่น อีกทั้งศึกษารูปแบบ กระบวนการ ความสัมพันธ์                

ของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทาง มาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอในเชิงนโยบายอันเป็นแนวทางส�าหรับประเทศไทยต่อไป

เอกสารสงัเคราะห์งานวชิาการกลุม่หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการเมอืงการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยส�าหรับนกับริหารระดับสูง รุ่นที ่18, 2558. กรุงเทพฯ : สถาบนัพระปกเกล้า. (345 หน้า)

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่19, 2559. กรงุเทพฯ : สถาบนัพระปกเกล้า. (345 หน้า)



ให้เป็นเมืองในเขตชุมชนหนาแน่น (Highly Urbanized City) 

และ เมืองที่เป็นอิสระ (Independent Component City )                                                                                               

น้ันจะไม่ได้อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของจังหวัดเช่นเดียว

กับเมืองทั่วไปในรูปแบบ 3 ชั้น แต่จะขึ้นตรงรัฐบาลกลาง

โดยตรง และถือเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับบน                                              

ซึ่งเป็นระบบการปกครองแบบ 2 ชั้น ซึ่งก็หมายความว่า                     

ในระบบการปกครองในรปูแบบโครงสร้าง 2 ชัน้นี ้จะประกอบ

ไปด้วย 1) เมืองในเขตชุมชนหนาแน่นสูง / เมืองที่เป็นอิสระ 

และ 2) บารังไก  

สาธารณรัฐแห่งสภาพพม่า

รัฐธรรมนูญของประเทศพม่า

บัญญัติให้มีรัฐบาลกลางเพียงระดับ

เ ดียว ในการ ใช ้ อ� านาจอธิป ไตย                        

ดังนั้น จึงถือว่ารัฐบาลกลางมีอ�านาจ

สูงสุดเป ็นการปกครองแบบรวมศูนย ์อ�านาจเบ็ดเสร็จ                            

ส ่วนการปกครองระดับท้องถิ่นภายใต ้รูปแบบรัฐเดี่ยว                                                                            

จึงมีสถานะเป็นเพียง “ตัวแทนของรัฐบาลกลาง” เท่านั้น 

เพราะ สภาประชาชน  (Pyithu Hluttaw) ซ่ึงเป็นกลไกในระดบั                                                                                        

ท้องถิ่น ถูกจัดต้ังในทุกระดับทั้งสภาประชาชนระดับหมู่บ้าน 

ระดับต�าบล ระดับรัฐย่อย ระดับเขตปกครอง ล้วนแต่เป็น

องค์กรที่ไม่มีอ�านาจด้านนิติบัญญัติ มีหน้าที่เพียงการรับค�าสั่ง

และท�าตามนโยบายของรัฐบาลกลาง รองรับความต้องการของ

รัฐบาลกลางและกระจายไปยังระดับท้องถิ่นเท่านั้น

หน้า 8 II จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า คอลัมน์ : ประชาธิปไตยใกล้ตัว

เมื่อฉบับท่ีแล้ว เราได้รู ้แล้ว่าการปกครองท้องถิ่น

ของเนการาบรูไนดารุสสลาม และ ราชอาณาจักรกัมพูชาว่า                     

เป็นอย่างไร และส�าหรับฉบับนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่า               

ทีส่าธารณรฐัฟิลปิปินส์ และ สาธารณรฐัแห่งสภาพพม่ามรีะบบ

การปกครองท้องถิ่นอย่างไร  พร้อมหรือยัง...นับถอยหลังได้ 

5 – 4 – 3 – 2 – 1  .... Go Go Go !!!!!!

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

รั ฐ ธ ร รมนูญของสาธารณรั ฐ

ฟิลปิปินส์ก�าหนดไว้อย่างชดัเจนว่าหน่วย

การปกครองท้องถิน่ หรอืทีเ่รยีกว่า Local 

Government Units (LGUs) จะต้องมคีวาม

เป็นอิสระในการปกครองตนเองในขณะที่รัฐบาลกลางมีหน้าที่

เพียงการก�ากับดูแลการปกครองท้องถิ่นโดยทั่วไปเท่านั้น                 

แต่ที่ส�าคัญคือ ฟิลิปปินส์มีประมวลกฎหมายท้องถิ่นที่ให้ความ

ส�าคัญกับบทบาทของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในการตอบ

สนองความต้องการของพื้นที่และประชาชน และเน้นการเพิ่ม

ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ระบบ                       

การปกครองท้องถิ่นของฟิลิปปินส์มีทั้งที่เป็นแบบโครงสร้าง

แบบ 3 ช้ัน  (Three – tier system) และรูปแบบ 2 ชั้น 

(Two-tier system) ซึง่ในพืน้ทีส่่วนใหญ่ของประเทศจะพบเหน็

การจัดโครงสร้างแบบ 3 ชั้น อันจะประกอบด้วย 1) จังหวัด 

(Province) 2) เมืองและเทศบาล (City , Municipality) และ 

3) หมู่บ้าน (บารังไก)  ส่วนในบางเมืองที่มีกฎหมายก�าหนด                                



คอลัมน์ : แวดวง KPI จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 9

“บ�าบัดความเครียดด้วยเสียงหัวเราะ” กิจกรรมส�าคัญ

ของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า จัดข้ึน

ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก

ดร. วลัลภ  ปิยะมโนธรรม ท่ีน�าสาระส�าคญัของการสร้างความสขุ                                                                                                   

ในการด� า เนิน ชีวิต  โดยการใช ้ เสียงหัว เราะ รวมถึ ง                                          

การฝึกร่างกายและจิตใจให้มีสมาธิ ผ่อนคลายความเครียด                              

ในเรื่องต่างๆ และในบ่ายวันเดียวกันมีการจัดการแข่งขัน

กีฬาที่สร้างสรรค์จากการท�างานด้านต่างๆ ของสถาบัน                                    

มาให้ได้ร ่วมสนุกผ่านการแบ่งทีมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้าง                                                                

ความสามคัครีะหว่างผูบ้รหิาร พนักงาน และลกูจ้าง ในวนัทีส่อง                                                                                               

ของการจัดกิจกรรมได ้ เดินทางไปทัศนศึกษาที่สะพาน                               

ข้ามแม่น�้าแคว และสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก ศึกษา

ศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการการบริหารงานภาครัฐ                              

และกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9 และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง                                                                                                                             

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ ่นที่ 15

ของสถาบันพระปกเกล ้ า  ผู ้ มีประสบการณ ์ ในการท� างานด ้ านกฎหมาย

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีป่รกึษาด้านกฎหมายของประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิและ

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัส�านกักฎหมาย ซ.ีเอ.แอล จ�ากดั และยงัด�ารงต�าแหน่งอุปนายก

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประจ�าปี 2557 – 2559 ก้าวมาด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า คนที่ 6                

และพร้อมจะเข้ามาดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการ วัฒนธรรมและจริยธรรมของสถาบันต่อไป

ประวัติศาสตร์ในอดีตผ่านสถานที่จริงและเยี่ยมชมวิถีชีวิต      

ของผู้คนในตลาดเพชรพลอย และเดินทางสู่โรงแรมริเวอร์แคว 

วิลเลจ โฮเต็ล เพื่อท�ากิจกรรม Walk Rally สร้างความสัมพันธ์

คนในสถาบันผ่านการฝึกฐานกิจกรรมที่ต้องใช้ทั้งพละก�าลัง 

ความคิด ความสามัคคี และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน                        

เพื่อให ้ผ ่านแต่ละฐานได้อย ่างสมบูรณ์ และในตอนค�่า                                                                                                    

วันเดียวกันน้ันมีพิธีมอบรางวัลพนักงานและลูกจ้างดีเด่น 

ประจ�าปี 2558 และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ “Pink is 

all around (รักกัน ณ กาญจนบุรี)” ก่อนจะปิดกิจกรรม                              

ในวันสุดท้ายโดยเดินทางไปทัศนศึกษาและสักการะพระบรม

สารีริกธาตุ ณ วัดถ�้าเสือ แล้วเดินทางกลับ



หน้า 10 II จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า คอลัมน์ : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ                

แห ่งชาติ  คนที่หน่ึง พร ้อมด ้วย ศ.(พิ เศษ)ดร. สมชัย                                    

ฤชุพันธุ์ โฆษกกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, รศ.วุฒิสาร                                                                                              

ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะผู ้บริหาร

ของสถาบัน, ศ.ดร ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์, และ ดร. สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัย      

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ต้อนรับคณะผู้บริหารจากส�านัก                                                                                                 

งบประมาณของรฐัสภา สาธารณรฐัเกาหล ี(National Assem-

bly Budget Office: NABO, Republic of Korea) น�าโดย                  

Prof. Dr. Kim, Junki, Chief of the NABO ร่วมปรึกษาหารือ

ในการพจิารณาจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื โดย สถาบนั

พระปกเกล้าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  

เกี่ยวกับการจัดตั้ง NABO ซึ่งเป ็นหน่วยงานอิสระจาก                                                                                      

ฝ่ายการเมือง (Nonpartisan) โดยมีบทบาทและท�าหน้าที่                                                                                                

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีสรงน�้าพระและรดน�้าขอพรจากผู้บริหาร เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม

เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจ�าปี 2559 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้า และสภาพัฒนาการเมือง                            

เข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติธรรม สถาบันพระปกเกล้า

ในการสนับสนุนการท�างานของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยการศึกษา

วเิคราะห์ วจิยั เพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบังบประมาณของประเทศ 

ท้ังน้ี สถาบันได้รับการสนับสนุนจากสถาบันธนาคารโลก

เพื่อจัดต้ังสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจ�ารัฐสภา (Thai                                                                                                                           

Parl iamentary Budget Office: Thai PBO) ขึ้น                                         

ในประเทศไทย เพื่อท�าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ร่างพระ

ราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและงบประมาณ                         

ตามนโยบายต่างๆ ของรฐับาล ซึง่ Thai PBO ท�าหน้าทีค่ล้ายกับ 

NABO ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประสานงานร่วม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ                                                                                       

แห่งชาติ และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ) จึงถือเป็น

โอกาสอนัดทีีส่ถาบนัพระปกเกล้า ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์

กับคณะผู้บริหารของ NABO ซ่ึงจะได้น�าไปจัดท�าโครงสร้าง

องค์กรของ Thai PBO ต่อไป



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 11คอลัมน์ : นานาสาระ / มุมยิ้ม กะ หนูแย้ม

สวัสดีค ่ะ ฉบับนี้หนูแย้มมีเกมคณิตศาสตร์           

มาฝากกันค่ะ นอกจากจะเล่นเพื่อความสนุกสนาน 

เพลิดเพลินแล้ว ยังจะมีประโยชน์ในด้านฝึกความคิด 

สร้างกลยทุธ ฝึกการตัดสินใจ ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ

อกีด้วยนะคะ  ง้ันเรามาดูกติกากนัดีกว่าค่ะ กตกิามีอยูว่่า 

ให้บวกเลข 3  จ�านวนในแนวเส้นตรงเดยีวกันให้ผลบวก

ของทุกแนวมีค่าเท่ากับ 42 โดยใช้ตัวเลขตั้งแต่ 11-17 

เท่านั้น และต้องห้ามใช้ตัวเลขซ�า้กันนะคะ

Smart Energy: การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด
และรู้คุณค่า

- โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
- การใช้พลังงานทดแทน
- การจัดการการกระจายแก๊สอย่างทั่วถึง
- ผู้ใช้ไฟสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real Time

Smart Water: การบริหารจัดการน�้า

- การกระจายน�า้อย่างทั่วถึงและป้องกันการสูญเสียน�า้
- การจัดการน�า้ฝน และการป้องกันน�า้ท่วม

Smart Building: การจัดการอาคารที่อยู่อาศัย (บ้านและอาคารอัจฉริยะ)

- มีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะการใช้พลังงาน
- การพัฒนาที่อยู่อาศัยสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและตอบสนองในภาพรวมได้
- ควบคุมการใช้พลังงานของอาคาร

ที่มา: Smart City: มิติใหม่ของการจัดการท้องถิ่นยุคไอที, รศ. ดร. เอกชัย สุมาลี

Smart Public Services: ระบบบริการสาธารณะ

- เฝ้าระวังความปลอดภัยโดยใช้ประโยชน์จาก CCTV
- มรีะบบการศกึษาทีด่ขีึน้ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
- มกีารบรหิารไฟฟ้าสาธารณะทีค่รอบคลมุและดขีึน้

Smart Mobility: การจัดการด้านคมนาคม

- เน้นการใช้ประโยชน์ของ Electric Vehicle (รถพลังงานไฟฟ้า)
  และ Plug-in Hybrid Electric Vehicle (รถไฟฟ้า+น�้ามัน)
- มีการจัดการจราจรที่ดีขึ้น
- ระบบเกบ็ค่าผ่านทางทีค่ล่องตวัมากขึน้ลดปัญหาความหนาแน่น
  ของรถที่หน้าด่าน
- การเคลื่อนที่แบบบูรณาการ

      Smart City เป็นเมืองที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                       

ที่มีคุณภาพในการใช้ชีวิตในเมืองๆ น้ันดีขึ้น ลดผลกระทบ

ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานของเมืองลงอย่างยั่งยืน 

Smart City
มิติใหม่ของการจัดการท้องถิ่นยุคไอที



City and Soul in Divided Societies เป็นหนังสือที่ศึกษาประเด็นปัญหาความขัดแย้ง                      

ด้านชาตินิยมและชาติพันธุ ์ของเมือง โดยอาศัยวิธีการศึกษาทั้งการวิเคราะห์ทางวิชาการแบบ                          

สหวิทยาการและการสัมภาษณ์เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวของคน 245 คนจากหลายสาขาอาชีพ                             

ทั้งผู้น�าทางการเมือง นักวางแผน สถาปนิก ผู้แทนชุมชน และนักวิชาการใน 17 ปีที่เกิดใน 9 เมือง

ที่เป็นศูนย์กลางความขัดแย้งทางชาตินิยมและชาติพันธุ์ในระดับโลก คือ เยรูซาเล็ม เบรุต เบลฟาส์ต โยฮันเนสเบิร์ก นิโคเซีย 

(Nicosia) ซาราเจโว มอสตาร์ (Mostar) บิลเบา (Bilbao) และบาเซโลนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส�ารวจสภาพแวดล้อมของเมือง      

ที่เต็มไปด้วยความเสียหาย แผลเก่า การเยียวยาและการบูรณะ

ข้อเสนอแนะในบทสุดท้ายของการสร้างเมืองและชาติที่สันติ (City and National Peace) เสนอว่าการสร้างเมือง                          

ที่มีสันติภาพต้องสร้างความเคารพและตระหนักถึงความแตกต่างทางชาติพันธุ์ของเมืองที่ประชาชนต้องเผชิญผ่านปฏิสัมพันธ์                 

ในชีวิตประจ�าวัน โดยการจัดการการเมืองท้องถิ่นของเมืองมีความสามารถและวิธีการด�าเนินโครงการและสร้างผลลัพธ์ที่ช่วย    

สร้าง “ความแตกต่างทีม่คีวามหมาย” เพือ่สร้างการปรองดองและหลีกเล่ียงความแขง็กร้าวต่อทกุกลุ่ม

ในสงัคมเมอืง ดงันัน้ การก�าหนดนโยบายเพือ่แก้ไขอาการของเมอืงควรเกีย่วโยงกบันโยบายท่ีต้องเผชญิหน้า

กบัความไม่สมดลุทางโครงสร้างอ�านาจทีเ่ป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งและความรุนแรง และกระบวนการ

วางแผนเมืองต้องถูกก�าหนดผ่านกลไกทางสังคม การเมือง และองค์กรที่สามารถสร้างความรู้สึก                                                                                                                                    

หลอมรวมกัน การยอมรับ และการมีเกียรติของกลุ่มต่างๆ
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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 ...................................................


