
ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว เปน
พระมหากษั ต ริ ย ใ น ร าช ว งศ จั ก รี         
ลําดับที่ ๗ แหงราชอาณาจักรสยาม        
พระราชสมภพเมื่อวันพุธ แรม ๑๔ ค่ำ       

เดือน ๑๑ ปมะเส็ง เวลา ๑๒.๒๕ นาฬกา ตรงกับวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ทรงเปนพระราชโอรสองคที่ ๗๖
ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จ     
พระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ  

ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๖๑  พระองคทรงอภิเษก
สมรสกับหมอมเจาหญิงรําไพพรรณี สวัสดิวัตน (สมเด็จ        
พ ร ะ น า ง เจ า รํ า ไ พ พ ร ร ณี พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี ) โ ด ย ไ ม มี               
พระราชโอรส หรือพระราชธิดา พระองคขึ้นเสวยราชสมบัติเปน              
พระมหากษัตริย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ และ
ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ รวมดํารง
สิริราชสมบัติ ๙ ป  

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต        
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ รวมพระชนมพรรษา 

๔๘ พรรษา 

พระมหากษัตริยผูทรงอาภัพ 

 ดวยความที่พระบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงเปนพระราชโอรสองค
สุดทายและทรงเปนสมเด็จ 
เจ าฟ าพระองคสุดทองใน
บรรดาสมเด็จเจาฟาทั้งหมด
ในรัชกาลที่ ๕ พระองคจึ ง 
ทรงอาภัพและในการปฏิบัติ    
พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ จึ ง มี        

ขอจํากัดในการตัดสินพระทัยอยูมาก..แมวาพระองคจะเปน  
พระเจาแผนดินก็ทรงเปนโดยมิไดคาดคิด มิไดมีการเตรียมตัวที่
จะขึ้นครองราชยลวงหนา..รวมทั้งพระองคไมมีพระราชโอรส
หรือพระราชธิดา ที่จะทรงรับสนอง พระราชดําริตางๆ ไปดําเนิน

การตอใหเปนรูปธรรม แตทรงมีพระปณิธานอันแนวแนที่จะ
พัฒนาพลเมืองใหมีความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
รวมถึงการพัฒนาประชาธิปไตย  

กระแส “ประชาธิปไตย”สากลสูวิถีแหงพลเมืองสยาม 

 พ.ศ. ๒๔๗๔ พระองคเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเพื่อ
ไปรักษาพระองค ไดพระราชทานสัมภาษณวา ทรงอยากเห็น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะ
เปนกระแสของโลกในเวลานั้น  ฉะนั้นจึงมีพระราชหัตถเลขาถึง
เสนากระทรวงธรรมการ (พระองคเจาธานีนิวัติ) เกี่ยวกับกระแส
การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่อาจสงผลตอการปกครอง
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย..และมีกระแสรับสั่งวาหาก
ตองการรักษาการปกครองระบอบเดิมไวควรจะเรงดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง อนึ่งหากคิดวาหากไมสามารถตานทานการ
ปกครองระบอบใหมไวได ควรจะเตรียมการใหความรู ความ
เขาใจแกครู นักเรียน ตํารา และหลักสูตรเกี่ยวกับขอบเขต
ของประชาธิปไตย วาประชาธิปไตย คือ การรับฟงเสียงขาง
มาก และเปดโอกาสใหเสียงขางนอยไดแสดงความคิดเห็น ทั้ง
ตรัสวาในชวง ณ เวลานั้น พลเมืองยังไมเขาใจและตระหนัก      
ใน “สิทธิ” ที่ตนควรมีในการปกครองเทาใดนัก 

ศีลธรรมและศาสนา หนทางสรางความเขมแข็งแกพลเมือง 

 พระองคทรงถือวาการที่พลเมืองจะมีความเขมแข็ง 
ไดนั้น..ตองมาจากสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ด ี  
ในวิถีชีวิตไทยมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวและเปนศูนยกลาง
ของสังคม..ฉะนั้นพระองคจึงริเริ่มใหมีการประกวดเรียงความ    
ในวันวิสาขบูชาเพื่อจะนํา
บทความที่ชนะเลิศมาตีพิมพ
เปนหนั งสือให เยาวชนได
อาน..ทั้งนี้เพื่อเตรียมความ
เขมแข็งใหแกพลเมืองใน
ดานศีลธรรมและศาสนา 

 ใ น ก า ร ป ร ะ ก ว ด
บทความคราวนั้น บทความ
เรื่อง “ศาสนคุณ” ของหมอม
เจาหญิงพูนพิสมัย  ดิศกุลได

จากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
            สู “ความเปนพลเมือง” * ธีรพรรณ  ใจมั่น

จากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
            สู “ความเปนพลเมือง”

จากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
            สู “ความเปนพลเมือง”

จากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

ในรัชกาลที่

* นักวิชาการสถาบันพระปกเกลา อานตอหนา ๓ w 



จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
ภาพขาวประชาสัมพันธ 

หนา ๒

 เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สถาบันพระปกเกลา    
จัดพิธีทักษิณานุประทานถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันคลายวันสวรรคตของพระองค ซึ่ง
ตรงกับวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ของทุกป และเนื่องในโอกาสครบรอบ 
๑๐ ป ของการกอตั้งพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
ไดจัดพิธีทักษิณานุประทานถวายเปนพระราชกุศลแดพระองค โดยมี 
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท ประธานสภาสถาบันพระปกเกลา เปน
ประธานในพิธีและเปดนิทรรศการถาวรที่ปรับปรุงใหม ณ อาคาร
อนุรักษ พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ซึ่งมี       
ผูบริหาร พนักงาน และเจาหนาที่ของสถาบันพระปกเกลา สํานักงาน
สภาพัฒนาการเมืองและผูเขารวมงานอาทิ ม.ร.ว.หญิง..สายสวัสดี    
สวัสดิวัฒน และเครือขายพิพิธภัณฑฯ..เชน..พิพิธภัณฑธนาคารแหง
ประเทศไทย พิพิธภัณฑพระที่นั่งวิมานเมฆ..พิพิธภัณฑธนาคาร
กรุงเทพ รวมทั้งผูมีอุปการะคุณบริจาคโบราณวัตถุ เพื่อจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว..เขารวมงาน. 

 นางวีรนุช พลนิกร ผูอํานวยการพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว...ไดนําคณะแขกผูมีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ 
แสดงพระราชประวัติกอนการเสด็จขึ้นครองราชยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว เชน เสด็จเขารับการศึกษา ณ ประเทศในทวีป
ยุโรป ทรงพระผนวช ทรงอภิเษกสมรสกับหมอมเจาหญิงรําไพพรรณี 
สวัสดิวัตน...นอกจากนี้ยังจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตร 
พระราชนิยมดานตางๆ เชน ดนตรี กีฬา และภาพยนตร รวมทั้ง    
พระราชประวัติหลังสละราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคตและ    
การถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อพุทธศักราช
๒๔๘๔ รวมทั้งพระราชกรณียกิจสําคัญดานตางๆ อาทิ การแกไข
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ..การจัดพิมพพระไตรปฎกฉบับพิมพอักษรไทย 
ที่สมบูรณ..การประกวดแตงหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสําหรับเด็ก     
การพระราชทานปริญญาบัตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษาเปนครั้งแรก 
พระราชดําริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญในคราวฉลองพระนคร 

๑๕๐..ป..นอกจากนี้ยังจัดแสดงแบบจําลอง
สะพานพุทธยอดฟาและปฐมบรมราชานุสรณ 
รวมถึงสิ่งของที่ระลึกตางๆ...ที่จัดทําขึ้นใน   
พิธีดังกลาวในสวนของการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองพุทธศักราช ๒๔๗๕ พิพิธภัณฑฯ ไดจัดแสดงภาพ
บุคคล...เหตุการณ...และเอกสารสําคัญรวมไปถึงการจัดแสดง
รัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย..พระราชลัญจกรประจําพระองค
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
 จากนั้ น . . ในช วงบ ายมีการบรรยายพิ เศษเรื่ อ ง 
“พระพุทธปฏิมาศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องพระบาทสมเด็จ       
พระปกเกลาเจาอยูหัว” โดย ศาสตราจารย ดร. ศักดิ์ชัย      
สายสิงห ...ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ..คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และการบรรยายเรื่อง “เหรียญที่ระลึก
เนื่องในงานเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ป พ.ศ.๒๔๗๕”..โดย        
นายภุชชงค จันทวิช อนุกรรมการอนุรักษและจัดหาโบราณวัตถุ 
พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 



จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หนา ๓

รับรางวัล และจากวันนั้นถึงวันนี้ทําใหสังคมไทยมีหนังสือดีๆ..เกี่ยวกับพุทธศาสนา
หลายเลมเพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวและยกระดับจิตใจใหคนไทยมีศีลธรรมและ        
คุณธรรม 

สรางกําลังใจเพื่อใหพลเมืองไทยมีการศึกษา 

ในรัชสมัยของพระองคเกิดวิกฤตดานเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ และความขัดแยง 
แตกแยกภายในสังคม ฉะนั้น “ขวัญกําลังใจ” จึงถือเปนเรื่องที่สําคัญ ดังนั้นพระองค
ทรงหาหนทางที่จะสราง “ความเชื่อมั่น” ที่มีตอสถาบันชาติ ศาสนาและ            
พระมหากษัตริยใหเกิดแกพลเมือง..จึงริเริ่มใน
หลายเรื่อง..อาทิ..พิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งกลวิธีนี้จะจูงใจ
ใหคนอยากเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย
มากขึ้น อันเปนการสรางสังคมไทยใหเปน
สังคมฐานความรู 

นัยหนึ่ งซึ่ งสะทอนจากการพระราชทานปริญญาบัตร. .คือ . .ความใกลชิด      
ระหวาง พระมหากษัตริยและพสกนิกร อันเปนเรื่องที่พบเห็นไดไมงายนักใน
สมบูรณาญาสิทธิราชย 

ประชาธิปไตยทองถิ่น..พระบรมราโชบายเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน 

และทองถิ่น 

ในชวงรัชสมัยของพระองค..บานเมืองครุกรุนไปดวยกลิ่นไอการปฏิวัติ..ดังนั้น 
พระองคจึงตองการแสดงใหนักปกครองทั้งหลายในสมัยนั้นไดทราบพระราชดําริของ
รัชกาลที่ ๕ ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงกระทรวง ทบวงและกรม  เพื่อใหตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองโดย..“สันติวิธี”..โดยโปรดใหตีพิมพหนังสือ..“พระบรม
ราชาธิบายการแกไขการปกครองแผนดิน” ซึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรงประพันธขึ้น และเพื่อ

สานตอพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเนนการ
ปกครองสวนกลาง พระองคจึงพัฒนาและตอยอดจาก
การปกครองสวนกลางไปสูการปกครองในระดับราก
หญา หรือรากแกวเพื่อใหพลเมืองมีความเขมแข็งจาก
ฐานรากขึ้นไป พระองคทรงเห็นวาเรื่องนี้สําคัญและ
เรงดวนมาก จึงมีพระราชหัตถเลขาใหกรมราง
กฎหมายไดจัดทํารางกฎหมายเทศบาล โดยพระองค
ประสงคจะทดลองการปกครองในรูปแบบเทศบาลกับ
เมืองระดับใหญ ระดับกลาง และระดับเล็ก ในการ

บริหารจัดการงบประมาณ การเก็บภาษี และการใช “สิทธิ” ในการเลือกตั้ง ซึ่งถือวา
เปนการวางรากฐานการปกครองที่ดีที่สุดเทาที่ผานมา  แตอยางไรก็ตามไมมีผูรับสนอง
ไปปฏิบัติอยางจริงจังจึงทําใหไมประสบผลสําเร็จ 

จากพระบรมราโชบาย..และพระราชกรณียกิจขางตนยอมสะทอนใหเห็นวา
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว..ทรงวางทิศทางการพัฒนาประเทศและการ
พัฒนาประชาธิปไตยบนพื้นฐานของการสรางความเปนพลเมือง ทั้งในสวนการมุงสราง
คุณธรรม จริยธรรม..การใหการศึกษาแกประชาชนเพื่อใหเปนผูรู และการสงเสริม
ประชาธิปไตยทองถิ่น..ยอมถือเปน..“มรรควิธี”..ในการสรางความเขมแข็งใหแก
พลเมืองไทย 

๑๒๐ ม.๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๕ 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท ๐-๒๑๔๑-๙๖๐๐ 
โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๑๘๑
www.kpi.ac.th

w ตอจากหนา ๑ 
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นับแตงานวิจัยเรื่องการศึกษา...เรื่องความปรองดองแหงชาติ
ของสถาบันพระปกเกลาออกสูสาธารณะนับไดวาเปนประเด็น
กระเพื่อมสังคมอยางวางขวาง โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการ
ใหอภัยผานการนิรโทษกรรมหลายทางเลือกและการสรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมใหกลับคืนมาในสวนที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินคดีกับผูถูกกลาวหาจากกระบวนการตรวจสอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
(คตส.) เปนตน  

การแสดงความคิดเห็นจากหลากหลายภาคสวนที่ออกมา
ผานสื่อทําใหหลายภาคฝาย...เชน...นักการเมือง...นักวิชาการ      
กลุมพลังทางสังคมออกมาแสดงจุดยืนรวมไปจนกระทั่งถึง      
ภาคประชาชนที่ขับเคลื่อน...และแสดงความคิดเห็นอยางแตกตาง
หลากหลาย...จนทําใหเกิดสภาวะที่เรียกไดวา...มองไมเห็นทางใน
การนําพาไปสูกระบวนการสรางความปรองดองได  

อยางไรก็ดี ศาสตรทางดานสันติวิธี เชื่อวา ในสังคมมนุษย
ยอมหลีกเลี่ยงความขัดแยงไปได ความขัดแยงเปนธรรมชาติของ
มนุษย เกิดเมื่อมนุษยมีความคิดเห็นไมตรงกันและไมสามารถอยู
บนหลักการเดียวกันไดเนื่องจากมีความคิด ความเชื่อมั่นไมตรงกัน 
มนุษยตองมีการปรับความเขาใจและเรียนรูผานกระบวนการที่

เหมาะสมไปดวยกัน เชน การใชเครื่องมือในการแกไขปญหาตางๆ
ในสังคม เชน กระบวนการพูดคุยกันเพื่อปรับสัมพันธภาพเพื่อกาว
ตอไปในการมีการปฏิบัติรวมกัน กระบวนการพูดคุยเราคุนเคยกัน
ในหลากหลายชื่อวา “กระบวนการสานเสวนา...(Dialogue)...และ 
อาทรเสวนา ( Peace talk )”  

วันนี้ผู เขียนขอเสนอแนวทางการแกไขดวยกระบวนการ    
สันติวิธีจากมุมมองของนักสันติวิธีชื่อดัง..เพื่อเปนการเปรียบเทียบ
ใหเห็นวาแนวทางการสรางความปรองดองนั้นเกิดขึ้นไดจริง 
ชัยวัฒน..สถาอานันท:..เสนอแนวทางการสรางความปรองดอง
แบบอภัยวิถี...ซึ่งทานไดแสดงจุดยืนเรื่องนี้มาเปนเวลากวา
ทศวรรษ 

อาจารยชัยวัฒนไดใหสัมภาษณลงในมติชนออนไลนวันที่    
๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ วา “...ผมไดเขียนงานเรื่องอภัยวิถี คือ การให
อภัยโดยมีเครื่องมือ ๒ อยาง  คือ สันติวิธีและสานเสวนา ๒ อันนี้
ตองใชในการสรางความสมานฉันท และเพื่อสราง ๓ อยาง คือ  

๑.สรางสังคมใหมีจินตนาการใหมที่ เขมแข็งขึ้น...เพราะ
จินตนาการสังคมตอนนี้มันราว...ก็ตองสรางจินตนาการใหมที่ตอง
นําไปสูความเอื้ออาทร  

ปรองดองแหงชาติ ...ความเปนไปไดบนเสนขนาน 
นักวิชาการ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

ปรองดองแหงชาติ ...ความเปนไปไดบนเสนขนานปรองดองแหงชาติ ...ความเปนไปไดบนเสนขนาน
นักวิชาการ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาลนักวิชาการ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

 กระบวนการสรางความปรองดองในชาติจะบรรลุเปาหมายไดนั้น ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองกาวขามไปใหไกลกวาการ
ถกเถียงกันเพียงแคในขอกฎหมาย...โดยตองพิจารณาใหกวางและลึกลงถึงเหตุแหงความขัดแยง...และจําเปนตองคํานึงถึงมิติ
ความสัมพันธระหวางกลุมพลังตางๆ...ในสังคมรวมถึงการมีกระบวนการในการแกปญหา...โดยอาศัยกระบวนการสรางความ
ปรองดองที่ทุกฝายในสังคมใหการยอมรับภายใตบรรยากาศของความเปนประชาธิปไตยที่ทําใหทุกฝายรูสึกวามีอํานาจ    
ตลอดจนมีพื้นที่ในการแสดงตัวตนและถกเถียงถึงภาพอนาคตของประเทศอันเปนเสมือนหลักหมุดปลายทางที่ทุกฝายจะรวม
เดินไปภายใตกติกาที่สังคมเห็นพองตองกัน 

“ “ 
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๒.จัดการกับความทรงจํ าของคน      
ทั้งหลายที่รับทุกขรับโศก...บาดเจ็บลมตาย     
ไมวาจะเปนทหารหรือพลเรือน  

๓ . ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร อ ง ด อ ง แ ล ะ
สมานฉันททุกแหงในโลก...หลักการสุดทาย
คือความเสี่ยง. . .ถาคุณจะทําเรื่องความ
สมานฉันท...เรื่องปรองดองยอมมีความเสี่ยง 
เชน พอพูดความจริงแลวทนรับไดหรือเปลา 
เพราะสังคมไทยนาเกลียดนากลัว คุณจะทน
ไดหรือไม หากพวกที่ยิงกันในความขัดแยง
ครั้งกอนๆ...เปนพวกเดียวกันเอง...”  

“การปรองดองและสมานฉันท...คือ
ความเสี่ยง...ปญหาของเราจะพรอมรับความ
เสี่ยงเหลานี้หรือไม...แตถาเราไมพรอมรับ
ความเสี่ยงก็คือไมพรอมรับอะไรใหมๆ.ก็ล็อก
อยูในความคิดเดิมไปไหนไมรอด...ก็รอความขัดแยงจะปะทุขึ้นใน   
รูปอื่นซึ่งเราไมอยากจะเห็น”  

โคทม...อารียา...นักสันติวิธีที่คร่ำวอดในวงการเมืองและ
พรรคการเมืองอีกทาน: เสนอแนวทาง การประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อสรางปณิธานทางการเมือง...โดยเสนอวาองคประชุมใน     
เบื้องตนควรประกอบดวย นายกรัฐมนตรี ผูนําฝายคาน ประธาน
สภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธาน คอป. อดีตประธาน 
คปร. และประธาน คสป. เปนตน เปนการทํางานที่มีอํานาจหนาที่ 
(authoritative) และมีความสามารถที่เหมาะสมเพียงพอ (having 
appropriate...capacity)...เปนการทํางานที่รวมฝายตางๆ...ที่
เกี่ยวของใหไดมากที่สุด...(inclusive)...และใชกระบวนการสาน
เสวนา คือ ถอยทีถอยรับฟง ไมดวนตัดสิน (using dialogue 
approach) โดยมีความเปนอิสระ (independent) ในความหมาย
ที่วาไมถูกแทรกแซงหรือครอบงําโดยฝายใดฝายหนึ่ง...โดยใหภาค
ประชาชนขับเคลื่อนเพื่อสันติภาพและความเจริญกาวหนา...เพื่อ
รวมกันสรางสัญญาประชาคม...(searching...for...new...social 
contract)   

โคทม อารียา ไดใหมุมมองเพิ่มเติมวา หัวใจหลักของการสราง
กระบวนการปรองดองมี ๔ ประเด็นหลักคือ 

๑.กระบวนการปรองดองตองเขาใจกอนวา ความขัดแยงเปน
เรื่องธรรมชาติ...การขัดแยงเกิดไดแตตองเกิดอยางมีอารยะและมี  
กฎ กติกา 

๒.กระบวนการปรองดองตองมีหลักองคความรู ศึกษา วิจัย 
หาขอเท็จจริงและมีเหตุผล 

๓.กระบวนการปรองดองตองปฏิบัติจริง...โดยตองคุยกัน
ตลอดและถอยทีถอยอาศัยกัน 

๔.กระบวนการปรองดองตองไววางใจกัน...โดยใชหลักพรหม
วิหาร ๔ เมื่อไววางใจกันแลวเราสามารถสรางอุดมการณแหงชาติ

ได  สรางสัญญาประชาคม และรวมไปจนถึงการปฏิรูปองคกรตางๆ  
(ผูเขียนสัมภาษณ...ณ...สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล,วันที่ ๙ ม.ค. ๕๕)  

ปจจุบันก็มีความพยายามจากหลายภาคสวนที่จะขับเคลื่อน
กระบวนการปรองดองใหเกิดขึ้น เชน คณะกรรมการประสานและ
ติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
อิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ 
(ปคอป.) ที่มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ เปนตน สําหรับ
แนวทางการสรางความปรองดองที่ทางคณะผูวิจัยสถาบันพระ
ปกเกลาไดเสนอกระบวนการและกลไกหลักเพื่อขับเคลื่อนทุกภาค
สวนดวยกระบวนการพูดคุยใน ๒ ระดับ คือระดับตัวแทนทางการ
เมือง และระดับภาคประชาชน 

บนเสนขนานของกระบวนการปรองดองแหงชาติมีความ
เปราะบางในเรื่องของการสูญเสียชีวิตและมีการใชความรุนแรงเขา
ประหัตประหารกัน ซึ่งความขัดแยงรุนแรงที่เกิดขึ้นดังกลาวมาจาก
ความเชื่อและการใหคุณคาในระบอบประชาธิปไตยที่แตกตางกัน
จึงทําใหเกิดการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติตอกันดวยความ
แตกตางและเปนปฏิปกษตอกันไดงาย  

อนึ่ง...ผูเขียนยังมีความเชื่อวา...สังคมไทยยังมีน้ำอดน้ำทน 
(Tolerance) และคนไทยยังยอมรับฟงกัน (Acceptance) หาก
แตละหนวยของสังคมเปดพื้นที่พูดคุยประเด็นที่คับของใจ ก็ควรพูด
คุยอยางสรางสรรค ไมแบงฝกแบงฝาย เขาใจในสิ่งที่เขาเปน แมวา
เราจะไมเห็นดวยก็ตาม จนทําใหเกิดการเสียสละ เกิดการยอมรับ 
และเกิดกระบวนการมีปฏิสัมพันธกันอยางมิตร...ผูเขียนหวังเปน
อยางยิ่งวา คําวา “ปรองดอง” คงไมกลายเปนคําที่พูดเพื่อเสียดสี 
ประชดประชันกันอยางในปจจุบัน แต คําวา “ปรองดอง”คงถูกใช
ในวิถีของคําที่ถูกตองและเหมาะสมตามบริบท 
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 สถานการณ “มหาอุทกภัย” เมื่อปลายป ๒๕๕๔ ที่
ผานมา..ไดสรางความเสียหายตอทรัพยสิน..สงผลกระทบตอ
ภาพรวมของเศรษฐกิจ..สังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวมของ
ประเทศไทยอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน  
 สถาบันพระปกเกลา..ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ปญหาดังกลาวขางตน จึงรวมกับนักศึกษาหลักสูตรตางๆของ
สถาบันฯ...อาทิ...หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย..(ปปร.)..หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) หลักสูตร 
ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...(AEC)...และเทศบาลนครรังสิต...ในการจัดทําโครงการ    
ฟนฟผูประสบภัยในชุมชนเทศบาลรังสิตนิมิตใหม..เพื่อรวมกันฟนฟูและเยียวยาประชาชน       
ผูประสบภัย รวมทั้งการสรางอาชีพ ฟนฟูชุมชน อีกทั้งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการชุมชน   
เพื่อสรางความเขมแข็งและยั่งยืนในการปองกันชุมชนจากอุทกภัย...โดยในชวงเดือนตุลาคม...– 
ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น คณะผูบริหาร นักศึกษาสถาบันฯ และพนักงาน เจาหนาที่ชมรมผูกอการดี
ของสถาบันพระปกเกลาไดลงพื้นที่สํารวจความตองการของชุมชนในการใหความชวยเหลือ     
เบื้องตน เชน การแจกสิ่งของ ขาวสารอาหารแหง และยารักษาโรค...การใหบริการทางการ
แพทยแกชุมชน..รวมทั้งคณะผูศึกษาวิจัยยังไดสัมภาษณผูนําชุมชน และตัวแทนของชาวบานใน
ชุมชนเพื่อรับรูปญหาและรวมกันหาแนวทางแกไข ปองกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการแกปญหา และรวมตัวกันสรางชุมชนที่เขมแข็ง  
 ชุมชนรังสิตนิมิตใหม นั้น เปนชุมชนที่กอตั้งขึ้นใหมเมื่อป ๒๕๔๗ ประชาชนสวนใหญ
ของชุมชนเปนวัยทํางานที่ประกอบอาชีพรับจางในโรงงาน บริเวณพื้นที่ใกลเคียงชุมชน สวนที่
เหลือเปนผูสูงอายุและเด็ก และในชุมชนเองนั้นก็มีการประกอบอาชีพอื่น เชน รานคา ราน
ตัดผม..หรือรับจางทําขนม.จากการสํารวจความตองการของชุมชนเมื่อเดือนพฤศจิกายน–
ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น พบวา ชุมชนตองการพื้นที่ที่ทําการชุมชน อาคารเอนกประสงคสําหรับ
การทํากิจกรรม..และระบบสหกรณที่มีการจัดการอยางเปนระบบและโปรงใส รวมทั้งการสราง
งานสรางอาชีพ เพื่อเพิ่มรายไดตอครัวเรือนของชุมชน เชน ชางไม ชางไฟ ชางทําผม และ    
การเพาะเห็ด ดําเนินการโดยใชกระบวนการมีสวนรวมและสํารวจทุนทางสังคมของชุมชน....ซึ่ง
ใชวิธีการสัมภาษณ....การสังเกต และจัดทําแผนที่เดินดิน หลังจากที่คณะผูวิจัยไดรวมกันดําเนิน
งานตามกระบวนการตางๆ กับชุมชน รวมทั้งการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน เชน กิจกรรม Big 
Cleaning Day การจัดอบรมแนวทางการสรางอาชีพเพาะเห็ด การสรางศาลาประชาคมรวมกับ
ชาวบานในชุมชนอยางตอเนื่อง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์    
อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา พรอมดวยนักศึกษา พนักงานและเจาหนาที่ชมรม
กอการดี สถาบันพระปกเกลา ไดรวมจัดกิจกรรมและสงมอบศาลาประชาคม หองสมุดชุมชน 
ลานเอนกประสงค และโรงเรือนเพาะเห็ดใหชุมชนรังสิตนิมิตใหมพัฒนา ซึ่งชุมชนนี้จะถือเปน 
“ชุมชนตนแบบ” และเปนสวนหนึ่งในของการเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ทําใหเกิดชุมชนเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 
 

ขอบคุณขอมูลสนับสนุนจาก  คุณดาวนอย สุทธินิภาพันธ (นักศึกษาหลักสูตรปปร.๑๖) 

สถาบันพระปกเกลาผนึกกําลังกับศิษยเกาและปจจุบัน  

รวมสรางชุมชนตนแบบประชาธิปไตย “ชุมชนรังสิตนิมิตใหมพัฒนา” 

รายงานโดย วรรัตน ชัยชนะ พนักงานประชาสัมพันธ 
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วิลาวัณย  หงษนคร* 

*นักวิชาการ  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น 

หนา ๗

การสัมมนาเรื่อง “องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติเชิงรุกและตั้งรับ” (ตอนสุดทาย)  

จดหมายขาวฉบับที่ผานมาในตอนที่...๑ 
และ...๒.. .ไดนําเสนอการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกับ รองศาสตราจารย ดร.เสรี  
ศุภราทิตย...ผูอํานวยการศูนยการเปลี่ยนแปลง  
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ ...มหาวิทยาลัยมหิดล   
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในหัวขอที่นา
สนใจ ๔ ประการคือ ๑).บทเรียนจากสึนามิญี่ปุน
และมหาอุทกภัยของไทยป ๒๕๕๔ ๒).ความเสี่ยง
ของประเทศไทย.๓).ป.๒๕๕๕.น้ำจะทวมหรือ
ไม..๔)ทางออกของประเทศไทยตอวิกฤตการณน้ำ
ทวมคืออะไร...ทั้งนี้จดหมายขาวฉบับนี้เปนตอน
สุดทายที่จะนําเสนอเนื้อหาในสวนที่เหลือของ
หัวขอ.“ทางออกของประเทศไทยตอวิกฤตการณ
น้ำทวมคืออะไร”..โดยสามารถสรุปรายละเอียด
ได ดังนี้  

โครงสรางการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยใน
ปจจุบันมี NDMO: National Disaster Management Office 
หรือภาษาไทยเรียกโดยยอวา กนอช. และ กบอ. เปนหนวยงาน
กลางสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดําเนินการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
มิใชรูปแบบที่แตละกระทรวงแยกสวนกันดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบของตนดังเชนในอดีตที่ผานมา...ประกอบกับ
โครงสรางการบริหารจัดการน้ำทวมเชิงพื้นที่มีผูวาราชการจังหวัด
ดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดดํารงตําแหนงเปน.รอง    
ผูอํานวยการ ทั้งนี้...จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมี
แผนปฏิบัติการรวมกัน โดยเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการของแตละ
ระดับพื้นที่ใหประสานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง
จังหวัดที่ใกลเคียงกันก็ตองมีแผนที่เชื่อมโยงสอดคลองกันดวย เชน 
ทําความตกลงกันในพื้นที่รับน้ำนอง (แกมลิง) หรือทางน้ำไหล
ผาน (Flood...way)...ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมี
บทบาทสําคัญในเรื่องนี้ และควรเรงดําเนินการในชวงภาวะปกติ     

มาตรการปองกันน้ำทวมโดยใชสิ่งกอสรางประกอบดวย ๕ 
มาตรการหลักคือ ๑) มีอางเก็บน้ำในพื้นที่ เพื่อเปนแกมลิงรองรับ
น้ำ และกักเก็บน้ำในภาวะแหงแลง ซึ่งไมจําเปนตองเปนอางขนาด
ใหญ พิจารณาตามความเหมาะสม ๒) หากจําเปนตองทําการ
ปองกันพื้นที่เศรษฐกิจจากภาวะน้ำทวม ใหจัดทําคลองผันน้ำ ซึ่ง
อาจเปนเพียงคลองระยะสั้นก็ได ๓) ผนังกั้นน้ำก็สามารถปองกัน
พื้นที่เศรษฐกิจจากภาวะน้ำทวมได แตตองยอมเปดผนังกั้นน้ำให
น้ำไหลผานไปยังพื้นที่รองรับน้ำตามที่ไดทําความตกลงกันไวใน

พื้นที่ และ ๕) ทําการขุดลอกคูคลองขยายลําน้ำ มาตรการทั้ง ๕ 
ขอนี้เปนมาตรการสากลที่ใชกันโดยทั่วไป...องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของมาตรการที่จะนําไป
ใชภายในพื้นที่ตนเอง  

แผนภาพแสดงมาตรการปองกันน้ำทวมภายในพื้นที่โดยใชสิ่งกอสราง 

แผนภาพแสดงโครงสรางการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย 

แนวทางการลดผลกระทบจากเหตุการณน้ำทวมอันอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ที่ กยน. จัดทําขึ้น มี ๖ แนวทาง ดังนี้ ๑)...การ
บริหารจัดการเขื่อนหลัก...ดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว ๒) การ
ฟนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งกอสราง เชน ประตูน้ำ คันน้ำ 
กําลังอยูระหวางการดําเนินงาน...โดยประชาชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถติดตามตรวจสอบการดําเนินงานใน
สวนนี้ได ...หากยังไมดําเนินการสามารถแจงมายังกระทรวง
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มหาดไทยหรือ กยน. ๓) การพัฒนาระบบเตือนภัย
และคลังขอมูล...กําลังอยูระหวางการดําเนินงาน       
๔) การพัฒนาแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ เพื่อปองกัน
ความขัดแยง ดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว ๕) การ
กําหนดพื้นที่รับน้ำนอง และการชวยเหลือ อยูระหวาง
การดําเนินงาน และ ๖) การปรับปรุงองคกรเพื่อการ
บริหารจัดการน้ำ ดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว  

คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ...(กยน.).ทําการประเมิน
ประสิทธิผลการกําหนดพื้นที่รับน้ำนองและทางน้ำ
ไหลผานไว ๕ กรณีศึกษา ดังนี้  

กรณีศึกษาที่ ๑: ไมทําอะไรเลย มีพื้นที่น้ำทวม 
๘.๘ ลานไรในป ๒๕๕๔  

กรณีศึกษาที่...๒:...มีการพัฒนาพื้นที่แกมลิง     
๒ ลานไร ในพื้นที่แมน้ำเจาพระยาตอนลาง จะมี 

พื้นที่น้ำทวม ๗.๒ ลานไร และน้ำทวมในระยะ
เวลาสั้นลง รวมถึงระดับความสูงนอยลง 

กรณีศึกษาที่ ๓: กรณีศึกษาแกมลิง ๒ ลานไร 
และคันปดลอมเขตพื้นที่เศรษฐกิจ คือ จังหวัดอยุธยา 
ปทุมธานี . . .นนทบุรี . . .กรุ ง เทพมหานคร. . .และ
สมุทรปราการ ซึ่งมีความยาวรวม ๖๐ กิโลเมตร แบง
เปนฝ งตะวันออกและฝ งตะวันตกขางละ. . .๓๐ 
กิโลเมตร...สงผลกระทบใหประชาชนเหนือคันกั้นน้ำ
และประชาชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจมีความขัดแยงกัน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทําการสื่อสารความ
เสี่ยงหรือทําความเขาใจกับประชาชนแลวหรือยัง 

กรณีศึกษาที่ ๔: มีการพัฒนาพื้นที่แกมลิง ๒ 
ลานไร และ Flood way ฝงตะวันออก จะมีพื้นที่ี่น้ำ
ทวม ๕.๗ ลาน พื้นที่ Flood way ทางตะวันออกได
กําหนดไวเรียบรอยแลวคือ ขยายจากคลองปาสัก ลง
มายังคลองระพีพัฒน...คลองพระองคเจาไชยานุชิต 
และคลอง ๑๓ พื้นที่นอกคลองเปนพื้นที่ Flood way 
ทั้งหมด  

กรณีศึกษาที่ ๕: มีการพัฒนาพื้นที่แกมลิง ๒ 
ลานไร และ Flood way ฝงตะวันตก จะมีพื้นที่      
น้ำทวม ๔.๒ ลานไร ปจจุบันยังไมไดกําหนดพื้นที่
แนนอน.. .จึงควรติดตามขอมูลการกําหนดพื้นที่ 
Flood way ทางฝงตะวันตกตอไป และเนื่องจากเปน
แผนระยะยาวจึงยังมีเวลาในการเจรจาตอรอง   

ทานสามารถติดตามเนื้อหาการสรุปสัมมนา
เรื่อง “องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการภัย
พิบัติเชิงรุกและตั้งรับ” โดยละเอียดไดทางเว็บไซตของ
สถาบันพระปกเกลาตอไป www.kpi.ac.th 

 

การประชุมระดมความคิดเห็น  
“ประเด็นปฏิรูปพรรคการเมืองเพื่อความยั่งยืนของระบอบ

ประชาธิปไตยไทย” 

 เมื่อวันอังคารที่  ๒๒ พฤษภาคม ที่ผานมา สํานักวิจัยและ
พั ฒ น า ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล า ร ว ม กั บ ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร แ ล ะ
นิติศาสตร...มหาวิทยาลัยบูรพา...จัดการประชุมระดมความคิดเห็น
ผูทรงคุณวุฒิ ในหัวขอ...“ประเด็นปฏิรูปพรรคการเมืองเพื่อความยั่งยืน
ของระบอบประชาธิปไตยไทย”. . .ขึ้ น . . โดยอาจารยบรรจง .              
ชื่นสุวรรณ...รองคณบดีคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร...มหาวิทยาลัย
บูรพาใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการประชุม 

 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ
ในทุกประเด็นที่ เ กี่ ยวของกับการปฏิ รูปพรรคการ เมือง ไทย            
เช น . . .บทบาทของพรรคการ เมื อ งที่ เ กื้ อหนุนต อการพัฒนา
ประชาธิปไตย...พรรคการเมืองกับระบบการเลือกตั้ง...การสนับสนุน
กิจการพรรคการเมืองแนวทางการปฏิรูปองคกรพรรคการเมือง 
แนวทางการแกไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูประบบพรรคการเมืองและ
ประเด็นและแนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคตเพื่อการปฏิรูป

พรรคการเมืองไทย...โดย
เนนการทบทวนบทเรียน
และประสบการณจาก
การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง
และพรรคการเมืองใน
พื้นที่ภาคใต 

 ผู ทรงคุณวุฒิที่
เข า ร ว มก า รประชุ มนี้

ประกอบดวย .บุคคลที่มีประสบการณทํางานในดานการพัฒนา     
กิจการพรรคการเมือง . . .บุคคลที่ทํ างานหรือ เคยรวมงานกับ
พรรคการเมือง...ตัวแทนภาคประชาชนที่ทํางานเกี่ยวของกับการ
สังเกตและติดตามการเลือกตั้ง...และนักวิชาการ ไดแก ดร. วิทยา    
จิตรมาศ...(ผูอํานายการการเลือกตั้งประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา)         
พั น ต รี ส ม ช า ย ป จ ฉิ ม กุ ล ( หั ว ห น า ส ว น ง า น พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง
กกต.จว.ฉะเชิงเทรา)...นายอัมรินทร...ตั้งประกอบ...(อดีตสมาชิกสภา   
ผูแทนราษฎร)...นายปลันธนดิลก...จิตรธรรม...(เลขาธิการพรรคพลัง
ชล)...จ.อ.สุรสิทธิ์ ...ไชยลาภ...(ประธานศูนยพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง จ.ระยอง) นายมโน เพชรบูรณ (ศูนยพัฒนาการเมืองภาค
พลเมือง จ.ชลบุรี) ผศ.ดร.ชัยยนต ประดิษฐศิลป (มหาวิทยาลัยราชภัฎ
รําไพพรรณี)...อาจารยบรรจง...ชื่นสุวรรณ...(มหาวิทยาลัยบูรพา) 
ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล (มหาวิทยาลัยบูรพา) และดร.โอฬาร ถิ่น
บางเตียว (มหาวิทยาลัยบูรพา) 

 ผลที่ไดจากการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้จะนําไปสู
กําหนดประเด็นและแนวทางสําหรับการพัฒนาองคความรู เรื่อง
พรรคการเมืองไทย...และรวบรวมขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัย
ของสถาบันพระปกเกลา เพื่อนําไปสูการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
ตอไป 
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ความจริงที่ประเทศชิลีกับการปรองดอง 
ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร แปลและเรียบเรียง  

หลังจากประธานาธิบดี...ออกุสโต...ปโนเชต...(Augusto 
Pinochet) ประสบกับความพายแพจากการลงประชามติ 
(referencedum) อยางไมคาดฝนใน ปค.ศ. ๑๙๘๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
สงผลใหมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย...ทําใหนายพาทริ   
ชิโอ...เอลวิน...(Patricio...Aylwin)...ไดรับการเลือกตั้งเปน
ประธานาธิบดี นโยบายที่แถลงตอประชาชนของเขาในการเลือก
ตั้ง..(election platforms) คือ การคนหาความจริง ความยุติธรรม 
การพิจารณาคดีของนักโทษการเมือง...(addressing...political 
prisoners)...และการชดใชเยียวยาผลกระทบ...(reparations) 
ทางการเมืองที่ เกิดขึ้นกอนหนานั้น . . . (Quinn. . .๒๐๐๑) . .            
ในส วนของการตอบรับตอแรงกดดันของสาธารณชนนั้ น 
(Ensalaco...๑๙๙๔)..รัฐบาลไดตั้งคณะกรรมการคนหาความจริง
ขึ้นมาภายในระยะเวลาเพียง. . .๑.. . เดือนเทานั้น. . .หลังจาก
ประธานาธิบดี พาทริชิโอ เอลวินกาวขึ้นบริหารประเทศ  

 คณะกรรมการคนหาความจริงนี้ ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเปนตัวแทน
ของการแกปญหาแบบรอมชอม (compromise solution) เปน
เครื่องมือในการบรรเทาความเลวรายจากทั้งฝายนิยมซาย และฝาย
นิยมขวาที่กระทํากับประชาชนชาวชิลี...(Barahona...de...Brito 
๑๙๙๓)...ปรากฏวามีเหตุผลหลายประการซึ่งทําใหการดําเนินคดี
ทางการเมืองตองยุติลง...ในสวนของอดีตประธานาธิบดีปโนเชตนั้น 
แมจะแพการเลือกตั้ง...แตก็ยังคงไดรับการสนับสนุนอยางมาก     
ทั้งระหวางและหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (transition) ทํา
ใหเขาสามารถใชอิทธิพลตอกระบวนการดังกลาวและยังคงเปน
ผูทรงอํานาจอยางยิ่ง...ขณะที่รัฐบาลใหมในระบอบประชาธิปไตย
กําลังบริหารประเทศ 

คณะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเอลวิน ตระหนักเปนอยางดี
ถึงปญหาความไมสงบ...(unrest)...ในอารเจนตินา...เมื่อบริหาร
ประเทศของรัฐบาลใหมในระบอบประชาธิปไตยและไดดําเนินคดี
ลงโทษผูนําทางการทหารในชวงทศวรรษ ๑๙๘๐’s ยิ่งไปกวานั้น
การออกกฎหมายนิรโทษกรรมโดยรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีปโน

เชตในปค.ศ. ๑๙๗๘ ยังบังคับดวยวาหามมิใหมีการดําเนินคดีกับ
การกออาชญากรรมที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น 

นักวิชาการบางคนกลาววา....กฎหมายนิรโทษกรรมมีสวน
บั่นทอนศักยภาพในการทํางานของคณะกรรมการคนหาความจริง 
(Tepperman ๒๐๐๒) กระนั้นก็ตามหลักฐานตางๆที่พบจากการ
สืบสวนของคณะกรรมการการคนหาความจริงของชิลีไดถูกสงมอบ
ใหแกฝายตุลาการ (Abrams and Hayner ๒๐๐๒) ผลการ
สอบสวนดังกลาวมีความสําคัญขึ้นมาหลังจากการจับกุมอดีต
ประธานาธิบดีปโนเชต ในกรุงลอนดอน สงผลใหเกิดคลื่นปฏิกิริยา
ทางกฎหมายตามมาในชิลี  สงผลใหมีบริบทตางๆ ที่เกิดขึ้น การ    
พิพากษาคดีของศาลฎีกาในชิลี เมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๙ ระบุวา กฎหมาย
นิรโทษกรรม...ค.ศ...๑๙๗๘...มิไดครอบคลุมไปถึงบรรดาบุคคลที่
สูญหาย (disappearances) เนื่องจากเปนคดีอาชญากรรมที่ยังไม
สิ้นสุดอายุความ (Hayner ๒๐๐๑) โดยปกติแลวคณะกรรมการ
คนหาความจริงนี้รูจักกันตามชื่อของ...ประธานคณะกรรมการใน   
ชื่อวา คณะกรรมการเร็ตทิก (The Rettiq Commission) คณะ
กรรมการดังกลาว...ประกอบดวยกลุมคนหลากหลายทั้งอดีต         
ผูสนับสนุนของอดีตประธานาธิบดีปโนเชต...และฝายตอตาน 
(Popkin and Rout-Arriaza ๑๙๙๕) มีระยะเวลาการทํางาน      
๙.. . เดือน.. .คณะกรรมการดังกลาวไดรับมอบหมายภารกิจ       
หลัก...๔ ประการ คือ 
 ๑.สอบสวนภาพรวมเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นในสมัยอดีตประธานาธิบดีปโนเชตใหสมบูรณเทาที่จะ
สามารถทําได 
 ๒.รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับผูไดรับความเสียหายให
ปรากฏชัดเจนและถูกตอง 
 ๓. เสนอแนะเกี่ยวกับการชดเชยเยียวยา 
 ๔. เสนอแนะเกี่ ยวกับมาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมาซ้ำแลว
ซ้ำเลาอีกในอนาคต 

นักเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนหลายคนตางก็วิพากษ
วิจารณกรอบภาระงาน...(mandate)...ของคณะกรรมการคนหา
ความจริงซึ่งถูกจํากัดใหสืบสวนเฉพาะในคดีอาชญากรรมที่สงผลให
เหยื่อถึงแกความตายเทานั้น...(Ensalaco...๑๙๙๔;Hamber 
๑๙๙๘). . . โดยเฉพาะอยางยิ่ งในกรณีของ. .“การหายตัวไป 
(disappearances)...หลังการถูกจับกุมตัว...การตองคําพิพากษา
ลงโทษ (executions) และถูกทรมาน (torture) จนถึงแกความ
ตาย เจาหนาที่รัฐหรือผูที่ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย รวมถึงการ
ลักพาตัว...(kidnappings)...หรือ...การพยายามฆาบุคคลอื่นโดย
ปจเจกบุคคลเนื่องจากเหตุผลทางการเมือง”...(อางใน...Hayner 
๒๐๐๑) คณะกรรมการเร็ตทิก ประกอบดวย เจาหนาที่ ๖๐ คน 
นอกจากนี้ยังไดรับความชวยเหลือทางดานขอมูลจากกลุม NGOs 
ดวย (Hayner ๒๐๐๑) แมคณะกรรมการชุดนี้จะมีอิสระในการ   

๑ นักวิชาการพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
แปลและเรียบเรียงมาจาก The Chilean Truth and Reconciliation Commission   
By Eric Brahn,July,๒๐๐๕ 
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ดําเนินการรวบรวมหลักฐานและขอพิสูจน (Quinn ๒๐๐๑) แต
กลับไดรับความชวยเหลือจากฝายทหารเพียงเล็กนอย...(Hayner 
๒๐๐๑; Quinn ๒๐๐๑) ในที่สุดคณะกรรมการคนหาความจริงก็ได
ดําเนินการสอบสวนคดีฆาตกรรมจํานวนมากถึง ๓,๔๐๐ คดี แต
สามารถสรุปผลการสอบสวนอยางชัดเจนไดเพียง ๖๔๑ คดีเทานั้น 
(Ensalaco ๑๙๙๔) ผลการสอบสวนระบุวาสาเหตุของการสูญเสีย 
๙๕% เกิดจากการกระทําของกองทัพ ในกรณีนี้ Hayner (๒๐๐๑) 
เสนอวาการลบลางความชอบธรรมของกองทัพ (the military’s 
justification)...เปนหนทางไปสูการเกิดสงครามกลางเมือง 
(internal war) แมคณะกรรมการคนหาความจริงจะมิไดระบุชื่อ
ของบรรดาผูมีสวนรวมในการกระทําความผิด (perpetrators) แต
ก็มีแผนที่จะเปดเผยตอสาธารณชนในป ค.ศ.๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
(Quinn ๒๐๐๑) เปนที่นาสังเกตวาคณะกรรมการไมสามารถไดรับ
ความรวมมือจากกองทัพ (Mattarollo ๒๐๐๒) เทาที่ควร 

เมื่อคณะกรรมการเร็ตทิกปฏิบัติงานแลวเสร็จ ก็ไดนําขอเสนอ
ผลสืบสวนความจริงในรายงานฉบับสุดทายใหแกรัฐบาลชิล.ี..และ
ประธานาธิบดีเอลวิน ไดเขียนคํานําแสดงความรูสึกเสียใจอยางสุด
ซึ้งในบทนําของรายงานและแสดงความเสียใจตอสาธารณชนออก
อากาศผานรายการโทรทัศน...รายงานของคณะกรรมการคนหา
ความจริงฉบับนี้ เรียกรองใหรัฐบาลและสังคมชิลีตระหนักกับการ
ยอมรับตอความรับผิดชอบอันเกิดจากอาชญากรรมในอดีต...และ
เรียกรองใหมีการชดใชเยียวยาทางจิตใจและทรัพยสิน...(moral 
and materials reparation) เพื่อฟนฟูศักดิ์ศรีของเหยื่อผูเคราะห
ราย...(Amstutz...๒๐๐๕)...ขอเสนอตางๆเนนที่ประเด็นของการ
เยียวยา การศึกษา การปฏิรูปกฎหมาย และมุงหนาสืบคนหาความ
จริงเกี่ยวกับบุคคลสาบสูญใหชัดเจน (Popkin and Roht Arriaga 
๑๙๙๕) รายงานฉบับดังกลาวยังเสนอเกี่ยวกับวิธีการชดใช เยียวยา
อยางสรางสรรคในดานของสุขภาพ...การใหการศึกษาและผล
ประโยชนในดานที่อยูอาศัยดวย (Ensalaco ๑๙๙๔) นอกจากนั้น
ในบางกรณีคณะกรรมการคนหาความจริงยังเสนอใหรัฐบาลมุงให
ความสนใจกอกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายดวย...(Bronkhorst 
๑๙๙๕)...ทายที่สุดคณะกรรมการชุดนี้ไดเสนอใหมีการปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรมและโครงสรางกองทัพทั้งหมดดวย (Popkin 
and Roht Arriaga ๑๙๙๕) ผลการคนหาความจริงทั้งหมดนี้ไดรับ
การยอมรับจากคณะกรรมการทั้งหมดอยางเปนเอกฉันท (Hayner 
๒๐๐๑) 

คํานําของประธานาธิบดีเอลวิน...สงผลใหรายงานของคณะ
กรรมการคนหาความจริง...ถูกนําไปถกเถียงกันอยางกวางขวางทั้ง
ในสื่อมวลชนและในวงการของผูนําทางการเมืองทั้งกลุมอนุรักษ
นิยม...และกลุมสายกลาง...ตางก็แสดงความเสียใจอยางลึกซึ้งตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้น (Amgtutz ๒๐๐๕) แมวารายงานทั้งฉบับของ
คณะกรรมการดังกลาวยังไมถูกตีพิมพอยางกวางขวางทั้งเลม 
(Quinn ๒๐๐๑) แตก็ถูกเผยแพรแทรกอยูในหนังสือพิมพรายวัน 
(Hayner ๒๐๐๑) และขณะที่กองทัพบกและกองทัพเรือติติงวา 
รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาไมเปนกลาง และไมใชรายงานฉบับสมบูรณ 
(เนื่องจากเนื้อหาเต็มไปดวยการตีความไมใชความจริง)...แตฝาย
ตํารวจและกองทัพอากาศตางก็ยอมรับขอเสนอทั่วไปในบทสรุป

ของรายงาน (Amstutz ๒๐๐๕) ปจจัยดังกลาวสงผลใหเกิด
โครงการตางๆที่มุงเนนใหเกิดการสรางความปรองดองและการ
ศึกษาประวัติศาสตรเหตุการณ...ดังนั้น...สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
(The...National...Congress)...จึงมีมติเห็นชอบกับขอเสนอของ
คณะกรรมการคนหาความจริงอยางทวมทน อยางไรก็ตามปรากฏ
วายังเกิดเหตุการณขบวนการฝายซายติดอาวุธออกปฏิบัติการซุม
โจมตีนักการเมืองฝายขวาหลายครั้ง รวมถึงมีการฆาตกรรม นาย
เจมส กูซแมน (James Gusman) ผูนําฝายขวาหลังการเปดเผย
รายงานของคณะกรรมการคนหาความจริง...สงผลใหการถกเถียง
เกี่ยวกับรายงานการคนหาความจริงยุติลง...(Hayner...๒๐๐๑; 
Human Right Watch ๑๙๙๑ ; Mattarollo ๒๐๐๒) หลังจาก
นั้นอีก ๖ เดือนตอมา ประธานาธิบดีเอลวิน ก็ประกาศเริ่มตนชวง
เวลาแหงการปรองดองแหงชาติของชิลี (Quinn ๒๐๐๑) 

อะไรเปนสิ่งที่เกิดตามมาจากผลการทํางานของคณะกรรมการ
คนหาความจริงคําตอบ...คือ...การดําเนินการภายหลังแผนงาน
โครงการตางๆ.. (The.. .Concertacion). .รัฐบาลผสมของ
ประธานาธิบดีเอลวิน..การออกกฎหมายหลายฉบับตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการเร็ตทิก (Quinn ๒๐๐๑) นอกจากนี้รัฐบาลยังได
ดําเนินการแกไขรัฐธรรมนูญและออกกฎหมายโดยคํานึงถึงการ
เคารพสิทธิมนุษยชนดวย (Ensalaco ๑๙๙๔) 

 การคนหาบุคคลสูญหายก็ดําเนินการอยางเรงรีบเชนเดียวกับ
การเยียวยาและการปฏิรูปกฎหมายบางฉบับ แตก็มีขอเสนออื่นๆ 
ที่ไมไดรับการพิจารณาก็มีเชนกัน (Popkino and Roht Arriaza 
๑๙๙๕) หนวยงานที่เกิดขึ้นตามมาหลังคณะกรรมการคนหาความ
จริง คือ องคการความรวมมือวาดวยการเยียวยาและการปรองดอง
แหงชาติ (The National Corporation for Reparation and 
Reconciliation)...ในเดือนมกราคม...ค.ศ....๑๙๙๒...เพื่อชวย         
ขับเคลื่อนขอเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
คนหาความจริง...(Hayner...๑๙๙๖)...องคการความรวมมือ           
วาดวยการเยียวยาและการปรองดองแหงชาตินี้ยังได เสนอ            
ให รั ฐบาลตั้ งหน วยงานคณะกรรมการตรวจการว าด วย               
สิทธิมนุษยชน..(a..human rights ombudsman) (Ensalaco 
๑๙๙๔)...เพิ่มขึ้น  

ปรากฏวาหลังจากนั้นมีการออกมาตรการสําคัญหลายอยาง
ตามมาเพื่อชดเชยแกเหยื่อผูเคราะหราย โดยคณะกรรมการคนหา
ความจริงอนุญาตใหสมาชิกครอบครัวของเหยื่อไดรับการบรรเทา
ทุกขจากการขาดการเหลียวแลทางดานการปกครองและกฎหมาย 
(administrative and legal limbo) เนื่องจากเหยื่อตกอยูใน



จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หนา ๑๑

สถานภาพของ “บุคคลหายสาบสูญ” (Ensalaco ๑๙๙๔ ) จาก
การที่บุคคลอันเปนที่รักของพวกเขายังไมถูกระบุวา ไดถึงแกความ
ตายไปแลวนั่นเอง ทําใหพวกเขาสูญเสียผลประโยชนอันพึงมีพึงได 
ดังนั้นจึงมีชาวชิลีเพียง ๕,๐๐๐ คนเทานั้นที่ไดรับเงินชดเชยความ
เสียหาย (pension) รายเดือนในฐานะสมาชิกของเหยื่อที่ถูกฆา
ตาย หรือหายสาบสูญ ซึ่งคิดรวมเปนมูลคาเพียงประมาณ ๕,๐๐๐ 
US ดอลลารตอป (Hayner ๒๐๐๑) แตสําหรับผูที่รอดชีวิตจาก
การถูกทรมาน หรือถูกคุมขังแบบผิดกฎหมายซึ่งมีจํานวนมากกวา
หลายเทาดวยโชครายเพราะมีคุณสมบัติไมครบถวน..เนื่องจากถูก
บังคับดวยระเบียบอันเขมงวดของกฎหมาย..(Hayner..๒๐๐๑) 
อยางไรก็ตาม...รายงานของคณะกรรมการคนหาความจริงและ     
การกลาวคําขอโทษ (Apology) ของประธานาธิบดีเอลวิน ถือเปน 
“จุดเปลี่ยนผาน” (turning point) ในการแสดงความนับถือที่มีตอ
เหยื่อผู เคราะหรายและทําใหสาธารณชนเกิดความเขาใจตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตของประเทศชิลี..(Hayner..๒๐๐๐..: 
๓๕๒) สําหรับกระบวนการลงโทษกองทัพนั้น แมวาจะไมสามารถ
ปลดบรรดานายทหารที่มีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณละเมิดสิทธิ
มนุษยชนได แตรายงานของคณะกรรมการคนหาความจริงก็บังคับ
ใหกองทัพจําเปนตองปกปองการกระทําของตนในชวงที่พวกเขาวา
เปนความสําเร็จสูงสุดของกองทัพ (Ensalaco ๑๙๙๔) ปรากฏวา
ในชวงเวลาสั้นๆหลังจากรายงานของคณะกรรมการคนหาความ
จริงถูกตีพิมพเผยแพรออกมา..สงผลทําใหประวัติศาสตรการ
ควบคุมประเทศโดยกองทัพนั้นสิ้นสุดลงไป อยางไรก็ดี การยังคงมี
อํานาจอยูตอมาของอดีตประธานาธิบดีปโนเชต..เปนสิ่งที่บงชี้ให
เห็นถึงความออนแอของคณะกรรมการคนหาความจริง...(Quinn 
๒๐๐๑)..ครั้นอดีตประธานาธิบดีปโนเชตถูกควบคุมตัวในกรุง
ลอนดอนเมื่อ...ค.ศ....๑๙๙๘...ตามหมายจับของรัฐบาลสเปน 
อิทธิพลทางการเมืองของเขาจึงคอยๆลดนอยลงไปสงผลใหมีการดํา
เนินคดีตามตัวบทกฎหมายอยางมากมายแบบไมเคยเกิดขึ้นมากอน
ในประวัติศาสตรของประเทศชิลี 

 ปฏิกิริยาของสาธารณชนที่มีตอรายงานของคณะกรรมการ
คนหาความจริงเกิดขึ้นอยางกวางขวางและหลากหลายผสมผสาน
กัน อัมสตัตช (Amstutz ๒๐๐๕) ระบุวาระหวางที่อยูในชวงของ
การดําเนินงานนั้น..คณะกรรมการคนหาความจริงมิไดยึดถือแนว
ทางตามที่สาธารณชนไดจินตนาการเอาไวอยางกลาหาญ..ดังนั้น
การดําเนินการคนหาความจริงของพวกเขาจึงมิไดมีลักษณะเปนไป
ตามความตองการของสาธารณชน..เห็นไดจากที่รายงานฉบับนี้  
สรุปวามีชาวชิลีจํานวนรอยละ ๖๐-๘๐ เทานั้น ที่ยอมรับการ     
ทํางานของคณะกรรมการเร็ตทิก (Pion-Berlin ๑๙๙๔) “ขณะที่
ชาวชิลีสวนใหญตางก็ชื่นชมผลงานของคณะกรรมการคนหาความ
จริงและยกยองประธานาธิบดีเอลวิน ที่แสดงความเสียใจออกมา
อยางสุดซึ้งและถือเปนสัญลักษณตอกย้ำใหเห็นความสําคัญของผล
การสอบสวนความจริง สงผลใหมีความเขาใจหลายดานที่แตกตาง
กันออกไปอยางกวางขวางเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดตอ
ก ระบวนการปรอ งดองจ ากร าย ง านการ เป ด เ ผยความ
จริง”...(Amstutz ๒๐๐๕ : ๑๕๕-๑๕๖) หลังจากการตีพิมพ
รายงานของคณะกรรมการคนหาความจริงออกมาเผยแพรไม     

นานนัก...ปรากฏวาประชาชนที่เชื่อวาผลการสืบสวนของคณะ
กรรมการคนหาความจริงจะไมส งผลตอความคืบหนาของ
กระบวนการปรองดองกลับมีจํานวนใกลเคียงกับกลุมที่เชื่อมั่นใน
ความคืบหนาของกระบวนการปรองดอง (Human Right Watch 
๑๙๙๑) ขณะที่ อัมสตัตช (Amstutz ๒๐๐๕) โตแยงผลการ
สืบสวนของคณะกรรมการคนหาความจริง...และเสนอวาการ
ยอมรับผลรายงานของประธานาธิบดีเอลวินชวยฟนฟูความเชื่อถือ
ของสาธารณชนและชวยปรับโฉมหนาของวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยเสียใหม อันเปนขอความที่สงผานไปเพื่อ
ใหความรุนแรงทางการเมืองลดนอยลง...ยิ่งไปกวานั้น...อัมสตัตช 
(Amstutz)...ยังระบุวาในทางดานตรงกันขามกับความไมรุนแรง
ทางการเมืองนั้น ผลการสืบสวนของคณะกรรมการคนหาความจริง
ไดทําใหเกิดการแบงแยกระหวางฝายซายและฝายขวาชัดเจนมาก
ขึ้น ในสภาพแวดลอมเชนนี้ ปรากฏวาสาธารณชนมีการถกเถียง
เกี่ยวกับเรื่องในอดีตเพียงเล็กนอย 

นอกจากขอบเขตของปฏิกิริยาดังกลาวไปแลวขางตน..การ
กลาวถึงเหตุการณในอดีตมักจะถูกความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ
ประเทศชาติเขามาบดบังเสมอ ในขณะที่นักวิชาการบางคนอาจจะ
ตีความเรื่องนี้วาเปนสัญญาณของความสําเร็จในการปรองดอง หรือ
การอยูรวมกันอยางสันติในทุกระดับ ปรากฏวานักเคลื่อนไหวทาง
ดานสิทธิมนุษยชนกลับเห็นวาอดีตไมไดถูกกลาวถึงอยางเพียงพอ 
สวน Hayner (๒๐๐๑) นั้นไดตั้งขอสังเกตในค.ศ. ๑๙๙๖ วา ชาว
ชิลีตางยืนยันวา กระบวนการปรองดองของพวกเขาประสบความ
สําเร็จ แตยังคงมีความกระอักกระอวนใจอยูมากในการถกเถียงกัน
ในเรื่องอดีต ยิ่งกวานั้นการตอบสนองของชาวชิลีตอการจับกุมอดีต
ประธานาธิบดีปโนเชต แสดงใหเห็นวา เรื่องราวในอดีตของชาวชิลี
ยังไมยุติลง..“หลังจากการจับกุมอดีตประธานาธิบดีปโนเชต 
บาดแผลของอดีตโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับเหยื่อที่หายตัวไป
ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน ในยุคเริ่มตนของป ๒๐๐๐ ยิ่งกวาในยุค
ทศวรรษ...๑๙๙๐...เมื่อประเทศชิลีไดลิ้มรสชาติของระบอบ
ประชาธิปไตย (Amstutz ๒๐๐๕ : ๑๕๘) นับตั้งแตอดีต
ประธานาธิบดีปโนเชตเดินทางกลับประเทศชิลี  

ประเทศชิลี โดยเฉพาะอยางยิ่งอดีตประธานาธิบดีปโนเชตนั้น
เปนตัวอยางหนึ่งที่เปรียบเสมือนตองอยูในวังวนบนรถรางแหง
กฎหมาย อันเปนความพยายามอยางตอเนื่องไมวาจะใชวิธีการหนึ่ง
วิธีการใดที่จะอยูเหนือการทํางานของคณะกรรมการคนหาความ
จริงซึ่งพยายามจะพิสูจนใหเห็นวาเขาจะตองเปนผูที่จะตองรับผิด
ชอบตามกฎหมาย  



จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 

 

สถาบันพระปกเกลา 
๑๒๐ ม.๓ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง  

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐  

โทรศัพท ๐-๒๑๔๑-๙๖๐๐ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๑๘๑  
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หากทานใดตองการสมัครเปนสมาชิกจดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา กรุณาสงไปรษณียบัตรหรือจดหมาย พรอมชื่อ-นามสกุล ที่อยู  

และเบอร โทรศัพทมายังสถาบันฯ วงเล็บมุมซองวา “สมัครสมาชิกจดหมายขาว” (หมายเหตุ: หามสงจดหมายฉบับนี้ผานตู ไปรษณีย) 

หนา ๑๒

www.kpi.ac.th 


