1 / 10

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 24 เมษายน 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

พสสศ ๑๐๒ สังคม สงคราม และสันติ
PBPS 102 Society, War, and Peace

๒. จำานวนหน่วยกิต

๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาเลือก/หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน

อ.ดร. ชาญชัย ชัยสุขโกศล และ อ. งามศุกร์ รัตนเสถียร
คณาจารย์ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ๘ คน

๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคฤดูร้อน /ทุกชั้นปี
ระดับปริญญาตรี

๖. เงื่อนไขของรายวิชา

กำาหนดจำานวนผู้เรียนอย่างน้อย ๑๕ คน

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)

ไม่มี

๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี

๙. สถานที่เรียน

ห้อง 4126 อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล (ศาลายา)

๑๐. วันที่จัดทำาหรือปรับปรุง
วันที่ 24 เมษายน 2555
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
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คำาอธิบายรายวิชา
ความสำาคัญของปรัชญา ปรัชญาว่าด้วยมนุษย์และสังคม ปรัชญาว่าด้วยสงครามและสันติภาพ
กระบวนทัศน์ตะวันตก ตะวันออกและอื่นๆ สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกันในสังคม
ประวัติศาสตร์สงครามและสันติภาพระหว่างประเทศและภายในประเทศ ความรุนแรงและสันติวิธีระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศ ความขัดแย้งและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรในประเทศไทยและอุษาคเนย์
The importance of philosophy, its view on man and society, war and peace; western,
eastern, and other paradigms; human rights, human dignity, social harmony; international and national
history of war and peace and of violence and nonviolence; conflict and conflict transformation in
politics, economy, society, resources in Thailand and Southeast Asia
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ฝึกให้นักศึกษาคิดและเชื่อมโยงข้อถกเถียงทางปรัชญา ทฤษฎี หรือระบบวิธีคิดหนึ่งๆ กับปรากฏการณ์
ที่เกี่ยวกับสงคราม ความรุนแรง สันติภาพ และสันติวิธี ผ่านการอ่าน คิดวิเคราะห์ ถกเถียง ตั้งคำาถาม นำาเสนอ
และเขียน
วัน-เวลาสอน : จันทร์ และศุกร์ (13.00-16.00 น.)
จำานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

๔๕ ชั่วโมง
( ๓ ชั่วโมง x ๑๕
สัปดาห์)

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
(นำาเสนอผลงานของกิจกรรม
สังเคราะห์ความรู้)

......-....ชั่วโมง
(.....-....ชั่วโมง x ๑๕
สัปดาห์)

การศึกษาด้วยตนเอง

๙๐ ชั่วโมง
(๖ชั่วโมง x ๑๕ สัปดาห์)
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วันที่
(ครั้งที่ 1)
ศ.20 เม.ย.

(ครั้งที่ 2)
จ.23 เม.ย.

(ครั้งที่ 3)
ศ.27 เม.ย.

หัวข้อ / กิจกรรม
ส่วนที่ 1 : มนุษย์ สังคม สงคราม และสันติภาพ
ปฐมนิเทศน์ แนะนำาภาพรวมวิชา หาข้อตกลงร่วมกัน & ทดลองกระบวนการเรียน/สอน
ความรุนแรง สงคราม สันติภาพ สันติวิธี
 “วิวาทะบินลาดิน vs คานธี” โดย ภิกขุ ปาเร็ก แปลโดยเกษียร เตชะพีระ
(หาเจ้าบ้าน สำาหรับวันจันทร์และศุกร์สปั ดาห์ถัดไป)
สันติภาพ : ปรัชญาและประวัติศาสตร์
 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, “9/11, 9/20 และปริศนาของคานธี : เผชิญหน้าการก่อการร้ายยุคหลัง
สมัยใหม่-สงครามสมัยใหม่ด้วยสันติภาพทางเลือก,” ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2544
 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, “ต้านอธรรมและความตาย: ประสบการณ์นักรบสันติวิธีมุสลิม
,” วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 255014
 ชาญชัย ชัยสุขโกศล, “ภควัทคีตากับการไม่ใช้ความรุนแรง : การตีความของคานธี,” 2549
(หาเจ้าบ้าน สำาหรับวันจันทร์และศุกร์สปั ดาห์ถัดไป)
มนุษย์ในปรัชญาที่ไม่ใช่ตะวันตก
 สุวรรณา สถาอานันท์ (2533) "สองมนุษยทัศน์ในปรัชญาจีน : ขงจื๊อและเหล่าจื๊อ" ใน มนุษย
ทัศน์ในปรัชญาตะวันออก, กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์จุฬาฯ. หน้า 9-26
 สุวรรณา (อ้างแล้ว) "การกระทำาในอุดมคติแห่งปรัชญาอินเดีย : บทศึกษาคัมภีร์ภควัทคีตา
และแนวคิดของมหาตมะ คานธี", หน้า 131-157
 วีระ สมบูรณ์ (2532) “อัคคัญญสูตร,” รัฐธรรมในอดีต, กรุงเทพฯ : โกมลคีมทอง. หน้า 8-22

(ครั้งที่ 4) มนุษย์ในปรัชญาตะวันตก
จ.30 เม.ย.  ส.ศิวรักษ์ “ฮอบส์”, นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง, กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, หน้า 81-103
 ส.ศิวรักษ์, “ล้อค”, อ้างแล้ว, หน้า 104-124
 ส.ศิวรักษ์, “มาร์กซ์”, อ้างแล้ว, หน้า 176-197
(หาเจ้าบ้าน สำาหรับวันจันทร์และศุกร์สปั ดาห์ถัดไป)
(ครั้งที่ 5) ความทนกันได้ (toleration)
ศ.4 พ.ค.  ชาญชัย ชัยสุขโกศล, ‘ขันติธรรม’ กับเหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ของ
ไทย (2549)
(ครั้งที่ 6) ความเป็นธรรม (justice)
จ.14 พ.ค.  สมภาร พรมทา, “ความยุติธรรม,” ปรัชญาสังคมการเมือง, กรุงเทพฯ : สนพ.จุฬาฯ
(หาเจ้าบ้าน สำาหรับวันจันทร์และศุกร์สปั ดาห์ถัดไป)
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หัวข้อ / กิจกรรม
(ครั้งที่ 7)
อ.15 พ.ค.
(เช้า)

(ครั้งที่ 8)
อ.15 พ.ค.
(บ่าย)
(ครั้งที่ 9)
ศ.18 พ.ค.

(ครั้งที่ 10)
จ.21 พ.ค.

(ครั้งที่ 11)
ศ.25 พ.ค.

ส่วนที่ 2 : บริบทสังคมไทย
การเมืองไทย#1
 เกษียร เตชะพีระ, “ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของสนธิ ลิ้มทอง
กุล” ใน สงครามระหว่างสี : ก่อนถึงจุดที่ไม่อาจหวนกลับ
 ธงชัย วินิจจะกูล, ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา, 2548
 นิธิ เอียวศรีวงศ์, “รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทย”, ชาติไทย เมืองไทย,แบบเรียนและ
อนุสาวรีย์ว่าด้วยวัฒนธรรม,รัฐ และรูปการจิตสำานึก
 การเมืองไทย#2“สัญญาประชาคมใหม่ : ทางออกจากความขัดแย้งช่วงเปลี่ยนผ่าน
การเมืองของไทย” โดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
(หาเจ้าบ้าน สำาหรับวันจันทร์และศุกร์สปั ดาห์ถัดไป)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย
 เสน่ห์ จามริก และยศ สันตสมบัติ (บ.ก.) "ป่าชุมชน - ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชุมชนท้องถิ่น : ราก
เหง้าประชาธิปไตยไทย" ใน ป่าชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการพัฒนา (เล่ม 1 ป่าฝน
เขตร้อนกับภาพรวมของป่าชุมชนในประเทศไทย, (2536)
 อานันท์ กาญจนพันธุ์ (บ.ก.) "ประเด็นปัญหาสำาคัญในการจัดการทรัพยากรของชุมชน" พลวัต
ของชุมชนในการจัดารทรัพยากร : กระบวนทัศน์และนโยบาย (2543)
 อานันท์ กาญจนพันธุ์ "สิทธิชุมชนในการพัฒนา" ใน มิติชุมชน : วิธีคด
ิ ท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ
อำานาจ และการจัดการทรัพยากร (2544)
 อานันท์ กาญจนพันธุ์ "สถานภาพการวิจัย ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร : บทสังเคราะห์ผล
ของการศึกษา" ใน พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : กระบวนทัศน์และ
นโยบาย (2543)
 วิฑูรย์ เลี่ยนจำารูญ, “มายาคติ 10 ประการเกี่ยวกับเรื่องจีเอ็มโอ”
 วิฑูรย์ เลี่ยนจำารูญ, “ศักยภาพแห่งท้องทุ่ง : การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยชาวนา” ใน
หอมกลิ่นข้าวหอมมะลิ
(หาเจ้าบ้าน สำาหรับวันจันทร์และศุกร์สปั ดาห์ถัดไป)
สงครามและความรุนแรง : ปรัชญาและประวัติศาสตร์
 พินิจ รัตนกุล, “ศาสนาพุทธ” ใน ศาสนาและสงคราม, กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ.
 พินิจ รัตนกุล, “ศาสนาคริสต์,” เพิ่งอ้าง.
 พินิจ รัตนกุล, “ศาสนาอิสลาม,” เพิ่งอ้าง.
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หัวข้อ / กิจกรรม
(ครั้งที่ 12) สันติวิธี
จ.28 พ.ค.  เพลโต (เขียน) สมบัติ จันทรวงศ์ (แปล) “ไครโต,” ใน ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (บ.ก.) อารยะ
ขัดขืน, กรุงเทพฯ : โกมลคีมทอง
 เฮนรี่ เดวิด ธอโร (เขียน) พจนา จันทรสันติ (แปล) “ต้านอำานาจรัฐ,” ใน ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
(บ.ก.) อ้างแล้ว.
 มาร์ติน ลูเธอร์ คิงส์ (เขียน) ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ (แปล) “จดหมายจากคุกเบอร์มิงแฮม” ใน
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (บ.ก.) อ้างแล้ว.
(ครั้งที่ 13) จินตนาการใหม่ความเป็นไทย
ศ.1 มิ.ย.  “การสร้างความเป็นไทยกระแสหลัก และความจริงที่ความเป็นไทยสร้าง” สายชล สัตยานุรักษ์
 “ทางเดินปัญญาชนสยาม: จากอดีตถึงปัจจุบัน” โดย สายชล สัตยานุรักษ์
 กรมพระยาดำารงราชานุภาพ:มโนทัศน์ “เมืองไทยและความเป็นไทย” สายชล สัตยานุรักษ์
 การสืบทอดและการปรับเปลี่ยนความหมาย “ชาติไทย” และความเป็นไทย โดยปัญญาชนภาย
หลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475: หลวงวิจิตรวาทการ
หมายเหตุ : หัวข้อแต่ละสัปดาห์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วิธกี ารเรียนการสอน : เน้นการคุยกันเองให้มาก โดยใช้วิธที ี่เรียกว่า “world cafe” เพื่อเปลี่ยนห้องเรียนให้
เป็นร้านกาแฟ (หรือสภากาแฟ/งานค็อกเทล) มีภาพคร่าวๆดังนี้
1. แต่ละสัปดาห์มีนักศึกษาจำานวนหนึ่ง (เรียกว่า “เจ้าบ้าน”) รับหน้าที่อ่านเอกสาร 1 ใน 3 ชิ้นๆละราว 10
หน้า เพื่อนำาเสนอต่อเพื่อนๆในชั้นเรียน (เตรียมปรุงอาหาร)
2. นักศึกษาแบ่งเป็นโต๊ะๆละ 4-5 คน ตั้งวงคุยกัน 3 รอบๆละ 30 นาที โดย “เจ้าภาพ” จะเป็นผู้ตั้งคำาถาม
นำาสำาหรับให้คุยกันในแต่ละรอบ ในการคุยแต่ละรอบ “เจ้าบ้าน” นั่งอยู่ที่โต๊ะเดิม ส่วนคนอื่น (เรียกว่า
“แขก”) ให้ย้ายไปโต๊ะอื่นที่ไม่ซำ้ากับโต๊ะเดิม
3. หมด 3 รอบ หันหน้ามาคุยกันใน “วงใหญ่” ร่วมกับอาจารย์ (เรียกว่า “เจ้าภาพ”) ประมาณ 30-60 นาที
◦ ก่อนเริ่มคุย “เจ้าบ้าน” และ “แขก” ทุกคน เขียนไอเดีย/คำาถาม/ประเด็น/ข้อเรียนรู้ที่คิดว่าสำาคัญหรือ
ประทับใจ 1-2 บรรทัดลงไปในกระดาษ (ลงชื่อ&รหัสกำากับ) เพื่อนำามาส่งให้ “เจ้าภาพ” ก่อนออก
จากงานเลี้ยง (มีกล่องตั้งไว้หน้างานฯ)
◦ กลับบ้านไป “เจ้าบ้าน” และ “แขก” ทุกคน เขียน reflection ½ หน้ากระดาษ (พร้อมชื่อ&รหัส) เพื่อ
ส่งให้ “เจ้าภาพ” ในสัปดาห์ถัดไปก่อนงานเลี้ยงเริ่ม (มีกล่องตั้งไว้หน้างานฯ)
4. ในบางสัปดาห์ อาจมี “แขกพิเศษ (VIP)” มาร่วมงานด้วย เป็น Guest Lecturer
5. ใครทำาอะไร?
◦ “เจ้าบ้าน” : เล่าเนื้อหาของเอกสารที่ถูกกำาหนดให้อ่านมาล่วงหน้า 1 สัปดาห์ + ความคิดเห็นตนเอง
+ ความคิดเห็นของ “แขก” ในรอบที่แล้ว (กรณีคุยรอบ 2 & 3)
◦ “แขก” : ตั้งคำาถาม แสดงความคิดเห็น กับเนื้อหาที่ “เจ้าบ้าน” เล่าให้ฟัง & นำาไอเดียที่ได้จากวงคุย
รอบก่อนหน้า (กรณีคุยรอบ 2 & 3) มาผสมผสานด้วย
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◦ ทั้ง “เจ้าบ้าน” & “แขก” : เจอความคิด ไอเดีย คำาถามอะไรเจ๋งๆ สะดุดใจ หรือคิดว่าสำาคัญ ให้เขียน
ลงไปในกระดาษที่ปโู ต๊ะไว้ด้วย
◦ “เจ้าภาพ” : เดินไปมาในงานเลี้ยง คอยรับรอง “เจ้าบ้าน” และ “แขก” ว่ามีข้อสงสัยอะไรในเนื้อหาที่
คุยกัน หรือต้องการความช่วยเหลืออื่นๆหรือไม่
6. ท้ายเทอม : นักศึกษาทุกคน ประมวล ตัดต่อ เรียบเรียง reflection ทีเ่ ขียนทุกสัปดาห์ ให้กลายเป็น
“รายงานปลายภาค” 1 ชิ้น (จะเริ่มมีการปรึกษาหารือการเขียนรายงานนี้ หลังสอบกลางภาคไปแล้ว)
ภาพละเอียดที่จะเกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ (เฉพาะช่วงวงคุย)
1. สมมติชั้นเรียนมีนักศึกษา 150 คน;
2. หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้า มีนักศึกษา 30 คน (เจ้าบ้าน) รับผิดชอบเลือกอ่านเอกสาร 1 ใน 3 ชิ้น (โดย
กระจายให้ 10 คนอ่าน 1 ชิ้น)
3. ในชั้นเรียน แบ่งนักศึกษาเป็น 30 โต๊ะๆละ 5 คน
4. อาจารย์ (“เจ้าภาพ” งานเลี้ยง) แนะนำาเอกสาร & เนื้อหาคร่าวๆให้ “เจ้าบ้าน” และ “แขก” ทั้งหลายฟัง
คร่าวๆ (15-30 นาที)
5. รอบแรก : “เจ้าบ้าน” นำาเสนอเนื้อหาในเอกสาร & ความคิดเห็นของตนเอง ให้สมาชิก (เรียกว่า “แขก”)
ได้ฟัง เป็นเวลา 10 นาที แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในโต๊ะ อีก 20 นาที (นับเป็นรอบแรก 30
นาที)
6. สิ้นสุดรอบแรก “เจ้าภาพ” ให้สัญญาณ “เจ้าบ้าน” อยู่โต๊ะเดิม; “แขก” ย้ายโต๊ะ ไปคุยกับโต๊ะอื่น โดย
เลือก “เจ้าบ้าน” ทีอ่ ่านเอกสารไม่ซำ้ากับชิ้นที่ตัวเองฟังมาแล้ว
7. รอบสอง : “เจ้าบ้าน” เล่าเนื้อหาในเอกสารที่อ่านมาให้ “แขก” (ในรอบสอง) ฟังอีกรอบหนึ่ง ผสมกับ
ความคิดเห็นของตัวเอง และความคิดเห็นของ “แขก” (ในรอบแรก) 10 นาที → ทั้งโต๊ะแลกเปลี่ยน
ความเห็นกันอีก 20 นาที โดยที่ “แขก” นำาไอเดียที่ได้จากโต๊ะที่ผ่านมา มาผสมผสานแลกเปลี่ยนในโต๊ะ
ใหม่นี้ด้วย (นับเป็นรอบสอง 30 นาที)
8. สิ้นสุดรอบสอง “เจ้าภาพ” ให้สัญญาณ “เจ้าบ้าน” อยู่โต๊ะเดิม; “แขก” ย้ายโต๊ะ ไปคุยกับโต๊ะอื่น โดย
เลือก “เจ้าบ้าน” ทีอ่ ่านเอกสารไม่ซำ้ากับชิ้นที่ตัวเองฟังมาแล้ว
9. รอบสาม : “เจ้าบ้าน” เล่าเนื้อหาในเอกสารที่อ่านมาให้ “แขก” (ในรอบสาม) ฟังอีกรอบหนึ่ง ผสมกับ
ความคิดเห็นของตัวเอง และความคิดเห็นของ “แขก” (ในรอบแรก+รอบที่สอง) 10 นาที → ทัง้ โต๊ะแลก
เปลี่ยนความเห็นกันอีก 20 นาที โดยที่ “แขก” นำาไอเดียที่ได้จากโต๊ะที่ผ่านมา มาผสมผสานแลกเปลี่ยน
ในโต๊ะใหม่นี้ด้วย (นับเป็นรอบสาม 30 นาที)
10. สิ้นสุดรอบสาม “เจ้าภาพ” ให้สัญญาณ ทุกคนหันกลับมาคุยกันเป็นวงใหญ่อีกครั้งหนึ่ง (30-60 นาที)
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เกณฑ์การประเมินผลการเรียน
ไม่มีการสอบปลายภาคการศึกษา และไม่มีการเขียนรายงานท้ายภาคการศึกษา คะแนนได้จาก
(1) การนำาเสนอในชั้นเรียน (ทุกสัปดาห์)
(35%)
(2) เขียนความเรียง reflection (½ หน้า/สัปดาห์) + รายงานท้ายเทอม
(40%)
(3) การมีส่วนร่วมแสดงความเห็นหรือตั้งคำาถามในชั้นเรียน
(25%)
การติดต่ออาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล (chaisohum@gmail.com; chairainbow@yahoo.com) โทร.02-849-6075
อ.งามศุกร์ รัตนเสถียร (ngamsuk@gmail.com) โทร.02-849-6075
• Download เอกสารประจำาสัปดาห์ได้ที่ http://www.peace.mahidol.ac.th/th/index.php?

option=com_content&task=blogcategory&id=117&Itemid=195

ภาคผนวก : วิธีการสอนแบบนี้ เอามาจากไหน?

(ซ้าย) หนังสือ The World Cafe : Shaping Our Futures Through Conversations That Matter, เขียน
โดย Juanita Brown และ David Isaacs, พิมพ์โดย World Cafe Community and Peter Senge
(พิมพ์เมื่อ Apr 10, 2005)
(ขวา) พากย์แปลไทย เดอะ เวิลด์ คาเฟ่ : สภากาแฟ สนทนาเพื่อก่อพลังปัญญา สร้างอนาคต, เขียนโดย
ฆวนนิต้า บราวน์ และ เดวิด ไอแซคส์; แปลโดย เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร และกฤตศรี สามะพุทธิ
สำานักพิมพ์สวนเงินมีมา, มิถุนายน 2552)
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กระบวนการโดยรวมของเวิร์ลด์คาเฟ่

การเคลื่อนย้ายของ “แขก”
ไปยังโต๊ะต่างๆ
พูดคุยกับ “เจ้าบ้าน”
เป็นกระบวนการที่สำาคัญ
ในการทำาให้ความคิด/ไอเดีย
เกิดการผสมผสานระหว่างโต๊ะ
(ช่วงแรก ยังไม่คุ้นกับรูปแบบ
อาจวุ่นวายบ้าง
แต่นานๆไป จะชินขึ้น
และเป็นระเบียบมากขึ้น)
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เวิร์ลด์คาเฟ่ในนิวยอร์คซิตี้

เวิร์ลด์คาเฟ่ในคอนเสริต์รูม (300 คน) ฟิลาเดลเฟีย

เวิร์ลด์คาเฟ่ในคอนเสริต์ฮอลล์อีกแห่ง
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เวิร์ลด์คาเฟ่ใน Solothurn, Switzerland

เวิร์ลด์คาเฟ่ในแอฟริกา

เวิร์ลด์คาเฟ่ ทีจ่ ุฬาฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553
ในสัมมนาเรื่อง “วิพากษ์จีดีพี: จีดีพีเป็นมาตรวัดความ สุขและมั่งคั่งของประชาชาติได้จริงหรือ?”

