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ด ้ ว ย ส� ำ นึ ก ใ น พ ร ะ ม ห ำ ก รุ ณ ำ ธิ คุ ณ แ ห ่ ง อ ง ค ์

พระบำทสมเ ด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุ ลย เดช

รัชกำลที่ 9 อย่ำงหำที่สุดมิได้ สถำบันพระปกเกล้ำ ร่วมกับ

สมำคมแห่งสถำบันพระปกเกล้ำ จัดแสดงปำฐกถำพิเศษ 

เรื่อง “ศาสตร์พระราชา ศาสตร ์แห่งแผ่นดิน” โดย 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี

ให้เกียรติแสดงปำฐกถำ ซึ่งท่ำนได้เล่ำถึงพระอัจฉริยภำพ

และควำมโดดเด ่นขององค ์พระมหำกษัตริย ์ของไทย               

ตั้งแต่รัชกำลที่ 1 จนกระทั่งรัชกำลที่ 9 ว่ำ ตลอดรัชสมัย                     

70 ป ีของรัชกำลที่  9 พระองค ์ทรงอยู ่กับประชำชน                                                                                             

ทรงปกเกล ้ ำปกกระหม ่อม แต ่ ไม ่ ได ้ปกครอง และ                                                    

จำกพระรำชด�ำรัส พระรำชด�ำริ พระรำชกรณียกิจ แนวคิด 

และหลักค�ำสอนของพระองค ์ เป ็นสิ่ งที่สะท ้อนให ้ เห็น                        

รูปธรรมของค�ำว่ำ “ศาสตร์พระราชา” และหัวใจส�ำคัญ                    

ของศำสตร ์ของพระรำชำ คือ ศำสตร ์แห ่งกำรพัฒนำ                    

ศำสตร์แห่งกำรครองตนเพื่อเป็นแบบปฏิบัติและตัวอย่ำงที่ดี 

และศำสตร์แห่งกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสงบสุข

“...การที่พระองค์ทรงอยู่ในราชสมบัติ 70 ปี เป็นเหตุ

ให้เกิดองค์ความรู้ส�าคัญ คือ ศาสตร์พระราชา ในศาสตร์

พระราชา มีหลักวิชาต่างๆ ทั้ง สังคม วิทยาศาสตร์ ปนอยู่

เพราะไม่ใช่ศาสตร์ทีใ่ช้สอบ หรอืปรญิญา แต่เป็นสิง่ทีพ่ฒันา

ประเทศ หากเราได้ศึกษาศาสตร์พระราชาอย่างเป็นระบบ                 

เป็นขั้นตอนจะท�าให้เกิดประโยชน์มหาศาล” 

ผมอยำกเชิญชวนให ้ทุกท ่ำนได ้ศึกษำและเข ้ำใจ 

“ศำสตร์พระรำชำ” อย่ำงถ่องแท้ เพรำะศำสตร์พระรำชำ        

เป็นศำสตร์ท่ีก ่อให้เกิดควำมเปล่ียนแปลงจำกภำยในสู ่                   

กำรพัฒนำในระดับอื่นๆ อย่ำงสมดุลต่อไป 

ท่ำนสำมำรถติดตำม ศึกษำ และ

ท�ำควำมเข้ำใจกับ “ศาสตร์พระราชา 

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” โดยผ่ำน QR Code 

นี้ได้ครับ

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Newsletter

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์กิจกรรมและผลงำนของสถำบัน

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง              

ในระบอบประชำธิปไตย

ทำงคณะผู้จัดท�ำยินดีท่ีจะเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร                

ที่มีประโยชน์หรือน่ำสนใจต่อสำธำรณชนและขอสงวนสิทธิ์ในกำรสรุปย่อ         

ตัดทอน หรือเพิ่มเติม ตำมควำมเหมำะสม 

ควำมเห็นและทัศนะในแต่ละเร่ืองเป็นของผู้เขียน ซึ่งทำงคณะผู้จัดท�ำ  

และสถำบันพระปกเกลำ้ไม่จ�ำเป็นจะต้องเห็นด้วยเสมอไป 

คณะที่ปรึกษา
รองศำสตรำจำรย์วุฒิสำร  ตันไชย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. อรทัย  ก๊กผล

ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล

พลเอก เอกชัย  ศรีวิลำศ

รองศำสตรำจำรย์ ดร. ปณิธำน  วัฒนำยำกร

นำยศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์

นำงสำวสุพรรณี  งำมวุฒิกุล

นำงกำญจนำ  ศรีปัดถำ

นำยณัฐพงศ์  รอดมี

บรรณาธิิการ
     นำยวิทวัส  ชัยภำคภูมิ

กองบรรณาธิการ
นำงสำวธีรพรรณ  ใจมั่น

นำงสำววรรัตน์  ชัยชนะ

นำงนรำวรรณ  อธิวำสนพงศ์

นำงสำวชยำนิษฐ์  ไกรจิรำรุลักษณ์

นำงระพีพรรณ  ทิวสระแก้ว

นำงสำวเกษณี  ธนกำรศักดิ์

นำยเกรียงเดช  วัฒนะกุมำร

ประสานงานการผลิต
นำยฉัตรชัย  วิยำนนท์

นำงเฌนิศำ  เทพบุตร

ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย ์ รำชกำร เฉ ลิมพระ เกี ยรติ 80 พรรษำฯ 120 หมู ่ 3

อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำรบี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ            

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210

โทรศัพท์ 0-2141-9754 โทรสำร 0-2143-8181

เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล  

อยู ่ในก�ากับดูแลของประธานรัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น                          

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจดัระเบยีบปฏบิติัราชการฝ่ายรฐัสภา

และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ        

กฎหมายอื่น

พิมพ์ที่ บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จ�ากัด
1510/10 ถนนประชำรำษฎร์1 แขวงบำงซือ่ เขตบำงซือ่ กรงุเทพฯ 10800 

โทรศัพท์ 0-2913-2080 โทรสำร 0-2913-2081
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...“ตรงนี้แหละฉันชอบ” สมเด็จพระนำงเจ้ำ                  

ร�ำไพพรรณี พระบรมรำชินี ในรัชกำลที่ ๗ รับสั่งขึ้นทันที                    

ที่ เสด็จฯ โดยรถยนต์บนถนนขรุขระผ ่ำน “เขำไร ่ยำ”                                                                               

ห่ำงจำกตัวเมืองจันทบุรี ๖ กิโลเมตรเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ 

พื้นที่เป็นดงหญ้ำคำรกร้ำง แต่มีคลองไหลผ่ำน มี “ป่ำช�ำ”                                 

น�้ำท่วมขังอยู่ด้วยบำงส่วน จึงเอื้อต่อกำรท�ำกำรชลประทำน                             

ไว้ท�ำสวนท�ำไร่ เห็นได้ว่ำสมเด็จฯ ทรงมีพระปฏิภำณปัญญำ

ด้ำนท�ำเลที่ดิน

โปรดเกล้ำฯ ให้ซื้อไว้รวม ๖๘๗ ไร่ เพื่อเป็นที่ประทับ

ท�ำกำรเกษตร พระรำชทำนนำมง่ำยๆ ตำมชื่อคลองว่ำ 

“สวนบ้านแก้ว” ทรงแปลงทุ ่งหญ้ำคำเป ็นสวน                                    

ให ้พอมีพอกินและทดลองเผื่อว ่ำได ้ผล จะได้ถ ่ำยทอด                           

วิธีกำรเพำะปลูกแก่ชำวบ้ำน เป็นจุดเริ่มต้นของกำรทรง                   

“ใช้ชีวิตแบบหญิงไทยสำมัญธรรมดำ” ดังท่ีได ้รับสั่งไว ้                                 

เม่ือหนึ่งปีก่อนหน้ำที่เสด็จฯ กลับมำจำกอังกฤษ

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๙ วันคล้ำยวันพระรำช

สมภพครบ ๑๑๒ ปี ผู้เขียนได้รับเชิญจำกพิพิธภัณฑ์พระบำท

สมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และมหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพ

พรรณี ไปบรรยำย เรื่อง “พระรำชประวัติของสมเด็จฯ”                              

ท่ีมหำวิทยำลัยนั้น ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นสวนบ้ำนแก้ว 

จึงได้ร่วมในพิธีวำงพำนพุ ่มถวำยรำชสักกำระที่พระบรม-

ชินยำนุสำวรีย์ หน้ำพระต�ำหนักเทำซึ่งเคยเป็นที่ประทับ

พระต�ำหนักนี้ ได ้รับกำรซ ่อมแซมให้คงสภำพเดิม                     

เม่ือไม่กี่ป ีมำนี้ จัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์ในสมเด็จฯ                          

มีฉลองพระองค์มำกมำยหลำยองค์ในห้องเล็กๆ ภำยใน                    

ห้องพระบรรทม เป็นต้น

นิทรรศกำรนี้ก�ำลังจะได้รับกำรปรับปรุงเพื่อสื่อว่ำ                          

ชำวจันท์จ�ำนวนไม่น้อยได้มำถวำยงำนท�ำสวนท�ำไร่ งำนทอผ้ำ

และผลิตผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่สมเด็จฯ ทรงพัฒนำต่อยอด                                 

ที่สวนบ้ำนแก้วนี้ในกำลก่อน อีกทั้งฉลองพระองค์และ                    

เส่ือกกแต่สมัยนั้นจะได้รับกำรอนุรักษ์ไว้ตำมหลักวิชำ ทั้งนี้                                    

โดยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวทิยำลยัฯ กบัมลูนธิปิระชำธปิก-

คอลัมน์ : ใต้ฟ้า...ประชาธิปก

ร�ำไพพรรณี ซึ่งสมเด็จฯ ทรงตั้งขึ้น ในกำรนี้ลูกหลำน “คนเก่ำ

คนแก่” จะได้ช่วยให้ข้อมูลไว้ให้เจ้ำหน้ำที่และนักศึกษำได้ใช้     

ในกำรน�ำชมต่อไปให้เห็นถึงพระรำชจริยวัตรของสมเด็จฯ                                                                                   

และผลงำนของบรรพชนชำวจันทบุรี

กิจกรรมซึ่งอยู ่นอกแผนของกำรไปเยือนที่ผู ้ เขียน

ได้ท�ำด้วยควำมยินดีก็คือกำรนั่งเรือแจวและเดินในป่ำช�ำ                            

ซึ่งอำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์ได้มีควำมอุตสำหะฟื้นฟู ขุดลอก

ล�ำธำรและสระให้มีน�้ำขังตลอดปีอีกครั้งหนึ่ง อนุรักษ์และปลูก

ต้นไม้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์เป็นธรรมชำติ ยังประโยชน์แก่กำร

ศกึษำพรรณไม้นำนำ และกำรพกัผ่อนหย่อนใจของทัง้นกัศกึษำ

และสำธำรณชนทั่วไป น่ำยินดีที่มหำวิทยำลัยยังเห็นคุณค่ำ                                                                                        

ของกำรบ�ำรุงรักษำพื้นที่นี้ไว ้ ทั้งๆ ที่มีควำมต้องกำรจะ

ขยำยเขตกำรก ่อสร ้ำงอำคำรต ่ำงๆ ตำมกำรขยำยตัว                                                         

ของมหำวิทยำลัย จึงไม่แปลกที่ได้รับรำงวัล “มหำวิทยำลัย

สีเขียว”

สวนส่วนพระองค ์ของสมเด็จฯ ใกล ้พระต�ำหนัก                          

ซึ่ งมีต ้นไม ้  พุ ่มไม ้  ไม ้หัว ทั้ งดอกทั้ งผลที่ทรงปลูกไว ้                                   

หลำกหลำย บำงชนิดหำยำกแล้ว ควรที่จะได้รับกำรอนุรักษ์

ฟื้นฟูเช่นกันเพรำะเป็น “พระรำชมรดก” เชิงพฤกษ์ศำสตร์                                                                                                    

ซึ่งสมเด็จฯ ได้พระรำชทำนไว้ นักศึกษำจะได้ใช้เป็นแหล่ง

ฝึกหดัเรยีนรู ้ให้สมกบัทีส่มเด็จฯ เคยรบัสัง่ไว้ว่ำ “มหำวทิยำลยั

และโรงพยำบำลเป็นอนุสรณ์ที่ดีกว่ำอนุสำวรีย์”

ในบรรดำต้นไม้ที่ต้องรักษำไว้ให้ได้คือต้นจ�ำปำทอง             

และต้นเงำะซ่ึงพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ตำมล�ำดับ 

ทรงปลูกไว้ในครำวที่เสด็จฯ ทรงเปิดตึกผ่ำตัด “ประชำธิปก” 

ซึ่งสมเด็จพระนำงเจ้ำร�ำไพพรรณีฯ โปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำง

พระรำชทำนและทรงเปิดป้ำย (เดิม) ของ “โรงพยำบำล                    

พระปกเกล้ำ” ซ่ึงได้นำมมำภำยหลงัจำกทีร่ฐับำลได้ด�ำเนนิกำร

พัฒนำโรงพยำบำลประจ�ำจังหวัดตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท

ของสมเด็จฯ จักได้เป็นอนุสรณ์สืบไป
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Workshop on the Assessment
Method of Leadership and                     
Organizational Capacity 

in the Public Sector

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขำธิกำร

สถำบนัพระปกเกล้ำ พร้อมด้วยคณะนกัวจิยัซึง่เป็นนกัวชิำกำร

ของสถำบัน ประกอบด้วย นำงสำวธีรพรรณ ใจมั่น ดร. เลิศพร 

อุดมพงษ์ และนำยเอกวีร์ มีสุข เข้ำร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร

ในโครงกำร “LEADING ASIAN : Workshop on the Assess-

ment Method of Leadership and Organizational

Capacity in the Public Sector” ภำยใต้ควำมร่วมมือ

ขององค์กร JICA (The Japan International Coopera-

tion Agency)  และ สถำบัน GRIPS (National Graduate 

Institute for Policy Studies) ระหว่ำงวันที่ 6-16 ธันวำคม 

2559 ณ สถำบัน GRIPS ประเทศญี่ปุ่น

กำรฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนำ                                  

เครือ่งมอืในกำรประเมินสมรรถนะกำรให้บรกิำรของหน่วยงำน

ภำครัฐ (Public Organizational Capacity Assessment) 

และควำมเป็นผู้น�ำที่ชำญฉลำด (Wise Leadership) โดยมี

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 29 คน จำกประเทศในกลุ่มอำเซียน

จ�ำนวน 8 ประเทศ ประกอบด้วย สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 

สำธำรณรัฐฟิลิปปินส ์ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม                                           

รำชอำณำจักรกัมพูชำ รำชอำณำจักรไทย สำธำรณรัฐ                      

แห่งสหภำพพม่ำ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว และ              

รำชอำณำจักรไทย ตลอดระยะเวลำของกำรฝึกอบรมมีกิจกรรม   

หลำกหลำย ทั้งกำรรับฟังกำรบรรยำยและกำรฝึกปฏิบัติกำร

โดยกิจกรรมที่ส�ำคัญ คือ กำรได้รับฟังกำรบรรยำยพิเศษ                 

จำก Professor Emeritus Ikujiro Nonaka ซึ่งเป็นต้นต�ำรับ

เร่ืองกำรจัดกำรควำมรู้ในแบบตะวันออก หรือที่รู้จักทั่วไปว่ำ            

“ตัวแบบเซกิ” (SECI model) และท่ำนได้เปิดโอกำสให้                          

ผู ้เข้ำร่วมโครงกำรได้ซักถำมและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น      

อย่ำงเป็นกันเอง นอกจำกนี้ ยังมีคณะวิทยำกรอีกหลำยท่ำน

จำกภำคส่วนต่ำงๆ ท้ังนักวิชำกำร ข้ำรำชกำร ตลอดจน                        

นกัปฏบิตักิำรในพืน้ที ่มำร่วมให้ควำมรูแ้ละแลกเปลีย่นมุมมอง

ตลอดโครงกำร ด้วยภำรกิจที่ต้องด�ำเนินกำรต่อของคณะ                    

ผู ้วิจัย คือ กำรน�ำองค์ควำมรู ้ที่ได้มำพัฒนำต่อยอดเป็น                    

เครื่องมือประเมินควำมเป็นผู ้น�ำของนักศึกษำที่ เข ้ำรับ                                        

กำรฝึกอบรมในหลักสูตรของสถำบันพระปกเกล้ำที่มุ ่งเน้น

กำรพัฒนำสมรรถนะควำมเป ็นผู ้น�ำ ได ้แก ่  หลักสูตร

ประกำศนียบัตรผู ้น�ำยุคใหม ่ในระบอบประชำธิปไตย 

(ปนป.) หลักสูตรประกำศนียบัตรธรรมำภิบำลของผู้บริหำร

ระดับกลำง และหลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.) รวมทั้ง 

ยงัได้ออกแบบเคร่ืองมอืเพ่ือประเมนิคณุลักษณะเฉพำะของผูน้�ำ

ที่ผ่ำนกำรศึกษำอบรมจำกสถำบันพระปกเกล้ำ ที่เรียกว่ำ                         

“KPI DNA” เพิ่มเติมด้วย นอกจำกนี้ คณะผู้วิจัยต้อง                   

คัดเลือกองค ์กรภำครัฐในประเทศไทยที่มีกำรปฏิบัติดี                                                                                   

มำเป็นกรณีศึกษำเพื่อประเมินสมรรถนะกำรให้บริกำร                           

ของหน่วยงำนตำมกรอบแนวคิดกำรประเมินที่ได้รับจำก

โครงกำร ซ่ึงภำยหลังกำรพัฒนำเคร่ืองมือประเมินเสร็จสิ้น                 

จะได้มีกำรน�ำเสนอผลกำรพัฒนำเครื่องมือระหว่ำงประเทศ

ที่เข้ำร่วมโครงกำรร่วมกันต่อไป
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คณะกรรมกำรร ่ำงรัฐธรรมนูญมีเจตนำรมณ์ที่จะ                       

ให้ประชำชน องค์กร หน่วยงำนและภำคประชำชนมีส่วนร่วม

ในกระบวนกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ                      

ซึ่ งมีอยู ่ด ้วยกันทั้ งหมด 10 ฉบับ ประกอบกับควำม                                        

ในมำตรำ 77 วรรคสองในร่ำงรฐัธรรมนญู ทีผ่่ำนกำรประชำมติ

เม่ือวันที่ 7 สิงหำคม 2559 บัญญัติว่ำ 

“ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มี

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบ

ด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง                                  

ความคิดเห็นและการวิเคราะห ์ น้ันต่อประชาชน 

และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ                                                                                    

ตรากฎหมายทุกขั้นตอน...”

ดังนั้น คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ร่วมกับ

สถำบันพระปกเกล้ำ จึงก�ำหนดให้มีกำรจัดโครงกำรสัมมนำ 

เร่ือง “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ” ตำมภูมิภำคต่ำงๆ จ�ำนวน 4 ครั้ง  ได้แก่

1. ครั้งที่ 1 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่ำงวันท่ี                  

4–5 กุมภำพันธ์ 2560 ณ จังหวัดอุดรธำนี

2. ครั้งที่ 2 ภำคเหนือ ระหว่ำงวันที่ 18–19 กุมภำพันธ์ 

2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่

3. ครั้งที่ 3 ภำคตะวันตกและภำคกลำง ระหว่ำงวันที่ 

25–26 กุมภำพันธ์ 2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี

4. ครั้งที่ 4 ภำคใต้ ระหว่ำงวันที่ 4–5  กุมภำพันธ์ 2560 

ณ จังหวัดสงขลำ

ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ ทั้ง 4 ครั้ง มีกำรรับฟัง               

ควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                 

ว ่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร พ.ศ. .... 

ในวันแรก ส่วนวันที่สองจะเป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็น

ต ่อร ่ ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว ่ ำด ้ วย                                 

กำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ. .... โดยในส่วนของกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นนี้ สถำบันรับผิดชอบในส่วนของกำรออกแบบ

และจัดกระบวนกำร เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำซึ่งมำจำก                    

ภำคส่วนต่ำงๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน แสดงควำมคิดเห็นกัน                     

โดยอิสระภำยใต้ประเด็นที่ทำง กรธ. ก�ำหนดไว้  จะมีกำรแบ่ง 

ผู้เข้ำร่วมสัมมนำออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 40 คนโดยประมำณ                                                                                                       

เพื่อให ้เกิดกำรพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงควำมคิดเห็น                                               

อย่ำงทั่วถึง และที่ส�ำคัญสถำบันออกแบบให้มีผู ้ท�ำหน้ำที่                                                                                      

สนับสนุนกำรแลกเปล่ียนกันในแต่ละกลุ ่มๆ ละ 3 คน                              

ประกอบด้วย (1) ผู้ท�ำหน้ำที่เอื้ออ�ำนวย หรือ Fa (Facilitator)

ซึง่จะคอยกระตุน้ เชือ่มประสำน และน�ำให้เกดิกำรแลกเปล่ียน

กันระหว่ำงสมำชิกในกลุ่ม (2) ผู้ท�ำหน้ำที่ลิขิต หรือเขียนสรุป

ประเด็นท่ีได้จำกกำรแลกเปล่ียนในกระดำนเพ่ือให้สมำชิก                   

ในกลุ ่มมองเห็นร ่วมกัน และ (3) ผู ้ที่ท�ำหน้ำที่บันทึก                                                                                                                     

สิ่งที่เกิดจำกกำรพูดคุย แลกเปลี่ยนในกลุ ่มอย่ำงละเอียด                              

เพื่อเป็นกำรบันทึกควำมเห็นของสมำชิกในกลุ่มและน�ำข้อมูล

ที่ได ้ไปใช้ในกำรพิจำรณำในล�ำดับต่อไป ดังนั้น ในกำร                                                  

จัดกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ ในแต่ละครั้งอย่ำงน้อยที่สุด                                                                                            

จะต้องมีบุคลำกรของสถำบันเข้ำร่วมงำนจ�ำนวน 15 คน                    

เพื่อกระจำยท�ำหน้ำที่สนับสนุนให้เกิดกำรแสดงควำมคิดเห็น

ต่อร่ำงกฎหมำยในแต่ละกลุ่ม 

กำรออกแบบกระบวนกำรและกำรจัดวำงสรรพก�ำลัง

เพื่ อสนับสนุนกำรรับฟ ั งควำมคิ ด เห็นที่ ดู เห มือนว ่ ำ                    

อำจจะดูไม่เหนื่อย หรือล�ำบำกมำกนักเพรำะใช้บุคลำกร                                             

จ�ำนวนมำก หำกแต่แท้จริงแล้วภำรกิจเหล่ำนี้เป็นภำรกิจ

ที่ต ้องทุ ่มเทแรงกำย แรงใจ และต้องปฏิบัติงำนด้วยสติ

รอบคอบ เพรำะถือว ่ ำควำมคิด เห็นของประชำชน 

มีส่วนส�ำคัญต่อกำรร่วมกันสร้ำงและพัฒนำประชำธิปไตย                   

ให้มั่นคง ยั่งยืนสืบต่อไป

ท่ำนสำมำรถติดตำมผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ

ประชำชนต่อร่ำงกฎหมำยประกอบทั้ง 2 ฉบับได้ทำงเว็บไซต์ 

www.parliament.go.th (คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ) 
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1

วันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2534 เป็นวันที่คณะทหำรที่เรียก

คณะของตนว่ำ คณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ หรือ 

ตัวย่อว่ำ “รสช.” ได้น�ำก�ำลังเข้ำยึดอ�ำนำจล้มรัฐบำลของนำยก

รัฐมนตรี พลเอกชำติชำย ชุณหะวัณ หัวหน้ำพรรคชำติไทย                                                                                         

ทีม่ำจำกกำรเลอืกตัง้ของประชำชน คณะ รสช. น้ีม ีพลเอกสนุทร

คงสมพงษ์ ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุดเป็นหัวหน้ำ แต่ผู้ที่มีอ�ำนำจ

แท้จริงคือผู้บัญชำกำรทหำรบก พลเอกสุจินดำ ครำประยูร

กำรยึดอ�ำนำจครั้งนี้คณะทหำรได้เข้ำควบคุมตัวนำยก

รัฐมนตรี พลเอกชำติชำย ชุณหะวัณ และพลเอกอำทิตย์                    

ก�ำลังเอก รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหมบนเครื่องบิน    

ซี 130 ที่สนำมบินดอนเมือง ในวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2534 

ขณะที่นำยกรัฐมนตรีจะน�ำพลเอกอำทิตย์ ก�ำลังเอก เข้ำเฝ้ำ

ถวำยสัตย์ปฏิญำณตนเข้ำรับต�ำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร

กระทรวงกลำโหม จึงเปน็กำรยึดอ�ำนำจครัง้แรกที่ใช้วธิีกำรจี้จบั

ตัวนำยกรัฐมนตรีบนเครื่องบิน ขณะที่เครื่องบินก�ำลังจะขึ้นบิน

ตอนแรกเชื่อกันว ่ำคณะทหำรต้องกำรจะล้ำงอ�ำนำจ

พรรคกำรเมืองและนักกำรเมืองเลือกตั้งที่เริ่มจะเข้มแข็งขึ้น

“อัตลักษณ์ของบุคคลต่อพรรคการเมือง” (Party 

Identification) ซึ่งเป็นค�ำที่อยู่ในควำมสนใจและกำรถกเถียง                           

ของนักรัฐศำสตร์มำกว่ำ 50 ปี

อัตลักษณ์ของบุคคลต่อพรรคกำรเมือง (Party Identi-

fication) หมำยควำมว่ำ บุคคลใดบุคคลหน่ึงแสดงออกว่ำ                                                                                     

ตนเองผูกพันกับพรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง ซ่ึงจะ

แสดงออกโดยได้หลำยทำง เช่น กำรออกไปลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งเป็นสมำชิกพรรค หรือบริจำคเงินให้พรรคกำรเมือง                      

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ของพรรคกำรเมือง

นักรัฐศำสตร ์มำถกเถียงกันในเรื่องควำมหมำยและ                               

ผลกระทบของอัตลักษณ์ของบุคคลต ่อพรรคกำรเมือง                    

และมีกำรใช้เงินทุนกันมำกมำย ดังนั้น

นอกจำกจะล ้มรัฐบำลและยกเ ลิก

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 ยกเว้นกำรยุบ

พรรคกำรเมืองดังที่คณะทหำรชุดก่อนๆ ได้เคยท�ำกันมำแล้ว 

คณะ รสช. ยังได้สั่งให้มีกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบทรัพย์สิน

นักกำรเมืองที่เป็นคนส�ำคัญและมีชื่อเสียงหลำยคนจำกหลำย

พรรคกำรเมืองเพื่อจะยึดทรัพย์อีกด้วย

แต ่คณะทหำรได ้ประกำศใช ้ธรรมนูญกำรปกครอง                            

รำชอำณำจักร พ.ศ. 2534 เพื่อใช้ในกำรปกครองกับตั้ง

คณะกรรมำธิกำรร่ำงรัฐธรรมนูญที่มีนักกฎหมำยช้ันน�ำและ

นักวิชำกำรจำกสถำบันกำรศึกษำส�ำคัญเข้ำร่วม ซึ่งก็จัดท�ำ

รัฐธรรมนูญได้เสร็จภำยในเวลำไม่ถึงปี และสำมำรถประกำศ

ใช้ได้ในวันที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2534 น�ำไปสู่กำรเลือกตั้งทั่วไป

ในวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2535 ที่เปิดโอกำสให้นักกำรเมือง

กลับมำแข่งขันกันอีกในสนำมเลือกตั้ง และคณะทหำรเองที่

ยึดอ�ำนำจจำกนักกำรเมืองที่มำจำกกำรเลือกตั้งก็จ�ำเป็นที่ต้อง                        

ขอควำมร่วมมือกับนักกำรเมืองที่มำจำกกำรเลือกตั้งก็เพื่อ

ด�ำเนินกำรกิจกำรทำงกำรเมือง ดังนั้น กำรที่จะตรวจสอบ

ทรัพย์สินนักกำรเมืองท่ีท�ำในช่วงเวลำแรกของกำรยึดอ�ำนำจ             

จึงมีควำมเปลี่ยนแปลง ไม่ได้มีผลอะไรออกมำมำกนัก

ติดตำมต่อฉบับหนำ้นะคะ

โดยประเด็นที่ส�ำคัญ คือ ตกลงแล้วอัตลักษณ์ของบุคคล                        

ต่อพรรคกำรเมืองเป็นส่ิงที่เปล่ียนแปลงได้ หรือเปลี่ยนแปลง                        

ไม่ได้ เรำจะเปลี่ยนแปลงใจคนให้เปลี่ยนควำมผูกพันที่มีต่อ

พรรคใดพรรคหนึ่งได้หรือไม่ ท�ำได้อย่ำงไร และยำกง่ำยเพียงใด 

ประเด็น คือ ถ้ำอัตลักษณ์ของบุคคลต่อพรรคกำรเมือง

เปลี่ยนแปลงได้ง่ำยก็จะมีผลต่อกำรหำเสียงเลือกตั้งกับคน                  

ท่ีไม่เคยรักชอบพรรคมำก่อนว่ำเป็นกิจกรรมท่ีน่ำรณรงค์ น่ำท�ำ

ท�ำแล้วเกิดกำรเปล่ียนแปลง ท�ำแล้วท�ำให้คนมำรักพรรคเรำ      

มำกขึน้ แต่ถ้ำเปลีย่นแปลงไม่ได้กไ็ม่รูจ้ะมกีจิกรรมทำงกำรเมือง

กบัคนกลุม่ทีไ่ม่เคยชอบพรรคเรำไปท�ำไม รณรงค์เฉพำะคนทีร่กั

พรรคเรำอยู่แล้วให้รักมำกขึ้นดีกว่ำ
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สำมำรถใช้บริกำรได้ที่ : ห้องสมุดสถำบันพระปกเกล้ำ 0-2141-9672-74
และมีจ�ำหน่ำยที่ : ศูนย์หนังสือสถำบันพระปกเกล้ำ 0-2143-9231
Facebook : ห้องสมุดสถำบันพระปกเกล้ำ  Instagram : KPI_bookstore

รศ. วุฒิสำร ตันไชย. 2559. กรุงเทพฯ : สถำบันพระปกเกล้ำ. (154 หน้ำ. 75 บำท)

ดร.มำโนช นำมเดช. 2559. กรุงเทพฯ : สถำบันพระปกเกล้ำ. (105 หน้ำ. 64 บำท)

กำรจัดบริกำรสำธำรณะได้ดีท้องถิ่นควรต้องกว้ำงขวำงและมีอิสระในกำรเลือก

ประเภทและรูปแบบตำมหลักควำมสำมำรถทั่วไปของแต่ละท้องถิ่น และปฏิบัติตำมหลัก                                   

กำรจัดบริกำรสำธำรณะท้องถิ่นที่ดี สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมกฎหมำยในปัจจุบัน 

ภำยในเล่มเสนอควำมส�ำคัญของกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            

รูปแบบ เครื่องมือ วิธีกำร และประเภทของกำรจัดบริกำรสำธำรณะ นอกจำกนี้ยังน�ำเสนอ

รูปแบบและประเภทของบริกำรสำธำรณะประสบกำรณ์ของไทยและต่ำงประเทศ ตลอดจน                      

บทสรุป โดยมุ่งหมำยว่ำ กำรจัดบริกำรสำธำรณะควรมีเป้ำหมำยและทิศทำงที่เหมำะสม                                   

เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประชำชนและบริบททำงสังคมและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

เพื่อตอบโจทย์ควำมเท่ำเทียม สร้ำงกำรหลอมรวมคนทุกกลุ ่มในสังคมเพื่อพัฒนำ                               

คุณภำพชีวิต อันเป็นแนวทำงที่ท้องถิ่นควรน�ำไปใช้ในอนำคต

งำนเขียนท่ีเรียบเรียงโดยพนักงำนคดีปกครองเชี่ยวชำญ ซ่ึงน�ำค�ำพิพำกษำศำลปกครอง

สูงสุดมำเป็นแนวทำงในกำรท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำในกำรด�ำเนินงำนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรประชุม             

สภำท้องถิ่น และกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กับข้อพิพำทเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ

ในกำรใช้จ่ำยเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีข้อสังเกตท้ำยค�ำพิพำกษำ

เพื่อเป็นกำรสรุปและช่วยในกำรท�ำควำมเข้ำใจกับประเด็นปัญหำและเหตุผลของค�ำวินิจฉัย

ของศำลปกครองในเรื่องนั้น อันเป็นประโยชน์ในกำรเผยแพร่ค�ำพิพำกษำของศำลปกครอง

และช่วยให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 

ชอบด้วยกฎหมำยและช่วยท�ำให้ข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนขององค์กรปกครอง                  

ส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่ำวลดลง ข้อพิพำททั้งสองกรณีเป็นข้อพิพำทเกี่ยวกับกำรใช้อ�ำนำจ                          

ทำงปกครองของหน่วยงำนทำงปกครอง หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ กรณีท่ีเป็นข้อพิพำททำงปกครองท่ีอยู่ในอ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำ

ของศำลปกครอง 
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หมวดที่ 7 รัฐสภา ในร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560                                 

ซึ่งผ่ำนกำรออกเสียงประชำมติไปเมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2559                          

ประกอบด้วย 5 ส่วนส�ำคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 บททั่วไป ส่วนที่ 2 

สภำผู้แทนรำษฎร ส่วนที่ 3 วุฒิสภำ ส่วนที่ 4 บทที่ใช้แก่สภำ

ท้ังสอง และ ส่วนที่ 5 กำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ

ท้ังนี้ในส่วนที่ 2 สภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) นั้น เริ่มตั้งแต่

มำตรำ 83 – 106 สำมำรถสรุปสำระส�ำคัญโดยสังเขปได้ดังนี้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(500)

แบบแบ่งเขต
(350)

แบบบัญชีรายช่ือ
(150)

ส.ส. แบบแบ่งเขตนัน้มำจำกกำรออกเสยีงลงคะแนนโดยตรง

และลับ และให้แต่ละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ได้เขตละ 1 คน                          

ซ่ึงหมำยควำมว่ำประเทศไทยจะต้องถูกแบ่งออกเป็น 350 

เขตเลือกตั้ง ส่วน ส.ส. แบบบัญชีรำยช่ือน้ัน พรรคกำรเมือง                                                                        

ปุจฉา : ถ้ำสนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้                

แต่ไม่อยำกสังกัดพรรคกำรเมืองท�ำได้หรือไม่

วสิจัฉนา : ไม่ได้ เพรำะ มำตรำ 87 ก�ำหนดไว้ชัดเจนว่ำ

จะสมัครรับ เลือกตั้ งแบบแบ ่ ง เขต ต ้องสั งกัด

พรรคกำรเมืองเท่ำนั้น

ปุจฉา : ถ้ำพรรคกำรเมืองไม่ส่งผู ้สมัครรับเลือกตั้ง   

แบบแบ่งเขตเลย จะสำมำรถส่งผู้สมคัรรับเลือกต้ังแบบบญัชี

ได้หรือไม่

วิสัจฉนา : ไม่ได้ เพรำะ มำตรำ 90 วรรค 1 ก�ำหนดว่ำ 

พรรคกำรเมืองท่ีส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตแล้ว

เท่ำนั้น ถึงจะมีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยช่ือ

ปุจฉา : อำยุ 26 ปี แต่อยำกลงสมัครรับเลือกตั้ง                  

เป็น ส.ส. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไหม

วิสัจฉนา :   มีสิทธิแน่นอน เพรำะมำตรำ 97 ก�ำหนด

ว่ำผู้ท่ีจะมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็น ส.ส. นั้น ต้องมีอำยุ

ไม่ต�่ำกว่ำ 25 ปีในวันเลือกตั้ง ....อำยุ 26 ปีนี้สบำยอยู่แล้ว 

ว่ำแต่ต้องเป็นคนไทยโดยกำรเกิด และต้องเป็นสมำชิก

พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 

90 วันก่อนวันเลือกตั้งด้วยนะ +++

จะต้องจัดท�ำบัญชีรำยชื่อพรรคละ 1 บัญชี ส่วนจ�ำนวนที่นั่ง                                  

ของ ส.ส. แบบบญัชรีำยชือ่ทีแ่ต่ละพรรคจะได้รับนัน้ จะขึน้อยูกั่บ

สัดส่วนคะแนนที่พรรคกำรเมืองได้รับในกำรเลือกตั้ง ส.ส.                 

แบบแบ่งเขต
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สถำบันพระปกเกล้ำ ร ่วมกับ สมำคมแห่งสถำบัน                     

พระปกเกล้ำ และควำมร่วมมือของศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน                   

จัดกิจกรรมสัมมนำปำฐกถำพิเศษ เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 

2560 ณ ห้องประชำธิปก สถำบันพระปกเกล้ำ เพื่อน้อมร�ำลึก                                

และส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ                               

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย เดช เรื่ อ ง  “ศาสตร ์                                  
พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” โดย ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ                                 

ดร. วิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวปำฐกถำพิเศษ  

ดังควำมตอนหนึ่งว่ำ “จำกประวัติศำสตร์ของประเทศไทย                      

พระมหำกษัตริย์แต่ละพระองค์มีพระคุณลักษณะที่โดดเด่น

แต่ท�ำให้เกิดประโยชน์อย่ำงมหำศำลแต่ประเทศชำติ กล่ำวคือ

นับต้ังแต่ประเทศไทยอยู ่ภำยใต้กำรปกครองรำชจักรีวงศ์ 

ประเทศไทยมพีระมหำกษตัรย์ิ 10 รชักำล ซึง่ในแต่ละรชัสมยันัน้

มีคุณลักษณะที่แตกต่ำง ศำสตร์พระรำชำ และศิลปะในกำร

ปกครองบ้ำนเมืองของแต่ละพระองค์จึงมีควำมหลำกหลำย 

และมีกำรพัฒนำมำอย่ำงยำวนำนด้วยพระปรีชำสำมำรถ                                                                               

ของพระมหำกษัตริย ์ที่ทรงมีพระปรีชำสำมำรถที่ต ่ำงกัน                          

ท้ังด้ำนกำรท�ำศึกสงครำมเพื่อบ้ำนเมือง ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ อำทิ ในสมัยรัชกำลที่ 4 ที่บ้ำนเมืองเกิดวิกฤต 

กรณีชำวต่ำงชำติล่ำอำณำนิคม พระองค์ทรงแก้ปัญหำโดย                          

กำรพัฒนำวิทยำกำรที่ทันสมัยปฏิรูปประเทศ ภำษำ และอื่นๆ 

อีกมำกมำยเพื่อคงรักษำเอกรำชของประเทศ ต่อเนื่องมำถึง                  

ในรัชกำลที่ 5 ที่ทรงครองรำชย์พระองค์ทรงปฏิรูปประเทศ               

ในด้ำนต่ำงๆ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก ซึ่งภำยหลัง                                                                       

ทรงเป็นต้นแบบในศำสตร์วิชำท่ีส�ำคัญอีกเป็นจ�ำนวนมำก                     

ที่ยังคงยึดปฏิบัติสืบมำ ครั้งถึงในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จ

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 ทรงครองรำชย์ 

ยำวนำนถึง 70 ปี ซึ่งถือเป็นรัชสมัยที่ยำวนำนที่สุด แต่ที่แปลก 

คือ พระองค์ทรงอยู่กับประชำชนโดยที่ประชำชนไม่เบื่อ และ              

ยิ่งเป็นควำมน่ำเสียดำยที่พระองค์เสด็จสวรรคต สิ่งที่พระองค์

ทรงท�ำได้ปรำกฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในช่วง 50 ปีหลัง                     

กิจที่พระองค ์ทรงท�ำและค�ำที่ทรงแนะทุกอย ่ำงล ้วนแต่                             

มีควำมสอดคล้อง คือ ศำสตร์พระรำชำ ที่มำจำกพระรำช

ประสบกำรณ์ เข้ำพระทยัในเหตุกำรณ์บ้ำนเมอืง สถำนกำรณ์ต่ำงๆ

และพระรำชกรณียกิจ โดยสำระส�ำคัญที่เป็นหัวใจของศำสตร์

พระรำชำ คือ ศาสตร์แห่งการพัฒนา ศาสตร์แห่งการครองตน

เพื่อเป็นแบบปฏิบัติและแบบอย่ำงที่ดี และสุดท้ำยศำสตร์

แห่งกำรอยู่ร่วมกัน ในสังคมอันสงบสุข ดังควำมตอนหนึ่งว่ำ

“ศำสตร์ของรำชำมีสิ่งที่พระองค์ทรงแนะน�ำที่เป็นปรัชญำ

ที่ยิ่ งใหญ่ คือ กฎหมำยเป ็นเพียงวิถีทำงหนึ่ งที่น�ำไปสู ่

ควำมยุติธรรม คือ กำรยึดเอำควำมยุติธรรม ให้เป็นเป้ำหมำย

ปลำยทำง โดยมีกฎหมำยเป็นเพียงวิธีกำร ซึ่งกำรที่จะไปสู่    

เป้ำหมำยอำจมีวิธีอื่น ดังนั้น ผมจึงมองว่ำ หำกควำมปรองดอง 

คือ เป้ำหมำยแต่มีหลำยวิธีที่ต ้องประยุกต์ใช้ให้เหมำะสม                    

กับกำลเทศะเพื่อน�ำไปสู่จุดหมำยเดี่ยวกัน กำรที่พระองค์ทรง

อยู่ในรำชสมบัติ ยำวนำนถึง 70 ปี เป็นเหตุให้เกิดองค์ควำมรู้

ส�ำคัญ คือ ศำสตร์พระรำชำ 

ในศำสตร์พระรำชำ มีหลักวิชำต่ำงๆ อีกมำก ทั้ง สังคม 

วิทยำศำสตร์ ปนอยู่ เพรำะไม่ใช่ศำสตร์ที่ใช้สอบ หรือปริญญำ 

แต่เป็นสิ่งที่พัฒนำประเทศ หำกเรำได้ศึกษำศำสตร์พระรำชำ

อย่ำงเป็นระบบ และน�ำมำใช้ในกำรด�ำรงชีวิตและพัฒนำ

ประเทศชำติ จะเกิดประโยชน์อย่ำงมหำศำล” ซ่ึงศำสตรำจำรย์

กิตติคุณ ดร. วิษณุ ได้ถ่ำยทอดได้อย่ำงลึกซ้ึง เป็นอีกหนึ่ง                    

ควำมประทับใจในพระอัจฉริยภำพและควำมเสียสละ                                                                                      

ของพระองค์ท่ำน
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เมื่อวันที่  16-20 กุมภำพันธ ์  2560 นำยศุภณัฐ

เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมกำรเมืองภำคพลเมือง 

สถำบันพระปกเกล้ำ พร้อมคณะ จัดโครงกำรเยำวชนไทยหัวใจ

พลเมือง ประจ�ำปี 2560 รุ่นท่ี 1 ณ โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้นท์                                                                                        

อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ ่มเยำวชนผู ้เข้ำอบรม                     

วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560 ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร

รัฐสภำ สถำบันพระปกเกล้ำ จัดพิธีเปิดกำรศึกษำอบรม

หลกัสตูรวฒุบิตัรกำรปฏบัิตงิำนสนบัสนนุสมำชกิสภำนติบิญัญติั                                    

แห่งชำติ และสมำชิกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ 4

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้ำรบักำรศกึษำอบรมได้รบักำรพัฒนำ

ด้ำนควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตย และระบบรัฐสภำ เพื่อน�ำไปพัฒนำทักษะในกำร

ปฏิบัติงำนสนับสนุนสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและสมำชิก

เป ็นนักศึกษำ จำกสถำบันอุดมศึกษำในจังหวัดร ้อยเอ็ด       

จ�ำนวน 61 คน ตลอดทั้งกิจกรรมเต็มเปี ่ยมไปด้วยควำมรู ้ 

วชิำกำร กำรร่วมกนัลงมอืท�ำกจิกรรมต่ำงๆ มำกมำย นอกจำกนี้                                                                                      

ยังได้มีกำรออกนอกพื้นที่เพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์ และร่วมกัน

ถวำยสังฆทำนเพื่อสืบสำนพุทธศำสนำ ส่วนไฮไลต์ส�ำคัญ                    

ในโครงกำร คือ “กิจกรรมยุทธการสร้างพลเมือง” คือ                        

กำรลงพื้นที่ปฏิบั ติจริ ง ในกำรสร ้ำงควำมเป ็นพลเมือง                                                                                         

และพัฒนำชุมชน โดยแต่ทีมจะก�ำหนดพื้นที่ มีกำรประชุม                                                                                                

เตรียมงำนวำงแผนกันอย ่ำงจริงจัง และท�ำกำรลงพื้นที่                                                                                                                          

เพื่อสร้ำงขยำยควำมเป็นพลเมืองออกไป เพื่อสร้ำงพลเมือง                    

ในสังคมและชุมชนให้เพิ่มมำกขึ้น ซ่ึงตลอดทั้งกิจกรรม                           

ได้ส ่งเสริมทักษะ เจตคติ และเพ่ิมพูนควำมรู ้ให้เยำวชน                     

ผู้เข้ำรับกำรอบรมตระหนักว่ำ ตนเองก็คือส่วนหนึ่งของพลเมือง

ที่ดีมีหน้ำที่ที่จะต้องช่วยกันพัฒนำชำติต่อไป

สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศให้เกิดประสิทธิภำพ โดย               

ได้รับเกียรติจำก นำยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธำน                

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คนที่ 1 กล่ำวเปิดกำรศึกษำอบรม 

ควำมตอนหนึง่ว่ำ “สถำบนัพระปกเกล้ำด�ำเนนิกำรจดั หลกัสตูร

วุฒิบัตรกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนสมำชิกสภำนิติบัญญัติ                       

แห่งชำติและสมำชิกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ รุ่นที่ 4                                                                                    

ซ่ึงได ้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในบทบำท ภำรกิจ หน้ำที่                              

ซ่ึงถือว่ำเป็น บุคลากรในวงงานรัฐสภา ที่มีควำมส�ำคัญ                                             

ในกำรช่วยแบ่งเบำภำระงำนและสนับสนุนงำนของสมำชิกฯ 

เพื่อให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในทุกๆ ด้ำน ทั้งในด้ำน

วชิำกำร และกำรปฏบิตังิำนเพือ่กำรสนบัสนนุงำนด้ำนนติบัิญญัติ

และกำรปฏริปูประเทศ อนัเป็นบทบำททีส่มำชิกสภำนิตบิญัญตัิ

แห ่งชำติและสมำชิกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ                                      

ต้องให้ควำมส�ำคญั เพรำะจะช่วยเสรมิสมรรถนะของกำรท�ำงำน

ด้ำนนิติบัญญัติ กำรควบคุมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และ                   

กำรปฏิรูปประเทศได้สมบูรณ์ครบถ้วนมำกยิ่งขึ้น”
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กรุณาส่ง

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอ่านจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า

กรุ
ณ
าส
่งคื

นส
ถา
บัน

พ
ระ
ปก

เก
ล้า

สถาบันพระปกเกล้า
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 23/2553

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

แบบส�ำรวจนี้เพื่อท�ำกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อจดหมำยข่ำวสถำบันพระปกเกล้ำ ซ่ึงสถำบันจะน�ำไปปรับปรุง

และพัฒนำกำรจัดท�ำจดหมำยขำ่วให้สอดรับกับควำมต้องกำรของผู้อ่ำนให้มำกที่สุด ค�ำตอบของทำ่นมีควำมส�ำคัญยิ่งต่อ

กำรปรับปรุง และขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือ

ท่านได้รับจดหมายข่าวจากช่องทางใด

วัตถุประสงค์ของการอ่านจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า

ท่านติดตามคอลัมน์ใด (ตอบได้มากกว่า 1)

โดยภาพรวมท่านคิดว่า (กรุณำประเมินจำกคะแนนมำกสุดไปน้อยสุด ตั้งแต่ 5-1 โดยใส่เครื่องหมำย √ ในช่องคะแนนที่ต้องกำร)

อยากให้มีการเพิ่มเนื้อหา เรื่อง (ระบุ) ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

หากท่านต้องการรับจดหมายข่าวต่อไป ขอความกรุณาส่งชื่อและที่อยู่ส�าหรับการจัดส่ง ..................................................................................................................

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

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

จัดส่งโดยตรง

สำรจำกเลขำธิกำรฯ 

รำยละเอียด

1. เนื้อหำของจดหมำยข่ำวมีควำมน่ำสนใจ/มีประโยชน์ส�ำหรับผู้อ่ำน

2. รูปแบบกำรจัดว่ำงรูปเล่มน่ำสนใจ ทันสมัย

ระดับคะแนน
345 2 1

วันกำรเมือง

ชั้นหนังสือ

ติดตำมข่ำวสำร กิจกรรมของสถำบัน

หำควำมรู้ทั่วไป

อื่นๆ (ระบุ .....................................................................................................................................................................................................................................)

งำนอบรม-สัมมนำฯ

E-mail

ใต้ฟำ้ประชำธิปกฯ

ศัพท์กำรเมือง

เกม

อื่นฯ (ระบุ .................................................................................................................................................)

ผ่ำนห้องสมุด-ศูนย์ข้อมูลฯ

เรื่องเล่ำ KPI

งำนวิจัยสถำบัน

อื่นๆ (ระบุ ...................................................)

โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181 
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Electing Justice เสนอปัจจัยกำรแข่งขันทำงกำรเมืองของกำรคัดเลือกและกำรแต่งต้ัง                          

ผู้พิพำกษำศำลสูงแห่งสหรัฐอเมริกำ (The Supreme Court of The United States) ที่กลำยเป็น

สนำมทำงกำรเมือง ซึ่งมีตัวแสดงจ�ำนวนมำกเกี่ยวข้องในกระบวนกำรดังกล่ำวเฉกเช่นเดียวกับ                   

กำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีและกำรเลือกตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองและกำรบริหำรของอเมริกำ ตั้งแต่ขั้นตอนกำรเสนอ

ชื่อของประธำนำธิบดีท่ีตนเห็นว่ำ “เหมำะสม” ข้ันตอนกำรรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ถูกเสนอชื่อ (Confirmation Hearing)                                                      

โดยวุฒิสภำ จนไปถึงขั้นตอนกำรลงคะแนนเสียงรับรองผู้ถูกเสนอชื่อโดยที่ประชุมวุฒิสภำ 

กระบวนกำรคัดเลือกและแต่งตั้งผู้พิพำกษำเริ่มเปลี่ยนจำกกระบวนกำรทำงกฎหมำยที่ผู้เล่นดั้งเดิม (Traditional Players)                 

ท่ีขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของประธำนำธิบดีและทีมงำน กำรรับรองของสมำชิกวุฒิสภำ และกำรลำออกของผู้พิพำกษำศำลสูง                        

เพื่อเปิดทำงให้คนใหม่มำแทน กลำยเป็นกระบวนกำรที่มีผู้เล่นรำยใหม่ (New Players) จำกภำยนอกกระบวนกำร ทั้งกลุ่ม

ผลประโยชน์ สือ่มวลชน และควำมคดิเหน็ของสำธำรณชน กลำยมำเป็นแรงกดดันต่อประธำนำธบิดีและวฒุสิภำทีต้่องอำศัยคะแนน

เสยีงและกำรสนบัสนนุทำงกำรเมอืงจำกพวกเขำ กลุม่ผลประโยชน์มกัแข่งขนัเสนอชือ่บคุคลทีม่อีดุมกำรณ์กบันติปิรชัญำสอดคล้อง

กับฝ่ำยตน และคัดค้ำนบุคคลที่อำจขัดแย้งกับพวกเขำ ประกอบกับกำรรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้ถูกเสนอชื่อโดยวุฒิสภำยุคใหม่

มีกำรถ่ำยทอดสดต่อสำธำรณชน ท�ำให้กำรคัดเลือกกลำยเป็นเวทีทำงกำรเมืองที่ถูกจับตำมองจำกสำธำรณะ จนกระบวนกำร

แต่งต้ังผู้พิพำกษำศำลสูงแห่งสหรัฐอเมริกำยำกที่จะขจัดควำมเป็นกำรเมืองลงและกลำยเป็นเรื่องของสำธำรณะโดยปริยำย 
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ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
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เหตุที่ขัดข้องน�าจ่ายผู้รับไม่ได้
     

        1. จำ่หน้ำไม่ชัดเจน

        2. ไม่มีเลขที่บำ้นตำมจ่ำหน้ำ

        3. ไม่ยอมรับ

        4. ไม่มีผู้รับตำมจ่ำหน้ำ

        5. ไม่มำรับภำยในก�ำหนด

        6. เลิกกิจกำร

        7. ยำ้ย ไม่ทรำบที่อยู่ใหม่

        8. อื่นๆ
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