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ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน สถาบันพระปกเกล้า 

โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นก็ขะมักเขม้นอยู่กับ                 

การเปิดรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าร่วม

โครงการรางวัลพระปกเกล้า ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติภูมิ                     

ร ่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน                                                                                                       

สถาบันในฐานะผู ้จัดโครงการมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง                                  

กับการท�าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็น

องค ์กรที่ ใกล ้ชิดกับป ัญหาและความต ้องการที่แท ้จริง                                                                                                         

ของประชาชน สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน

ได ้อย ่างมีมาตรฐานก ่อให ้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                      

ของประชาชนและชุมชน 

นอกจากการเปิดรับโครงการรางวัลพระปกเกล้าแล้ว

ช่วงที่ผ่านมาสถาบันก็มีการระดมสรรพก�าลังเพื่อหนุนเสริม

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(กรธ.) และคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยสถาบันได้รับผิดชอบหลัก

ในส่วนของกระบวนการออกแบบและจัดกระบวนการรับ

ฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                               

2 ฉบับ คือ พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร พ.ศ. .... และ พรป. ว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา                                                                                         

พ.ศ.  . . . .  ทั้ งนี้การด�าเนินการดังกล ่าวนอกจากจะเป ็น

การสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการให้แก่รัฐสภาแล้ว

ผลที่ได้ยังเกิดแก่สถาบันและบุคลากรโดยตรงเพราะเป็นพื้นที่

บคุลากรได้พฒันาความรู ้ ความสามารถและทกัษะในการรบัฟัง

ความคิดเห็นฯ และที่ผ ่านมาสถาบันก็ได ้รับค�าชมและ                            

ค�าขอบคุณจาก กรธ. และคณะอนุกรรมการฯ ว่าบุคลากร

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และสถาบันเองก็ต้อง                      

ขอขอบคุณบุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงานให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

สถาบันพระปกเกล้ายินดีจะสนับสนุนงานของ กรธ. 

และหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา

ประชาธิปไตยให้ยั่งยืนสืบไป

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Newsletter

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

ทางคณะผูจ้ดัท�ายนิดทีีจ่ะเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นข่าวสารทีม่ปีระโยชน์

หรอืน่าสนใจต่อสาธารณชนและขอสงวนสทิธิใ์นการสรปุย่อ ตดัทอน หรอืเพิม่เตมิ 

ตามความเหมาะสม 

ความเห็นและทัศนะในแต่ละเรื่องเป็นของผู ้เขียน ซึ่งทางคณะผู ้จัดท�า                         

และสถาบันพระปกเกล้าไม่จ�าเป็นจะต้องเห็นด้วยเสมอไป 

คณะที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย  ก๊กผล

ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล

พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ

รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน  วัฒนายากร

นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล

นางกาญจนา  ศรีปัดถา

นายณัฐพงศ์  รอดมี

บรรณาธิิการ
ดร. สติธร ธนานิธิโชติ

กองบรรณาธิการ
นางสาวธีรพรรณ  ใจมั่น

นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล

นายเมธัส อนุวัสอุดม

นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ

นางนราวรรณ  อธิวาสนพงศ์

นางสาวชยานิษฐ์  ไกรจิรารุลักษณ์

นางระพีพรรณ  ทิวสระแก้ว

นางสาวเกษณี  ธนการศักดิ์

นายเกรียงเดช  วัฒนะกุมาร

ประสานงานการผลิต
นายฉัตรชัย  วิยานนท์

ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 120 หมู่ 3 อาคารรฐัประศาสนภกัดี

(อาคารบี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0-2141-9754 โทรสาร 0-2143-8181

เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล                     

อยู ่ ในก�ากับดูแลของประธานรัฐสภาเป ็นหน ่วยงานของรัฐที่ ไม ่ เป ็น                          

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา

และไม่เป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณและกฎหมายอืน่

พิมพ์ที่ บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) จ�ากัด
1510/10 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศัพท์ 0-2913-2080 โทรสาร 0-2913-2081
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นักศึกษาหลักสูตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย 

รุ ่นที่ 6 (ปนป.6) จัดกิจกรรมน�าเสนอผลงานสู ่สาธารณะ                      

ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนประเทศไทย ผู้น�ายุคใหม่ก้าวไป          

ด้วยกัน : We are together” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ 

แจ้งวฒันะ โดยได้รบัเกยีรตจิาก ศ.ดร.วจิติร ศรสีอ้าน กรรมการ

ที่ปรึกษาหลักสูตร กล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานพร้อมด้วย                    

นายวทิวสั ชยัภาคภมู ิและ ผศ.ดร.อรทยั  ก๊กผล รองเลขาธกิาร

สถาบันพระปกเกล้า และคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า 

ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการหลักสูตร ศิษย์เก่า ศิษย์

ปัจจุบัน รวมทัง้สือ่มวลชนเข้าร่วมกจิกรรม โดยผูแ้ทนนกัศกึษา

น�าเสนอรายละเอียดและน�าชมนิทรรศการ 

จากนั้น ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานในพิธีมอบรางวัล

ชนะเลิศการประกวด โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ โดยกลุ่มที่ได้รับ

รางวัล Merit Vote (โครงงานสร้างสรรค์ยั่งยืนดีเยี่ยม) และ

รางวัล Popular Vote คือ กลุ่มสิงโต กับโครงงานพัฒนาศูนย์

การเรียนรู้เกษตรเพื่อพิทักษ์ผู ้พิการสู่ชุมชนที่สมบูรณ์ และ

รางวลั Merit Vote (โครงงานสร้างสรรค์ยัง่ยนื ชมเชย 2 รางวลั) 

คือ กลุ่มนกยูง กับโครงงาน Alive ผัก Hydroponics จาก                  

ผู ้ทุพพลภาพและชุดโต๊ะปลูกผักจากผู ้ต้องขังสู ่การพัฒนา                                                                                           

ร่วมกันอย่างยั่นยืน และกลุ ่มไก่ฟ้า กับโครงงานอินทรีย์                        

Income

จากนั้น เป็นเวทีเสวนาตกผลึกความรู ้สู ่สาธารณะ               

โครงงานกลุ่ม ปนป.6 “ผู ้น�ากับการรับผิดชอบต่อสังคม                       

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยตัวแทนนักศึกษาทั้ง 10 กลุ่ม

สรุปการด�าเนินงานเพื่อสังคมท้ัง 10 โครงงาน ซึ่งในปีนี้

คอลัมน์ : ประชาสัมพันธ์ KPI

นักศึกษาหลักสูตร ปนป.6 จัดท�าโครงงานเชิงปฏิบัติที่น่าสนใจ 

ได้แก่ โครงงานเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านการเกษตร และสร้าง

กระบวนการเรียนรู้นวัตกรรม ได้แก่ กลุ่มสิงโตกับโครงงาน

พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรเพ่ือผู้พิการสู่ชุมชนที่สมบูรณ์ โดย                      

ร่วมกบักลุม่เกษตรกร จ.ชยันาท กลุม่ไก่ฟ้ากบัโครงงานอนิทรย์ี                                                                                                            

สู่ Income ซ่ึงท�ากับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบางหลวงวิทยา 

อ.บางเลน จ.นครปฐม กลุ่มช้างท�าโครงงานปลุกเด็ก ปลูกผัก

ปลอดสาร KYM Model for Organic Mainstreaming กับ

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาง จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มนกยูง

กับโครงงาน Alive ผักไฮโดรโปนิกส์กับเด็กผู้พิการและทุพพล-

ภาพบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี ส่วนโครงงานด้านการส่งเสริม

และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มนกหัวขวานกับโครงงาน                  

ส ่งเสริมให ้ความรู ้ เร่ืองการคัดแยกขยะท่ีถูกต ้อง เพื่อ  

การพัฒนาชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับชุมชน                          

บ้านเจริญพร ต.ทับกวาง จ.สระบุรี กลุ่มกวางกับโครงงาน                

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์บางกระสอบปอดเอเชีย 

โดยรณรงค์ร่วมกับโรงเรียนวัดบางกระสอบ อ.พระประแดง 

จ.สมทุรปราการ กลุม่นกเค้าแมว กบัโครงงานปลกูป่าสร้างบ้าน

ให้สัตว์ทะเล บริเวณแนวปะการังธรรมชาติ หมู่เกาะเสม็ด 

จ.ระยอง รวมทั้งโครงงานด้านสังคม ส่งเสริมวิถีวัฒนธรรม 

ได้แก่ กลุ่มวัวจัดท�าโครงงานบัณฑิตคิดปัน ส่งเสริมรณรงค์                               

ให้นกัศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร-

ลาดกระบัง โดยการเปิดพื้นที่สื่อโซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลาง                    

ในการสร้างสรรค์ สนับสนุนกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม กลุ่มเหยี่ยว

กับโครงงานถอดรหัสวัฒนธรรมและสร้างกระบวนการจัดการ

และถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมชุมชนไทย-มอญ บางกระดี่

และกลุ ่มเสือจัดท�าโครงงานพลังเด็กพลังเมือง โดยใช ้

กระบวนการจากโครงการสร้างจิตส�านึกพลเมืองของสถาบัน

เข้าไปจัดท�ากระบวนการกับนักเรียนโรงเรียนวัดคลองใหม่                   

เขตยานนาวา เป็นต้น

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความส�าเร็จและเป็น

ความมุ่งหวังของสถาบันที่ต้องการให้เกิดพลังของผู้น�ารุ่นใหม่

ในการขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เพื่อสังคม และประเทศต่อไป1 พนักงานสื่อสารองค์กรฯ ช�านาญการ สถาบันพระปกเกล้า
2 พนักงานสื่อสารองค์กรฯ สถาบันพระปกเกล้า
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หลายท่านอาจจะงงว่าท�าไมมาถามค�าถามนี้ เพราะว่า                         

ไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใดๆ ก็ต้องเขียนไว้เหมือนกัน คือ 

1) มีสัญชาติได้ แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลง

สัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2) มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม 

ของปีที่มีการเลือกตั้ง และ

3) มชีือ่อยูใ่นทะเบียนบ้านในเขตเลอืกตัง้มาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง

มาถึงตอนนี้หลายท่านคงนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่า                        

ในร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวกับการก�าหนดคุณสมบัติ                                

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น มีอะไรที่ผิดไปจากเดิม ถ้ายังนึกไม่ออก

ก็มาพิจารณาไปพร้อมๆ กันเลยนะคะ 

เปลี่ยนไปในเรื่องของการก�าหนดอายุน่ีแหละ เพราะว่า                                                                               

ในร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 น้ี ก�าหนดว่าผู้มีอายุไม่ต�่ากว่า                                                                                           

18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้งเป็นผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ซึ่งก็หมายความว่าในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ี 1                                                          

หลังจากมีการบังคับใช้ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 

นั้น เหตุที่ เป ็นเช ่นน้ีเพราะคณะกรรมการร ่าง

รัฐธรรมนูญ (กรธ.) ต้องการขยายจ�านวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งให้มากขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะมีจ�านวน

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจ�านวนมากข้ึนกว่าเดิมอีก                                                                                         

เป็นจ�านวนมาก และในสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้นัน้เป็นผูม้สีทิธิ

ออกเสยีงเลอืกตัง้ทีเ่รยีกว่าเป็น “รายใหม่” หรอื New 

Voter หลายกลุ่มวิเคราะห์ว่ากลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                       

รายใหม่เป็น “กลุ่มเสี่ยง” ส�าหรับการเลือกตั้งท่ัวไป

ครั้งที่จะถึงนี้ เพราะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยใช้สิทธิมาก่อน อีกทั้ง             

ยังดูเหมือนจะห่างไกลจากค�าว่า “การเมือง” ซ่ึงอาจส่งผล                                                                                                         

ต ่อจ�านวนบัตรเสียที่อาจจะเพ่ิมมากขึ้น แต่แท้จริงแล้ว

ในทางกลับกันกลุ่มนี้เป็นเหมือน “กลุ่มสร้าง” ที่จะร่วมกัน                                                                                                         

ในการสรรค์สร ้างประชาธิปไตยของไทยให้มี ชีวิตขึ้นมา                            

อีกครั้ง ดังนั้น หน่วยงานที่ต้องท�าหน้าที่หนักหน่อยก็คงเป็น                                                                                                                  

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในฐานะทีด่แูลงานทะเบียน

ราษฎร ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ต้องท�าหน้าที่

ประกาศรายชื่อ ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ทั้งหมด และท่ีส�าคัญภาคส่วนท่ีต้องรับภาระหนักสุดก็คือ

ภาคสังคมที่ต้องช่วยกันสร้างทัศนคติที่ดีของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

รายใหม่เหล่านี้ให ้มีทัศนคติที่ ดีต ่อระบอบประชาธิปไตย 

กระบวนการในการคัดสรรผู ้แทนเข้ามาท�าหน้าที่ในรัฐสภา                        

เพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสและ                  

เที่ยงธรรมต่อไป
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วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป

คร้ังท่ี 11 ของไทย การเลอืกตัง้ครัง้นีห่้างจากการเลอืกต้ังทัว่ไป

คร้ังท่ี 10 เพียงปีกว่าๆ เท่านั้นเอง เพราะมีการยุบสภาผู้แทน-

ราษฎร ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519 การเลือกตั้งในวันที่ 

4 เมษายน พ.ศ. 2519 นี้ ยังใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 และ

กฎหมายเลอืกตัง้ พ.ศ. 2511 แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2517 มจี�านวน

ผู้แทนราษฎร 279 คน

การยุบสภาและการเลือกตั้งเกิดขึ้นตอนที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 

ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคที่เป็นแกนน�าจัดต้ังรัฐบาล

คือ พรรคกิจสังคม และพรรคฝ่ายค้านท่ีส�าคัญ คือ พรรค

ประชาธิปัตย์ การหาเสียงของพรรคการเมืองและนักการเมือง

กเ็ป็นไปอย่างเตม็ที ่แต่น่าเสยีดายว่าประชาชนผูม้สีทิธอิอกเสยีง

ท่ีมีอยู่มากถึง 20,623,430 คน มาใช้สิทธิน้อยลงกว่าเดิม คือ              

มาใช้สทิธเิพยีง 9,072,629 คน คดิเป็นร้อยละ 43.69 ของจ�านวน

ผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด ทั้งๆ ที่บรรยากาศทางการเมืองในตอนนั้น                  

เปิดกว้างมาก

ผลการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์

ได้คะแนนมากเป็นล�าดับหนึง่และหวัหน้า

พรรค ม.ร.ว. เสนย์ี ปราโมช ชนะเลอืกตัง้

ได้เป็นผู้แทนราษฎรด้วย ในขณะทีพ่รรค

กิจสังคมได้คะแนนดีและมากขึ้น ได้ที่นั่งในสภากว่า 40 เสียง 

มากกว่าเดิมที่มีเพียง 18 เสียง แต่หัวหน้าพรรค ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 

ปราโมช แพ้เลือกตั้งในเขตดุสิต

ดังนั้น พรรคประชาธิป ัตย์จึงเป็นแกนน�าตั้งรัฐบาล                                                                     

การแพ้เลือกต้ังไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎร ท�าให้ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์                      

ปราโมช ไม่สามารถเป็นคู ่แข่งชิงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี                     

เพราะรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 ได้ก�าหนดไว้ในมาตรา 177 ว่า 

“นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

แต่ทั้งรัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนน�า มี ม.ร.ว.

เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีและสภาผู ้แทนราษฎร                       

ที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อยู่ในต�าแหน่งได้ไม่นาน

ไม่ทนัสิน้ปี ได้เกดิเหตกุารณ์ร้ายแรงในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ในตอนเช้ามืดวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และเย็นวันเดียวกัน

คณะทหารท่ีเรียกตัวเองว่า “คณะปฏรูิปการปกครองแผ่นดนิทีม่ี

พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้าคณะก็ได้ยึดอ�านาจล้มรัฐบาล 

ล้มรัฐธรรมนูญ และรัฐสภา ซึ่งรวมถึงสภาผู้แทนราษฎรด้วย

เดือนนี้ ขอเสนอค�าว่า Wasted Vote ซึ่งในภาษาไทย                    

ใช้ค�าว่า “คะแนนเสียงสูญเปล่า” หรือ “คะแนนเสียงตกน�า้” ค่ะ                    

ค�าน้ีหมายถึงคะแนนเสียงของผู้สมัครท่ีไม่ได้รับการเลือกต้ัง                                                                                       

ในการเลือกตั้งระบบเสียงข้างมากอย่างง่าย (Simple Majority 

Vote) เช่นในเขตเลือกตั้งเขตหนึ่ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนน

เสียงดังนี้ คือ นายชิตพล ได้ 3,500 คะแนน นางสาวดวงตา                                                              

ได้ 3,200 คะแนน นายวิชัย ได้คะแนน 2,800 คะแนน และ                                                                                                                        

นางเมตตา ได้คะแนน 2,400 คะแนน ผลการเลือกต้ัง คือ                                            

นายชิตพล ได ้คะแนนเสียงมากท่ีสุด ดังน้ัน นายชิตพล                                                                                 

จึงได้เป็นผู้แทนราษฎรในเขตนี้ ส่วนนางสาวดวงตา นายวิชัย 

และนางเมตตา ถือว่าสอบตก 

นักวชิาการจ�านวนมากเหน็จดุบกพร่องของระบบเลอืกตัง้นี้

เพราะมี “คะแนนเสียงตกน�้า” จ�านวนมาก ถึงแม้นายชิตพล

จะได้รับเลือกตั้ง แต่คะแนนที่ได้นั้นถือว่าน้อยกว่า “คะแนน

เสียงสูญเปล่า” หรือคะแนนของผู ้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง คือ 

3,200+2,800+2,400 = 8,400 คะแนน เท่ากบัว่า แม้นายชิตพล

จะชนะ แต่มีจ�านวนโหวตไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคนที่ไม่ได้เลือก               

นายชิตพล 

ระบบเลือกต้ังแบบนี้ท�าให้คนที่ได้ผู้แทนราษฎรอาจไม่ได้

มาจากเสยีงส่วนใหญ่ แค่มาจากเสยีงที ่“มากทีส่ดุ” ซึง่ถ้าคะแนน

ทีม่ากทีส่ดุนัน้ น้อยกว่า “คะแนนเสยีงสญูเปล่า” หรอื “คะแนน

เสียงตกน�้า” มากเท่าไหร่ จะท�าให้ผู้แทนราษฎรนั้น หรือพรรค

การเมืองนั้น อ้างความชอบธรรมได้น้อยลงเท่านั้น นี่คือปัญหา

ของการเลือกต้ังในระบบเสียงข้างมากอย่างง่าย และในทีส่ดุแล้ว

กจ็ะท�าให้เกดิปัญหาต่อการบรหิารประเทศ เพราะผูแ้ทนราษฎร

ไม่ได้มาจากเสียงส่วนใหญ่นั่นเอง

* นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
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1 นักวิชาการ ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และ อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ความตามมาตรา 77 วรรคสอง ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับผ่านประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559                 

ได้บัญญัติว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบ                 

ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้น                 

ต่อประชาชน และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” รวมทั้ง คณะกรรมการ                                              

ร่างรัฐธรรมนูญ มีความมุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�าร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจากภาคส่วนต่างๆ 

อย่างแท้จริง ดังนั้น ในการด�าเนินการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.ป. ส.ส.) และร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.ป. ส.ว.) 

ทางคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู โดย คณะอนกุรรมการรบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู ร่วมกับสถาบัน

พระปกเกล้า จัดเวทสีมัมนาการรบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างกฎหมายทัง้สองฉบบัขึน้ ตามภมูภิาคต่างๆ จ�านวน 4 ครัง้ ประกอบด้วย

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม 2560 

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง จัดครั้งละ 2 วัน

มีผู ้เข้าร่วมในเวทีประมาณ 200-250 คนประกอบไปด้วย 

อดีตนักการเมืองในพื้นท่ีแต่ละภูมิภาค ผู ้แทนส่วนราชการ                                            

ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม โดยแบ่งกลุ่ม                 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน นอกจากนี้                                 

ยั งมีสื่ อมวลชนและประชาชนในพื้น ท่ี ท่ีสนใจเข ้ าร ่ วม                                                                                           

เป็นผูสั้งเกตการณ์ในการสมัมนาแต่ละครัง้ ส�าหรบักจิกรรมหลกั

ในวันแรก ภายหลังพิธีเปิดการสัมมนา ได้จัดให้มีการบรรยาย

เพ่ือชี้แจงประเด็นการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.ป. ส.ส.

โดยมี นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

เป็นวิทยากร เมื่อรับฟังการบรรยายเสร็จแล้ว เป็นช่วง

ของการเสวนารับฟังความคิดเห็นต ่อร ่าง พ.ร.ป. ส.ส.                                           

ในกลุ ่มย่อยต่างๆ โดยมีวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า                                                                                                             

เป็นผู้ด�าเนินการหลักประจ�าในแต่ละกลุ่ม จากนั้นแต่ละกลุ่ม

เลือกผู้แทนเพื่อน�าเสนอผลการเสวนาของกลุ่ม โดยน�าเสนอ

ร ่วมกันในเวทีกลาง ในส ่วนของกิจกรรมวันที่สองนั้น                                                                                                               

มรีปูแบบคล้ายกบัวนัแรก คอื เป็นการบรรยายเพือ่ชีแ้จงประเดน็                                                                                   

การรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.ป. ส.ว. โดยมี ศาสตราจารย์ 

ดร. ชาตชิาย ณ เชยีงใหม่ กรรมการร่างรฐัธรรมนญู เป็นวทิยากร

จากนั้นเป็นการเสวนากลุ่มย่อย ซ่ึงผลการรับฟังความคิดเห็น
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ของแต่ละร่างพระราชบัญญัติจากการสัมมนาทั้งสี่ครั้งนั้น                       

มีข้อมูลค่อนข้างมาก จงึขอสรปุสาระส�าคญัในบางประเด็น ดังนี้

สรุปความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.ป. ส.ส. : ประเด็นการก�าหนด

หมายเลขผู ้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตให้เป็น

หมายเลขเดียวกันทั้งประเทศ ส่วนใหญ่เห็นด้วย เหตุผลหลัก 

คือ สามารถจดจ�าง่าย ช่วยลดจ�านวนบัตรเสีย การหาเสียงและ

การประชาสัมพันธ์ผู้สมัครของพรรคท�าได้ง่าย และเป็นการให้

ความส�าคัญแก่พรรคการเมือง ในขณะที่บางส่วนไม่เห็นด้วย 

โดยมีเหตุผลว่า ท�าให้เกิดการทุจริตได้ง่าย ซื้อเสียงง่าย สามารถ

ฮั้วกันได้ และท�าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง                                                                                          

ล�าดับต้นและท้าย โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า ภายหลังการจัด

ล�าดับผู้สมัครแล้ว ควรจัดท�าบัตรเลือกตั้งที่ระบุรายชื่อผู้สมัคร

แทนการใช้หมายเลข โดยอาจใส่ภาพของผู ้สมัครหรือตรา

สัญลักษณ์ของพรรคประกอบด้วย ประเด็นการเปิดโอกาส                     

ให้ประชาชนและพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการแบ่งเขต          

เลือกตั้ง ส่วนใหญ่เห็นด้วย เหตุผลหลัก คือ เพื่อให้เกิดความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพจริง โดยรูปแบบวิธีการนั้น 

มีข้อเสนอที่หลากหลาย อาทิ อาจเปิดเวทีรับฟังความเห็นของ

ประชาชนและพรรคการเมือง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง หรือ อาจให้ 

กกต. ส่วนกลาง จัดแบ่งเขตเลือกตั้งมาก่อน แล้วจึงเปิดเวที

รับฟังความเห็น หรือ อาจให้มีคณะกรรมการร่วมเพื่อจัดการ

แบ่งเขตเลือกตั้งในระดับพื้นท่ี ในขณะท่ีบางส่วนไม่เห็นด้วย 

โดยมีเหตุผลว่า อาจท�าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของ                                        

ผู้สมัครในระดับพื้นที่ ส่วนกลางจึงควรเป็นเจ้าภาพเพื่อให้เกิด                                                  

ความเป็นกลาง ประเด็นการก�าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส. ต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ ส่วนใหญ่เห็นด้วย                                

เหตุผลหลัก คือ เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของผู ้สมัคร 

แสดงถึงความโปร่งใส แม้รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ภาษีก็ให้ยื่น                                                                                           

โดยควรยื่นหลักฐานย้อนหลัง 3-7 ปี แต่บางส่วนก็เห็นว่า                                                

เรื่องนี้ไม่มีความจ�าเป็น แต่ กกต. ควรไปเน้นเรื่องการดูแล                                                             

ตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งมากกว่า ประเด็นการขยาย                              

ระยะเวลาเลอืกตัง้จากเวลา 8.00-15.00 น. เป็น 8.00-16.00 น.

ส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วย เหตผุลหลกั คอื เวลาเดมิมคีวามเหมาะสม

กับทุกพื้นที่ และหลังปิดหีบเลือกตั้งยังมีกระบวนการท่ีต้อง

ด�าเนินการต่ออีก หากปิดเลยเวลาเดิม จะยิ่งเกิดความล่าช้า

ออกไป และบางพื้นที่อาจจะไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนใต้ ในขณะที่บางส่วนเห็นด้วย โดยมองว่า เพื่อเป็นการ

สนับสนุนการออกมาใช้สิทธิ และบางส่วนมีความต้องการ

ให้เปิดคูหาให้เร็วขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากบางคนอาจต้องท�างาน

หรือมีภารกิจในวันเลือกตั้ง ประเด็นการจ�ากัดสิทธิบางประการ

ส�าหรับผู ้ที่ไม่ไปเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยให้จ�ากัด

เฉพาะสิทธิทางการเมืองตามเดิม แต ่บางส ่วนก็เห็นว ่า                                    

ควรไปจ�ากัดสิทธิอื่นๆ ด้วย เช่น สิทธิกู้ยืมในโครงการของรัฐ 

เป็นต้น รวมทั้งมีข้อเสนอว่า รัฐควรเพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้แก่                    

ผู้ที่ไปลงคะแนนเลือกต้ังด้วย แต่บางส่วนก็ไม่เห็นด้วย เพราะ

บางคนอาจมีความจ�าเป็น เช่น เจ็บป่วย หรือ พิการ และมองว่า 

เรื่องการไปลงคะแนนเป็นสิทธิส่วนบุคคล

สรปุความคดิเหน็ต่อร่าง พ.ร.ป. ส.ว. : ประเดน็การจดัแบ่ง

กลุ่มผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. มีความเห็นหลากหลาย 

ทั้งที่เห็นด้วยกับการจัดแบ่งกลุ่มตามที่ทาง กกต. ได้ยกร่าง                                          

เสนอมาจ�านวน 20 กลุ่ม (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ http://cdc.

parliament.go.th) แต่ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น ต้องการ                                                                                                    

ค�านิยามที่ชัดเจนของแต่ละกลุ่ม ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยน                      

การเรยีกชือ่กลุม่และวธิกีารรวมกลุม่ เป็นต้น รวมทัง้ ยงัมีความเหน็

ที่ว่าควรมีการลดจ�านวนกลุ่มลงหรือเพิ่มจ�านวนกลุ่มให้มากขึ้น 

ประเดน็การก�าหนดจ�านวนผูไ้ด้รบัเลอืกเป็น ส.ว. ในแต่ละระดบั

(ระดับอ�าเภอ และ ระดับจังหวัด) โดยรวมต้องการให้ก�าหนด

จ�านวนผู้ได้รับเลือกโดยค�านึงถึงสัดส่วนประชากรในแต่ละ

ระดับก่อน แต่บางส่วนมีความเห็นว่า ควรก�าหนดให้แต่ละ

กลุ ่มมีจ�านวนผู ้ได้รับเลือกเท่ากัน หรือแปรผันตามจ�านวน                                       

ผู้ที่มาสมัครของแต่ละกลุ่ม ประเด็นการก�าหนดหลักเกณฑ์และ                                              

วธิกีารเลอืกกนัเองในแต่ละระดบั ส่วนใหญ่จะพงึพอใจกับวธิกีาร                            

ให้จับสลาก เพราะเป็นวิธีการที่เชื่อว่าจะสามารถป้องกัน                          

การทุจริตในการเลือกกันเอง หรือ การฮั้วกันของผู้สมัครได้ดี

ทีส่ดุ แต่บางส่วนกเ็หน็ว่า วธิกีารเลอืกไขว้ กเ็ป็นวธิกีารทีส่ามารถ

น�ามาใช้ได้ รวมทั้งต้องการให้กระบวนการเลือกกันเอง เกิดจาก

การเลือกกันภายในของแต่ละกลุ ่มมากกว่าการให้เลือกกัน                   

ข้ามกลุ่ม  

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น                   

ทั้ง 4 ครั้ง มีประเด็นและแนวทางที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง ซึ่งทางคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ จะได้ประมวลและสรุปผล                      

การสัมมนาทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

เพือ่น�าไปประกอบการพจิารณาปรบัปรงุการจดัท�าร่างพระราช-

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับให้มีความสมบูรณ์                    

และเกิดความสอดคล้องกับบทบัญญัติ ตลอดจนเจตนารมณ์          

ของรัฐธรรมนูญต่อไป  



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 8 คอลัมน์ : งานวิจัยสถาบัน

สามารถใช้บริการได้ที่ : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า 0-2141-9672-74
และมีจ�าหน่ายที่ : ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 0-2143-9231
Facebook : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า  Instagram : KPI_bookstore

ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2559. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. (60 หน้า. 110 บาท)

รศ. วุฒิสาร ตันไชย และเอกวีร์ มีสุข, 2559. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. (156 หน้า. 130 บาท)

งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาการออกแบบระบบการเลอืกตัง้ท้องถิน่

เพื่อส่งเสริมคุณภาพการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                        

โดยศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุ การเมืองและการเลือกต้ัง

ท้องถ่ินไทยในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกรณีศึกษาจาก

ต ่างประเทศให ้มีความเหมาะสม สอดคล ้องกับบริบท                                                     

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และชนิดขององค์กรทางการเมือง

มีความแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้น ผลการศึกษายืนยันว่า

การเลอืกตัง้ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาท้องถิ่นเป็นวิธีการได้มา

ซึ่งตัวแทนประชาชนที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับการปกครอง

งานวิจัยนี้มุ่งหาค�าตอบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สามารถด�าเนินงานที่ช ่วยส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยขึ้น                                                                          

ภายในท้องถิ่นได้จริงหรือไม่ โดยศึกษาและทบทวนแนวคิด                                                      

เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน และศึกษาสภาพการณ์และผลการด�าเนินงาน                                                        

ทั้งความส�าเร็จ ปัญหาและข้อจ�ากัดขององค์กรปกครอง                                                      

ส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตย และเสริมสร้าง                        

ความเข้มแข็งของชุมชน และสังเคราะห์ข้อเสนอแนะและ                                                                                                                                  

แนะน�าแนวทางส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวบรวม

ข ้อมูลจากเอกสาร และใช ้กรอบการศึกษาจากแนวคิด

ประชาธิปไตยท้องถิ่นและแนวคิดชุมชน ผลการศึกษาพบว่า

ท้องถิน่ไทย โดยผูบ้รหิารท้องถิน่ควรมาจากการเลอืกตัง้โดยตรง                     

ของประชาชน และออกแบบระบบตรวจสอบถ่วงดุลด้วยการ

เพิ่มอ�านาจให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ ขณะที่สมาชิกสภาท้องถิ่น                                                                                                                      

จะเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ได ้อย่างชัดเจนและ                               

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หากออกแบบให้มีการเลือกตั้งแบบเขต

เดียวคนเดียว และเปิดช่องทางให้แก่ผู้สมคัรทีม่ภีมูหิลงัแตกต่าง                                          

หลากหลายกัน โดยอาจใช้ระบบโควตา นอกจากนี้ ควรปฏิรูป

การบริหารจัดการการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบการเลือกตั้งส�าคัญยิ่งต่อคุณภาพของระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นที่มา

ของตัวแทนของประชาชน สังคมจะได้ตัวแทนชนิดใด มีภูมิหลังอย่างไร มีคุณภาพมากน้อย

เพียงใดขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งเป็นส�าคัญ

ดังนั้น หากต้องการให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ท�าได้ควรด�าเนินการเชิงนโยบาย 5 ประการ ได้แก่ ควรพัฒนา

ประชาธิปไตยท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติสถาบัน มิติกระบวนการ และมิติคุณค่า, 

พัฒนาสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชนให้เปิดกว้างและ

ยึดโยงกับประชาชนอย่างครอบคลุม, พัฒนารูปแบบและ                

วิธีการบริหารงาน ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับสังคม

เพื่อเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนยกร่าง

และปรับปรุงกฎหมายเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยท้องถิ่นและ

ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และควรสนับสนุนให้

เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อตรวจสอบการท�างานขององค์กรปกครอง                   

ส่วนท้องถิ่น    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส่งผลทัง้ในเชงิบวก

และเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตย                

ในท้องถิ่นและความเข้มแข็งของชุมชน”
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ในอดีตปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถูกมองว่า เป็นปัญหา

ภายในประเทศที่รัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องแก้ไขด้วยตัวเอง

มีบางแนวคิดมองว่า ปัญหาทุจริตเป็นเรื่องที่แก ้ไขไม่ได ้                      

บางประเทศแสดงความเห็นว่าการทุจริตเป็นที่ยอมรับได้

ตราบเท่าที่จะอยู่ในระดับท่ีจะท�าให้มีการอ�านวยความสะดวก

ทางธุรกิจ ปัจจุบันความเข้าใจดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปมาก                  

การทุจริตไม่ถือว่าเป็นปัญหาภายในประเทศอีกต่อไป แต่ถือว่า

เป็นงานของประชาคมโลกซึ่งต้องร่วมมือกันในการสนับสนุน

และส่งเสรมิการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ซึง่เหน็ได้จาก

การเพิ่มขึ้นของจ�านวนอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ

ท้ังในระดบัภมูภิาคและระดบัโลกเกีย่วกบัการต่อต้านการทจุริต

ในระดับโลก เพื่อให้เห็นแนวทางและแนวโน้มความร่วมมือ                    

ในระดับพหุภาคีที่จะต่อต้านการทุจริต จนกระท่ังในปัจจุบัน                                                       

ไม่มีผูใ้ดกล้าโต้แย้งในความหมายทีใ่ห้การยอมรบัหรอืยอมอดทน

อดกล้ันต่อการทุจริตได้อีกแล้ว แม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ตามที

องค์การเพือ่ความร่วมมอืและพฒันาทางเศรษฐกจิ (OECD)

เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิก 29 ประเทศที่ล้วนแล้ว

แต่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีบทบาทส�าคัญท่ีตระหนักถึง

ความร่วมมอืกนัของนานาประเทศในการแก้ไขปัญหาการทจุริต

คอร์รปัชนั การละเมดิจรยิธรรมของข้าราชการและผูด้�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมือง OECD ได้ยืนยันถึงการมีมาตรฐานจริยธรรม

และการควบคุมจริยธรรม ของข้าราชการและนักการเมือง

ในเวทีระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตและธรรมาภิบาล

ผ่านข้อตกลงหลายฉบับซึ่งมีผลต่อรัฐภาคีและประชาคมโลก

เพ่ือท่ีจะอนวุตักิารและด�าเนนินโยบายให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

ใหม่ของจริยธรรมโลก โดยข้อตกลงที่น่าสนใจมีดังนี้ 

1 นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

วัตถุประสงค์หลัก คือ การเพ่ิมความเชื่อมั่นของประชาชน 

ประเทศสมาชิก OECD จ�านวน 29 ประเทศ จึงได้สรุปอภิปราย

องค์ประกอบเพื่อการสร้างนโยบายจริยธรรมที่ครบถ้วน และ   

ยังให้ค�าแนะน�าในทิศทางทางนโยบายที่จะสร้างความเชื่อมั่น

ต่อรัฐบาลให้กับเหล่าประเทศสมาชิก 

การระบคุ่านยิมหลกัเป็นบนัไดขัน้แรกในการสร้างความเข้าใจ

ร่วมกนัของความคาดหวงัต่อพฤติกรรมของข้าราชการ ประเทศ

ในกลุ่ม OECD ทุกประเทศจึงได้สร้างค่านิยมหลักกลุ่มหนึ่ง                

เพื่อที่จะใช้เป็นตัวชี้น�าการบริการภาครัฐ ทั้งนี้ ค่านิยมหลัก                                               

ที่เป็นที่ยึดถือมากที่สุด ได้แก่ ความเป็นกลาง (Impartiality)

ความชอบด้วยกฎหมาย (Legality) คุณธรรมความดีงาม 

(Intergrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเสมอภาค 

(Equality) ความรบัผดิชอบ (Responsibility) และความถกูต้อง

ชอบธรรม (Justice)

นอกจากนีป้ระเทศ OECD ยงัได้พฒันารายละเอยีดเกีย่วกบั

มาตรฐานที่เป็นที่คาดหวังของข้าราชการในประเด็นที่เก่ียวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน การท�าให้การทุจริตมีโทษทางอาญา               

การส่งเสริมการให้การสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ้น

การระแวดระวังต่อแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ                               

การให้หลักประกันหลักการคุณธรรม (Merit System)                             

ในการบริหารจัดการประจ�าวัน ตลอดจนการเฝ ้าระวัง                                                               

ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานต่างๆ โดยกระบวนการควบคมุภายใน 

ได้ถูกน�ามาใช้ เพื่อที่จะตรวจสอบความประพฤติที่ผิดปกติ                          

หรือความบกพร่องของระบบในประเทศ OECD โดยท�าการ

ตรวจสอบภายในเป็นประจ�าปี หรือเมื่อมีความต้องการ                                                                  

โดยแนะน�ามาตรการที่จะปรับปรุงการบริการ และในบางกรณี

รายงานโดยตรงต่อระดับการเมืองหรือภาครัฐโดยรวม

ในตอนถัดไปจะเล่าให้ฟังถึงข้อตกลงที่น่าสนใจอีก 2 ข้อ

ที่ริ เริ่มโดยประเทศ OECD และได ้กลายเป็นมาตรฐาน                                                     

ของข้อตกลงเชิงจริยธรรมที่กลายเป็นมาตรฐานโลก
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  โทร 0-2141-9566-70

www.kpi.ac.th

คอลัมน์ : KPI Alummi / ข่าวประชาสัมพันธ์ Pre-PR

นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปปร.20) 

จัดงานประชุมวิชาการน�าเสนอผลการศึกษาเอกสารวิชาการ 

หวัข้อ “ความร่วมมอืของภาคหีุน้ส่วนในระบอบประชาธปิไตย” 

ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 

2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร                                                      

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ      

รางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2560

วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน

สัมมนา และ รองศาสตราจารย์วฒุสิาร ตันไชย เลขาธกิารสถาบัน

พระปกเกล้า กล่าวรายงาน จากนั้น เป็นการปาฐกถาพิเศษ 

เร่ือง “ประชารัฐ...กับการขับเคล่ือนประเทศ Thailand 4.0” 

โดย ดร.อตุตม สาวนายน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

จากนั้นเป็นเวทีสาธารณะ เรื่อง ภาคีหุ้นส่วนช่วยพัฒนา

ชาติได้ยั่งยืนจริงหรือ? โดย ผู้แทนนักศึกษา ปปร.20 และร่วม

เสวนาแบบเจาะลกึ ในประเดน็ “การมส่ีวนร่วมของภาคีหุน้ส่วน

กับการปฏิรูปแรงงานไทย” “ความร่วมมือของภาคีหุ้นส่วนภาค

เกษตรกรรม กรณศีกึษา : รปูแบบพลงังานชมุชนกบัเกษตรกรรม

ยั่งยืน” และหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก กรณีศึกษา : บริษัทประชารัฐรักสามัคคี”

ป ิดท ้ายด ้วยเวทีถาม -  ตอบแลกเปลี่ยนความเห็น                     

ของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยนักศึกษาหลักสูตร ปปร.20 คาดหวัง

เป็นอย่างยิง่ว่ากรณศีกึษา และข้อเสนอจากผลการศกึษาดงักล่าว

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี                            

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต                     

ให้จัดพมิพ์หนงัสอื “จดหมายเหตเุสดจ็พระราชด�าเนนิประพาส

ยุโรป พ.ศ. 2476-2477” ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า                                                                               

เจ้าอยู่หัว เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพของ พลตรีปชา                       

สิริวรสาร สามีของคุณหญิงมณี สิริวรสาร ณ เมรุวัดเทพศิริน-         

ทราวาส เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526

การจัดพิมพ์จดหมายเหตุเรื่องนี้ ได้จัดพิมพ์ตามต้นฉบับ

เดิม ยกเว้นชื่อของจดหมายเหตุนี้ที่เดิมใช้ว่า “จดหมายเหตุ

เสด็จพระราชด�าเนินประพาสยุโรปและสหรัฐปาลีรัฐ

อเมริกา พ.ศ. 2476-2477” ซึ่งต้นฉบับท่ีมีอยู่ท้ัง 16 ตอน

นั้น มีเน้ือหาเพียงการเสด็จพระราชด�าเนินประพาสยุโรป

เท่านั้น และตามข้อเท็จจริงก็ไม่ได้เสด็จประพาสอเมริกา                                                                              

แต่อย่างใดอีก รัชกาลที่ 7 ประทับที่ประเทศอังกฤษจนกระทั่ง

ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ในการที่                                                                                            

ผูบ้นัทึกจดหมายเหต ุคอื พระยาวชิติวงศ์วฒุไิกร (หม่อมราชวงศ์

สิทธิ์ สุทัศน์) ราชเลขานุการในกระบวนเสด็จใช้ชื่อครอบคลุม

ไปถึงอเมริกาด้วย เนื่องจากทรงมีพระราชด�าริจะเสด็จประพาส

อเมรกิาต่อจากการประพาสยโุรป แต่เมือ่เหตกุารณ์เปลีย่นแปลง

ไป ท�าให้พระองค์ทรงระงบัการเสดจ็เยอืนประเทศสหรฐัอเมรกิา                                                                                                   

ดั งนั้นการพิมพ ์ครั้ งนี้ จึ ง ใช ้ ช่ือตามเหตุการณ ์การเสด็จ

พระราชด�าเนินจริง

อนึ่ง จดหมายเหตุฯ เสด็จพระราชด�าเนินยุโรปได้บันทึก

เหตุการณ์ระหว่างการเสด็จพระราชด�าเนินประพาสยุโรป                                                                                      

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว ระหว่างวันที่                     

12 มกราคม พ.ศ. 2476 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2477 

ตลอดระยะเวลา 7 เดือนไว้อย่างละเอียด นอกจากการเจริญ

พระราชไมตรีกับประเทศในยุโรปถึง 9 ประเทศ โดยเสด็จ

พระราชด�าเนินเยือน ประเทศฝร่ังเศส และอิตาลี ก่อนที่จะ

รักษาพระเนตรต้อกระจกที่ประเทศอังกฤษ และอีก 6 ประเทศ

ที่เหลือ ได้แก่ เดนมาร์ก เยอรมนี เบลเยียม เชคโกสโลวาเกีย 

ฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ตามล�าดับ แต่เรื่องที่คนทั่วไปไม่ค่อย

ทราบกนัและมบีนัทึกไว้ในจดหมายเหตุฯฉบบันีด้้วยกค็อืการเข้า

รับการตรวจพระทนต์กับนายแพทย์ผู้มีชื่อเสียงจากส�านักงาน                   

หมอบคัเลย์ (Dr. Dawson Buckley) ท่ีเมอืงนซี ประเทศฝรัง่เศส 

แต่ต่อมาทรงผ่าตัดพระกรามเบื้องล่างทั้งสองซ่ีขวาซ้ายออก                                         

ท่ีลอนดอนคลินิก ประเทศอังกฤษโดยนายแพทย์ถึงสามคน

และหนึ่งในนั้น คือ หมอบัคเลย์จากเมืองนีซ และทรงประทับ

รักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลลอนดอนคลินิกถึง 8 วัน นานกว่า

ที่ประทับรักษาพระเนตรต้อกระจก 

อาจกล่าวได้ว่า จดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรปเล่มนี้                     

นบัเป็นหลกัฐานส�าคญัทีท่�าให้ทราบถงึพระราชหฤทยัในการเสดจ็

ประพาสประเทศต่างๆ ในยุโรปในฐานะพระมหากษัตริย์ภายใต้

ระบอบรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก นอกจากเพื่อเป็นโอกาส 

ที่จะทรงศึกษาระบอบการปกครองและแนวคิดทางการเมือง                                 

ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุโรปขณะนั้น ยังเสด็จทอดพระเนตร                       

ด้านการเกษตร การสหกรณ์ การปศุสัตว์ การศึกษา และการค้า

เช่น เสด็จเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และเป็นโอกาส                         

ที่จะได้รักษาพระองค์

ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร1

1 นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า
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คอร์รัปชัน : ความรู้ฉบับพกพา น�าเสนอความส�าคัญและค�าอธิบายที่เชื่อมโยงเหตุปัจจัย                                                                         

ของการเกิดคอร์รัปชัน ความเป็นไปได้ วิธีการวัดระดับการเกิดและความเข้มข้นของการคอร์รัปชัน                                                                                                                      

ค�าอธิบายทางสังคมวัฒนธรรมเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมการฉ้อฉลและมีผลต่อมุมมองของเรา

ในการเข้าใจกิจกรรมบางอย่างว่าเป็นการคอร์รัปชันหรือไม่ รวมถึงข้อเสนอถึงความเป็นไปได้ที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องจ�านวนมาก

จะหาหนทางเพื่อขจัดการคอร์รัปชันลง เพราะปัญหาดังกล่าวกลายเป็นปัญหาเรื้อรังของทุกประเทศทั่วโลก ตามที่ผู้เขียนได้

เสนอไว้ว่า “ลองเปิดหนังสือพิมพ์สักฉบับ จะเป็นฉบับวันไหนของสัปดาห์หรือของประเทศใดก็ได้ แล้วคุณจะพบข่าวอื้อฉาว

เร่ืองคอร์รัปชันหนึ่งข่าวหรือมากกว่านั้น” การศึกษาคอร์รัปชันเป็นสหสาขาวิชาที่ไม่สามารถ “ลงกล่อง” อยู่ในสาขาความรู้ใด

ความรู้หนึ่งเพียงอย่างเดียว การท�าความเข้าใจคอร์รัปชันเป็นเร่ืองที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์และภูมิหลังทางศีลธรรมมนุษยชาติ 

คอร์รัปชั่นถือเป็นปัจจัยของความเสื่อมของอาณาจักร อย่างไรก็ดี มโนทัศน์คอร์รัปชันที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มเชื้อชาติ                                                                               

และศาสนา ท�าให้เรื่องที่ถือว่าเป็นการคอร์รัปชันของสังคมหนึ่งกลับไม่เป็นปัญหาเลยในอีกสังคมหนึ่ง จนมีข้อเสนอว่า

การคอร์รัปชันเป็นส่ิงสร้างทางสังคม ขณะท่ีเกณฑ์จ�าแนกประเภทการคอร์รัปชันที่มีมุมองต่างกันต้ังแต่การแบ่งตามขนาด

ความรุนแรงและแบ่งตามพฤติกรรมของการรับประโยชน์ ขณะที่การวัดคอร์รัปชันก็ต้องอาศัยข้อมูลที่หลากหลายผสานกัน

ตั้งแต่สถิติของทางภาครัฐ การส�ารวจความเห็น หรือการส�ารวจจากประสบการณ์จริง สุดท้ายก็ต ้องอาศัยภาครัฐ

ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศท�างานควบคู่กันเพื่อขจัดการคอร์รัปชัน

สถาบันพระปกเกล้า
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
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ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 23/2553

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

เหตุที่ขัดข้องน�าจ่ายผู้รับไม่ได้
     

        1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน

        2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

        3. ไม่ยอมรับ

        4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

        5. ไม่มารับภายในก�าหนด

        6. เลิกกิจการ

        7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

        8. อื่นๆ

ลงชื่อ ...................................................

คอร์รัปชัน: ความรู้ฉบับพกพา


