
ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

IS
SN

 0
50

3-
20

80

การขัดกันแหงผลประโยชน     .. หนา 4 สถาบันดานรัฐสภา The Parliamentary
Institute                .. หนา 6

เรียนรูจากเพื่อน สถาบันบริการรัฐสภา
ปากีสถาน                       .. หนา 9

September.indd   1 22/9/2560   16:56:29



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Newsletter

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

ทางคณะผูจ้ดัท�ายนิดทีีจ่ะเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นข่าวสารทีม่ปีระโยชน์

หรือน่าสนใจต่อสาธารณชนและขอสงวนสทิธิใ์นการสรปุย่อ 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  นางสาวชยานิษฐ์  ไกรจิรารุลักษณ์

นางณัชชาภัทร อมรกุล  นางระพีพรรณ  ทิวสระแก้ว

นายเมธัส อนุวัตรอุดม  นางสาวเกษณี  ธนการศักดิ์

นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ  นายเกรียงเดช  วัฒนะกุมาร

นางนราวรรณ  อธิวาสนพงศ์  นายรัชช์ดลธ์ รัตนวิเชียร

ประสานงานการผลิต
นายฉัตรชัย  วิยานนท์

ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า
ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ 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 ่วยงานของรัฐ ท่ีไม ่ เป ็น                          

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา

และไม่เป็นรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณและกฎหมายอืน่

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

โทรศัพท์ 0-2913-2080 โทรสาร 0-2913-2081

สถาบันพระปกเกล้า ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้อัญเชิญ

พระนามของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 

มาเป็นชื่อของ “สถาบันพระปกเกล้า” และให้ใช้ชื่อภาษา

อังกฤษว่า “King Prajadhipok’s Institute” และ                                        

ในคราวประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที ่20 ปีที ่2 ครัง้ที ่6/2541 

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2541 

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติสถาบัน

พระปกเกล้า พ.ศ. .... ตามที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม และ 

น�าขึ้นทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมาย                    

ซ่ึงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 57                          

ลงวันที่ 4 กันยายน 2541 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่                               

5 กันยายน 2541 ดังนั้น วันที่ 5 กันยายนของทุกปีจึงถือเป็น

วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ 18 ของการสถาปนา                                

สถาบันพระปกเกล้า สถาบันได้ใช้นโยบายการบริหารงาน 

หลายรูปแบบ ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองสะท้อนความส�าเร็จใน

การปฏิบัติงาน คือ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ ้าอยู ่หัว ได้รับรางวัล “Museum Thailand Popu-

lar Vote ประจ�าปี 2017” ซึ่งเป็นการวัดคะแนนความ

นิยมจากยอดโหวตสูงสุด 1 ใน 20 พิพิธภัณฑ์ที่ชื่นชอบ

ผ่านการเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ (www. 

museumthailand.com) และนอกจากนี้ยังได้รับรางวัล 

Museum Thailand Awards 2017 ในการจัดการข้อมูลและ

ให้บริการข้อมูลยอดเยี่ยม 1 ใน 5 พิพิธภัณฑ์บนเว็บมิวเซียม 

ไทยแลนด์อีกด้วย ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 

ในการสืบค้นข้อมูล โดยได้รับรางวัลจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก 

ดร. ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน                         

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้           

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ทั้งสองรางวัลนับเป็นรางวัล

แห ่ งความภาคภู มิ ใจยิ่ งนั ก  เพราะ เมื่ อพิพิ ธภัณฑ  ์

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัได้รบัรางวลัย่อมสะท้อน

ว่าสถาบันพระปกเกล้าได้ท�าหน้าที่เผยแพร่พระเกียรติคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่รู ้จัก                              

ในวงกว้างสืบไป
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 3คอลัมน์ : ประชาสัมพันธ์ KPI

ภ ายใต้ความร่วมมือของหลักสูตรผู ้บริหาร 

ระดับสูง 6 สถาบัน ร่วมจัดการประชุมทาง

วิชาการระหว่างหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 8 

เป ็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ทางวิชาการจาก 

6 ด ้านที่ส�าคัญ ท้ังด ้านความมั่นคง การเมือง                    

การปกครองการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง                      

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม การพัฒนาตลาดทุน 

และการพัฒนาการค้าและการลงทุน จากการศึกษา

อบรม ในระดับสูง 6 หลักสูตร จาก 6 สถาบัน ได้แก่ 

หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

ส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า หลกัสตูร 

การป้องกันราชอาณาจกัร และหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังระดับสูง 

(พตส.) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ส�านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

หลักสูตรผู ้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 

วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม ส�านักงานศาลยุติธรรม และหลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบัน

วิทยาการการค้า ส�าหรับในปี 2560 หลักสูตรผู ้บริหาร

ระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบัน

วิทยาการการค้า เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ 

“การขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้ยุค Thailand 4.0”                     

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม อาคาร 15 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ดร.  ศุภชัย พานิชภักด์ิ                       

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทยยุค Thailand 4.0” จากนั้น

เป็นการเสวนาหวัข้อ “การขบัเคลือ่นประเทศไทยภายใต้ยคุไทย

แลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นการเสวนาร่วมกันของผู้แทนนักศึกษาจาก  

6 สถาบนั มาแลกเปลีย่นมมุมอง แนวคดิและกลยทุธ์ในการพฒันา 

ประเทศสู่ความเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวนโยบายของรัฐ 

และยทุธศาสตร์ชาติ โดยหยบิยกประเด็นการขบัเคลือ่นประเทศ                      

สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการค้า การบริการ เพิ่มเติมด้วยกลไก                                                                                           

ของตลาดทุน และการด�าเนินการผ่านกลไกภาคีหุ้นส่วน รวมถึง 

การปรบักระบวนการยตุธิรรมเพือ่ให้สอดรบัต่อการเปลีย่นแปลง 

ท้ังการเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างกนั และการรับมอืต่อการเปลีย่นแปลง 

ทัง้ภยัคกุคามด้านไซเบอร์ (Cyber) ทีส่่งผลกระทบต่อความม่ันคง 

ของประเทศ ปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ                           

ข้อเสนอแนะทีส่�าคญัอนัเป็นประโยชน์ต่อการขบัเคลื่อนประเทศ

ไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

การจดังานดังกล่าวเป็นการส่งเสรมิ แลกเปลีย่นและเผยแพร่ 

ผลงานวิชาการระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้ง 6 หลักสูตร 

ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการศึกษาอบรมทั้งในห้องเรียน 

และนอกห้องเรียนที่แต่ละสถาบันมุ่งสนับสนุนในแต่ละด้าน 

ที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน 

ผ่านการจัดการประชุมวิชาการในแต่ละครั้ง ซึ่งในครั้งหน้า 

สถาบันพระปกเกล้าจะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม

วิชาการครั้งที่ 9 ในปี 2561 ต่อไป
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 4 คอลัมน์ : ประชาธิปไตยใกล้ตัว

1 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, กรุงเทพฯ: บริษัท บี.ซี. เพรส (บุญชิน) จ�ากัด, หน้า 18.
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560,  หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ มาตราที่ 184 - 187.

1. ต้องไม่ด�ำรงต�ำแหน่งหรือหน้ำท่ีในหน่วย

รำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือต�ำแหน่ง

สมำชิกสภำท้องถิ่น/ผู้บริหำรท้องถิ่น

2. ต้องไม่ รับหรือแทรกแซงหรือก ้ำวก่ำย                  

กำรเข้ำรับสัมปทำน หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำ

กับรัฐ หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนของ

รฐั หรอืรฐัวสิำหกจิ และไม่เป็นหุน้ส่วนหรอื 

ผูถ้อืหุน้ในบริษัทหรือทีรั่บสมัปทำนหรอืเป็น

คู่สัญญำทั้งในทำงตรงและทำงอ้อม

3. ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจำก 

หน่วยรำชกำร หน่วยงำนรฐั หรอืรฐัวสิำหกิจ 

เป็นพิเศษ

4. ต้องไม่กระท�ำกำรใดๆ ท้ังทำงตรงและอ้อม 

เพื่อกำรขัดขวำงหรือแทรกแซงกำรใช้สิทธ ิ

หรือ เสรีภำพของหนั งสือพิมพ ์  หรือ 

สื่อมวลชนโดยมิชอบ

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interests) เป ็นค�าส�าคัญที่ เกี่ยวข ้องกับค�าว ่า 

“ผลประโยชน์ส่วนตน” (Private Interest) และ “ผลประโยชน์สาธารณะ” (Public Interest)  

ซึ่งในแง่ของความหมายแล้ว ส�านักงาน ก.พ. ได้อธิบายไว้ส้ันและเข้าใจได้ง่ายว่า หมายถึง “สถานการณ์ 

หรือการกระท�าท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีประโยชน์                     

ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ”1

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความส�าคัญกับหลักการเรื่องการขัดกัน

แห่งประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยท่ีมีการยกหลักการเร่ืองนี้ไว้ให้มีสถานะเป็น 

“หมวด”2 เพราะถึงแม้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะมีการพูดถึงหลักการนี้ไว้

แต่กม็สีถานะเป็นเพยีงแค่ “ส่วน” เท่านัน้ โดยในหมวด 9 ของรฐัธรรมนญูปัจจบุนัสามารถแบ่งสาระส�าคญัออกเป็น 

2 ส่วน ได้แก่ ข้อก�าหนดที่บังคับใช้กับสมาชิกรัฐสภา (มาตรา 184 - 185) และข้อก�าหนดที่บังคับใช้กับรัฐมนตรี 

(มาตรา 186 - 187) ในส่วนของข้อก�าหนดที่บังคับใช้กับสมาชิกรัฐสภานั้น สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ทั้งนี้ ในส่วนของการไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทาน และการไม่รับเงิน

หรือประโยชน์อื่นใดจากรัฐนั้น ยังครอบคลุมถึงคู ่สมรสและบุตรของสมาชิกรัฐสภาและรวมทั้งกรณีที่

บุคคลซึ่งถือเป็นผู ้ที่ถูกใช้ ผู ้ร ่วมด�าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายด้วย นอกจากน้ี ยังมีการห้ามมิให้

สมาชิกรัฐสภาใช้สถานะหรือต�าแหน่งการเป็นสมาชิกรัฐสภาของตนเองกระท�าการอันเป็นการก้าวก่าย 

หรือแทรกแซงท้ังทางตรงและทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ของผู ้อื่น หรือของพรรคการเมือง                                                                          

ในเร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการด�าเนินงานในหน้าที่ประจ�าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง

ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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* นักวิชาการผู้ช�านาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ในเดือนนี้ ศัพท์การเมืองขอเสนอค�าว่า Parliamentary
Service Unit หรือ หน่วยงานสนับสนุนงานรัฐสภา ซ่ึงเป็น

หน่วยงานที่ส�าคัญในการให้การสนับสนุนหรือให้การบริการ

แก่สมาชิกของรัฐสภา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับสมาชิก

รัฐสภาในการท�าหน้าที่ต่างๆ ที่ส�าคัญและมีความจ�าเป็นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีสนับสนุนรัฐสภามีชื่อเรียกแตกต่างกนั

ในแต่ละประเทศ และมรีปูแบบท่ีหลากหลาย โดยในบางประเทศ

จะเป็นหน่วยงานเดียวกับรัฐสภา เช่น ออสเตรเลีย กัมพูชา 

เยอรมนี อินเดีย ไนจีเรีย และปากีสถาน หรืออาจเป็นหน่วยงาน

ที่แยกออกมาแต่ยังคงด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนรัฐสภา เช่น 

สถาบันพระปกเกล้าของประเทศไทย และบางหน่วยงาน                     

อาจท�าหน้าที่สนับสนุนรัฐสภาของประเทศต่างๆ โดยอยู ่                                                                                     

ในฐานะองค์กรระหว่างประเทศท่ีเข้าไปสนับสนุนงานของ

รัฐสภา เช่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP),

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OEDC)

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ เป ็นระดับมหาวิทยาลัย เช ่น 

มหาวิทยาลัยนิวยอร ์ก (SUNY) ที่ เข ้าไปสนับสนุนงาน 

ด้านการพัฒนารัฐสภาอีกด้วย

 ด ้วยความที่รัฐสภาเป ็นองค ์กรใจกลางของระบอบ

ประชาธิปไตย การสนับสนุนการท�างานของรัฐสภาจึงมี                     

ความส�าคัญในการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยด้วยนั่นเอง 

ใน ค.ศ. 2007  สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ                                      

(United Nations General Assembly) ได้ตัดสินใจ 

เลือกวันที่ 15 กันยายนของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตย

สากล โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการส่งเสริมและรักษา                 

รัฐสภำ มีหน้ำที่ส�ำคัญในกำรบัญญัติกฎหมำย กำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของรัฐบำล กำรเป็นกระบอกเสียง

ของประชำชน และกำรสนับสนุนกำรปกครองแบบประชำธิปไตย กำรท่ีรัฐสภำสำมำรถท�ำหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จะช่วยสร้ำงและพัฒนำศักยภำพของประเทศ รักษำควำมม่ันคง สร้ำงควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจ ควำมมีเสถียรภำพ             

ทำงสังคม ช่วยในกำรรักษำอัตลักษณ์ของชำติและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

หลักการประชาธิปไตย ผ่านการเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก

และองค์กรในสังกัดใช้วันที่ 15 กันยายนจัดกิจกรรมเพื่อ

สร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแก่สาธารณชนในวงกว้าง 

ในปี ค.ศ. 2017 นี้ องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนด

หัวข้อหลักของวันประชาธิปไตยสากลโดยเน้นความส�าคัญ 

เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันด้านประชาธิปไตย 

การเสริมสร้างสันติสุขและความมีเสถียรภาพ ผ่านแนวทาง 

แบบบรูณาการเพือ่ท�าให้สงัคมทีม่คีวามขดัแย้งกลบัฟ้ืนคนืสภาพ 

ไปสู่สังคมที่มีการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบประชาธิปไตย 

ที่มีประสิทธิผล เป ็นการปกครองที่ ให ้ความส�าคัญกับ                                                                                                   

การมีส่วนร่วม เคารพในสิทธิมนุษยชน และยึดมั่นในหลัก

นิติธรรม

แนวคิดในการเสริมสร ้างประชาธิปไตยดังกล ่าว  

เชื่อมั่นว่าการสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างแข็งขันของผู ้น�า 

ความเข้มแข็งของประชาสังคม การหนุนเสริมพลังอ�านาจ

ของผู้หญิง และการรักษาหลักนิติธรรมคือเงื่อนไขส�าคัญของ                            

การสร้างเสถียรภาพและน�าสังคมไปสู่สันติสุข
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* นักวิชาการผู้ช�านาญการ ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
1 Miller, R., Pelizzo, R., & Stapenhurst, R. 2004. Parliamentary Libraries, Institutes and Offices: The Sources of Parliamentary Information.                  

The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank; Hudson, A. 2007. Parliamentary Strengthening in Developing 

Countries. Oversees Development Institute, DFID.
2  Parliamentary Institute of South Africa. 2012. Retrieved from <http://www.parliamentaryinstitute.org/> Accessed on 31 March 2017.
3  Miller et al., op.cit., 9.
4 Session, B. 2011.The Rationale and background conducive to the establishment of the Parliamentary Institute of Cambodia and the                   

strategic development of the Parliamentary Institute of Cambodia.Inter-Parliamentary Union, 2.
5 Goraya, KA. 2012. Developing a Parliamentary Institute: Case Study of the Pakistan Institute for Parliamentary Services. Parliamentary Affairs 

65(3), 658.

หลายสบิปีทีผ่่านมา แนวคดิในการเสรมิศกัยภาพการตัดสินใจของสมาชกิรัฐสภา 

โดยการสนับสนุนข้อมูลและการวิจัยผ่านการก่อตั้งสถาบันด้านรัฐสภาได้น�ามาใช้         

อย่างเป็นรูปธรรมในหลายประเทศ 

ความมุ ่งหมายหลักประการหนึ่งของการสถาปนาสถาบันดังกล่าวข้ึนมา 

คือ การแก้ไขปัญหาความอ่อนแอของรัฐสภาโดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลข่าวสาร                       

เพื่อให้รัฐสภาได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพ มีความเป็นวิชาการที่ทันสมัย มีผล                 

การศึกษาวิจัยที่ได้มาตรฐานรองรับ และมีความเพียงพอแก่การใช้ประกอบการตัดสินใจ 

ของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งแต่เดิมมีกลไกสนับสนุนในเรื่องนี้ที่ส�าคัญ คือ “ห้องสมุด                           

(Library) และ “หน่วยบริหารทางวิชาการและวิจัยภายในองค์ครรัฐสภา (Academic 

or Research Unit Under the Secretariate Office)” เท่านั้น1

อย่างไรก็ตาม การออกแบบเชิงโครงสร ้างของสถาบันด้านรัฐสภายังมี

ความแตกต่างกันอยู ่ในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศแอฟริกาใต้ออกแบบให้

หน่วยงาน/สถาบันด้านรัฐสภาเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Governmental 

Organization: NGO) ท่ีมีฐานสมาชิกและเป็นเวทีในการท�างานด้านรัฐสภา 

ข้ามพรรคการเมือง2 เช่นเดียวกับประเทศแคนาดาที่สถาบันด้านรัฐสภามีสถานะ 

เป็นองค์กรพฒันาเอกชน มเีจตนารมณ์ในการก่อตัง้และพนัธกจิทีเ่ฉพาะเจาะจงมากกว่า กล่าวคอื ก่อตัง้ขึน้มาเพือ่ท�าสญัญารบัจ้าง

ท�างานวิจัยกับคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ในสภาผู้แทนราษฎร3

ในประเทศกัมพูชา สถาบันด้านรัฐสภาก่อตั้งขึ้นโดยมีภารกิจที่เฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกับในแคนาดา แต่มีความยึดโยง 

ในเชิงโครงสร้างกับรัฐสภามากกว่า ในรูปแบบของหน่วยงานอิสระท่ีจัดต้ังข้ึนในวุฒิสภาและมีภารกิจในการสนับสนุนงาน

วิชาการของรัฐสภาโดยตรง4 สอดคล้องกับกรณีของปากีสถานที่สถาบันด้านรัฐสภาถูกนิยามว่า เป็นสถาบันชั้นสูงที่ก่อตั้งขึ้น                                         

โดยกฎหมายเฉพาะเพือ่เป็นหน่วยงานในการท�าหน้าทีจ่ดัท�าการศกึษาวจิยัเสรมิศกัยภาพ และให้บรกิารทางวชิาการด้านนติบิญัญตัิ

แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติในระดับชาติและมลรัฐ5

จากวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและการออกแบบเชิงโครงสร้างสถาบันด้านรัฐสภาของประเทศต่างๆ ข้างต้น ท�าให้สามารถ

แบ่งประเภทของสถาบันด้านรัฐสภาโดยพิจารณาจากลักษณะองค์กรได้เป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่
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Foundation for the Development of
     Parliamentarism Russia

คอลัมน์ : KPI... Focus

รูปแบบแรก สถาบันด้านรัฐสภาท่ีถูกก่อต้ังขึ้นภายใน

โครงสร้างทางการบริหารของรัฐสภา มีสถานะเป็นหน่วยงาน 

ภายใต้รัฐสภา

รูปแบบที่สอง  สถาบันด ้านรัฐสภาที่ถูกก ่อตั้ งขึ้น 

อย่างเป็นอิสระจากโครงสร้างทางการบริหารของรัฐสภา 

รูปแบบที่สาม สถาบันด้านรัฐสภาที่มีลักษณะผสมผสาน

ของรูปแบบที่หนึ่งและรูปแบบที่สอง

สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok’s Institute) 

เป็นตัวอย่างของสถาบันด้านรัฐสภาที่มีลักษณะผสมผสาน 

ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก สถาบันพระปกเกล้า 

มีการจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายของตัวเองซึ่งก�าหนดให้เป ็น 

หน่วยงานอิสระท่ีแยกขาดจากโครงสร้างการบริหารของ 

หน่วยงานรัฐสภา แต่การก�าหนดให้ประธานรัฐสภาเป็น

ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ท�าให้สถาบันพระปกเกล้า                             

มีความเชื่ อมโยงการท� างานที่ เป ็นทางการกับรั ฐสภา                         

ซึ่งแตกต่างจากสถาบันด้านรัฐสภาที่ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็น

อิสระจากโครงสร้างทางการบริหารของรัฐสภาในต่างประเทศ 

ประการที่สอง  คือ ความรับผิดชอบของสถาบัน 

มคีวามแตกต่างจากสถาบนัด้านรฐัสภาทีถ่กูก่อตัง้ขึน้ 

อย่างเป็นอิสระจากโครงสร้างทางการบริหาร

ของรัฐสภาในต่างประเทศที่ก�าหนดให้

เลขาธิการหรือผู ้บริหารสู งสุดของ             

หน่วยงานต้องรายงานผลการปฏิบัติ

งานต่อคณะกรรมการที่ท�าหน้าที่ก�ากับ

ดูแลเท่านั้น แต่ในกรณีของสถาบัน                   

พระปกเกล้า เลขาธิการ มีหน้าที่ต้อง

รายงานทั้งต่อสภาสถาบันพระปกเกล้า

และต่อรัฐสภา

ป ัจจุบัน สถาบันด ้านรัฐสภาในหลาย

ประเทศ เช่น แคนาดา สาธารณรัฐเชค และ

ไทย ได้มสีว่นส�าคญัในการสร้างความเข้มแขง็ 

ให ้แก ่การท�างานของสมาชิกรัฐสภาและ                

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนเป็นแบบอย่างให้สถาบัน

ด้านรัฐสภาประเทศอื่นๆ น�าไปใช้เป็นบทเรียน 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของการสถาปนาสถาบัน

ด้านรัฐสภาขึ้นมาท�าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลวิชาการและ

วิจัยแก่สมาชิกรัฐสภายังปรากฏอยู่ 

ความท้าทายที่ส�าคัญประการหนึ่ง คือ การท�าให้สถาบัน

ดังกล่าวมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ                       

การวิจัยที่มีอยู่ และการพัฒนาข้อมูลและการวิจัยขึ้นมาใหม่

ด้วยตัวเอง รวมทั้งการน�าเสนอข้อมูลและผลการวิจัยดังกล่าว

ได้ทันต่อสถานการณ์และง่ายต่อการน�าไปใช้ 

 ดังนั้น สิ่งที่สถาบันด้านรัฐสภาทุกที่ควรตระหนักร่วมกัน 

คือการพัฒนาศักยภาพในการตอบสนองความต ้องการ                       

ของบุคลากรในฝ่ายนิติบัญญัติผ่านการท�างานอย่างเชื่อมโยง

กับหน่วยวิชาการและวิจัยอื่นๆ ในโครงสร้างของรัฐสภา เช่น                   

ห้องสมุดรัฐสภา และหน่วยสนับสนุนทางวิชาการและวิจัย 

ตลอดจนหน่วยและบุคลากรทางวิชาการนอกโครงสร้างรัฐสภา 

เช่น หน่วยวิชาการและวิจัยของพรรคการเมือง ผู้ช่วยปฏิบัติ

งานของสมาชิกรัฐสภา และองค์กรวิชาการและวิจัยอิสระอ่ืนๆ                         

ที่ให้ความสนใจในเรื่องรัฐสภาศึกษา 

ที่ส�าคัญและควรริเริ่มด�าเนินการในเร็ววัน คือ การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมอืระหว่างสถาบนัด้านรัฐสภาในระดบัสากล

ให้เข้มข้นและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต
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ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2560. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า 

ด้วยการตระหนักถึงความส�าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบติดตามการบริหารงาน 

ของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ จึงได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ      

ต่อการบริการสาธารณะและการท�างานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2559 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะและการท�างานของหน่วยงานต่างๆ และน�าผลที่ได้                   

จากการส�ารวจไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและสนองตอบต่อความต้องการของ

ประชาชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2559  และท�าการสัมภาษณ์สมาชิก

ในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มาจากการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติกระจายทุกจังหวัด ทั่วประเทศ                                     

เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 33,420 คน แบ่งเป็นประชาชนในเขตเทศบาล 17,460 คน และนอกเขตเทศบาล 15,960 คน  

ผลการส�ารวจสรุปเป็นประเด็นส�าคัญได้ดังนี้ ประชาชนทราบข่าวสารทางการเมืองจากโทรทัศน์มากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นการพดูคยุกบับุคคล ในด้านความเหน็ต่อรฐับาล ประชาชนร้อยละ 66.8 ตดิตามการท�างานของรฐับาล

เป็นครั้งคราว นโยบายของรัฐบาลที่ประชาชนทราบได้แก่ การควบคุมราคาสลากกินแบ่ง การจัดการเบี้ยยังชีพ                  

และโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนนโยบายที่ประชาชนพอใจเรียงตามล�าดับจากมากที่สุดได้แก่                                

การปกป้องเชิดชูสถาบันกษัตริย์ การควบคุมสลากกินแบ่ง และโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส�าหรับ 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ตอบว่า รัฐบาลแก้ไขได้บ้าง เมื่อสอบถามถึง 

ความเชื่อมั่นต่อการท�างานของคณะบุคคล สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ประชาชนตอบว่า มีความเช่ือม่ัน                   

ในทหารมากที่สุด โดยมีนายกรัฐมนตรี และแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐรองลงมาตามล�าดับ ในด้านความเช่ือม่ัน 

ต่อการท�างานขององค์กรอิสระผลการส�ารวจพบว่า ประชาชนให้ความเชื่อมั่นในศาลยุติธรรมมากที่สุด                         

รองลงมาเป็นศาลปกครอง และผู ้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อสอบถามประชาชนในด้านความพึงพอใจต่อการ

บริการสาธารณะท่ีรัฐและท้องถ่ินจัดให้โดยเรียงล�าดับ ความพึงพอใจ ได้แก่ ไฟฟ้า โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก  

และในประเด็นความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับ การคอร์รัปชันโดยค�ากล่าวที่ว่า “บางครั้งการคอร์รัปชัน      

ก็มีความจ�าเป็น เพ่ือให้งานส�าเร็จลุล่วง” พบว่า มีผู้ไม่เห็นด้วย 75.2 (ซ่ึงไม่เห็นด้วยเลย 55.9 และไม่ค่อย

เห็นด้วยร้อยละ 19.3) อีกร้อยละ 16.3 ไม่มีความเห็นเรื่องนี้

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น5(โซนทิศใต้)

เลขที่120หมู่3ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่กรุงเทพฯ10210

โทรศัพท์02-141-9600โทรสาร02-143-8181
เว็บไซต์www.kpi.ac.th

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆฯ 2559 
ISBN : 978-974-449-XXX-X 

สวพ.56-12-1000.0 

ราคา  XXX  บาท 

ความเชื่อมั่น

ต่อสถาบันต่าง ๆ

ต่อการบริการสาธารณะ

และสรุปผลการสำรวจ 

พ.ศ. 2545 – 2559

ถนน

การศึกษา

เกษตรกรตำรวจ
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สถาบันพระปกเกล้า
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1 นักวิชาการผู้ช�านาญการ ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

ปัทมา สูบก�าปัง *

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเป็นประเทศ

สหพันธ์สาธารณรัฐ (Federal Republic) มี

ประธานาธิบดีเป็นประมุขภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยแบบรฐัสภา ใช้ระบบสภาคู่ 

(Bicameral System) ประกอบด้วยสภาผู้แทน

ราษฎรและวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า

รัฐบาล ใน ค.ศ.2008 รัฐสภาแห่งสาธารณรัฐ

ปากีสถานให้ความเห็นชอบกฎหมายว่าด้วย                

การจัดตั้งสถาบันบริการรัฐสภาปากีสถาน (The Pakistan 

Institute for Parliamentary Services, PIPS) เพื่อให้เป็น

หน่วยงานที่มีบทบาทด้านการศึกษาวิจัยและการเสริมสร้าง

ศักยภาพของสมาชิกรัฐสภา 

เมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2560  คณะนักวิจัยโครงการ

ศึกษาเปรียบเทียบการด�าเนินงานด้านการวิจัยของสถาบัน 

พระปกเกล้ากับหน่วยงานในต่างประเทศ น�าโดย ดร. ถวิลวดี  

บุรีกุล ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ดร. สติธร ธนานิธิโชติ                                       

และนางสาวปัทมา สูบก�าปัง เดินทางไปเก็บข้อมูลวิจัย 

ณ ประเทศปากสีถาน เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้รบัมาวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ 

การด�าเนินงานด้านการวิจัยและงานวิชาการเพื่อสนับสนุน

แก่สมาชิกรัฐสภาของประเทศต่างๆ และสรุปผลการศึกษา

เพื่อน�าเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการสนับสนุน

ทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภาของสถาบันพระปกเกล้าให้มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น

ในการเดินทางเก็บข้อมูลครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์                  

เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับผู้บริหาร PIPS และมีโอกาสสนทนา

แลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกรัฐสภาปากีสถานในฐานะ

กรรมการบริหารของ PIPS (PIPS Board of Governors) และ

ผู้รับบริการทางวิชาการจาก PIPS โดยตรง รวมถึงผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าท่ี

ประสานเชื่อมโยงการท�างานระหว่างสมาชิกรัฐสภากับ PIPS 

ในส่วนสุดท้าย คณะผู้วิจัยได้สนทนาพูดคุยกับประธานและ                                                                                      

เจ้าหน้าที่ของสถาบันปากีสถานเพื่อการพัฒนาและความ

โปร่งใสของการนติิบญัญติั (Pakistan Institute of Legislative  

Development And Transparency: PILDAT) เพื่อทราบ

ทัศนะของบุคคลภายนอกหน่วยงานรัฐสภาเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่ของ PIPS 

บทเรียนที่ได้รับจากการติดตามการท�างานของ PIPS                                 

รวมถึงการพูดคุยกับบุคคลต่างๆ ในครั้งนี้คือผลผลส�าเร็จ                             

ที่ เกิดจากความมุ ่งมั่นของหน่วยงานนี้ที่แม ้จะเพิ่งก ่อตั้ง                           

มาได้ไม่นานแต่ได้มีส่วนสร้างสรรค์แนวทางที่ท�าให้รัฐสภา                     

มีเครื่องมือส�าหรับการแสดงบทบาทในฐานะผู้แทนประชาชน

ด้านนติบิญัญตัแิละด้านการตรวจสอบอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสิทธิผล สมกับที่ PIPS ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

ไว ้ว ่า “จะมุ ่ งมั่นในการให ้บริการ                         

อย่างมีคุณภาพสูงสุด ด้วยความถูกต้อง 

และเป็นผลส�าเร็จแก่สมาชิกผู ้ได้รับ              

การเลือกต้ัง และเจ้าหน้าที่ในฝ่าย

นติบิญัญตัขิองปากสีถาน เพือ่เสรมิสร้าง

ความเป็นเลศิของรฐัสภา (to promote 

parliamentary excellence)” 
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ในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่  19  

สถาบันพระปกเกล้าจัดงานแถลงผลการส�ารวจความคิดเห็น 

ของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจการให้การสาธารณะและ

การท�างานของหน่วยงานต่างๆ ประจ�าปี 2560 โดยส�านักวิจัย

และพฒันา ร่วมกบักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม และ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งการส�ารวจเก็บข้อมูลความเชื่อมั่นนี ้

ตั้งเป้าหมายในการส�ารวจเป็นประจ�าทุกปี อันเป็นการศึกษา

ระยะยาวตามช่วงเวลาต่างๆ (Time Series) ซึง่เป็นการด�าเนนิงาน

อย่างต่อเนือ่ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2560 โดยผลการส�ารวจ 

ส มาคมแห ่งสถาบัน       

พระปกเกล้า จัดงาน 

“5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า ประจ�าปี 2560” 

โดยได ้รับเกียรติจากศาสตราจารย ์พิ เศษ พรเพชร 

วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะ

ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน จากนั้น 

รับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระราชพิธีถวายเพลิง                                             

พระบรมศพ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงได้รับความสนใจ                                  

จากส่ือมวลชน ต่อด้วยกิจกรรมการมอบรางวัล

ศิษย์เก่าดีเด่น จ�านวน 8 รางวัล ให้แก่ศิษย์เก่า 

ที่สร้างชื่อเสียงแก่สถาบันและท�าคุณประโยชน์ 

แก่สงัคม ปิดท้ายด้วยพิธีมุทิตาจิต แด่คณาจารย์

สถาบันพระปกเกล้า น�าโดย รองศาสตราจารย์

วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ               

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ทั้งสองท่าน พลเอก 

เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อ�านวยการส�านักสันติวิธีและธรรมา-

ภิ บ าล  และคณาจารย ์ ผู ้ ท ร งคุณวุฒิ จ ากสถาบั น                                                                                 

พระปกเกล้า ในฐานะครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

ความรู้ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรั่ม                                                                

เมืองทองธานี 

สถาบันพระปกเกล้าแถลงผล                    
การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ ความเชื่อมั่นจะสะท้อนความรู ้สึกของประชาชนชาวไทย                               

ทีม่ต่ีอ บคุคล องค์กรหรอืหน่วยงาน ในปีนัน้ๆ แตกต่างกันออกไป                   

ในแต่ละปี “โดยมิได้มีการสอบถามในลักษณะการเทียบเคียง

หรือเปรียบเทียบกันแต่อย่างใด” สถาบันจะน�ารายงานผล                                                                                   

การส�ารวจความคิดเห็นฯ ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

น�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสาธารณะเพื่อสนอง                       

ต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด บทสรุปรายงานผลการส�ารวจ

ความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อการบรกิาร

สาธารณะและการท�างานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2560                        

ได้ทาง www.kpi.ac.th

รองศาสตราจารย�
วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล�า

ดร. ถวิลวดี บุรีกุล
ผู�อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

สถาบันพระปกเกล�า

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 5 กันยายน 2560  เวลา 11.00 – 11.50 นาฬิกา

ณ โถงรับรอง สำนักงานสถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
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* นักวิชาการผู้ช�านาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงพระราชประสงค์ในการวางรากฐานการปกครองของตนเอง                     

ให้ประชาชนมีสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง โดยเร่ิมจากการปกครองตามแบบเทศบาลจากท้องถิ่นก่อนเพื่อเป็น                        

การเร่ิมต้นก่อนท่ีจะมีการปกครองแบบรัฐสภาต่อไป 

“…ภาระหน้าที่ของพระมหากษัตริย ์ก็คือ การช่วยประชาชน ปกครองประชาชน                        

ในแนวทางที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นมีความสุข”

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยในเรื่องการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์     

และการอุตสาหกรรม เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย ตามคติที่ว่าน�ามาปรับปรุงใช้ไม่ใช่การรับมาโดยตรง                    

เพราะเหตุที่ว่า

“…คนไทยเป็นผู้ที่รู ้จักปรับตัว เขารับรู้ใหม่มา แต่ในขณะเดียวกันก็มิได้ละทิ้งของเก่า 

ในการผสมผสานคตินิยมทางตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน ความคิดสมัยใหม่                         

ที่พวกเขารับมามิได้เปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับพสกนิกร                    

ของพระองค์…”  

 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินเยือนประเทศต่างๆ ในยุโรป 

ระหว่าง พ.ศ. 2476 - 2477 โดยเสด็จฯ เยือนประเทศฝรั่งเศส อิตาลี วาติกัน อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมนี เบลเยียม  

เชโกสโลวาเกีย ฮังการี และสวิตเซอร์แลนด์ ตามล�าดับ เพื่อทรงเจริญสัมพันธไมตรีและทอดพระเนตรความเคลื่อนไหว

ด้านการเมืองและการปกครองของทุกประเทศท่ีพระองค์เสด็จฯ ทรงได้รับการถวายต้อนรับเป็นอย่างดีในฐานะ                            

องค์พระประมุขของประเทศไทย

 ครั้งนั้นพระองค์ประทับอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน เพื่อรับการถวายการผ่าตัดพระเนตร 

อีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลลอนดอนคลินิก โดยนายแพทย์ผู้ช�านาญของอังกฤษ และเมื่อเสร็จจากการเจริญสัมพันธไมตรี

กับประเทศต่างๆ ในยุโรปดังกล่าวแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับมาประเทศอังกฤษอีกครั้งเพื่อประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ

และตรวจผลการผ่าตัดพระเนตรอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเสด็จนิวัตกลับประเทศไทย แต่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง 

กับฝ ่ายรัฐบาลคณะราษฎร ท�าให ้พระองค ์ตัดสินพระทัยประทับอยู ่ ในประเทศอังกฤษเรื่อยมา จนกระทั่ง                                                                                 

ทรงสละราชสมบัติในวันท่ี 2 มีนาคม 2477 และในที่สุดเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2484 ด้วยพระชนมพรรษา 

48 พรรษา

…กษัตริย์ของสยามประเทศปกครองประชาชน เช่น บิดาปกครองบุตร      

ตามความเป็นจริง นับตั้งแต่ประชาชนไทยได้รับเอกราช และใช้ชื่อเรียกตนเองว่า 

“ไท” ผู้ไม่เป็นทาสและเลือกค�าที่ใช้เรียกพระมหากษัตริย์ของตนว่า “พ่อเมือง”
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ป ระชาธิปกกาลสมัย เป็นหนึ่งในหนังสือของโครงการหนังสือชุดแลอดีต เล็งอนาคต: 

การปฏิรูปในรัชสมัยรัชกาลท่ี 7 ได้มุ ่งพิจารณายุคสมัยในช่วงชีวิตของรัชกาลที่ 7

ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพใน พ.ศ. 2436 จนถึงเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2484 ที่พระองค์ด�ารงพระชนม์ชีพอยู ่ภายใต้                                                                       

ความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในสยามและในโลกที่อยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ (Modernity) ที่เริ่มขึ้น

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวที่ท�าให้รัชกาลที่ 7 ทรงเจริญพระชนม์ท่ามกลางความเป็นสมัยใหม่

ด้านต่างๆ โดยมีจุดเปลี่ยนผ่านส�าคัญจากการพัฒนาเป็นรัฐสมัยใหม่ของสยาม (Modern Nation-State) และตระหนักถึง                

ความเส่ือมถอยของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

หนังสือเล่มนี้น�าเสนอพัฒนาการความเป็นสมัยใหม่ตั้งแต่รัชกาลที่ 7 ทรงขึ้นครองราชย์ท�าให้ในรัชสมัยของพระองค์                 

มุ่งสร้างความเป็นสมัยใหม่ (Modernization) ที่ต่อยอดและขยายงานจากที่ด�าเนินมาในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6                

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระเบียบการปกครองในรูปของอภิรัฐมนตรีสภา จนต่อมาเมื่อสยามเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองและ

เศรษฐกิจอันเป็นบริบทท้ังภายในสยามและภายนอกประเทศจนน�าไปสู่การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 และการสละราชสมบัติ     

ของรัชกาลที่ 7 ใน พ.ศ. 2484 ท่ีสะท้อนถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในรัชสมัย (และการริเริ่ม) ของพระองค์ที่น�ามา                         

ซึ่งการสละพระราชอ�านาจในการปกครองเพื่อพัฒนาการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ประชาชนเข้ามามีสิทธิในการปกครอง 

สถาบันพระปกเกล้า
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ 0-2141-9754 โทรสาร 0-2143-8186 

หากท่านใดสนใจรับจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

มาตามที่อยู่ด้านบนนี้หรือ E-mail : kpi_newsletter@kpi.ac.th และ Facebook : สถาบันพระปกเกล้า

คอลัมน์ : ชั้นหนังสือ

แนะน�าหนังสือโดย เอกวีร์  มีสุข

วีรวัลย์ งามสันติกุล, 2559, มูลนิธิประชาธิปก-ร�าไพพรรณี

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

ประชาธิปกกาลสมัย: ในกระแสธารประวัติศาสตร์

September.indd   12 22/9/2560   16:56:38


