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โครงการสัมมนาวิชาการ 

การเมืองการปกครองไทย 2561: บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย 

(New Normal for Thai Democratic Reformation) 

 

1. ที่มาและความส าคัญ 

ด้วยสภาวการณ์ของประเทศไทยตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีลักษณะความ ไม่ชัดเจน  

ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทั้งภายในประเทศและทั่วโลก ท าให้

บรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยถูกพิจารณาในหลายด้านหลายมุมมอง ด้านเศรษฐกิจก็มีพัฒนาก้าวไป

ตามกระแสการหมุนเวียนของเศรษฐกิจโลก ด้านสังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนรู้สึกปลอดภัยเพราะไม่มี

สถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่สาธารณะ ส่วนในด้านของการเมืองการปกครองหรือการบริหารราชการ

แผ่นดินนั้น บ้างก็ว่าเป็นช่วงชะงักงันของการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเมืองเพราะรัฐบาลไม่ได้มา

จากการเลือกตั้ง แต่บ้างก็ว่าเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในการที่จะล้างบางและปรับปรุงการบริหาร

กิจการบ้านเมืองให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดมีธรรมาภิบาลได้มากขึ้น หากแต่ไม่ว่ามุมมองไหนจะเป็น

อย่างไร ในสภาพความเป็นจริงประเทศไทยก็ยังมีการปกครองอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน ก็ก าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศใน 11 

ด้านใหญ่ ซึ่งด้านการเมืองก็เป็นหนึ่งใน 11 ด้านนั้นที่ถูกก าหนดให้ต้องมีการปฏิรูป 

โดยที่แนวคิดส าคัญของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  ก็มีแนวทางที่ชัดเจนว่า 

เป้าหมายประการส าคัญของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของประเทศไทย ในขณะนี้ คือ การธ ารงไว้ซึ่งการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและประชาชน และเพ่ือให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปก็ได้ให้แนวทางการด าเนินการปฏิรูปด้านการเมืองของไทยว่า “ไม่

ควรยึดติดหรือเคร่งครัดกับทฤษฎี แนวคิด รูปแบบ และกติกา ตามอย่างประชาธิปไตยของประเทศตะวันตก

มากจนเกินไป แต่ควรมีความยืดหยุ่น โดยผสมผสานกับวิถีแบบตะวันออก และประสบการณ์ของประเทศไทย

ที่ผ่านมาร่วมด้วย”1 ดังนั้น แนวทางการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นการเมืองการปกครองของประเทศไทยใน

                                           
1 ข่าวปฏิรูปประเทศด้านการเมือง. คณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านการเมืองแถลงผลงานของคณะกรรมการฯ ในการจัดท า
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมอืง. ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านการเมือง. วันท่ี 15 มีนาคม 2561 
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ปัจจุบันนี้ จึงมีการผสมผสานแนวคิดที่หลากหลายและรูปแบบการวิจัยก็เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ือทดลองให้

ได้แนวทางท่ีสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงมากยิ่งขึ้นจนอาจเกิดเป็นบรรทัดฐานใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการซึ่งมีพันธกิจด้านการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและ

การใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีความพยายามที่จะค้นคว้าศึกษาวิจัย

เพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปประเทศไม่เฉพาะแต่ด้าน

การเมืองการปกครอง แต่ยังค านึงถึงนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยที่มีความ

มุ่งหวังที่จะหาบรรทัดฐานใหม่ๆ หรือเป็นเชื้อของการจุดประกายความคิด เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้กับ

หน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ในการที่จะน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาหรือเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยของ

ประเทศไทยให้มีความมั่นคง ชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่การมีชีวิตที่เป็นสุขของคนใน

ชาติต่อไป โอกาสนี้ สถาบันพระปกเกล้าโดยส านักวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดการสัมมนาวิชาการประจ าปี 2561 

ขึ้น ในชื่อ “การเมืองการปกครองไทย 2561: บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย”  

           

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า สู่สาธารณะ 

2. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพ่ือการพัฒนางานวิจัยและการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ และได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อการต่อยอดงานวิจัย 

และการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

2. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

 

4. รูปแบบการสัมมนา 

เวทสีัมมนาวิชาการโดยมีการน าเสนอผลงานวิชาการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์ทางวิชาการ

ให้ข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวาง 

 

5. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 
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6. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ 

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 ชั้น 5 โรงแรม

เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 

7. หน่วยงานร่วมจัด 

1) สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 

2) สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (Gender and Development Research 

Institute :GDRI) 
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(ร่าง)ก าหนดการสัมมนา 

การเมืองการปกครองไทย 2561 

บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย 

(New Normal for Thai Democratic Reformation) 

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภกัษ์ 7 ชั้น 5  

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา 

09.00 – 09.15 น กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

09.15 – 10.30 น. น าเสนอผลงานวิชาการ ช่วงที่ 1 “สถาบันการเมือง...เสาหลักของประชาธิปไตย” 

 ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร 

 ไพรมารี่โหวต กับการสร้างความเป็นสถาบันพรรคการเมือง  

โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชต ิ

 ผู้วิพากษ์  (TBC) 

 ผู้ด าเนินรายการ  นายชลัท ประเทืองรัตนา 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการ ช่วงที่ 2 “บทบาทชุมชนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย” 

 แนวทางปฏิรูปประเทศด้านการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: ศึกษากรณีพ้ืนที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต  

โดย ดร.นันทนา  เครือหงส์ 

 สภานักเรียนกับบทบาทในการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ 

 ศักยภาพชุมชนในการจัดการลุ่มน้ า: ชุมชนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  

โดย นางสาวนิตยา โพธิ์นอก 

 ผู้วิพากษ์  รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต 

  ผู้ด าเนินรายการ นางสาวปัทมา สูบก าปัง 
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12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.15 น. น าเสนอผลงานวิชาการ ช่วงที่ 3 “ธรรมาภิบาล เสมอภาคเพื่อคุณภาพสังคม: 

บรรทัดฐานใหม่สู่ธรรมาธิปไตย” 

 การพัฒนาที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (Area-based Development Approach) 

โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

 การจัดท างบประมาณท่ีค านึงถึงมิติหญิงชายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดย นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด 

 ผู้วิพากษ์   (TBC) 

 ผู้ด าเนินรายการ  ดร.สติธร ธนานธิิโชติ 

14.15 – 15.30 น. น าเสนอผลงานวิชาการ ช่วงที่ 4 “สิทธิเสรีภาพและกฎหมาย หัวใจส าคัญของการ

สร้างบรรทัดฐานใหม่” 

 สิทธิและการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในกระบวนการนิติบัญญัติไทย 

โดย นางสาวปัทมา สูบก าปัง 

 มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของ

รัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล  

โดย นายธนาชัย สุนทรอนันตชัย 

 ผู้วิพากษ์  นายไพโรจน์ พลเพชร (TBC) 

 ผู้ด าเนินรายการ  นายณวัฒน์ ศรีปัดถา 

15.30 – 15.45 น. สรุปปิดการสัมมนา “บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย ท าอย่างไร

ให้ไปถึง” โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 
 

 

 
 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


