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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

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นายเมธัส อนุวัตรอุดม

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

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า           

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

คณะผู้บริหาร พนักงานและนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย-               

วรางกรู ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495                         

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระองค์ได้ทรง

ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน ์สุข

ของพสกนิกรชาวไทย พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไป                                                                  

ทั่วทุกท้องถิ่นของประเทศเพ่ือเยี่ยมเยียนประชาชน และ                 

เมื่อครั้งด�ารงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์

และสาธารณสุขหลายประการ หนึ่งในนั้นคือ “โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช” ถือกันว่าโรงพยาบาลฯ ก�าเนิดขึ้น                                                                

จากความรักและศรัทธาของปวงประชาถวายแด่สมเด็จ                             

พระเจ้าอยู่หัวฯ และปัจจุบันมีจ�านวน 21 แห่งทั่วประเทศ  

พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ต่อสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนซึ่งเป็นพสกนิกรที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร 

ใต้ร ่มพระบารมีของพระองค์ท่าน เป็นบุญใหญ่หลวงนัก                        

ที่องค์พระมหากษัตริย์ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

สังคมและคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
พุทธศักราช 2560 ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ 

มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นพระม่ิงขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน 



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 3คอลัมน์ : ประชาสัมพันธ์ KPI

ทุกวันน้ีโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยอิทธิพลจากหลากหลายปัจจัย ซ่ึงปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส�าคัญมาก คือ 

เทคโนโลยี ที่ทุกวันน้ีมีความก้าวหน้าไปเร็วแบบก้าวกระโดด ปัจจุบันจึงมีแนวคิดที่จะน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาผนวก

เข้ากับเมืองเพ่ือท�าให้เมืองน่าอยู่ข้ึน และประชาชนภายในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด เมืองอัจฉริยะ 

หรือ Smart City ซึ่ง Smart City นี้เองท่ีเป็นองค์รวมของส่วนประกอบย่อยๆ มากมาย โดยส่วนประกอบย่อยๆ นี้มีผู้แบ่งไว้

อย่างหลากหลายแตกต่างกันออกไป ผมขอยกตัวอย่างเมืองๆ หนึ่งที่มี ความพยายามผลักดันเมืองให้เป็น Smart City จากทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เมืองนั้นคือ Amsterdam ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ในที่นี้ขอยกเพียงส่วนของ Smart                                    

Energy โดยเมืองมีการติดตั้งโซลาร์

เซลล์และกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพื่อเป็น

พลังงานส่วนหนึ่งแก่บ ้านที่อยู ่อาศัย                    

มีการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ที่คอยจัดเก็บ

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าท�าฐานข้อมูลเพื่อ

ช่วยลดการใช้พลังงาน มีการปล่อยเงินกู้

ปลอดดอกเบี้ยเพื่อใช้ในการปรับปรุง

อาคารสถานที่ ให ้สามารถลดการใช ้

พลังงานในอาคาร ติดตั้งเซนเซอร์ที่                  

ถังขยะกว่า 400 ถังเพื่อบอกถึงปริมาณ

ขยะในแต ่ละจุด มีระบบระบายน�้า                                                        

ที่สามารถแยกของเสีย ตะกอน และ      

น�้าได้ กว่า 75%2 เป็นต้น ไม่ใช่แค่ภาครัฐ

และเอกชน แต่ประชาสังคมก็ร่วมด้วย 

เพราะในหลายๆ โครงการถูกน�าเสนอ

และผลักดันโดยประชาชนเช่นกัน 

ในประเทศไทยแนวคดิ Smart  City

ได ้ถูกขับเคลื่อนโดยเน้นไปที่มุมของ

การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจะเห็นได้

จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) และไทยแลนด์ 4.0 ขณะ

นี้เมืองหนึ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดัน

ให้เป็น Smart City อยู่คือ ภูเก็ต ภายใต้

โครงการ Phuket Smart City ที่จะ

ผลักดันภูเก็ตสู ่ศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัล 

(Digital Hub) ในส่วนของสถาบัน                 

พระปกเกล้า วทิยาลยัพฒันาการปกครอง

ท้องถ่ินได้จัดโครงการ “พฒันาท้องถิน่
สูเ่มอืงอจัฉรยิะทีย่ัง่ยนื” เป็นโครงการ

วจิยัเชงิปฏบิตักิารที่มีการคัดเลือกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและ

ความสนใจเกี่ยวกับ Smart City เพื่อ     

เข ้าศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการและ                                                                

น�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้ในท้องถิน่

ของตน และจะมีการจัดสัมมนา Smart 

City Showcase เพื่อน�าเสนอแผน

ปฏิบัติการสร้างเมืองอัฉริยะกันต่อไป   

1 พนักงานฝึกอบรมฯ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
2 https://amsterdamsmartcity.com/themes/energy-water-waste



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 4 คอลัมน์ : ประชาธิปไตยใกล้ตัว

ค�าว่า “แนวนโยบายแห่งรัฐ” น้ีปรากฏครั้งแรกใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 โดยบัญญัติ                 

ไว้ในมาตรา 54 - 72 รวม 19 มาตรา ซึ่งโดยสาระส่วนใหญ่                                               

เป็นการบัญญัติครอบคลุมในประเด็นเกี่ยวกับการบริหาร

ราชการแผ่นดิน เนื่องจากต้องการให้มีการควบคุมการบริหาร

ราชการแผ่นดิน กระทั่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. 2517 ทิศทางการบัญญัติไว้เกี่ยวกับหมวดที่ว ่าด้วย                                                                                                       

แนวนโยบายแห่งรัฐเริ่มเปลี่ยนไปอย่างมาก ดังจะเห็นว่า                        

มีการขยายความไปในรายละเอียดถึงสิ่งท่ีรัฐต้องด�าเนินการ                                                                                                    

ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี                                                                                              

รวมจ�านวน 33 มาตรา ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างมาก และ

จารีตในการบัญญัติสาระเกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐที่ก�าหนด                

รายละเอียดเช่นนี้ ถูกสืบทอดมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราช-

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 และ 2540 จนกระทั่งในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ในการบัญญัติสาระส�าคัญของแนวนโยบายแห่งรัฐ โดยมี                        

การก�าหนดแนวนโยบายหลกัท่ีรฐัต้องด�าเนนิการออกเป็น 9 ด้าน

อาทิ แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ แนวนโยบาย

ด้านกฎหมายและการยุติธรรม  แนวนโยบายด้านที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวนโยบายด้าน    

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น

ส�าหรับหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ ในรัฐธรรมนูญ                

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 นี ้ประกอบด้วย

15 มาตรา ก�าหนดครอบคลุมแนวนโยบาย             

ของรัฐใน 12 ประการส�าคัญ ได้แก่

ทั้งนี้  ในมาตรา 65 ก�าหนดว่ารัฐต้องมีการจัดท�า 

“ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ                         

ในการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาตินัน้ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ

หัวใจส�าคัญของแนวนโยบายแห ่งรัฐ คือ การท่ี

รัฐธรรมนูญได้ให้หลักประกันแก่ประชาชนว่าประชาชน                         

จะได้รับการดูแล เอาใจใส่ ปกป้อง คุ้มครองจากรัฐในประเด็น

ต่างๆ ผ่านกระบวนการจัดท�านโยบายสาธารณะอย่างไร และ

เป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

รัฐบาลไปกี่ชุด แนวนโยบายของรัฐบาลที่เข้ามา   

บริหารประเทศจะยังอยู ่ตามกรอบนโยบาย                 

แห่งรัฐที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้เป็นส�าคัญ  

แนวนโยบายแห่งรฐัเป็นการวางกรอบให้รฐัต้องท�าหน้าทีเ่ชงินโยบายเพือ่การบรหิารประเทศ  ก�าหนดนโยบาย
ของรัฐว่านโยบายที่ก�าหนดออกมานั้นจะต้องครอบคลุมเรื่องใดบ้าง และเป็นแนวทางให้รัฐด�าเนินการตรากฎหมาย  
ทั้งนี้ แนวนโยบายแห่งรัฐนี้จะมีผลผูกพันแก่รัฐสภาและรัฐบาลทุกชุดให้ต้องด�าเนินนโยบายและปฏิบัติตามกรอบ                
หลักการของแนวนโยบายแห่งรัฐ 

1) การส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ

2) การอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา

3) การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม

4) การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปวิทยาการ

5) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว

6) การด�าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน�้า และพลังงาน

7) การช่วยเหลือเกษตรกร

8) การเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการท�างาน

9) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

10) การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน

11) การจัดให้มีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และมีเท่าที่จ�าเป็น

12) การส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
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Basic Income (รายได้พื้นฐาน) เป็นหนึ่งในแนวคิด              

ท่ีมีการถกเถียงกันมากที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน ผู ้สนับสนุน

แนวคิดนี้มองว่า ประชาชนทุกคนในสังคมควรจะมีรายได้                 

พื้นฐานที่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต ถ้าใครมีไม่ถึงหรือมีไม่พอ 

รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินเปล่าๆ ให้พวกเขา โดยจ่ายให้กับทุกคน

เท่าเทียมเสมอหน้า ให้เขาเอาเงินไปท�าอะไรก็ได้ เพื่อให้

เขามีรายได้เพียงพอที่จะด�ารงชีวิต ซึ่งไม่เช่นนั้นแล้วเขาอาจจะ

เข้าสู่วงโคจรของอาชญากรรม และถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

คนอ่ืนๆ

ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้มองว่า “เป็นการสร้างสังคมที่ดี

ซ่ึงในท่ีสุดแล้วจะย้อนกลับมาให้ทุกคนในสังคม”

คนที่ต่อต้านแนวคิดนี้มองว่าหากรัฐบาลจ่ายรายได้                 

พื้นฐานให้กับประชาชนแล้วใครเล่าจะอยากท�างาน ทุกคน                

จะอยู่ดีมีกินโดยไม่ต้องพัฒนาตัวเองหรือขวนขวายอะไรขึ้นมา 

หน�าซ�้าจะยิ่งท�าให้รัฐบาลมีภาระเพิ่มขึ้น

สหประชาชาติ (United Nation Development 

Program) ได ้ก� าหนดให ้วันท่ี 11 กรกฎาคมของทุกปี                                             

เป็นวันประชากรโลก เพื่อแสดงความสนใจต่อปัญหาและ

ความส�าคัญของประเด็นด้านประชากร ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 

ที่ผ ่านมา กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United

Nations Population Fund – UNFPA) ซึ่งเป็นแหล่ง                       

ความช่วยเหลือระหว่างประเทศด้านประชากรที่ใหญ่ท่ีสุด               

ในโลก ได้ก�าหนดประเด็นหลักของปีน้ีได้แก่ “การลงทุนเพื่อ

สร้างศกัยภาพให้วยัรุน่หญงิ (Investing in Teenage Girls)”  

ประเดน็ปัญหาดงักล่าวมคีวามส�าคญัเนือ่งจากวยัรุ่นหญงิ

จ�านวนมากในโลกก�าลังประสบกับปัญหาความท้าทายต่างๆ

นานัปการ หลายคนถูกบังคับให้แต่งงาน หรือเป็นมารดา

* นักวิชาการผู้ช�านาญการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

“สังคมจะเต็มไปด้วยคนขี้เกียจ รัฐบาลที่ไหนจะมีเงิน

มาใช้จ่ายให้กับประชาชนได้ทุกคน” นี่คือข้อโต้แย้งหลักของ

พวกต่อต้าน

แนวคิดนี้กลายเป็นเรื่องถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง               

มากขึ้นในช่วงนี้ เพราะโลกมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สังคมปัญญา

ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้าแล้วอย่างแน่นอน                 

ซึ่งหมายความว่า ต่อไปนี้ปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์เหล่านี้

จะเข้าไปท�างานพื้นฐานต่างๆ แทนมนุษย์ ผลก็คือ ผลิตภาพ

ของสังคมอาจจะมากขึ้นหรือเท ่าเดิม ในขณะที่มนุษย ์                            

ถูกผลักดันออกจากปัจจัยการผลิตมากขึ้น ผลก็คือมนุษย์                                                                                                      

บางส่วนก็อาจจะตกงาน (เพราะมีหุ่นยนต์มาท�างานแทนแล้ว) 

ปัญหาต่อไปก็คือจะท�าอย่างไรกับคนท่ีตกงานหรือท�างาน                       

ที่ไม่เต็มเวลา รัฐบาลควรจะมีเงินเปล่าๆ ให้กับพวกเขาหรือไม่ 

ถ้าให้ควรจะให้เท่าไหร่

บางคนถูกบังคับให้ออกจากโรงเรียน หรือแม้กระทั่งผู ้หญิง

หลายคนที่ยังอยู ่ในโรงเรียน แต่ขาดโอกาสในการเข้าถึง

ข ้อมูลพื้นฐานอย ่างความรู ้ด ้านสุขภาพ สิทธิมนุษยชน                                                      

และสิทธิในการให้ก�าเนิดบุตร วัยรุ่นหญิงเหล่านี้จึงขาดอนาคต

และมีแนวโน ้มที่จะเจ็บป ่วย ถูกท�าร ้าย และถูกละเมิด                           

ในด้านต่างๆ และยิ่งเป็นวัยรุ ่นหญิงในสังคมชายขอบ เช่น                   

ชนกลุ่มน้อยหรือคนยากจน ก็ยิ่งถูกละเมิดมากขึ้นไปอีก 

การลงทุนเ พ่ือสร ้างศักยภาพและมอบเครื่องมือ                           

ให้กับวัยรุ่นหญิงจึงมีความส�าคัญ เพื่อที่จะให้พวกเขาสามารถ

ก�าหนดชีวิตของตัวเองได้ และน่ันหมายความถึงการสร้าง                        

ความเปลี่ยนแปลงให้กับ ครอบครัว ชุมชน และประเทศ                         

ของตนได้ในที่สุด
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ดัชนีการสูงวัยของประเทศในอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน พ.ศ. 2556

ที่มา: ปราโมทย์ ปราสาทกุล, 2556 อ้างใน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557, น.1

1  นักวิชาการผู้ช�านาญการ ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าในช่วง

ปี พ.ศ. 2544 - 2643 (ค.ศ. 2001 - 2100) จะเป็นศตวรรษ

แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า

ร้อยละ 10 ของประชากรรวมท่ัวโลก ประเทศไทยก็ก�าลังเผชิญ

กับสภาวะดังกล่าวเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยอยู่ใน

สถานการณ์ “สังคมสูงวัย” (Aged Society) และในอีกไม่ช้า

ค�าถามส�าคัญของบทความนี้คือ จะเกิดปัญหาอะไรขึ้น

หากเราก้าวเข้าสู ่สังคมสูงวัย เรามีการเตรียมตัวบ้างหรือ                          

ไม่เพียงใดต่อการรับมือกับปัญหานี้ และยังมีอะไรที่เราต้อง

ท�าอีกบ้าง ส�าหรับค�าถามแรกน้ัน ปัญหาเกี่ยวกับสังคมสูงวัย                                                                                          

ท่ีน ่ากังวลมากที่สุด คือ อัตราการพึ่งพิงของประชากร                               

ที่ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับภาระการดูแลผู ้สูงอายุ                    

เพิ่มสูงขึ้น ตามมาด้วยภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็น

ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม เมื่อประชากร

ก็จะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Completed Aged 

Society) เนือ่งจากประชากรผูส้งูอายมุแีนวโน้มเพิม่มากขึน้กว่า

ประชากรวัยเด็กและวัยท�างาน อีกทั้งกลุ่มผู้สูงอายุตอนกลาง

และตอนปลายก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ภาพต่อไปนี้ได้

ตอกย�า้สถานการณ์ดังกล่าว โดยแสดงให้เหน็ดัชนสูีงวยัของไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน

ที่เป็นแรงงานน้อยลงเราจึงต้องพ่ึงพิงแรงงานต่างชาติมากขึ้น

ท�าให้ต้องน�าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้านและ

มีปัญหาการค้ามนุษย์ นอกจากปัญหาท่ีกระทบกับสังคม                         

แบบกว้างเหล่านี้ ยังมีปัญหาเฉพาะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเอง ได้แก่ 

การขาดผู ้ดูแลกิจวัตรประจ�าวันผู ้สูงอายุ สภาพที่อยู ่อาศัย                    

ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ สุขภาพของผู้สูงอายุ และรายได้ของ                 

ผูส้งูอาย ุปัญหาเหล่านีป้ระเทศไทยเองได้มกีารด�าเนนิเพือ่รบัมอื

ดังตารางในหน้าถัดไป
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มาตรการ การด�าเนินการในปัจจุบัน

นโยบายและกฎหมาย

ที่อยู่อาศัย

สถานดูแลและกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพ

สภาพแวดล้อม

- พ.ร.บ. ผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 ก�าหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิและได้รับความ คุ้มครอง เช่น บริการ

ทางการแพทย์ การศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ฯลฯ

- แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ปัจจุบันอยู่ในช่วงแผนฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) 

- การออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามชรา ลดปัญหาคนสูงวัยที่ยากจน ด้วยการตั้งกองทุนการออมแห่ง

ชาติ ตาม พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

- บ้านพักคนชราโดยการดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 12 แห่ง

- โครงการสวางคนิเวศ โดยสภากาชาดไทย มีที่พัก 300 หน่วยในรูปแบบคอนโดมิเนียม

- การเคหะแห่งชาติ มีการประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

- ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้สูง เช่น SCG -SCG Elder Care Solution บ้านผู้สูงอายุโครงการ

เวลเนสซิตี้ อ�าเภอบางไทร จังหวัดอยุธยา โครงการวิลล่ามีสุข จังหวัดเชียงใหม่ โครงการริมลิฟวิ่ง 

จังหวัดนครราชสีมา

- การให้ชมุชนมบีทบาทในการดแูลผูส้งูอาย ุเช่น อสส. อสม.และ อผส. (อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายทุีบ้่าน) 

และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ ท�ากิจกรรมเยี่ยมบ้านที่เข้าไปพูดคุย การจัดกิจกรรมออกก�าลังกาย

- สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ พักรักษาตัวที่บ้านหรือสถานบริบาลของชุมชน แทนการพัก

รักษาที่โรงพยาบาล ตัวอย่างเช่นการสนับสนุนของเทศบาลต�าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี

- ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Care Nursing) เช่น ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม บ้านพอใจเนอร์สซิ่งโฮม Care at Home 

กู๊ดเนอร์ซิ่งโฮม Livingwell Nursing Home

- ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้อาคารมีทางลาด ลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า รถตู้โดยสาร                

ติดต้ังอุปกรณ์แก่ผู้ใช้รถวีลแชร์ และผู้ติดตาม

การด�าเนินการดังกล่าวยังอาจไม่เพียงพอและต้องการ

มาตรการหรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริม

ให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับลูกหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้กันกับครอบครัว 

การสร้างบ้านที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ส�าหรับประชากร 3 รุ่น 

การสนับสนุนคนในครอบครัวให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การดูแลผู ้สูงอายุ การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ชุมชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและจัดบริการสาธารณะที่เอื้อต่อ                        

การใช้ชีวิตนอกบ้านของผู ้สูงอายุ การสร้างแรงจูงใจทาง

ด้านภาษีให้กับสถานประกอบการท่ีจัดสภาพแวดล้อมและ                                                                                                  

สิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับผู ้สูงอายุและการส่งเสริมงาน

วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และบริการที่ช่วย                          

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอายุ

อย่างไรก็ดี มาตรการแก้ไขปัญหาที่น�าเสนอมานี้ยังเป็น

การรบัมอืกบัปัญหาเพยีงเบาบางทีจ่�ากดัเฉพาะเรือ่ง “ผูส้งูอาย”ุ

เท่านั้น หากจะจัดการกับปัญหา “สังคมสูงวัย” ในเชิงระบบที่

กระทบต่อโครงสร้างประชากร แรงงาน ระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ เรายังมีเรื่องที่ต้องขบคิดอีกมาก ทั้งในเรื่อง

ของระบบบ�านาญและระบบการคลังเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการจัดสวัสดิการ การส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ รูปแบบ

นโยบายสวสัดิการและนนัทนาการของคน 3 รุ่น ตลอดจนระบบ

และการพัฒนาก�าลังคนเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงาน ฯลฯ

ค�าถามท้ายทีส่ดุแล้ว คอื ใครจะเป็นผูร้บัผดิชอบหลกั ประชาชน

คนไทยจะท�าอะไรได้บ้าง หรือเราจะรอให้ปัญหาที่มากับ   

“สงัคมสงูวยัอย่างสมบรูณ์” และ “สงัคมสงูวยัระดบัสดุยอด” 

ก้าวเข้าหาสังคมไทยอย่างช้า ๆ
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ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และรัชวดี แสงมหะหมัด, 2560. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า. (283 หน้า. 330 บาท)

การศึกษาภายใต้โครงการ World Value Survey 

(WVS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส�ารวจค่านิยมของประชากร

ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัด

ระดับค่านิยมของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

และวัฒนธรรมทางสังคม โดยศึกษาเปรียบเทียบผลการศึกษา

ในปี 2550 เพื่อส�ารวจความเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของ

ประชาชน และเพื่อน�าผลการส�ารวจท่ีได้ไปปรับใช้ในทาง

วิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป วิธีการ

ศึกษาใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับประชาชน

ตัวอย่างจ�านวน 1,200 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ

กลุ่มและเป็นระบบจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ัวประเทศ 

 ผลการศึกษาพบว ่า ประชาชนในช ่วงป ี  2556                             

มีความไม่ไว้วางใจบุคคลอื่นมากข้ึน เมื่อเทียบกับช่วงปี 2550 

นอกจากนี้ประชาชนมีประชาชนมีการยอมรับในสิทธิของผู้อื่น

ทั้งในช่วงวัยที่แตกต่างกัน สถานภาพชายหญิงยกเว้นแต่เรื่อง

ทางการเมืองที่ประชาชนยังคงเห็นว่าผู ้ชายสามารถท�างาน

การเมืองได้ดีกว่า ซึ่งถึงแม้ว่าประเทศไทยยังประสบกับปัญหา

ด้านการเมือง ประชาชนก็ยังเห็นว่าระบอบประชาธิปไตย

เป็นระบอบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยเม่ือ

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมต่อ

การได้อาศัยในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

พบว่า ผู้ที่มีระดับรายได้ครัวเรือนน้อยกว่าจะให้ความส�าคัญ

กับการอาศัยในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

มากกว่าคนที่มีรายได้มาก รวมถึงคนที่อาศัยในกรุงเทพฯ              

จะให ้ความส�าคัญในประเด็นนี้มากกว ่าคนต ่างจังหวัด                                          

ซ่ึงต ่างจากปี 2550 ที่คนมีรายได้สูงและคนต่างจังหวัด                       

จะให ้มีความส�าคัญกับประเทศที่มีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยมากกว่า

 ผลการศึกษานี้มีข ้อเสนอรัฐบาลและหน่วยงาน                         

ที่ เกี่ยวข ้องว ่าควรออกนโยบายที่ค�านึงถึงหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริของในพระบาทสมเด็จ                                                                                 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร ้างภู มิคุ ้มกัน                                           

ให้คนในสังคมสามารถรับมือและก้าวทันความเปลี่ยนแปลง        

ที่เกิดขึ้น อีกทั้งควรสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาคในสังคม

ในทุกๆ มิติ ทั้งนี้ต้องให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
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1 นักวิชาการ ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

เมื่อวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2560 ดร. ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ดร. สติธร ธนานิธิโชติ และ

นางสาวณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี นักวิชาการส�านักวิจัย

และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลวิจัย                                  

ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อน�าข้อมูลที่ได้                                                                                                                       

มาใช ้ ในการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการด�าเนินการ

ด้านการศึกษาวิจัยของสถาบันพระปกเกล้ากับหน่วยงาน                                                                                  

ในต่างประเทศที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยผลการศึกษาดังกล่าว

จะน�าไปใช้พิจารณาปรับปรุงการด�าเนินงานด้านการวิจัย                               

ของสถาบันพระปกเกล้าให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น 

คณะนักวจัิยได้เข้าเยีย่มชมสถานท่ีและสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร

ในหน่วยงานที่คัดเลือกเป็นกรณีศึกษาสองหน่วยงาน ได้แก่                                                                                                   

1) สถาบันเพื่อความร่วมมือและสันติภาพแห่งราชอาณาจักร

กัมพูชา (Cambodian Institute for Cooperation and 

Peace: CICP) และ 2) สถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา                  

(Parliamentary Institute of Cambodia: PIC) 

CICP เป็นสถาบันวิจัยอิสระท่ีก่อตั้งในฐานะองค์กร

พัฒนาเอกชน (NGO) ในปี ค.ศ.  1994 โดยมุ ่งให ้เป ็น

สถาบันวิจัยเชิงนโยบาย หรือคลังสมอง (Think Tank)                                                           

ท�าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย                                                                                                      

ด้านการต่างประเทศและด้านกลยุทธ์ต่างๆ                              

ส่วน PIC หน่วยงานอิสระท่ีก่อต้ังในปี 2011 

ตามความต้องการของรัฐสภากัมพูชาให้มี                                 

การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก

รัฐสภาและข้าราชการรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาผลการด�าเนินงานในภาพรวม                                                           

ของรัฐสภา 

ในการเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยได้มีโอกาส

เข ้าพบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด ้าน

การด�าเนินงานวิจัยกับสมเด็จนโรดม สิริวุฒิ 

(His Royal Highness Samdech NORO-

DOM Sirivudh) องคมนตรี ประธานและ                                                                              

ผู้ก่อตั้ง CICP และเอกอัครราชทูต ภู โสธิรักษ์

(H.E. Ambassador POU Sothirak) ผู้อ�านวยการบรหิาร CICP 

และคณะผูบ้รหิารของ PIC นอกจากนี ้ยงัได้เข้าเยีย่มชมห้องสมดุ

รัฐสภากัมพูชา (National Assembly Library) ได้สัมภาษณ์

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการและนักกิจกรรม

สังคมที่มีประสบการณ์ท�างานเกี่ยวข้องกับกิจการรัฐสภาอื่นๆ                                                                                              

อีกหลายท่าน ได้แก่ Dr. Hean Sokhom, Center for                              

Advanced Study, Cambodia และคณาจารย์จากคณะ                                                        

พัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Faculty 

of Development Studies, Royal University of Phnom 

Penh) เพือ่รบัทราบมมุมองและความคดิเหน็ของหน่วยงานอืน่ๆ 

ในประเทศกมัพชูาทีม่ต่ีอการด�าเนนิงานและบทบาทของสถาบนั

เพ่ือความร่วมมอืและสันติภาพแห่งราชอาณาจักรกมัพชูา (CICP) 

และสถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา (PIC) เพื่อให้ได้ข้อมูล                    

ที่จะน�าไปสรุปผลการศึกษาที่มีความถูกต้องแม่นย�า  

ในการเข้าพบและสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน                   

ในหน่วยงานต่างๆ ในประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ นอกจาก                          

จะช่วยให้คณะผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วนแล้ว ยังเป็น

โอกาสอันดีส�าหรับสถาบันพระปกเกล้าในการสร้างเครือข่าย                                                                                                                         

และความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับหน่วยงานและ                       

นักวิชาการของประเทศในกลุ ่มอาเซียนให้แนบแน่นและ                                   

ขยายวงกว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต
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พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชมนิทรรศการเคล่ือนที่ 

“เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

“เยือนถิ่นฐานวังในรัชกาลที่ 7”
22 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2560

ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

“สู่ถิ่นอีสานย่านร้อยเอ็ด”
6 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 

ณ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น�้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

“สู่หัวเมืองฝ่ายเหนือ”
11 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560

ณ ศูนย์การเรียนรู ้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศูนย์ ICT)                  

เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

“สู่ดินแดนใต้” 4 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560

ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ จังหวัดภูเก็ต

สอบถามรายละเอียดได้ที่ (02) 280-3413 – 4 ต่อ 104 - 106 หรือ

ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.kpi.ac.th และ Facebook สถาบันพระปกเกล้า

คอลัมน์ : KPI Alummi / ข่าวประชาสัมพันธ์ Pre-PR

นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงส�าหรับ

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 (นบส. 9) ศึกษาดูงานและ             

ร ่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน)                                                                                 

ณ จังหวัดลพบุรี เม่ือวันท่ี 8-11 มิถุนายน 2560 โดยเดินทางสู่

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพ่ือรับฟัง

การบรรยายด้านการบริหารจัดการน�้าและเยี่ยมชมโครงการ

ส่งน�้า รวมถึงการบ�ารุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และพื้นที่       

ใกล้เคียง จากนั้นเดินทางไปยัง บริษัท เหล็กทรัพย์ จ�ากัด                        

เพ่ือศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและด�าเนินธุรกิจที่ประสบ

ความส�าเร็จ ก่อนจะเดินทางสู่ สุวนา รีสอร์ท เพ่ือร่วมกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิต (สปาจิต ชีวิตเปล่ียน) ผ่านการฝึกจิต 

เจริญภาวนา ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน ซ่ึงคณะนักศึกษาได้ฝึก

ปฏิบัติธรรม สวดมนต์เจริญสติ และฟังธรรมะจากพระอาจารย์                     

เพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี         

ในรัชกาลที่ 7 เสด็จมาประทับแรมที่ “สวน

บ้านแก้ว” ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2493 หลังจากนั้นอีกสองปี                     

ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2495 จึงตัดสินพระทัยเสด็จมาประทับ

ที่นี่เป็นเวลาเกือบ 20 ปี  ทรงท�าสวนทดลอง และทรงริเริ่ม

บุกเบิกตั้งโรงทอเสื่อท่ีสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี เพื่อ                                                        

พัฒนาการทอเสื่อให้ดีขึ้น ทรงออกแบบลวดลายโดยเฉพาะ 

และพัฒนาสีไม่ให้ตก ทรงต่อยอดจากเสื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์

อื่นๆ เช่น ที่รองจาน ที่รองแก้ว ถาด กระเป๋าถือ กล่องใส่ดินสอ 

ฯลฯ  ได้อย่างเหมาะสม

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เล่าว่า “พระองค์ท่าน

ทรงคิดค้นออกแบบกระเป๋าให้คนถือ เป็นกระเป๋าคล้ายของ

อีฟแซงต์ ลอรองต์ แต่ท�าด้วยเสื่อทั้งหมด ปรากฏว่า                        

ขายดิบขายดีมีคนนิยมมาก”

ผลติภัณฑ์เสือ่สวนบ้านแก้วนัน้ มป้ีายเครือ่งหมายการค้า

เป็นรูปคนหาบกระจาดและมีตัวอักษรว่า “S.B.K. ส.บ.ก. 

อุตสาหกรรมชาวบ้าน The Peasant Industries, RAMB-

เมืองจันท น้ั์นดินดีปลูกผลไม้ได ้ดีมาก

แต่ฉันจะไม ่ปลูกผลไม้แข่งกับราษฎร
ฉันจะไปดูซิว ่า “เส่ือจันทบูร” เวลาย้อมกก                

สมีนัตก จะมหีนทางอย่างไรบ้างทีจ่ะให้การทอเสือ่

เป็นอาชีพของคนเมืองจันท ์ เราจะเอาเสื่อมาท�า

ข้ึนเป็นรูปแบบต่างๆ

HAI PANA LTD. THAILAND.” สะท้อนให้เห็นว่า พระองค์

ทรงเน้นการสร้างอาชีพด้วยหัตถกรรมของ “ชาวบ้าน”

หากได้ศึกษาพระราชประวัติตลอดพระชนมชีพ สมเด็จ

พระนางเจ ้าร�าไพพรรณีฯ ทรงประสบเหตุการณ์ที่ เกิด                    

ความผันแปรในหลายคร้ังคราว ทั้งที่สุขปีติและทุกข์โทมนัส

จนบั่นทอนก�าลังพระราชหฤทัย แต่ทั้งหมดนั้นทรงผ่านมาได้

ด้วยพระราชจรรยา ท�าให้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ ทรงด�ารงพระองค์งดงามเพียบพร้อมด้วย

พระเกียรติยศสูงส่งแห่งสมเด็จพระบรมราชินี เสด็จฯ เคียงข้าง

พระราชสวามีทุกโอกาส ทรงวางพระองค์อย่างเหมาะสม

ทุกสถานการณ์ ทรงพระราชอุทิศพระวรกายช่วยเหลือ

พัฒนาการอาชีพราษฎรในท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี และ                        

ที่ส�าคัญทรงสนับสนุนการศึกษาก่อเกิดประโยชน์โดยตรง                

ต่อประเทศ เป็นแบบอย่างท่ีทรงคุณค่าควรแก่การศึกษา

และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จสวรรคตเม่ือวันที่                     

22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2527 รวมพระชนมายุ 79 พรรษา 

5 เดือน กับ 2 วัน

1 นักวิชาการผู้ช�านาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า
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The Nordic Model of Social Democracy มุ่งน�าเสนอความโดดเด่นของแนวคิดและ

การเมืองแบบประชาธิปไตยเชิงสังคม (Social Democracy) ผ่านการครอบง�าของพรรคการเมืองและการกลายเป็นอุดมการณ์

ชี้น�าของกลุ่มสายกลางและฝ่ายซ้าย จนกลายเป็นลักษณะการปกครองที่ส�าคัญของกลุ่มประเทศนอร์ดิก ได้แก่ ประเทศสวีเดน 

เดนมาร์ก และนอร์เวย์ โดยตัวแบบการปกครองของกลุ่มประเทศนอร์ดิก (The Nordic Model) อาศัยแนวคิดประชาธิปไตย    

เชิงสังคมเป็นอุดมการณ์ชี้น�าในการพัฒนาและรักษาแนวทางทางสังคมเป็นการเฉพาะท่ีพิจารณาถึงเสรีภาพเพ่ือปัจเจกบุคคล 

(Liberty for the Individual) มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างลึกซ้ึงกบัการมอีสิรภาพและความมัน่คงเพ่ือทุกคน น�าไปสู่การขยายรปูแบบ

ทางเศรษฐกิจแบบผสมไปสู่การสร้างความเท่าเทียมทั้งทางสังคมและทางเพศวิถีและสร้างรัฐสวัสดิการที่ครอบคลุม (Universal 

Welfare State) ควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้เกิดเสรีภาพของพลเมืองขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งที่เป็นอิสระ

และเป็นธรรม และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้อธิบายการก่อก�าเนิดและพัฒนาการของการเกิดแนวคิดประชาธิปไตย

เชิงสังคมของทั้งสามประเทศ รวมไปถึงความท้าทายในปัจจุบันและอนาคตที่มีต่อประชาธิปไตยเชิงสังคม ซึ่งประชาธิปไตย                

เชิงสังคมควรมีความปรารถนาในการเผชิญความท้าทายดังกล่าวด้วยการถกเถียงที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์ โดยยังคงจดจ�า                          

เป้าหมายในการสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าเดิมที่ทุกคนเป็นอิสระจากความขาดแคลน ความเจ็บป่วย ความโง่เขลา 

ความสกปรก และความเกียจคร้าน
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