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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Newsletter

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

ทางคณะผู้จดัท�ายนิดทีีจ่ะเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นข่าวสารทีม่ปีระโยชน์

หรือน่าสนใจต่อสาธารณชนและขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปย่อ ตัดทอน หรือเพิ่มเติม 

ตามความเหมาะสม 

ความเห็นและทัศนะในแต่ละเร่ืองเป็นของผู ้เขียน ซึ่งทางคณะผู ้จัดท�า                         

และสถาบันพระปกเกล้าไมจ่�าเป็นจะต้องเห็นด้วยเสมอไป 

คณะที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ

ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล

นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล

นางกาญจนา  ศรีปัดถา

นายณัฐพงศ์  รอดมี

ดร. สติธร ธนานิธิโชติ

นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น

บรรณาธิิิิการ

นางสาวปรารถนา ทองรักษ์์

กองบรรณาธิิิการ
นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ   นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์  

      นางสาวชยานิษ์ฐ์  ไกรจิรารุลักษ์ณ์ นางนราวรรณ อธิวาสนพงษ์์

นางสาวเกษ์ณี  ธนการศักดิ์  นายรัชช์ดลธ์ รัตนวิเชียร

ประสานงานการผลิต
นายพงศ์พันธุ์ ฝอยทอง

ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า
ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษ์าฯ 120 หมู่ 3 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี

(อาคารบี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210   โทรศัพท์ 0-2141-9754   โทรสาร 0-2143-8181

www.kpi.ac.th

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล 

อยู ่ในก�ากับดูแลของประธานรัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและไม่เป็น 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

พิมพ์ที่ ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ�ากัด
88/5 วัฒนานิเวศน์ ซอย 5 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โทรศัพท์ 0-2276-6545

Leadership Forum 
ผลงานสร้้างแร้งบัันดาลใจ
ในสัมมนาวิิชาการ้หลักสูตร้
ผู้บัร้ิหาร้ร้ะดับัสูง 6 สถาบััน 
คร้ั�งที่่� 12 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน  

จัดสัมมนา ครั้งที่ 12 Leadership Forum : Sustainability for  

Prosperity and Stability ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย 

ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ  

ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง

ประเทศไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ 

ปาฐากถาพเิศษ์ เรือ่ง “การพัฒนาเพือ่ความยัง่ยนื 

ของสงัคม และประเทศ” ซึง่ไดเ้หน็ความสำคัญ

ของหลักสูตรระดับสูง ที่ถือว่าเป็นการรวมตัว 

ของผู้บริหารท้ังภาครัฐและเอกชน มาร่วม 

แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ที่สามารถ 

สร้างคุณค่าให้กับสังคมและประเทศได้ และ

ขอบคุณผู้บริหารของหลักสูตรที่ได้ดำเนินการ 

มาถึงคร้ังนี้ โดยมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ 

ผู้แทน 6 สถาบัน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัย

การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 

ผู้แทนรับมอบของที่ระลึก 
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 3คอลัมน์ : ประชาสัมพันธ์์ KPI

จากนั้นเปิดเวที Solo Talk นำเสนอประเด็นสร้าง

แรงบันดาลใจ ของนักศึกษ์าจาก 6 สถาบัน ประกอบ

ด้วย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยของแก่น จากหลักสูตร ปปร.  

นำเสนอประเด็นความเหลือ่มล้ำทางการศึกษ์าของเด็กไทย  

ที่เกิดปัญหาการเข้าถึงการศึกษ์ามีความต่างกันสูงมาก 

ในขณะที่ประเทศไทยเด็กไทยคว้าแชมป์โลกทุกระดับ 

เมื่อพิจารณาจะเห็นว่าเป็นเด็กที่ได้รับโอกาสมากกว่า 

ในเกือบทุกด้าน รวมถึงปัจจัยของครูที่ยังไม่มีแรงจูงใจ 

ให้พัฒนาตน และมาตรฐานของโรงเรียน การปรับเปลี่ยน

เพือ่พฒันาควรมกีารปฏิรปูเรยีนรู้ โดยตอ้งคดัเลอืกครูที่ดี  

และมีการใช้เทคโนโลยีช่วยให้การสอนสะดวกและ 

มีประสิทธิภาพ การศึกษ์าเท่านั้นที่ทำให้ประเทศเจริญ 

จากข้อความของ สุกรี เจริญสุข ดังนั้น “มาเป็นแนวร่วม 

ปรับเปลี่ยน ความเหล่่อมล้ำ ให้เป็นความเสมอภาค” 

คุณเกศรา ได้กล่าวในท้ายที่สุด

และต่อด้วยเวทีร่วมอภิปรายในเวที Leadership 

Roundtable : Forum Strategy to Execution 

for Sustainability ประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ ชลาชล  

นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย จากหลักสูตร ปปร. 

คุณโสมมัส เจือศรีกุล ผู้อำนวยการ TIJ Academy 

จากหลักสูตร บ.ย.ส. นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

จากหลักสูตร พตส.  คุณเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษ์ฐกิจและสังคม จากหลักสูตร  

วปอ. และ ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา กรรมการ บริษ์ัท ฤทธา  

โฮลดิ้งส์ จำกัด จากหลักสูตร TEPCoT 

การสัมมนามี ผู้ เข้าศึกษ์าอบรมแต่ละหลักสูตร 

เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ซึ่งการสัมมนาวิชาการหลักสูตร 

ผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน เป็นการนำเสนอประเด็น 

ท่ีเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่ 

1.หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า 

2.หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) 

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

3.หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง 

(พตส.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 4.หลักสูตร

การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 5.หลักสูตรผู้บริหาร

ระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) และ 6.หลกัสตูร 

ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจะมีการจัดสัมมนาทุกปี

และผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้ หลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) เป็นเจ้าภาพ 

สำหรับเจ้าภาพปีต่อไปได้แก่ หลักสูตรการป้องกัน 

ราชอาณาจักร (วปอ.)
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 4 คอลัมน์ : ศััพท์์การเมือง

วันที ่8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 เป็นวันที ่จอมพล 

สฤษดิ� ธิินะรัชต์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 11 ของไทย 

ได้ถึงอสัญกรรมในขณะที่ ยังดำรงตำแหน่งนายก

รัฐมนตรี จึงเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่เสียชีวิต 

ในเวลาที่ยังเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นั่นเอง

จอมพล สฤษ์ดิ ์ธนะรัชต ์ขึน้มาเป็นนายกรัฐมนตรี

โดยการยึดอำนาจ เพราะเป็นผู้บัญชาการทหารบก 

และผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงเป็นผู้ที่มีอำนาจ 

ทางทหารมากจากการยึดอำนาจในวันที่ 20 ตุลาคม 

พ.ศ. 2501 จอมพล สฤษ์ดิ์ ธนะรัชต์ ได้รอเวลาจัดการ

เตรียมการอยูร่ะยะเวลาหนึง่ ปกครองประเทศโดยอาศัย

อำนาจปฏิวัติออกประกาศคณะปฏิวัติเป็นกฎหมาย

มาบังคับใช้ จนถึงวันที ่28 มกราคม พ.ศ. 2502 จึงได้  

ออกประกาศธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร  

พ.ศ. 2502 มาเป็นกติกาในการปกครองประเทศ  

ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ให้ทำหน้าที่สภานิติบัญญัต ิ

ด้วยแล้ว จอมพลสฤษ์ดิ์ ธนะรัชต์ จึงได้เข้ารับตำแหน่ง

นายกรัฐมนตรี ในวันที ่9 กุมภาพันธ์

รัฐบาลของจอมพล สฤษ์ดิ์ ธนะรัชต์ นั้นเป็น

รัฐบาลที่มีอำนาจมาก เพราะนายกรัฐมนตรีมีอำนาจ

ตามมาตรา 17 ของธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร 

พ.ศ. 2502 ที่ให้อำนาจหัวหน้ารัฐบาลที่จะสั่งการ 

อย่างเด็ดขาดได้ดังความที่ว่า

“...ในกรณีีทีี่�นายกรัฐมนตรีเห็็นสมควร 

เพื่่�อประโยชน์ในการระงัับห็ร่อปรามปราบ

นายกร้ัฐมนตร้ ี
คนที่่� 11 
8 ธัันวาคม พ.ศ. 2506

ที่มา : ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า

การกระที่ำอันเป็นการบ่อนที่ำลายความมั�นคงัของั

ราชอาณีาจัักรห็ร่อราชบังัลังัก์ ห็ร่อการกระที่ำ 

อันเป็นการบ่อนที่ำลาย ก่อกวนห็ร่อคุกคาม

ความสงับทีี่�เกิดข้�นภายใน ห็ร่อมาจัากภายนอก

ราชอาณีาจัักร ให้็นายกรัฐมนตรีโดยมติของั 

คณีะรฐัมนตรมีอีำนาจัสั�งัการห็ร่อกระที่ำการใดๆ ได้  

และให็้ถื่อว่าคำสั�งัห็ร่อการกระที่ำเช่นว่านั�นเป็น 

คำสั�งัห็รอ่การกระที่ำที่ี�ชอบด้วยกฎห็มาย...”

ขณะที่ เ ป็นนายกรัฐมนตรีนั้น จอมพล สฤษ์ดิ ์ 

ธนะรัชต์ ได้ดำรงตำแหน่งอื่นอยู่อีกหลายตำแหน่ง และ 

เป็นผู้ที่ทำงานอย่างจริงจัง ความจริงก่อนที่จะกลับมา

ทำการยึดอำนาจในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 จอมพล 

สฤษ์ด์ิ ธนะรัชต์ ก็เคยป่วยมาก ต้องเดินทางไปรักษ์าตัว 

ที่ โร งพยาบาลทหารของสห รัฐอ เม ริกาที่ ใ ก ล้ กับ 

กรุงวอชิงตัน จนสุขภาพดีขึ้นจึงเดินทางกลับประเทศไทย 

สุขภาพของ จอมพล สฤษ์ด์ิ ธนะรัชต์ มาเสื่อมลง 

จนต้องดูแลรักษ์ากันอย่างมากนั้นปรากฏเป็นช่วงใน

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2506 แต่ระหว่างที่รักษ์าพยาบาลนั้น  

ก็มิได้ยอมหยุดพักงาน จนกระทั่งอาการทรุดลงจนถึง 

ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2006 จึงได้ยอมเข้ารับ 

การ รักษ์าตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีแพทย์

ชั้นนำทั้งไทย และจากต่างประเทศเข้ามาดูแลรักษ์า  

จนท้ายท่ีสุด ในเย็นวันที่  8 ธันวาคม พ.ศ. 2506  

จึงได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อมีอายุได้เพียง 55 ป ี

เ ท่านั้น เอง แต่ก็ ได้ เป็นนายกรัฐมนตรีที่ มีอำนาจ 

มากที่สุดในประเทศมาเป็นเวลา 4 ปี 9 เดือน กับ 28 วัน
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ผู้บัริ้หาร้จาก Temasek Foundation 
เข้้าพบัเลข้าธิิการ้สถาบัันพร้ะปกเกล้าหาร้ือ 
ควิามร้่วิมมือที่างวิิชาการ้ พร้้อมเยี่่�ยี่มชม 

พิพิธัภััณฑ์์พร้ะบาทสมเด็็จพร้ะปกเกล้้าเจ้าอยี่่�หััว 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร 

ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ศาสตราจารย์

กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมือง

การปกครอง รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต  

ที่ปรึกษ์าด้านการต่างประเทศ และนางกาญจนา ศรีปัดถา  

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจา้อยูห่วั ใหก้ารตอ้นรบั Mr. Benedict Cheong , Deputy 

Chief Executive Officer of Temasek Foundation 

และ Ms. Ling Pei Shan, Director of Institutional 

Relations & Partnerships จาก Temasek Foundation 

ประเทศสิงคโปร์ 

ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้ เพื่อหารือในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทางวิชาการระหว่างสององค์กร ถึงองค์ความรู ้

ของประเทศไทย สิงคโปร์  และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ครอบคลุมประเด็นปัญหา 

ที่มีร่วมกัน เช่น สถานการณ์ภายในประเทศ วิธีการจัดการ

หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นต้น 

โดยอาจจับมือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

เพ่ือพัฒนารูปแบบและเนื้อหา โดยสถาบันพระปกเกล้า

ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในงานด้านวิชาการส่งเสริมและ

ยกระดับความรู้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าในทุกมิติ  

เพือ่สง่ต่อองค์ความรูอั้นเปน็ประโยชน์ในระดับสากลตอ่ไป  

นอกจากนี้ นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นำคณะเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จัด

แสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ซึ่งสร้าง

ความประทับใจแก่ ผูบ้ริหารจาก Temasek Foundation 

เป็นอย่างยิ่ง
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สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักคณะกรรมการการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดเวทีสนทนาสาธารณะ “โครงการพัฒนานวัตกรรม 

เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย” ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก  

สถาบันพระปกเกล้า 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับ 

ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมชี้แจงแนวนโยบายการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ช. 

จากนั้น ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า แสดงปาฐกถาพิเศษ์  

เรื่อง “การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย” โดยกล่าวถึง ข้อมูล 

Corruption Perception Index : CPI ปี 2021 ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 110 จาก 180 ประเทศ

ทั่วโลก และได้ย้ำว่า “การจะทำให้ปัญหาการทุจริตลดลงนั้น ต้องทำให้เกิดความโปร่งใสให้ปรากฎ

ขึ้นในภาครัฐ และต้องเข้าใจในปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบ มากกว่าจัดการปัญหาคอร์รัปชัน 

ไปทีละปัญหา”

ข้อเท็็จจริงเก่�ยวกับปัญหา 
การท็ุจริตคอร์รัปชัันในสังคม 

1.  สังคมไทยให้ความสนใจเฉพาะคดีทุจริตที่จับได้ แต่ขณะเดียวกันยังมีการทุจริตบางส่วนอีก

จำนวนมากท่ีไม่ไดร้บัการแก้ไข ดงัเชน่ ทฤษ์ฎี ภเูขาน้ำแขง็ ทีก่ารทุจรติคอืสว่นโผล่พน้นำ้ แต่ดา้น
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ล่างอาจมีการทุจริตเกิดขึ้นอีกจำนวนมาก 

จึงทำให้เห็นว่ามีเพียงไม่กี่โครงการเท่านั้น 

ที่ มี การทุจ ริต  เช่น  กรณีทุจ ริตของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่มีาก เพราะ 

จบัได้มาก ในขณะทีบ่างส่วนราชการทีบ่อก

วา่ไม่มคีอร์รปัชันอาจมีการคอรัปชัน่เกดิขึน้  

ดังนั้นถ้าพูดถึงการทุจริตไม่ควรให้ความ

สำคัญเฉพาะกรณีที่ถูกร้องเรียนอย่างเดียว 

เพราะยังมีอีกหลายกรณีที่ เป็นปัญหา 

และถูกปกปิดไว้  

2. การทุจริตคอร์รัปชันมีหลายระดับ ตั้งแต่

ระดับนโยบายที่ทำให้เกิดความเสียหาย 

มูลค่ามหาศาล และการทุจริตคอร์รัปชัน 

ในระดบัปฏิบิตักิาร อีกทัง้ในระดบัความผดิ 

ที่เรียกว่าเป็น minor หร่อประเด็นเล็กๆ 

น้อยๆ ซ่ึึ่งเลขาธิิิการสถาบันพระปกเกล้า 

ย้ำว่า บริบทต่างๆ เหล่านี้ ต้องพิจารณา

ถึงมูลค่ าความเ สียหายที่ เ กิดขึ้น ด้วย 

รวมทั้งต้องใช้มาตรการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชันในโครงการขนาดใหญ่ด้วย       

3. หน่วยงานใดมีกรณทีจุรติเกดิขึน้จะถกูเหมารวม 

ว่าการดำเนินงานในลักษณะเดียวกันมักจะ

ทุจริตเช่นเดียวกัน เช่น กรณีการสร้างเสาไฟ

ราชาเทวะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับตำบล(อบต.)แห่งหนึ่ง ทำให้การสร้าง

ในลักษณะดังกล่าวถูกหยุดไว้กลางคัน ซ่ึึ่ง 

บางโครงการอาจเป็นความต้องการของ

ประชาชน เพราะแท้จริงควรพิจารณาผลลัพธิิ์

ที่เกิดขึ้น และตั้งคำถามต่อการดำเนินงานใน

ลักษณะต่าง ๆ ด้วยว่า หน่วยงานมีอำนาจ

ทำได้หร่อไม่ในการจัดทำ ควรทำหร่อไม่ควร

ทำ และที่สำคัญมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นหร่อ

ไม่ การพิจารณาผลลัพธิิ์และโครงสร้างอำนาจ 

จึงทำให้เกิดการสะท้อนปัญหาและทำให ้

การดำเนินงานภาครัฐดำเนินการตอบสนอง

ต่อประชาชนไปได้ มากกว่าการเหมารวม 

ในโครงการประเภทเดียวกันว่ามีการทุจริต 

หมดทุกกรณี

โดยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ามีมุมมอง 

ตอ่ประเดน็ การรบัรูค้อรปัชนั (Corruption Perception)  

ของสังคม แบ่งเป็น 

• Perception ที่สังคมมองว่า คดีการจับกุม

ปราบปรามการทุจริตนั้น จับได้แต่ระดับ

ปฎิบัติการ ซึ่งค้านสายตาของสังคม

• Perception ที่มองเห็นว่า การคอปรัปชัน

มาจากจำนวนข้อร้องเรียนการทุจริต ยิ่งมี

ข้อร้องเรียนมากสังคมก็ตัดสินว่าองค์กรนั้น

ทุจริตมาก โดยที่ไม่ได้มองว่ายังมีอีกหลาย

หนว่ยงานทีท่จุรติแตไ่มไ่ดถ้กูรอ้งเรยีน ดงันัน้ 

ต้องสร้างกลไกการเปิดเผยตรวจสอบได้ 

ในทุกองค์กร สามารถเป็นประชาชนที่เข้าถึง

ได้จะทำให้เกิดกลไกที่โปร่งใส

• Perception ที่มองว่ามีการเลือกปฎิบัติ ต่อความ

ไว้วางใจระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

บางคดีถูกยกฟ้้อง บางคดีถูกตัดสินให้มีความผิด  

บางคดีมีการพิจารณาที่ ล่าช้า บางคดีพิจารณา

รวดเร็ว ดังนั้นทางออกคือ ต้องนำเสนอข้อเท็จจริง

แก่สาธารณะ 

• Perception ต่อองค์กรอิสระ ที่เกิดขึ้นได้ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่มีความเป็นขั้วทางความคิด  

ขั้วทางการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างตั้งคำถามต่อความ

โปร่งใสในเรื่องต่าง ๆ  ของฝ่ายตรงข้าม รวมถึงองค์กร

อิสระที่ถูกวิพากษ์์ กรณีตัวอย่างเช่น ศาลยุติธรรม

ตัดสินแล้ว ก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และ 

นำไปสู่การตัง้คำถามว่าเป็นธรรมหรือไม่  เป็นต้น 
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จากท่ีกล่าวมาหน่วยงานกลางอย่าง สำนักงาน

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงควรเปิดเผยและแสดงข้อเท็จ

จริงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันให้สังคมรับรู้มากยิ่งขึ้น  

โดยมีแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  

อันประกอบไปด้วย

1. ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง 

และทบทวนสาระสำคัญของกฎหมาย

2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม หรือ

การใช้หลักนิติธรรม

3. ต้องทำให้ต้นทุนการทุจริตแพง หมายถึง  

การมีบทลงโทษ์ที่หนักและคนกระทำผิด 

ต้องถูกตัดสินความผิดอย่างรวดเร็ว

4. ต้ อ งส ร้ า ง คว ามรู้ ค ว าม เข้ า ใจ  ส ร้ า ง

กระบวนการที่ เป็นแนวปฏิบัติ  ทบทวน

กฎหมายว่ามีสาระสำคัญหรือไม่ อย่างไร

5. ต้ อ งปรับกระบวนการทำงานทำให้ มี 

ความโปร่งใส และต้องลดการผูกขาด

6. ต้องลดการใช้ดุลพินิจ ทำให้เกิดหลักเกณฑ์ 

ที่ชัดเจน เปิดเผยได้ 

7. ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม  

ท่ีปฏิเสธการทุจริต สร้างสังคมที่ไม่ยอมรับ 

คนโกง สร้างคุณค่าของสังคมให้ปฏิเสธ 

การทุจริต 

8. ผู้ นำ  ต้อง เป็นตั วอย่ างที่ ดี  เชื่ อมั่ น ใน 

ความซื่อสัตย์สุจริต

จากนั้น ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนัก

นวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า นำ

เสนอผลการศึกษ์าเรื่อง “โครงการพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต 

(CPI) ของประเทศไทย” ผลของการศึกษ์าว่า ภาพรวม 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 

CPI มีการวิเคราะห์มิติทางด้านโครงสร้างการบริหาร 

ของรัฐ นิติธรรม และการเมือง ในระยะเวลา 10 กว่าปี 

ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผลคะแนน CPI ในระดับที่คงที่  

อยู่ที่ 35-37 คะแนน และในปี 2564 ประเทศไทย 

ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 110 จากทั้งหมด 180 ประเทศ  

ซ่ึงถือว่าเป็นลำดับที่แย่ที่สุดของไทยในรอบ 10 ปี และ 

เมื่ อ เป รียบเทียบ ประเทศไทยเคยมีอันดับ สูง สุด  

อยู่ที่อันดับ 76 ก่อนจะตกลงมาอยู่ในลำดับที่ 100 กว่า  

และจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะไต่กลับไปสู่

อันดับดังกล่าวได้อีก

ปัจจัยท็่�ม่ส่วนสำาคัญต่อ 
การเปล่�ยนแปลงของคะแนน 
และอันดับของ CPI

1. จำนวนประเทศที่เข้ารับการสำรวจ (ในช่วง  

พ.ศ. 2535-2550 มีจำนวนประเทศที่เข้าร่วม 

เพ่ิมขึน้ 13-30 ประเทศในแต่ละป ีกอ่นทีจ่ำนวน

จะเริ่มคงที่ 170-180 ประเทศหลังปี 2550)

2. จำนวนแหล่งข้ อมู ลที่ เพิ่ มขึ้ น /ลดลงของ 

แต่ละประเทศ (อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย ที่

แต่ก่อนนั้นใช้แหล่งข้อมูลจากเพียง 8 องค์กร  

แต่ทางองค์กรโปร่งใสนานาชาติ (transpar-

ency international: TI) การเปลี่ยนมาใช้ 9 

องค์กรในภายหลัง ซึ่งมีผลต่อคะแนนที่ลดลง 

ของอินโดนีเซีย) กรณีศึกษ์า 6 ประเทศที่ประสบ

ความสำเร็จในการยกระดับดัชนีชี้วัด 

โดยเมื่อนำกรณีตัวอย่างประเทศที่มี ค่าคะแนน

ดัชนี CPI สูง 6 ประเทศ มาผนวกเปรียบเทียบบริบท 
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 9คอลัมน์ : KPI... Focus

ของประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ 

ที่มาของการประเมินดัชนี และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จึงได้ข้อสรุปจากผลวิจัยว่า ต้องมีแผนการดำเนินงาน

ระยะสั้น (ระยะ 5 ปี: 2566-2570) แบ่งออกเป็น 

แผนงาน 2 ระยะ คือ “เริ่ม ณ เวลานี้” และ “ระยะ 

5 ปี” โดยมีแนวทางที่ควรริเริ่มทันที คือ การให้ 

งบประมาณสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมใน

ลักษ์ณะเงินอุดหนุน และเชิญชวนภาคีเครือข่าย 

ภาคเอกชนอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นพันธมิตรในการ

ผลักดันการลดการทุจริตโดยต้องลดการพึ่งพาองค์กร

ภาครัฐต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลให้การลดการทุจริต 

คืบหน้าล่าช้ากว่าที่ควร

ในขณะที่ข้อเสนอในระยะ 5 ปีเรื่องหนึ่ง คือ  

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการชี้วัดระดับการทุจริต  

( ห รื อ ค ว าม โป ร่ ง ใ ส )  ที่ ส อดคล้ อ ง กั บบ ริ บท 

ทางการเมือง เศรษ์ฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ของประเทศ และสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ 

การทุจริต มากกว่าการนำค่าคะแนน CPI หรือ 

ดัชนีชี้วัดการทุจริตใด ๆ มากำหนดเป็นค่าเป้าหมาย 

ข อ ง ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต 

เพียงอย่างเดียว เพราะมีบริบทอื่นๆ ที่ เราต้อง 

มองมากกว่านั้น

ปัจจัยท็่�จะท็ำาให้การยกระดับ
คะแนน CPI ประสบผลสำาเร็จ

1. รั ฐบาลต้องยอมรับ เสียก่อนว่ าภายใน 

ประเทศมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นจริ ง 

 เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าปัญหาดังกล่าว

เป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องแก้ไขให้ได้  

แทนที่การกลบปัญหาเอาไว้ใต้พรม

2. การปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการดำเนินการ 

เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ

3. การสร้างพื้นที่ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมของ 

ภาคประชาชนอีก เพื่อก่อให้เกิดความตื่นตัว 

เข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริต โดยเข้ามา 

เป็นกลไกท่ี มีส่วนสำคัญในการตรวจสอบ 

การทุจริต

4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถึงสื่อมวลชน 

เข้าถึงข้อมูลของรัฐได้อย่างสะดวก

5. การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยียุคดิจิ ทัล สร้างนวัตกรรมเพื่อ 

สนับสนุนการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ที่ส่งผล 

กระทบในเชิงบวก และสามารถลดความเสี่ยง 

ในการกระทำทุจริตของภาครัฐได้อย่างเป็น 

รูปธรรม

อย่างไรก็ตามแม้ว่า ประเทศไทยจะสามารถ 

ยกระดับคะแนน CPI ตามมาตรฐานระดับสากล 

และเป้าหมายแผนงานที่ วางไว้ ได้ เป็นอย่างดี  แต่ 

ในขณะเดียวกันประเทศไทยควรมีเครื่องมือสำหรับตัว

ชี้วัดระดับการทุจริตหรือความโปร่งใส ที่สอดคล้องกับ

บริบททางการเมือง เศรษ์ฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ของประเทศ มากกว่ าการอาศัยค่ าคะแนน CPI  

เพียงอย่ าง เดียว เป็นหลัก เพราะการมี เครื่ อง มือ 

ที่สร้างโดยประเทศไทยนั้นจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 

ที่ตอบโจทย์ปัญหาคอร์รัปชันภายในประเทศ รวมถึง

สามารถยกระดับการพัฒนากลไกในการจัดการปัญหา

คอร์รัปชันของภาครัฐได้ดีมากขึ้น อีกทั้งหากประเทศไทย

จะประสบความสำเร็จเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

คอร์รัปชันได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และภาครัฐ ที่ร่วมมือกันในการแก้ไข

ปัญหาการคอร์รัปชันเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดการทุจริต  

ทำให้ประเทศชาติมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นสืบไป
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การ้ปร้ะชุมเชิงปฏิบิัติิการ้แล้ะการ้จัด็ทำาแผน

“โรงเรียนแห่งความซื่่�อตรง” 
จ.ชล้บุร้ี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับโรงเรียน 

วัดหนองเกตุ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  กิจกรรมในช่วงแรก เป็นการกล่าวต้อนรับ โดย นางสาวเมย์รายา 

ภาษ์ี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย และกล่าวเปิดงานโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผูอ้ำนวยการ

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระเกล้า 

จากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง “ความซื่อตรง” โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์์ นักวิชาการผู้ชำนาญ

การ และต่อด้วย เวทีระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย ดร.ถวิลวดี  

บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ดร.เลิศพร อุดมพงษ์์ นักวิชาการผู้ชำนาญการ นางสาวนิตยา 

โพธิ์นอก นักวิชาการผู้ชำนาญการ และคุณวลัยพร ล้ออัศจรรย์ นักบริหารโครงการชำนาญการ 

ในช่วงท้าย เป็นการสรุปและปิดการประชุม โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สถาบันพระปกเกล้า ศึกษ์าวิจัย  

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงซึ่งส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ซึ่งมีการสำรวจ

ความคิดเห็นและค่านิยมเกี่ยวกับการทุจริตในสังคมไทย และนำผลการศึกษ์าวิจัยก่อนหน้านี้ พัฒนา

เป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษ์าเพื่อให้การเสริมสร้างความซื่อตรง 

มีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น  การเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษ์า เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะช่วยให้เกิด 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงที่ส่งเสริมต่อประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการ 

มีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมด้านความซื่อตรงในโรงเรียน ติดตามและ

ประเมนิผล ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินกจิกรรมทีพั่ฒนาขึน้เอง จะช่วยใหค้วามซือ่ตรงได้ถกูซมึซบั

ในกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
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พิพิธัภััณฑ์์พร้ะบาทสมเด็็จ 

พร้ะปกเกล้้าเจ้าอยี่่�หััว จัด็งาน 

“ราตรีไกลกังวล”

เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบัน 

พระปกเกล้า จัดงาน “ราตรีไกลกังวล” เนื่องในโอกาสที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ครบรอบ 20 ปี ณ อาคารรำไพพรรณี  กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในโอกาสที่พิพิธภัณฑ์ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดดำเนินการมาครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2545 

จึงจัดงาน “ราตรีไกลกังวล” โดยนำ “อาหาร” มาเชื่อมโยงถึงสุนทรียะและวัฒนธรรมการกิน และ

การร่วมสัมผัสประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ปรุงอย่างพิเศษ์ ตามแนวคิดเมนูที่เชื่อมโยงกับ 

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ์  

ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ให้เกียรตินำชม

และเล่าประวัติเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาคารอนุรักษ์์ ของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รวมท้ังพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   

และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี  อีกทั้ง มีกิจกรรมพิเศษ์ โดยนำแขกผู้มีเกียรติ 

ไปยังห้องจัดเลี้ยง บนชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี ชมทิวทัศน์พระบรมบรรพต รับฟ้ังดนตรีเครื่องสาย

ฝรั่งเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมบริการเมนูอาหารซึ่งบอกเล่า 

เรื่องราวเชื่อมโยงถึงทั้งสองพระองค์ และชื่อเมนูอาหารอย่างพิเศษ์เช่นเดียวกับเมนูพระกระยาหาร 

ในรัชสมัย 

“ราตรีไกลกังวล” จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  และเติมเต็มความรู้  ความเข้าใจใน 

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า

รำไพพรรณี พระบรมราชินี รวมทั้งเรียนรู้ประวัติของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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สถาบันพระปกเกล้า
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

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

หากท่านใดสนใจรับจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า กรุณาแจ้งช่่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

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

คอลัมน์ : ข่าวประชาสัมพันธ์์

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเช่่อ

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

ลงช่่อ ...................................................

สถาบันพระปกเกล้าลงนามความร่วมม่อท็างวิชัาการ 
กับกระท็รวงคมนาคม

เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 15 ธันวาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

กับกระทรวงคมนาคม โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย 

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา  

สถาบันพระปกเกล้า นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อ�านวยการส�านักบริการวิชาการ ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหาร

และพนักงานทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว
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