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ข้ อกำหนดโครงกำร
วิจัยพระปกเกล้ำศึกษำ
*******************************************
หลักกำรและเหตุผล

สถาบันพระปกเกล้า กาหนดยุทธศาสตร์ดา้ นงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ในแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2563) โดย
กาหนดให้ส่งเสริ มและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู ้ดา้ นพระปกเกล้าศึกษา เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การด้านการศึกษาวิจยั เนื่ องใน
พระราชประวัติและพระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระ
นางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชิ นี รวมถึงบริ บททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมใน
รัช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้า เจ้า อยู่หั ว อัน เป็ นตัว แปรส าคัญ ในการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมไทยอันส่ งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั โดยได้มีการรวบรวม
เอกสาร การศึกษาวิจยั และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวมาเป็ นลาดับ
อย่างไรก็ตาม จากการสารวจสถานภาพการศึกษาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชิ นี ที่ ได้เคยมี การศึกษามา 1 พบว่า
เนื้อหาของเอกสารภาษาไทยในหัวเรื่ องดังกล่าว ส่ วนใหญ่เป็ นเนื้ อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองการปกครอง รองลงมาคือ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
การปกครองระบอบประชาธิปไตย พระราชกรณี ยกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และ
สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั มีเนื้อหาเกี่ยวกับกบฏบวรเดช
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พิจารณาจากผลการศึ กษาของ ชลทิ ชา สุ ทธิ นิรันดร์ กุล , “บทความเรื่ องสถานภาพการศึ กษาเกี่ ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชิ นี ”,เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ การ
แข่งขันตอบปั ญหา และนิ ทรรศการเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าราไพ
พรรณี พระบรมราชิ นี,หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , พ.ศ.2547 และ หนังสื อบรรณานุ กรมประกอบบรรณนิ ทศั น์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ่งรวบรวมและจัดพิมพ์โดยสานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
โดยการสนับสนุนของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี
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การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ การสละราชสมบัติ คณะราษฎร์ พระบรมราโชวาท
พระราชด าริ ทางการเมื อ ง การเสด็จประพาส การสละราชสมบัติ เป็ นต้น ส่ วนเนื้ อ หาที่ มี
หนังสื อเกี่ยวข้องน้อยที่สุด ได้แก่ เนื้ อหาเกี่ยวกับความเป็ นอยู่และประเพณี ค่านิ ยมทางสังคม
และศิลปวัฒนธรรม แผนพัฒนาทางการเมือง พระราชกิจวัตร วรรณกรรม สถาปั ตยกรรม พระ
ราชพิธีต่างๆ เป็ นต้น
ด้วยเหตุ น้ ี สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะองค์กรที่ มีพนั ธกิ จด้านส่ งเสริ มและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นพระปกเกล้าศึกษา จึงเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจยั อันเกี่ยวเนื่อง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในด้านต่างๆ เพิ่มเติม รวมถึง พระราชกรณี ยกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงริ เริ่ มไว้ และมี ผลสื บเนื่ องมาจนถึงปั จจุ บนั
รวมถึงด้านประวัติศาสตร์สังคมและศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัย
2. วัตถุประสงค์ ของโครงกำร
1. เพื่อศึกษาวิจยั เกี่ยวกับพระราชกรณี ยกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ทรง
ริ เริ่ มและมีผลสื บเนื่องถึงปัจจุบนั
2. เพื่อศึกษาวิจยั ในหัวข้อ “พระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิ จเพื่อการพัฒนาประเทศ”
โดยมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจยั ด้านใดด้านหนึ่ ง ดังนี้ ด้านการเมื องการปกครอง ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวติ และด้านกฎหมาย
3. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าราไพ
พรรณี พระบรมราชิ นีให้เป็ นที่ประจักษ์ในวงกว้างและเป็ นการแสดงความสานึ กในพระมหา
กรุ ณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย
3. ขอบเขตของงำน
กาหนดให้ศึกษาวิจยั พัฒนาการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.
2468-2477) โดยเน้นประเด็นความรู ้ใหม่ๆด้านพระปกเกล้าศึกษาที่ยงั ไม่เคยศึกษามาก่อน หรื อ
ต่อยอดงานวิจยั ที่ เคยมีอยู่เดิ ม โดยให้วิเคราะห์ให้เห็ นถึง แนวพระราชดาริ ที่มา ความสาคัญ
ตลอดจนผลกระทบ ความสื บเนื่องและการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปั จจุบนั โดยศึกษาและทบทวน
จากหลักฐานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น หลักฐานเอกสาร
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ชั้น ต้น และชั้น รอง หลัก ฐานเอกสารจดหมายเหตุ ภาพเขี ย น ภาพถ่ า ย ภาพยนตร์ เ กี่ ยวข้อ ง
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ เป็ นต้น
4. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1. องค์ความรู ้ใหม่ดา้ นพระปกเกล้าศึกษาในประเด็นที่ยงั ไม่เคยศึกษามาก่อน
2. องค์ความรู ้ที่สามารถนามาปรับใช้ในการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
3. มีฐานข้อมูล/เอกสารเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาที่สามารถนามาใช้เพื่อพัฒนาเนื้อหา
การจัดแสดงนิทรรศการได้
5. ปริมำณของงำน
-รายงานการศึกษาจานวนไม่นอ้ ยกว่า 80 หน้ากระดาษ เอ 4 โดยไม่รวมเอกสารอ้างอิง/
ภาคผนวก
- จัด ส่ ง รายงานวิ จ ัย ฉบับ สมบู ร ณ์ บทคัด ย่อ หรื อ บทสรุ ป ผูบ้ ริ ห าร(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) พร้อมซีดี จานวน 4 ชุด
- จัดสัมมนาเสนอผลงานวิจยั ต่อสาธารณชน 1 ครั้ง
- สาเนาหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง
6. ระยะเวลำส่ งงำน
ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
7. ค่ำจ้ ำงวิจัย
เรื่ องละไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
นางฉัตรบงกช ศรี วฒั นสาร โทร 02-280-3413-4 ต่อ 111
โทรสาร 02-281-6820
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