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1. หลักการและเหตุผล
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมาตลอดระยะเวลา
85 ปีนั้น ประชาธิปไตยไทยเผชิญกับโจทย์ ทางการเมืองทั้งเชิงอุดมการณ์ เนื้อหา รูปแบบ กระบวนการ
และวิถีชีวิต ที่แสดงออกผ่านปรากฏการณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น ปัญหาดุลอานาจในโครงสร้างทาง
การเมือง และการบริหาร การเลือกตั้งที่ไม่สามารถเลือกคนที่เหมาะสมเข้าทาหน้าที่ พรรคการเมืองที่ไม่
คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
นโยบายการบริหารบ้านเมืองไม่ต่อเนื่องขาดความยั่งยืน สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ได้รับความ
คุ้มครอง การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นประเด็นถกเถียงในระดับของการแสดงออก สังคมที่ขัดแย้ง
และแบ่งแยก ฯลฯ ตลอดมาประเทศไทยได้พยายามออกแบบรัฐธรรมนูญให้เป็นกลไกหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหา ด้วยเหตุผลว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น รัฐธรรมนูญ คือ กรอบกติกาหลักในการ
กาหนดทิศทางทางการเมืองและชี้นาสังคมให้เป็นไปตามต้องการ
ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ด้วยเจตนารมณ์เพื่อแก้ปัญหาการเมือง สังคม และประชาธิปไตยของไทย ทั้งปัญหา
ทีส่ ะสมไว้เป็นเวลานานและปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่อย่างซับซ้อนตามสภาพสังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างขึ้นจากบทเรียนในอดีต เพื่อมุ่งนาพาให้ผ่านพ้นปัญหาไปสู่สิ่งที่คาดหวัง
และต้องการเห็นเกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทย
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บัดนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เป็นแนวทางให้สังคมการเมืองไทยเดินหน้าไปในทิศทางใหม่ภายใต้
กรอบกติกาใหม่ กระบวนการและกลไกใหม่ และนับเป็นการนาประชาธิปไตยไทยเข้าสู่ความท้าทายใหม่
อีกครั้งหนึ่ง ซึง่ ครั้งนี้ ประชาธิปไตยจะผ่านความท้าทายและสามารถหยั่งรากอย่างยั่งยืนในสังคมไทยได้
หรือไม่ รัฐธรรมนูญใหม่จะแก้ไขปัญหาและนาพาประชาธิปไตยไทยไปในทิศทางที่ต้องการเห็นได้อย่างไร
เงื่อนไขปัจจัยใดทีส่ ่งเสริมประชาธิปไตยไทยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และข้อท้าทายใดที่ประชาธิปไตย
ไทยต้องเผชิญและต้องผ่านพ้นไปให้ได้
เพื่อแสวงหาคาตอบและข้อเสนอทางวิชาการต่อทุกฝ่ายในการนาไปสู่ประชาธิปไตยที่หยั่งราก
ยั่ ง ยื น ต่ อ ไป สถาบั น พระปกเกล้ า ในฐานะสถาบั น ทางวิ ช าการที่ มี ภ ารกิ จ ส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ประชาธิป ไตย ธรรมาภิบ าล และสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่ วนรวมจึงกาหนดให้ มีการประชุมวิชาการ
ประจาปีในครั้งนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยน
ผ่าน ภายใต้กฎ กติกา และรัฐธรรมนูญใหม่ จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อให้ได้ข้อเสนอสาหรับนาพาประเทศไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่พึงปรารถนาและต้อง
ร่วมกันสร้างโดยทุกภาคส่วนของสังคมไทย
3. กิจกรรมหลัก
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 19 ประกอบด้วย กิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่
1) การแสดงปาฐกถา ประกอบด้วย (1) การแสดงปาฐกถานา (2) การแสดงปาฐกถาพิเศษ
และ (3) การแสดงปาฐกถาปิด
การแสดงปาฐกถามี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตย บทบาท
ของรัฐธรรมนูญและกลไกทางการเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่านทั้งใน
ระดับโลกและในประเทศไทย ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติ ในหัวข้อ
ดังกล่าว
2) การสัมมนาทางวิชาการ โดยแบ่งเวทีการสัมมนาทางวิชาการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
(1) การอภิปรายร่วม (Panel discussion) เพื่อนาเสนอมุมมองและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ นักปฏิบัติ นักขับเคลื่อนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
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(2) การประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย (Group discussion) เป็นการนาเสนอ
บทความ เอกสารทางวิชาการหรือผลการวิจัย และการนาเสนอผลสรุปการประชุมกลุ่ม
ย่อย เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน
การสั มมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และระดมความ
คิดเห็นจากมุมมองและประสบการณ์ของนานาชาติและประเทศไทย ในประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ย วกับ ประชาธิป ไตยในระยะเปลี่ ยนผ่ า น รั ฐ ธรรมนูญ และ กลไกทางการเมืองเพื่ อ
ส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนประชาธิปไตยและนาพาสังคมการเมื องสู่ประชาธิปไตยที่
ยั่งยืน
3) การจัดนิทรรศการ มีวัตถุประสงค์ให้เป็นพื้นที่ของการแสดงรูปธรรมขององค์ความรู้และ
รวบรวมกรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการ เวทีการแสดง
และกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ
4. กลุ่มเป้าหมาย
สถาบันพระปกเกล้ากาหนดผู้เข้าร่วมงาน จานวน 1,000 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2) บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) บุคลากรในองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
4) นักวิชาการสาขาที่เกี่ยวข้อง
5) ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น
6) ผู้แทนองค์กรพัฒนาชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน
7) ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจเอกชน
8) สื่อมวลชน
9) นักเรียน นิสิต นักศึกษา
10) ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
5. วัน เวลา สถานที่จัดงาน
สถาบันพระปกเกล้า กาหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ระหว่างวัน
ศุกร์-วันอาทิตย์ที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
ถนนราชดาเนินนอก กรุงเทพมหานคร
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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1) ผู้บ ริ หารภาครั ฐ ภาคเอกชน นักวิช าการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ แทนของรัฐ บาล องค์กรอิส ระ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชน
และประชาชนทั่วไป ได้นาเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดความคิด และแสดงความ
คิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2) ได้รับข้อเสนอเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศไทยให้
ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
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กาหนดการ
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจาปี 2560
เรื่อง
ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่
อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น
Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects
วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดาเนินนอก กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
11.00-13.00 น.
ลงทะเบียน
13.30-14.30 น.
พิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจาปี 2560
14.30-14.40 น.
ชมวีดิทัศน์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจาปี
2560
14.40-15.30 น.
การแสดงปาฐกถานา เรื่อ ง Consolidated Democracy: Move
Forward to Sustainability
โดย - Gen. Susilo Bambang Yudhoyono,* (Former President of
the Republic of Indonesia)
15.30-15.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.45-17.45 น.
การอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ
เรื่อง International Perspectives on Consolidated Democracy
โดย - Prof. Kang Won Taek, Seoul National University,
South Korea.
- Prof. George Abonyi, Visiting Professor, Executive
Education Program, Maxwell School, Syracuse
University. Resident of Ottawa Canada.
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- นักวิชาการประเทศโปรตุเกส*
- Prof. Francois Bafoil, Director of Research Centre at
Sciences Po, Paris.
ผู้ดาเนินรายการ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
08.00-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-09.40 น.
การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560
โดย นายมีชัย ฤชุพันธ์* ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
10.00-12.00 น.
การอภิปราย เรื่อง บททดสอบรัฐธรรมนูญใหม่ บนประชาธิปไตยที่พึง
ปรารถนา
โดย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
ดร.มานะ นิมิตรมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
ผู้ดาเนินรายการ – ดร. ณัฏฐา โกมลวาทิน
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น.
ลงทะเบียน และ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย
ความท้าทายที่ 1: ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพเข้าสภา ?
นักการเมืองเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative
democracy) ในฐานะที่เป็นผู้รวบรวม และพัฒนาเสนอแนะนโยบายทางเลือกต่างๆ ต่อประชาชน ส่วน
ประชาชนเลือกนักการเมืองหรือนโยบายที่ตนเองต้องการผ่านการเลือกตั้งหรือการลงประชามติ อัน
ส่งผลต่อการกาหนดนโยบายในระดับชาติ โดยนัยยะนี้นักการเมืองและพรรคการเมือง ประชาชน การ
เลือกตั้ง และการกาหนดนโยบายจึงเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงได้ออกแบบระบบและกลไกใหม่ๆ ที่จะ
เอื้อให้การเลือกตั้ง และพรรคการเมืองสามารถส่งเสริมให้นักการเมืองที่มีคุณภาพเข้าสภา ซึ่งเป็นที่ท้า
ทายว่า ระบบและกลไกใหม่ๆ ที่กาหนดมานั้น จะนาไปสู่ผลที่คาดไว้ได้หรือไม่ ในห้องประชุมกลุ่มย่อยที่
1 นี้ จึงขอชวนคิดวิเคราะห์ว่า ระบบและกลไกใหม่ๆ จะทาให้เกิดความท้าทายอย่างไร จะส่งผลต่อหลัก
ปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การปฏิบัติตามระบบและกลไกต่างๆ นั้นจะต้องเผชิญกับสถานการณ์
ใดบ้าง และจะมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการปฏิบัติเพื่อให้การขับเคลื่อนเพื่อให้ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพ
เข้าสภาประสบความสาเร็จสมดังที่ตั้งใจไว้
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ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย
1. ระบบเลือกตั้งแบบใหม่จะทาให้ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพมากขึ้นหรือไม่
2. กลไกต่างๆ ในกฎหมายพรรคการเมือง เช่น สมาชิกพรรค การเลือกตั้งขั้นต้น การกาหนด
สาขาพรรค เป็นต้น จะช่วยส่งเสริมให้ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพมากขึ้นหรือไม่
3. คณะกรรมการการเลือกตั้งจะช่วยส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพมากขึ้นได้อย่างไร
4. ประชาชนและองค์ก รต่ างๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง สื่ อมวลชน สถาบัน การศึ กษา องค์ก ร
ตรวจสอบติดตามการเลือกตั้ง จะมีส่วนอย่างไรที่จะทาให้นักการเมืองมีคุณภาพมากขึ้น

วิทยากร
1. นายประพันธ์ นัยโกวิท*
2. นายนิกร จานง
3. ผู้แทนจาก We Watch*
4. ดร. สติธร ธนานิธิโชติ
ผู้ดาเนินรายการ นางสาวณัชชาภัทร อมรกุล
ผู้สรุป
รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน วัฒนายากร
ความท้าทายที่ 2: ประชาธิปไตยได้ดุล ?
การสร้ า งดุ ล อ านาจระหว่ า งสถาบั น การเมื อ งถื อ ว่ า เป็ น หนึ่ ง ในหั ว ใจส าคั ญ ของการร่ า ง
รัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับก็พยายามจัดความสัมพันธ์เชิง
อานาจของสถาบันการเมืองเพื่อให้การใช้อานาจและการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจนั้นเกิดความ
สมดุ ล และสามารถตอบโจทย์ ก ารแก้ไ ขปัญ หาทางการเมื องการปกครองได้ เช่น รัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย พุท ธศัก ราช 2540 ได้พ ยายามสร้ างความเข้ม แข็ง ให้ แ ก่ฝ่ า ยบริ ห ารและพรรค
การเมื องเพื่อ แก้ปั ญ หาการขาดเสถี ย รภาพทางการเมือ ง ส่ ว นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ก็ได้พยายามสร้ างระบบการตรวจสอบและถ่ว งดุล การใช้อานาจที่เข้ มแข็งเพื่ อ
แก้ ปั ญ หาวิ ก ฤติ ก ารเมื อ งเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หาทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม การจั ด
ความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองการปกครองของประเทศไทย
ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการร่ างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อกาหนดกลไก
การจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครอง ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้สร้างระบบ
การตรวจสอบการใช้อานาจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การใช้อานาจของสถาบันทางการเมืองนั้นถูก
ตรวจสอบได้ทั้งโดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญและโดยประชาชนด้วยการเพิ่มกลไกการตรวจสอบหรือ
กาหนดให้มีองค์กรมากกว่าหนึ่งองค์กรมาร่วมใช้อานาจ เช่น การเปิดช่องให้อานาจศาลรัฐธรรมนูญ

7

ตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนให้อานาจการพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นอานาจของรัฐสภาแต่เพียงองค์กรเดียว เป็นต้น
แม้ว่าการจัดความสัมพันธ์เชิงอานาจตามรัฐธรรมนูญที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นที่คาดหวังว่าจะ
ช่วยแก้วิกฤตทางการเมืองของประเทศไทย แต่ก็ยังเป็นที่น่าพิจารณาว่าการกาหนดความสัมพันธ์เชิง
อานาจตามรัฐธรรมนูญนั้นจะก่อให้ เกิดผลทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ หรือ
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดจึงจะสามารถสร้างดุลอานาจทางการเมืองที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยอัน
จะน าไปสู่ ก ารสร้ า งระบบการเมื อ งการปกครองที่ เ ข้ ม แข็ ง เพื่ อ การพั ฒ นาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนได้
ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย
1. การจัดความสัมพันธ์เชิงอานาจของสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญกับการแก้ไขปัญหา
วิกฤติทางการเมืองและสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
2. ประเด็นความท้าทายที่เกิดจากการจัดความสัมพันธ์เชิงอานาจตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
(เช่น การปรับตัวของสถาบันการเมืองต่อการใช้อานาจตามที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กาหนด เป็นต้น)
3. เงื่ อ นไขและบริ บ ททางการเมื อ งที่ จ ะท าให้ ก ารใช้ อ านาจของสถาบั น การเมื อ ง และ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจของแต่ละองค์กรเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
วิทยากร
1. ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่*
2. ศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์เดช สรุโฆษิต
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ มูลศิลป์
ผู้ดาเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ
ผู้สรุป
นายณวัฒน์ ศรีปัดถา
ความท้าทายที่ 3: การเมืองไทยไร้โกง ?
ปัญหาการทุจริตเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่กัดกินสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นประเด็นที่
ถูกหยิบยกขึ้นทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งเป็นโจทย์สาคัญในการนามาพิจารณาวาง
รูปแบบและกติกาใหม่เพื่อใช้ในการปกครองบ้านเมือง แม้รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาได้พยายามอย่างยิ่งที่
จะออกแบบกลไกต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนิ นการ หากแต่ปัญหาการทุจริตยั งคงดารงอยู่ และได้ส่ งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายการเมือง จนเป็นชนวนเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลางปี 2557
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ดังนั้น “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง” จึงเป็นวลีที่สะท้อนได้เป็นอย่างดีถึงเจตนารมณ์ สาคัญใน
การร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
และอาจกล่าวได้ว่ามีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของประชาชนในการลงประชามติรับรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้เพื่อใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งกลไกต่างๆ ได้มีการบรรจุและออกแบบไว้มากขึ้นกว่า
รัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา ทั้งในแง่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในด้านการเมืองที่จะ
มีความเข้มข้นเป็นพิเศษ ทั้งบทลงโทษนักการเมืองที่ไม่สุจริต กระบวนการถอดถอนทั้งจากรัฐสภาและ
องค์กรอิสระ รวมทั้ง การควบคุมไม่ให้เกิดนโยบายประชานิยม ซึ่งล้วนเป็นกลไกที่ถือเป็นยาแรงจนทาให้
ฝ่ายการเมือง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องตั้งข้อสังเกตว่า กลไกที่กาหนดขึ้นบางอย่างนั้นมุ่งเน้นที่การนา
นักการเมืองออกจากตาแหน่งมากกว่า ที่จะลงโทษผู้กระทาผิดตามกฎหมายหรือไม่ การเพิ่มอานาจใหม่
ให้กับองค์กรอิสระและศาลในการควบคุมรั ฐบาลมีความเหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้มาก
น้อยเพียงใด รวมทั้ง การนาอานาจประชาชนในการเข้าชื่อถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่งซึ่งมีมาตั้งแต่
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าออกไปนั้น จะทาให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกลไกปราบโกงนี้
ลดลงหรือไม่ ในขณะที่รัฐธรรมนูญกาหนดหน้าที่ให้ประชาชนต้องไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องการกาหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อบังคับใช้
อย่ างจริ งจั งทั้งสมาชิกรั ฐ สภา คณะรัฐ มนตรี และองค์กรอิส ระ สิ่ งต่างๆ ดังที่กล่ าวมาเป็นเรื่องที่มี
ประสบการณ์จากการปฏิบัติในอดีตหลายเหตุการณ์ จึงเป็นความท้าทายที่มีความน่าสนใจสู่การอภิปราย
แลกเปลี่ ย นความเห็ นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติและผลที่จะเกิดขึ้นตามกลไกใหม่
ดังกล่าวในการทาให้การเมืองไทยไร้โกงได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย
1. ความท้าทายในการนากลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันการทุจริตของฝ่ายการเมืองสู่การ
ปฏิบัติและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. อานาจใหม่ตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระและศาลในการควบคุม การทางานของรัฐบาล
กับเสถียรภาพในการบริหารประเทศ
3. ประสิ ท ธิ ภ าพและบทบาทของประชาชนในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต บนสิ่ ง ที่ ห ายไปใน
รัฐธรรมนูญ
4. มาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญกับความท้าทายที่ต้องเผชิญ
วิทยากร
1. นายภัทระ คาพิทักษ์
2. ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
3. ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
4. นายวีระ สมความคิด
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5. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
ผู้ดาเนินรายการ ดร.เลิศพร อุดมพงษ์
ผู้สรุป
นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์
ความท้าทายที่ 4 : ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและหลักนิติธรรม ?
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพเป็ น อ านาจในการตั ด สิ น ใจของบุ ค คลที่ ไ ม่ อ าจถู ก แทรกแซงจากผู้ ใ ดได้ เป็ น
หลักประกันพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกันกับแนวทางตามกฎหมาย
ธรรมชาติที่สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่ติดตัวอยู่กับประชาชนทั้งหลาย แม้ไม่มีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
รับรองไว้ประชาชนก็ยังคงมีสิทธิเสรีภาพต่าง ๆ แต่ประเทศไทยยังคงมีปัญหาสิทธิเสรีภาพหลายประการ
เช่น การละเมิดสิทธิผู้ด้อยโอกาส การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่เท่าเทียมกัน การขาดทัศนคติที่เอื้อให้
เกิดสิทธิแก่ประชาชน เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวแม้จะมีการรับรองสิทธิอย่างครบถ้วนหลายประการตั้งแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา หากแต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถ
ดาเนินการให้บรรลุหลักการแห่งสิทธิเสรีภาพได้จริง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติหลักการว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย โดยที่บุคคลมีสิทธิเสรีภาพที่จะกระทาการใดๆ (นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการ
เฉพาะในรัฐธรรมนูญ) และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็น
อันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยกาหนดให้รัฐมีบทบาทหน้าที่ ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิเสรีภ าพของ
ประชาชนและชุมชน ซึ่งจะบรรลุเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้นั้นหัวใจสาคัญอีกประการคือการเคารพ
และยึดมั่นในหลักนิติธรรม รวมไปถึงกระบวนการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิเสรีภาพอย่าง
แท้จริง แต่การจะบรรลุซึ่งสิทธิเสรีภาพที่แท้จริงตามหลักการนั้นจะทาอย่างไร ยังเป็ นความท้าทายที่
สาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย
1. หลั ก ประกั น ใดที่ ท าให้ เ ชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า บทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ก าหนดเป็ น หลั ก การว่ า
ประชาชนมี สิ ท ธิ และเสรี ภ าพตามที่รั ฐ ธรรมนู ญก าหนด รวมถึ งการใดที่ มิ ได้ ห้ า มหรื อ จากั ด ไว้ โ ดย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทาการนั้นๆ และได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ
2. ทาอย่างไรให้หลักนิติธรรมมีผลทาให้หน่วยงานของรัฐผูกพันและปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ทาให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากฎหมายที่ชอบธรรม
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3. กระบวนการหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิเสรีภาพระหว่างประชาชนด้วยกัน
และระหว่างรัฐกับประชาชนด้วย ควรเป็นเช่นไร
4. ความท้าทายของหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องทาหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชน รวมทั้ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ยึ ด หลั ก นิ ติ ธ รรมและเคารพต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของ
ประชาชน
วิทยากร
1. ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
2. ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี*
3. นายบรรจง นะแส
ผู้ดาเนินรายการ นายกล้า สมุทวณิช
ผู้สรุป
นางสาวปัทมา สูบกาปัง
ความท้าทายที่ 5: ยุทธศาสตร์ชาติกับอนาคตประเทศไทย ?
ยุทธศาสตร์ชาติถูกคาดหวังให้เป็น “เข็มทิศนาทาง” สาหรับการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
รวมถึ ง สร้ า งความต่ อ เนื่ อ งของการพั ฒ นาประเทศและให้ ผู้ เ ข้ า มาบริ ห ารประเทศแต่ ล ะคณะน า
ยุทธศาสตร์ ชาติไปใช้กาหนดนโยบายและวิธีดาเนินการที่เหมาะสม ด้ว ยเหตุนี้ โดยรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 65 กาหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้า หมาย เพื่อ
กาหนดกรอบวิสัยทัศน์และทิศทางในการพัฒนาประเทศ พัฒนากลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติอย่างสอดคล้องและบูรณาการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรากฎหมายการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดทาร่างพระราชบัญญัติการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... เพื่อกาหนดกลไกในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติ
อย่ า งไรก็ ตาม การผลั ก ดัน ให้ ยุทธศาสตร์ช าติเ ป็น เสมือน “เข็ม ทิศน าทาง” ในการพั ฒ นา
ประเทศได้จริงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงเป็นความท้าทายใหม่ของสังคมไทยที่ทุกภาคส่วนควร
ขบคิดพิจารณาร่วมกันว่า ยุทธศาสตร์ชาติจะส่งผลกระทบต่ออนาคตประเทศไทยเช่นไรโดยเฉพาะ
ทิศทางทางการเมืองและแนวโน้มความต่อเนื่องของนโยบายรัฐ รวมทั้งควรมีกลไกใดในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ และภาคประชาชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร
ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย
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1. ผลกระทบของการมี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต่ อ การเมื อ งและนโยบายของรั ฐ บาลในระบอบ
ประชาธิปไตย
2. กลไกการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
4. ประสบการณ์ ตัวอย่าง และบทเรียนจากต่างประเทศในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยากร
1. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
2. นายวสันต์ ชวลิตวรกุล
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย
4. นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
ผู้ดาเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช
ผู้สรุป
ดร. ถวิลวดี บุรีกุล
ความท้าทายที่ 6: สร้างสังคมสันติสุข ?
สังคมที่พึงปรารถนาเป็นสังคมที่มีสันติสุข ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ไม่มีการ
ใช้ความรุน แรงและยอมรั บ ความหลากหลาย แต่ในช่ว ง 10 กว่าปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาความรุนแรง
ทางการเมืองไทย เกิดความสูญเสียในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน อีกทั้งเกิดความขัดแย้งในทุกระดับของ
สังคม รัฐบาลชุดต่างๆ ได้สร้างกลไกและมาตรการเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย แต่
เนื่ องจากสภาพปั ญหาความขัดแย้ งขยายตัว กลายเป็นความรุนแรง และขาดการร่ว มกันจัดการที่ดี
เพียงพอจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้สภาพปัญหาดังกล่าวยังคงดารงอยู่ต่อไปและอาจจะเกิดความรุนแรง
ขึ้นได้ในอนาคต
การจะสร้ างความปรองดองให้เกิดขึ้นสามารถทาได้ห ลายแนวทาง อาทิ เน้นที่การสร้ าง
ความสัมพันธ์กับการเน้นที่โครงสร้างและสถาบัน การสร้างความสัมพันธ์เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี
ร่วมกันของประชาชนในสังคม ด้วยการเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยกันอันจะนาไปสู่การร่วมมือกันต่อไป
ส่วนแนวทางการเน้นที่โครงสร้างและสถาบัน เป็นการสร้างหรือจัดตั้งสถาบันขึ้นมาเพื่อลดมุมมองด้าน
ลบต่อกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติเรื่องการสร้างความปรองดองไว้ในหลายมาตรา โดยมี
เป้าหมายให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และให้มีกลไกแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งโดยสัน ติวิธี จึงเป็นที่น่าสนใจค้นหาคาตอบว่ากฎ กติกา โครงสร้างกลไก และ สถาบัน
การเมืองที่ถูกออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อีกทั้งแนวทางการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในสังคม
ของภาครัฐ จะสามารถสร้างความปรองดองในชาติได้หรือไม่ อย่างไร
ประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย
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1. กฎหมายรัฐธรรมนูญมีส่วนในการทาให้ความสามัคคีปรองดองเกิดขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร อีก
ทั้งกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรูปแบบใดตามรัฐธรรมนูญที่จะทาให้เกิดความสามัคคีปรองดอง
2. กลไกและสถาบันใดบ้างที่ทาให้ความปรองดองเกิดขึ้นในสังคมไทย
3. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น
4. แนวทางใดบ้างที่จะทาให้ความปรองดองเกิดขึ้นได้ในสังคมไทย
วิทยากร
1. ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. คณิต ณ นคร
3. นายอลงกรณ์ พลบุตร
4. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
ผู้ดาเนินรายการ นายชลัท ประเทืองรัตนา
ผู้สรุป
พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-11.00 น. นาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม
โดย ผู้สรุปประจากลุ่มทั้ง 6 กลุ่ม
ผู้ ด าเนิน รายการ ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า)
11.00-11.30 น. ชมวีดิทัศน์รางวัลพระปกเกล้าและพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า
ทองคาและรางวัลพระปกเกล้าสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปี 2560
11.30-12.00 น. การแสดงปาฐกถาปิด
โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)
หมายเหตุ : * วิทยากรอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ
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