


พระบรมราชชนนีอยู ่เสมอๆ เป็นเหตุให้ทั้งสองพระองค์

ทรงสนิทสนมคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้น   

หลังจากสมเด็จฯ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์  ทรงผนวช

ครบไตรมาสแล้ว ทรงลาสิกขาในปีถัดมาได้กราบบังคมทูล

พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที่ ๖ 

ว่าทรงมีพระหฤทัยผูกพันในหม่อมเจ้าหญิงร�าไพพรรณี จึงขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาต อภิเษกสมรสดังความตอน

หนึ่งว่า

ในวันที่ ๒๖ สิงหาคมนี้ ครบรอบแห่งวันอภิเษกสมรส   

๙๗ ปีมาแล้ว ท้ังสองพระองค์ได ้ทรงร ่วมทุกข์ร ่วมสุข

เป ็นพระคู ่ขวัญทรงมีพระราชจริยาวัตรในการรักษา

ความซื่อสัตย์ต่อกัน นับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราคนในปัจจุบัน

หน้า ๒ II จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า คอลัมน์ : ใต้ฟ้า...ประชาธิปก

๑ นักวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  สถาบันพระปกเกล้า

ฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร*

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับธรรมเนียม

จากตะวันตก เรื่องการทรงมี “พระบรมราชินี” เพียงพระองค์

เดียว มีเกร็ดประวัติศาสตร์น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเมื่อครั้งด�ารง

พระอิสริยยศ เป็นสมเด็จฯ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์             

กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา หลังจากส�าเร็จการศึกษาวิชา        

การทหารจากประเทศอังกฤษ มักจะเสด็จไปเฝ้าฯ สมเด็จ

พระศรพีชัรนิทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนท่ีีพระราชวงั

พญาไทอยูเ่สมอ และในบางโอกาสกป็ระทบัแรม ณ พระต�าหนกั

พระราชวังพญาไท จึงท�าให้ทรงรู้จักกับพระประยูรญาติท้ัง

หลาย อาทิ หม่อมเจ้าหญิงร�าไพพรรณี  สวัสดิวัตน์    

คร้ันสมเด็จพระบรมราชชนนี เสด็จพระราชด�าเนิน                  

แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระต�าหนักชายทะเล

ทีห่วัหนิกโ็ปรดเกล้าฯ ให้ทัง้สมเดจ็เจ้าฟ้าประชาธปิกศกัดิเดชน์ฯ

และหม่อมเจ้าหญิงร�าไพพรรณีโดยเสด็จพระราชด�าเนินด้วย

ทั้งสองพระองค์ พร้อมด้วยเจ้าพี่เจ้าน้ององค์อื่นๆ ทรงโปรด

ที่จะเสด็จไปทรงส�าราญพระอิริยาบถและจัดงานการละเล่น

ที่ต�าหนักแสนส�าราญของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ-

นเรศวรฤทธิ์ ซึ่งมีบริเวณติดกันกับพระต�าหนักของสมเด็จ

...บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้า ได้ปฏิพัทธ์รักใคร่กับหม่อมเจ้า

หญิงร�าไพพรรณี ธิดาแห่งเสด็จน้า และข้าพระพุทธเจ้าอยากจะ           

ใคร่ท�าการสมรสกับเจ้าหญิงนั้น แต่เดิมข้าพระพุทธเจ้าได้

ชอบพอกับหญิงร�าไพพรรณี ฉันเด็กและผู้ใหญ่ และสมเด็จแม่

ก็โปรดให้หญิงร�าไพพรรณี มารับใช้ข้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ...



สถาบันพระปกเกล ้า ได ้ด�าเนินการพัฒนาส ่งเสริม

ประชาธิปไตยมาเป็นเวลากว่า ๑๗ ปี และในปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ สถาบันพระปกเกล้าจะเริ่มใช้แผนยุทธศาสตร์สถาบัน

พระปกเกล้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ซึง่จะเป็น

แนวในทางการปรับทิศทางการท�างานล่วงหน้าถึง ๕ ปี

โดยแผนยุทธศาสตร์นี้ จะประกอบไปด้วยประเดน็ยทุธศาสตร์

๖ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย           

ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

๒. การพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าทางความคิดและการท�างาน

เพ่ือเผยแพร่การพัฒนาประชาธปิไตย ธรรมาภบิาล และสนัตวิิธี

๓. การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง

๔. การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา

๕. การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัให้เป็นแหล่งเรยีนรูด้้านพระปกเกล้าศกึษา

๖. การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะและสากล

การด�าเนินงานของสถาบันพระปกเกล ้าอยู ่ภายใต ้

ความเปลี่ยนแปลงบริบททางด้านการเมือง เศรษฐกิจ

และสั งคมซึ่ ง ความ เป ็ นพลวั ต เหล ่ านี้ ท� า ให ้ สถาบัน

พระปกเกล ้าไม ่อาจหยุดนิ่งอยู่ได้ เราจะพัฒนาทั้งในเชิง

องค์ความรู ้ และแนวทางต่างๆ รวมทั้ งวิธีการท�างาน

ในอนาคตที่ จ ะ ตอบรั บค ว าม เปลี่ ย นแปล ง เ ห ล ่ า นี้

และเรายังคงตระหนักในภารกิจด้านการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยและการเมืองการปกครอง โดยเชื่อว ่า

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป ็นส ่วนส�าคัญ

ในการสร ้ า งคุณภาพชี วิ ต ท่ี ดี และ เป ็นกลไกส� าคัญ

ต่อการพัฒนาประเทศ 

สถาบนัพระปกเกล้าจะเดินหน้าด้วยความมุ่งมัน่ ด้วยความตัง้ใจ

ในฐานะสถาบันวิชาการ ซึ่งจะอยู ่ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว ่า

สถาบันพระปกเกล ้ า เป ็น “สถาบันวิชาการชั้ นน� า

ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี

เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม” เราจะรเิริม่ พฒันา และสร้างสรรค์

เค ร่ืองมือต ่ างๆ ในการขับเค ล่ือนให ้ เ กิดการพัฒนา

ประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองให้เหมาะสมกับ

ความเปล่ียนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศไทย                   

มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Newsletter

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า ๓ 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน

๒. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ความรู ้เก่ียวกับการเมืองการปกครอง              

ในระบอบประชาธิปไตย

ทางคณะผู้จัดท�ายินดีท่ีจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร                

ที่มีประโยชน์หรือน่าสนในต่อสาธารณชนและขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปย่อ         

ตัดทอน หรือเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม 

ความเห็นและทัศนะในแต่ละเร่ืองเป็นของผู้เขียน ซึ่งทางคณะผู้จัดท�า  

และสถาบันพระปกเกล้าไม่จ�าเป็นจะต้องเห็นด้วยเสมอไป 

คณะที่ปรึกษา
     รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร  ตันไชย

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล

     ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล

     พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ

     รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน  วัฒนายากร

     นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์

     นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล

     นางเบญจมาศ  วิวัฒน์ชาญกิจ

     นางกาญจนา  ศรีปัดถา

บรรณาธิิการ
     นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ

กองบรรณาธิการ
     นางสาวธีรพรรณ  ใจมั่น

     นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ

     นางสาวเกวลี  ศรีตลาลัย

     นางสาวชยานิษฐ์  ไกรจิรารุลักษณ์

     นางระพีพรรณ  ทิวสระแก้ว

     นายจักรกฤช  ฤกษ์อินทรอารีย์

     นางสาวเกษณี  ธนการศักดิ์

     นายเกรียงเดช  วัฒนะกุมาร

ประสานงานการผลิต
     นายสมบัติ  หวังเกษม

     นายฉัตรชัย  วิยานนท์

ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย ์ ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ๑๒๐ หมู ่ ๓

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๕ (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ            

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๖๐๐ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๘๑

เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล  

อยู่ในก�ากับดูแลของประธานรัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน

ราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและ              

ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

พิมพ์ที่ บริษัท ไทยพัฒนรายวันการพิมพ์ จ�ากัด
๒๒๖ หมู่ ๑๐ ซอยเทพกาญจนา ถนนเศรษฐกิจ ๑ ต�าบลคลองมะเดื่อ

อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสุมทรสาคร ๗๔๑๑๐

คอลัมน์ : เรื่องเล่า... KPI

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า



เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ส�านักวิจัย

และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนาการเมือง

ก า ร ป ก ค ร อ ง ไ ท ย ป ร ะ จ� า ป ี 

๒๕๕๘ (Thai Politics Forum

๒๐๑๕) หัวข้อ “พลเมืองและ

ชุ ม ช น พ ลั ง เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า

ประชาธิปไตย” ณ ห้องวายุภักษ์

๕-๖ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ

แ ล ะ ค อ น เ ว น ชั น เ ซ็ น เ ต อ ร ์                

แจ้งวัฒนะ เพื่อเผยแพร่ผลงาน

วิจัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียน

รู ้เพื่อน�าไปสู ่การปรับปรุงผลงาน

วิจัยด้านการเมือง การปกครอง

และการเสรมิสร้างความเป็นพลเมอืง

ในอนาคต ภายใต ้บรรยากาศ

การแลก เปลี่ ยนคว ามคิ ด เห็ น

อย ่ า ง มี เ หตุ ผ ล แ ล ะ ย อ ม รั บ

มุมมองที่แตกต่าง มีผู ้เข้าร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน ในวันแรก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบัน

พระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนา จากนั้นเป็นปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลเมืองและชุมชนพลังเพื่อการพัฒนา

ประชาธิปไตยไทย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิก

สภาปฏิรปูแห่งชาต ิตามด้วยการน�าเสนองานวจัิยและอภิปราย วนัทีส่อง น�าเสนองานวจัิยและการอภปิราย แบ่งเป็น ๕ กลุม่ย่อย

ได้แก่ การเสริมสร้างความปรองดอง การต่อต้านการทุจริตและการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อตรง การเสริมสร้างค่านิยม

ประชาธิปไตย ความเคลื่อนไหวของพลเมือง และนักการเมืองท ้องถิ่น จากนั้นน�าเสนองานวิจัยและอภิปราย                        

ในห้องประชุมใหญ่ในหัวข้อ “การปกครองท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม รัฐอมฤต

และหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา หงส์ไกรเลิศ  

ในช่วงท้าย ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวปิดการสัมมนาการเมืองการปกครองไทย ประจ�าปี ๒๕๕๘

หน้า ๔ II จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า คอลัมน์ : เรื่องเล่า...  KPI

เกวลี  ศรีตลาลัย



สถาบนัพระปกเกล้า เปิดรบัสมคัรลงทะเบยีนออนไลน์เพือ่เข้าร่วม

ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๗ หัวข้อ “นิติธรรม

กับประชาธิปไตย” ในระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกรุณาลงทะเบียนออนไลน์

ท า ง เ ว็ บ ไซ ต ์ ส ถ า บั น พ ร ะ ป ก เ ก ล ้ า w w w . k p i . a c . t h

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๙๕๕๒-๕๘ 

ติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th 

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า ๕คอลัมน์ : วันการเมือง / ข่าวประชาสัมพันธ์

๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๘

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ  เศรษฐบุตร

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นวันที่คณะนายทหาร

ช้ันประทวนระดับ “นายสิบ” จ�านวนหน่ึงในหน่วยทหาร                           

ในพระนคร ก�าหนดจะลงมือปฏิบัติการยึดอ�านาจล้มรัฐบาล

ที่มีนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี

แต่ไม่ได้ท�าการตามก�าหนด เพราะทางฝ่ายผู้บังคับบัญชาระดับ

บนทราบถึงแผนการจึงสั่งให้ผู ้บังคับกองพันทหารราบท่ี ๒

และ ๓ ซึ่งนายสิบผู ้ก่อการสังกัดอยู่ น�าก�าลังเข้าจับกุมตัว

นายสิบทหารที่เป็นเป้าหมายว่าจะก่อการยึดอ�านาจเสีย ตั้งแต่

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ดังนั้น การยึดอ�านาจจึงไม่เกิดขึ้น

และเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “กบฏนายสิบ”

การจับกุมตัวผู ้ที่ถูกสงสัยว่าจะก่อการกบฏที่ถูกจับกุมตัว

ในเช้า วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ มีอยู่ด้วยกัน ๕ คน คือ

สิบโทแผ้ว  แสงส่งสูง สิบเอกถม  เกตุอ�าไพ สิบเอกเท้ง  แซ่ซิ้ม 

สบิเอกตะเขบ็  สายสวุรรณ และสบิโท หม่อมหลวงทววีงศ์  วัชรวีงศ์

ตกตอนบ่ายวันที่ ๓ สิงหาคมนั่นเองก็จับกุมผู้ต้องสงสัยเพิม่

ได้อกี ๕ คน มจ่ีานายสบิสาคร  ภมูทิตั สบิเอกสวสัดิ ์  มหะหมดั

จ ่านายสิบสวัสดิ์ ภักดี สิบเอกสวัสดิ์ ดิษยบุตร และ

สิบโทสาสน์ คชกุล อีกสองวันต่อมาก็ได้จับผู้ต้องสงสัย

เพิ่มเติมมีสิบเอกเข็ม  เฉลยทิศ สิบเอกแช่ม  บัวปลื้ม และ

สิบเอกกวย  สินธุวงศ์ 

การจับกุมผู้ต้องสงสัยได้มีต่อมาจนถึงวันที่ ๗ สิงหาคม 

ปีเดียวกันนั้น ได้ผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก ๑๐ คน คือ สิบโท 

เลยีบ  คหนิทพวงศ์ นายนุม่ ณ พทัลงุ สบิโทช้ืน  ชะเอมพนัธ์ุ

สบิโทปลอด  พุม่วนั จ่านายสบิแฉ่ม  ฉลาดรบ จ่านายสิบ

ริ้ว รัตนกุล สิบโทเหมือน พงษ์เผือก พลทหารจินดา

พันธ์เอี่ยม สิบเอกเกิด  สีเขียว และพลทหารฮก  เซ่ง

ในวันที่ ๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ นัน่เองสภาก็ได้ผ่าน

กฎหมายพิเศษออกมาใช้ในคดีกบฏนายสิบนี้ โดยการแก้ไข

กฎหมายตั้งศาลพิเศษ พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นพระราชบัญญัติ  

จัดตั้งศาลพิเศษ พ.ศ. ๒๔๗๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๔๗๘           

ที่ท�าให้ศาลพิจารณาคดีกบฏนายสิบได้

คดีกบฏนายสิบนี้ ท ้ ายที่สุดมีจ� า เลยถูกฟ ้องคดี                      

รวมทั้ งหมด ๑๓ คน เป ็นทหารจ�านวน ๑๒ คน

เป็นพลเรือนคนเดียว คือ นายนุ่ม ณ พัทลุง การด�าเนิน

คดีพิเศษนี้รวดเร็วมาก ในวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘

ก็ได้มีการตัดสินคดี โดย สิบเอกสวัสดิ์  มหะหมัด ที่ปฏิเสธ

ไม่ยอมรบัสารภาพถกูตดัสนิประหารชวีติส่วนอกี ๑๒ คนนัน้

รับสารภาพถูกตัดสินให้จ�าคุก ที่มีทั้งจ�าคุกตลอดชีวิต

และจ�าคุก ๒๐ ปี ผู้ที่ถูกจ�าคุกนี้ต่อมาในสมัย นายควง  

อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้รับการอภัยโทษ



หน้า ๖ II จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า คอลัมน์ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า

ณัฐพล  ใจจริง และศรัญญู  เทพสงเคราะห์, ๒๕๕๘. สถาบันพระปกเกล้า  (๑๒๒ หน้า) ๑๕๐ บาท
กับแนวพระราชด�าริด้านการปกครองท้องถิ่น

หนังสือซึ่งศึกษาแนวพระราชด�าริด ้านการปกครอง

ท้องถิ่นของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว ต้ังแต่

พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นเมื่อแรกมีในสยาม

ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว

จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล ้า เจ ้ าอยู ่หั ว

และแนวพระราชด� าริด ้ านการปกครองท ้องถิ่ นของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้ า เจ ้ าอยู ่ หั ว นอกจากนี้                    

แนวพระราชด�าริยังสะท้อนผ่านร่างพระราชบัญญัติ เทศบาล

พ.ศ. ๒๔๗๓ ที่พระองค์มีพระราชปณิธานในการพยายาม

จัดตั้ ง (State Created) หรือ หน ่วยการปกครอง

ท้องถิ่นของรัฐที่เรียกว่า “ประชาภิบาล/เทศบาล” ขึ้นแทนที่

สุขาภิบาลผ่านการขยายภารกิจหน้าท่ีของสุขาภิบาลใน

“การบ�ารุง” บ้านเมืองด้วยการจัดบริการสาธารณะ (Public

Services) ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น แต่ “ประชาภิบาล/

เทศบาล” ดังกล่าวมิอาจบรรลุหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่น

ด้าน “การปกครอง” ที่ให้อิสระ (Autonomy) ในการบริหาร

งานและออกข้อบัญญัติท้องถิ่นรวมถึง การมีส่วนร่วมของ

ราษฎรอย่างเสมอภาค

สถานะทางความรู ้เกี่ยวกับก�าเนิดการปกครองท้องถิ่น

ของไทยมี ๒ แนวทาง คือ แบบจารีตนิยมและแบบสมัยใหม่

นิยม นับได้ว ่ารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ ้าอยู ่หัวเป ็นรอยต่อที่ส�าคัญในการศึกษาประวัติและ

พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย ด้วยพระองค์

ได้ทรงวางโครงการ “ประชาภิบาล” (Municipality)

ส�าหรับประเทศสยาม  

ผลการศึกษาสะท้อนว่า การจัดต้ัง “ประชาภิบาล”

(Municipality) แทนสุขาภิบาล (ต่อมาค�าว่า Municipality

นี้ถูกแปลว่า “เทศบาล” แทน) เป็นแนวพระราชด�าริด้าน          

การปกครองท้องถิ่นของพระองค์ เพราะเป็นการปรับปรุง หรือ

ยกระดับสุขาภิบาลให้มีความก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  

เพื่อให้หน่วยงานนั้นท�าหน้าที่แบ่งเบาภาระด้านการบ�ารุง

ท้องถิน่ของรฐั โดยใช้งบประมาณจากการเกบ็ภาษขีองท้องถิน่ 

รวมถึงกลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจน ที่อาจจะเปิดโอกาส

ให้ท้องถิ่น และผู้มีรายได้ จนสามารถเสียภาษีในท้องถิ่นนั้นๆ 

สามารถเลือกตัวแทนเข้าร่วมในการบริหารงานได้ 

...ถ้าเรายังมี Multiple Government ไม่ได้

จะมี Parliamentary Government อย่างไรได้

ถ้าหากว่าต่อไปภายหน้า เราจ�าจะต้องมี

Parliamentary Government

แล้วเราต้องพยายามจัดให้มี

Multiple Government ข้ึนให ้ดีก ่อน ...



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า ๗คอลัมน์ : แวดวง KPI

หลักสู ตรประกาศนียบัตรผู ้ น� ายุ ค ใหม ่ ในระบอบ

ประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ ๕ เป็นหลักสูตรที่มีการปรับปรุง

เนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น เพราะ

ถอืว่า “ผูน้�า” ซึง่เป็นคนรุน่ใหม่ จะเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันา

ประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศ และนอกเหนือจาก

การปรับเนื้อหาแล้ว หลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรน�าร่องในการ

เรียนการสอนแบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 

ซึ่งสถาบันเล็งเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาในหลักสูตร

ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร

ในชีวิตการท�างานและชีวิตประจ�าวัน กอปรกับในยุคน้ี

ทีท่กุหน่วยงานต้องบรหิารงานภายใต้หลกัการ “ธรรมาภบิาล”

ดังนั้น จึงได ้มีการน�าแนวคิดเรื่อง “หลักความคุ ้มค่า”

และ “หลักประสิทธิภาพ” มาผนวกเข ้ากับการเรียน

การสอนในยุคดิจิตัล 

การเรียนการสอนภายใต้หลักสูตร ปนป. ๕ จึงเป็น

หลักสูตรที่ “ไร้กระดาษ” เพราะเอกสารต่างๆ ในการเรียน

การสอนที่สถาบันเคยจัดพิมพ์ให้จะถูกจัดท�าให้อยู ่ในรูป

ไฟล์ดจิทิลั และน�าขึน้บนเวบ็ไซต์ของรุน่ซ่ึงเรยีกย่อๆ ว่า “Site”

อาทิ ข้อมูลหลักสูตร ท�าเนียบรุ ่น เอกสารประกอบการ

บรรยาย คู่มือนักศึกษา งานมอบหมาย และแบบประเมินผล                  

การเรียนการสอนใน

หลักสูตร เป็นต้น

รวมท้ังส่ิงท่ีเรียกว่า Social Reporter ซ่ึงเป็นการน�าเสนอถึง                            

ส่ิงท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้จากการเรียนการสอนในครั้งที่ผ่านมา

ทั้งหมดนี้นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของรุ่น

และทุกคร้ังท่ีมีการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันสมัย

จะมีการแจ้งนักศึกษาผ่าน sms และ ข้อความทางไลน์ (Line)

กลุม่ทุกครัง้ และเท่าทีผ่่านมาในช่วง ๒ สปัดาห์ของการเรยีน

พบว่า นักศึกษาก็มักจะเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารจาก site

ของหลักสูตรลงไว้ในโน้ตบุ๊ค iPAD, Tablet และสมาร์ทโฟนไว้

แล้วเปิดตามไปด้วยเมือ่วทิยากรแต่ละท่านบรรยาย 

นอกเหนือจากความส�าเร็จของการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ Smart Classroom ที่วัดจากความสามารถใน

การประหยัดงบประมาณในการผลิตเอกสารแล้ว ความส�าเร็จ

ยังอยู่ที่การที่ท�าให้นักศึกษาในหลักสูตรได้เข้าถึงความรู้ สาระ

ของค�าว่า “ประชาธิปไตย” โดยเน้นรูปแบบและวิธีการ

ส่งทอดความรู้ที่เหมาะ สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อ

และเทคโนโลยีของนักศึกษาเป็นส�าคัญ

ศูนย ์สื่ อสารองค ์กร สถาบันพระปกเกล ้าร ่วมกับ
สถานีโทรทัศน์ไบร์ททีวีผลิตรายการรายการ Think ต่างการเมือง ซ่ึงเป็นรายการสาระความรู้แลกเปล่ียนความคิดเห็น

สะท้อนมุมมองที่แตกต่างของ ๓ Generation ๓ วัย ด�าเนินรายการโดยพิธีกร ๓ generation ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน

ซึ่งเป็นตัวแทนคนวัยท�างาน นางสาวมินทร์ลดา เจริญฐานุพงษ์ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ และเด็กชายสรรค์ชัย อัศวทวีโชค

ตัวแทนเยาวชน รายการ Think ต่างการเมือง ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๑๘.๑๕ - ๑๘.๔๕ น. ทางไบร์ททีวี

(ช่อง ๒๐ Digital HD) และทุกวันเสาร์ เวลา ๒๑.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. ทางโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง ๑๐ Digital HD) ท่านสามารถ

ติดตามเทปรายการได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. และวันจันทร์ เวลา ๐๑.๓๐ - ๐๒.๐๐ น. ทางไบร์ททีวี



เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็พูดถึงเรื่อง “ธรรมาภิบาล” จนท�าให้นึก

ไปเสียว่าธรรมาภิบาลคือยาสามัญประจ�าบ้านของสังคมไทย 

เพราะเมื่อถามถึงปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นก็มักจะมี “ธรรมา

ภิบาล” เป็นทางออกเสมอ ดังนั้น ในครั้งนี้จึงอยากจะหยิบยก

และตีแผ่ถึงค�าว่า “ธรรมาภิบาล” ให้ตรงกัน วันนี้เริ่มจาก

การเข้าใจความหมายของธรรมาภิบาลกันก่อนแล้วกันนะคะ

การเข้าใจความหมายของธรรมาภิบาลนั้น สามารถ

แยกมองได้ใน ๒ มมุ คอื ความหมายในมมุกว้าง และ มมุแคบ

ความหมายกว ้างแล ้วธรรมาภิบาลเป ็นค�าที่หมายถึง

การปกครองหรือการบริหารท่ีดี ท่ีมุ ่งให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน สังคม ประเทศชาติหรือองค์กรนั้น แต่ส�าหรับ

มิติแคบแล้ว ค�าว่า “ธรรมาภิบาล” หรือการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ซึ่งมาจากค�าว่า “ธรรม” + “อภิบาล” (Good 

Governance) ซึง่ ศ.ดร. บวรศักดิ์ อวุรรณโณ ได้อธิบายว่า

อภิบาล หมายถงึ วิธีการใช้อ�านาจเพื่อบริหารทรัพยากรของ

องค์การ ดังนั้นค�าว่า “ธรรมาภิบาล” หมายถึง วิธีการ

ที่ดีในการใช้อ�านาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ

ส่วน UNESCAP ให้ค�าจ�ากัดความว่า การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีเป ็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการ

โครงสร ้างและความสัมพันธ ์ของสถาบันทางการเมือง

ซึ่ งครอบคลุมทั้ ง ในส ่วนของสถาบันทางการเมืองที่มี

ลักษณะอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การตัดสินใจ

จัดสรรทรัพยากรเพื่อบริหารกิจการของบ้านเมืองและ

แก้ไขปัญหาของสงัคม ตลอดจนกระบวนการเข้ามามส่ีวนร่วม

ของภาคส ่วนหรือฝ ่ายต ่างๆ ในการก�าหนดนโยบาย

สาธารณะและการน�านโยบายสาธารณะไปสู ่การปฏิบัติ

ภายใต้กรอบและกระบวนการทางกฎหมายอันชอบธรรม

หน้า ๘ II จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า คอลัมน์ : ประชาธิปไตยใกล้ตัว

นอกจากนี้ UNDP ยังได้นิยามว่า เป็นเรื่องของการใช้

อ�านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการ

แผ่นดินเพ่ือจัดการประเทศชาติบ้านเมอืง ส�าหรบัสถาบันวจัิย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยได้ให้ค�าจ�ากัดความว่า หมายถึง

การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล

กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองครองธรรม นอกจากนี้

ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ ดี ซึ่ งสามารถน�าไปใช ้

ได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้

มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย

เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม

คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง

ซึ่ งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ

อา ทิ ความโปร ่ ง ใสตรวจสอบได้

การปราศจากก า ร แ ท ร ก แซ ง

จากองค์กรภายนอก เป็นต้น

กล่าวโดยสรปุกค็อื ธรรมาภบิาล

เป็นหลักการบริหารการปกครอง

ที่ มุ ่ ง ป ร ะ โ ย ช น ์ สู ง สุ ด ข อ ง

ประชาชนและประเทศชาติ

โดยยึดหลักเหตุผล และความ

เป็นธรรม และในอีกแง่มุมหนึ่ง

ธรรมาภิบาลเป ็น ท้ังหลักการ

(Pr inc ip les ) และแนวทาง

( Gu i de l i n e s ) ส� า ห รั บก า ร

ปฏิบั ติให ้ เป ็นไปตามหลักการ

ที่ก�าหนด 

เอาไว้เด๋ียวตอนหน้าจะมา

เล่าให้ฟังอีกนะคะ ว่าที่มาที่ไป

ของธรรมาภิบาล ก่อนที่พวก

เราจะน�ามาใช้กันโดยท่ัวไป

เป็นอย่างไร...



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า ๙คอลัมน์ : ข่าวประชาสัมพันธ์

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ ่านมา คณะผู ้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าพร ้อมใจกัน

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต

นอกจากนี้ สถาบันร่วมจัดกิจกรรมในวันที่

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ 

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางสาว

สุพรรณี งามวุฒิกุล ผู ้อ�านวยการส�านักงาน

เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า และคณะ

พนักงานร่วมวางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะ

และถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ณ ส โ ม ส ร ก อ ง บั ญ ช า ก า ร ก อ ง ทั พ ไ ท ย

ถนนแจ้งวัฒนะ



หน้า ๑๐ II จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า คอลัมน์ : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบัน

พระปกเกล้า ได้รับทุนอุดหนุนจากส�านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัย

อาชีวศึกษา ภายใต้โครงการการปฏิรูปประเทศไทยด้าน

การต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของเยาวชน ณ ห้องสุโขทัยธรรมราชา กิจกรรม ได้แก่

การอภิปรายถอดบทเรียนเรื่อง “การเสริมสร ้างส�านึก

พลเมืองในสถานศึกษาด้านความซื่อตรง” โดยคณาจารย์

และนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ๔ แห่ง ประกอบด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วิทยาลัยเทคนิค

ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าลงพื้นที่จัดกิจกรรม

โครงการ “ทักษะวิทยากรกระบวนการ” โดย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ

ผู ้อ� านวยการส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ ยมละออ

และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดท�าสื่อในประเด็น

การปฏิ รู ปประ เทศไทยด ้ านการต ่ อต ้ านการทุ จริ ต

โดยผู ้ จั ดท� าสื่ อ An imat ion และ In fog raph i c

จากบริษัท เตชะ คอร ์ปอเรชั่น จ�ากัด น�าเสนอและ

ผู้ร่วมสัมมนาอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะนอกจากนี้ ในงาน

ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบัน

พระปกเกล้ามอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่องค์กร

ร่วมสนับสนุนโครงการและผู้แทนวิทยาลัย

ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ ณ กนกรัตน์

รีสอร ์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่

๔ - ๗ สิ ง ห า ค ม ๒ ๕ ๕ ๘ กิ จ ก ร ร ม                                  

ในโครงการ ได้แก่ การเรียนรู้กระบวนการ

สาน เสวนาสุ นทรี ยสนทนา เพื่ อ เรี ยนรู ้

เข ้าใจในมุมมองที่ เห็นต ่าง กระบวนการ 

Process Work จิตวิทยากระบวนทัศน์

แนวใหม่ การเรียนรู้ทักษะการเป็นวิทยากร

กระบวนการ กระบวนการประชาเสวนา

เพื่อหาฉันทามติ และกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพตนเอง ทั้งนี้ ในทุกกิจกรรมบรรยาย

ให้ความรู้ และฝึกทกัษะโดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ

ในด้านการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า ๑๑คอลัมน์ : นานาสาระ / มุมยิ้ม กะ หนูแย้ม

นานาสาระ

สวัสดีค่ะ วันนี้หนูแย้มไม่ได้มีเกมใช้ความคิดมาฝากหรอกนะคะ แต่!!! วันนี้หนูแย้มเอาภาพมาให้

ระบายสีกันค่ะ การระบายสีในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่ส�าหรับเด็กๆ อย่างหนูแย้มนะคะ แต่นี้

เป็นภาพระบายสีส�าหรับผู้ใหญ่ ท่ีจะช่วยให้ลืมความเครียดและมีสมาธิอยู่กับภาพระบายสี ภาพที่

หนูแย้มน�ามาในวันนี้เป็นแค่บางส่วนในหนังสือ “สวนปริศนา Secret Garden” หนังสือดีๆ

ของส�านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ เป็นผลงานของโจฮันนา บาสฟอร์ด นักวาดภาพประกอบชาวสกอตแลนด์

ซึ่งจะเป็นตัวช่วยส�าหรับการผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้างสมาธิและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ

ข้อมูลจาก : นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผู้อ�านวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ

โรคจากไวรัส

ท�าให้เป็นหวัดคัดจมูก

และเกิดอาการไข้

เกิดอาการเจ็บคอเป็นหลัก จากนั้น

จะมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีน�้ามูก

ร่วมด้วย

อาหารท่ีทานเข้าไปอาจได้รับเชื้ออีโคไล

จากน�้าฝนที่ปนเปื้อน ท�าให้ล�าไส้อักเสบ 

ติดเชื้อ

ผู้ป่วยจะได้รับเชื้อจากมูลหนูที่ขังในน�้า

ผ่านเข้าไปทางผิวหนังที่เป็นแผล

จะมีไข้สูงมาก ไข้ไม่ยอมลด

เบื่ออาหาร รู้สึกอ่อนเพลีย

น�้าฝนที่ขังตามพื้นถนน เป็นแหล่งของเชื้อโรค 

หากโดนตัวเราจะท�าให้เกิดแผลติดเชื้อ เชื้อรา 

คัน ตุ่มหนองและฝีได้ 

คอติดเชื้อ

ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ

โรคฉี่หนู 

ไข้เลือดออก

ผิวหนังอักเสบ 

เพื่อเป็นการป้องกัน ควรเลี่ยงความเปียกชื้น

พยายามอาบน�้าสระผมและเช็ดตัวให้แห้งอยู่เสมอ

และหากก�าลังมองหาอาหารที่เหมาะกับฤดูฝนก็ขอแนะน�าเป็น

ผัดผักบุ้ง แกงส้มมะละกอและน�้าเสาวรส

จะช่วยปรับสมดุลสุขภาพได้



“More Human: Designing a World Where People Come First” มีใจความหลัก

ถึงภาครัฐควรเพิ่มความส�าคัญต่อมนุษย์มากขึ้น (More Human) ต่อการจัดบริการสาธารณะ 

ในขณะที่ภาครัฐควรลดบทบาทของตนให้ถอยห่างจากการเข้าไปควบคุมแทรกแซง ทั้งด้าน

ปกครองและด้านธุรกจิ ผูเ้ขยีนเสนอให้เราทบทวนการออกแบบ จดัองค์กร และท�าความเข้าใจ

มมุมองของเราทีม่ต่ีอโลกให้สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ ธรรมชาติ และความเป็นมนษุย์มากขึน้

เพือ่ออกแบบนโยบายทีใ่ห้ความส�าคญักบัมนษุย์ โดยผูเ้ขยีนเสนอไว้ในบทแรกว่า การออกแบบ

นโยบายที่ให้ความส�าคัญกับมนุษย์ (More Human Policy Design) ต้องตระหนักว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะท�าอะไรที่พวกเขา

คิดว่าบุคคลอื่นก็ก�าลังจะท�าด้วยเหมือนกัน แต่ท่ีผ่านมารัฐออกแบบนโยบายโดยไม่ตระหนักว่าการออกแบบนโยบาย                                 

เพื่อเน้นลดทอนพฤติกรรมที่ไม่ดีของมนุษย์แทนที่จะส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของมนุษย์ ดังนั้น More Human Policy Design

จึงมองว่าประชาชนพร้อมที่จะมีบทบาทแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองโดยไม่จ�าเป็นต้องให้รัฐเข้ามาแทรกแซงบงการ

ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงความคิดที่เป็นพลังของพฤติกรรมเบี่ยงเบนเชิงบวก (The power of positive deviance)

อย่างไรก็ตามหนังสือและตัวผู้เขียนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากข้อเสนอที่อยู่บนฐานแนวคิดอิสรเสรีนิยม (Libertarianism) ที่เน้น

เสรีภาพของมนุษย์ในการด�าเนินกิจกรรมแข่งขันโดยปราศจากการแทรกแซงหรือช่วยเหลือของรัฐ เน้นการส่งเสริมกลไกตลาด 

ส่งเสริมภาคเอกชนว่ามีคุณธรรมความสามารถในการแข่งขัน และลดบทบาทของภาครัฐให้มากที่สุด สอดคล้องกับตัวผู้เขียน  

ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนส�าคัญของนายกรัฐมนตรีเดวิด แคเมอรอน แห่งสหราชอาณาจักร ท�าให้หนังสือเล่มนี้ถูกวิจารณ์ว่าละเลย            

ถึงข้อเท็จจริงจากปัญหาการลดบทบาทของภาครัฐและการไร้ประสิทธิภาพกับคุณธรรมของภาคเอกชนในระบบกลไกตลาด
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