
 

ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ในระหวางการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา  ครั้งที่ ๑๔ ประจําป ๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ชวงการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษในหัวขอ “การปฏิรูป
รัฐสภา:มุมมองจากตางประเทศ” รองศาสตราจารย ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล ผูนําเสนอ
เกี่ยวกับ “การปฏิรูปรัฐสภาในอังกฤษ” ไดขอโอกาสใหขอมูลเกี่ยวกับการที่พระบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเคยเสด็จพระราชดําเนินทรงสดับการประชุมสภาผูแทน
ราษฎรของอังกฤษ  เพื่อเปนการราชสดุดีในวันคลายวันพระบรมราชสมภพครบ ๑๑๙ ป
ในวันนั้น  รศ.ม.ร.ว. พฤทธิสาณ  ไดกรุณาถอดความเปนภาษาไทย  ดังตอไปนี้ 
 ผมขออนุญาตเริ่มการอภิปรายของผมดวยการนําเสนอบางสิ่งบางอยางที่
เกี่ยวของในทางออมกับเนื้อหาหลักของการอภิปรายของผมในวันนี้  เพื่อเปนการเชิญชวน
ใหทานผูมีเกียรติไดรวมกับผมในการถวายราชสดุดีแดพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจา   
อยูหัว  ซึ่งสถาบันพระปกเกลาไดรับพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธยมาเปน
ชื่อของสถาบัน 
 วันนี้เปนวันคลายวันพระบรมราชสมภพครบ ๑๑๙ ป ของพระองค ขอมูล       
ชิ้นหนึ่งจากหนังสือที่มีอยูในขอมูลพระปกเกลาศึกษา...พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จ     
พระปกเกลาเจาอยูหัวทําใหเราทราบวา 
 เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๗  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเยี่ยมรัฐสภาของอังกฤษที่กรุงลอนดอน...เนื่องในวาระที่เสด็จประพาสประเทศใน
ทวีปยุโรปถึง...๙...ประเทศ...ในพระราชสถานะพระมหากษัตริยในระบอบรัฐธรรมนูญ
พระองคแรกของสยาม 
 ในวันที่ ๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๗๗ (ค.ศ. ๑๙๓๔)  พระองคเสด็จฯประทับ     
ที่ชั้นบนของสภาผูแทนราษฎร (จากการเลือกตั้ง) ของอังกฤษและไดทรงสดับการประชุม
ของสภานั้นขณะกําลังอภิปรายประเด็นตางๆ...ยิ่งไปกวานั้น.. .พระองคได เสวย           
พระกระยาหารกลางวันที่อาคารรัฐสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภา
ขุนนาง...(วุฒิสภา) ของอังกฤษจํานวนหนึ่ง ดวยการนี้พระองคได ทรงเปนพระราชา
พระองคแรกของโลกที่ไดเสวยพระกระยาหารที่อาคารรัฐสภาของอังกฤษ   
 หนึ่งสัปดาหกอนหนานั้น...พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จ      
พระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  พระบรมราชินี  ไปยังบานเลขที่ 
๑๐ ถนนดาวนิ่ง (๑๐  Downing street) ที่ทําการและที่พักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ณ    
ที่นั้น  ไดทรงพระราชปฏิสันถารกับ นายเจมส แรมเซย แมคดอนัลด (James Ramsay 
MacDonald)...นายกรัฐมนตรีคนแรกจากพรรคแรงงานซึ่งเปนพรรคแนวประชาธิปไตย
สังคมนิยมของอังกฤษ  รัฐมนตรี  ผูนําฝายคาน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนหนึ่ง  
ในระหวางที่เสวยพระกระยาหารกลางวัน  ตลอดระยะทางการเสด็จประพาสในทวีปยุโรป  
พระองคไดทรงแลกเปลี่ยนขอมูลความรูกับบุคคลตางๆหลากหลาย  คือ เจานายชั้นสูงใน
พระราชวงศตางๆของยุโรป  นักการเมืองที่มีอุดมการณทางการเมืองแตกตางกัน  รวมถึง
มุสโสลินีแหงอิตาลี และ ฮิตเลอรแหงเยอรมัน  อีกทั้งปญญาชน อาทิ นายออลเดิส ฮักซลี่ 
(Aldous Huxley) ผูประพันธนวนิยายแนวอนาคตศึกษาเรื่อง Brave New World  ซึ่ง
เพิ่งไดรับการตีพิมพ ๒ ปกอนหนานั้น  และนาย เอช.จี.เวลส (H.G. Wells) นักประพันธ
นวนิยายแนววิทยาศาสตรเรื่อง The Time Machine เปนตน 
 ดังนั้น ภาพที่ไดคือ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดตั้งพระราชหฤทัย  

ราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

มุงที่จะทรงแสวงหาความรูความเขาใจในทาง
ตรงเกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองและทางแนวความคิด ซึ่งกําลังเชี่ยวกราก
อยูในยุโรปในเวลานั้น ไมกี่ปกอนที่สงครามโลก
ครั้งที่สองจะอุบัติขึ้น 
 จะ เห็ น ได ว า . . .พระบาทสม เด็ จ      
พระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงประกอบพระราช
กรณียกิจที่หลากหลายเหลานี้...ดวยพระราช
หฤทัยสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ของพระมหา
กษัตริยในระบอบรัฐธรรมนูญของสยาม  และ
ดวยความใสพระราชหฤทัยยิ่ง...แมวาในชวง
เวลาเดียวกันนั้น...กําลังทรงตริตรองวาจะทรง
สละราชสมบัติหรือไม 
 พระองคไดมีพระราชหัตถเลขาสละ
ราชสมบัติมาจากที่ประทับซึ่งทรงเชา ใกลกรุง
ลอนดอน  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ 
(ค.ศ. ๑๙๓๕) สิบเดือนหลังจากเสด็จฯเยือน
รัฐสภาอังกฤษ 
 การทรงปฏิบัติพระราชภารกิจหนาที่
ดวยพระราชหฤทัยมั่นในสิ่งที่ทรงเห็นวาถูกวา
ควร เต็มพระปรีชาสามารถ และดวยพระราช
มานะและขันติธรรม   ตราบจนถึงที่สุด  เปน
พระอุปนิสัยที่โดดเดนขององคพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว 
 สมควรที่เราจะไดรําลึกถึงพระองคใน
แงนี้  ในวันนี้ 
            พช./ราชสดุดี ร.๗ kpi/พ.ย. ๒๕๕๕] 
 
 



 

ภาพขาวประชาสัมพันธ 

จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หนา ๒

กฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๕๕ 
   สถาบันพระปกเกลา ไดรับพระราชทานพระ

บรมราชานุญาต ใหเปนเจาภาพในการนําผาพระ

กฐินพระราชทานประจําป ๒๕๕๕ ไปถวายพระ

ภิกษุสงฆที่จําพรรษา ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม 

แขวงศาลเจาพอเสือ กรุงเทพมหานคร วันเสาร    

ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย

ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  เลขาธิการ

สถาบันพระปกเกลา ประธานในพิธี ไดถวายเงิน

บริจาคถวายวัดรวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๔,๓๑๕ บาท 

(หนึ่งลานสามแสนหาหมื่นสี่พันสามรอยสิบหาบาท

ถวน)  

พิธีลงนามความรวมมือ โครงการ Equality and the empowerment of women 
   เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สถาบันพระปกเกลา จัดพิธีลงนามความรวมมือโครงการ Equality and the empowerment of 

women” โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผูอํานวยการสํานักสันติวิธี และธรรมาภิบาล กลาวความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการฯ 

ซึ่งมี ผูลงนาม ๔ ทาน นําโดยศาสตราจารย ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา Mr. Roberta Clarke  Regional 

Director for Asia and the Pacific and Representative  Thailand  UN Women  (Thailand)  นางกีระณา  สุมาวงศ           

รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการ  เด็ก  เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส  วุฒิสภา  (พยาน)  

นายสมรวย  สุวรรณภักดีจิต  ผูแทนจากสํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  

 

 



๑๒๐ ม.๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๕ 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท ๐-๒๑๔๑-๙๖๐๐ 
โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๑๘๑
www.kpi.ac.th

จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หนา ๓

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ...สยามมกุฎราชกุมาร...ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ            
ให...พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์...พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                
สยามมกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค...ทรงเปนองคประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกลา ครั้งที่ ๑๔ ประจําป ๒๕๕๕ เรื่อง “การปฏิรูปรัฐสภา: มุมมองเชิงเปรียบ
เทียบ”...(Parliamentary...Reform:...Comparative...Perspectives)...และพิธีเปดงาน
นิทรรศการ...ณ...ศูนยประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. จากนั้นในเวลา ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐..น....เปนการแสดง
ปาฐกถานํา...เรื่อง...“Parliamentary Reform” โดย Mr. Anders B. Johnsson (Secretary 
General of Inter-Parliamentary Union) ซึ่ง Mr. Anders B. Johnsson ได กลาวถึงรัฐสภา
วาเปนสถาบันอันทรงเกียรติมากวารอยปและในปจจุบันยังอยู...ในขั้นตอนของการปฏิรูปเพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม...แตอยางไรก็ตามในการปฏิรูปรัฐสภาตองกระทําโดย
สมาชิกรัฐสภาภายใตการสนับสนุนจากประชาชนทุกคน...การปฏิรูปรัฐสภายังคงมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อใหรัฐสภามีบทบาทที่เขมแข็งขึ้น...สามารถทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชน...ปฏิบัติ
หนาที่โดยหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม...นอกจากนี.้..Mr....Anders...B. Johnsson...ยัง
กลาวถึงบทบาทของพรรคการเมืองในการกําหนดบทบาทและประสิทธิภาพของการทํางานของ
รัฐสภา...สําหรับการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภายังตองคํานึงถึงความเทาเทียมและการทําหนาที่
เปนตัวแทนของสังคม ดังนั้น Mr. Anders B. Johnsson จึงเสนอวาสมาชิกรัฐสภาควรประกอบ
ไปดวยสมาชิกที่มาจากคนในสังคมอยางแทจริง...และสัดสวนของผูหญิงในรัฐสภาก็ไมควรจะมี
จํานวนที่นอยเกินไปและประเด็นที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการใชประโยชนจากขอมูลขาว
สารและการเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึงรัฐสภาไดโดยงายและ       
ทําใหเกิดสํานึกรับผิดชอบเหลานี้ลวนแลวแตเปนภาระหนาที่ที่สําคัญที่รัฐสภาตองดําเนินการ
ปฏิรูปตนเองตอไป 
 ชวงเวลา.. .๑๕.๓๐-๑๗.๓๐.. .น. . . . เปนการอภิปรายรวมระหวางผูแทนจาก               
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ . . . เ รื่ อ ง . . “ ก า ร ป ฏิ รู ป รั ฐ ส ภ า : ป ร ะ ส บ ก า ร ณ จ า ก ต า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(Parliamentary...Reform..:International...Perspectives)...โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๔ ทานเปนวิทยากรรวมอภิปราย ไดแก Mrs. Timo Pangerang (ประสบการณจาก
ประเทศอินโดนีเซีย)...Mr....Pierre-Francois...Derminon...(ประสบการณจากฝรั่งเศส)               
Dr. Sonam Kinga (ประสบการณจากประเทศภูฏาน) และ Assoc. Prof. M.R. Prudhisan 
Jumbala (ประสบการณจากประเทศอังกฤษ)...ผูดําเนินการอภิปราย...ดร. ชิงชัย หาญเจน
ลักษณ โดย Mrs. Timo...Pangerang...ไดถายทอดประสบการณและบทเรียนในการปฏิรูป
ระบบรัฐสภาของประเทศอินโดนีเซียวาในการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(Dewan Perwakilan Rakyat : DPR)...และสภาผูแทนระดับภูมิภาค (Dewan Perwakilan 
Daerah : DPD)...นั้น...แมวาแตละสวนจะถูกกําหนดอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน...หากแตบาง
ครั้งก็เกิดการทํางานซําซอนกัน...สําหรับกรณีการปฏิรูปรัฐสภาอินโดนีเซียนั้น มีการวางแผนใหมี



จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
 

หนา ๔

การปรับปรุงปฏิรูปทั้งหนาที่ในดานการนิติบัญญัติ...การงบประมาณ 
การตรวจสอบและการเสริมสรางความเขมแข็งของรัฐสภา...รวมทั้งการ
ปรับปรุงภาพลักษณ...การสรางความโปรงใส...การสงเสริมบทบาทดาน
การเปนตัวแทน...การขจัดผลประโยชนทับซอนและปรับปรุงระบบ
สนับสนุนของรัฐสภา นอกจากนี้ยังมีการใหความสําคัญกับสัดสวนของ
ผูหญิงและบุคคลดอยโอกาสในรัฐสภา...เพื่อเสริมสรางความเทาเทียม
และการขยายโอกาสอยางทั่วถึง  
 Mr....Pierre-Francois...Derminon...กลาววาในประเทศ
ฝรั่งเศสก็เคยมีการปฏิรูปรัฐสภาทั้งนี้กอนป ค.ศ. ๒๐๐๘...ฝรั่งเศสมี
ระบบการปกครองแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ประธานาธิบดีจะมี
วาระ ๕ ป  และ ทําหนาที่เปนผูแตงตั้งนายกรัฐมนตรี โดยแนวคิด
เกี่ยวกับรัฐสภาของฝรั่งเศสตามประวัติศาสตรนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต...สมัย
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒  โดยภายหลังจากที่มีการปฏิวัติฝรั่งเศส ในป 
ค.ศ. ๑๙๕๙ จะพบวา ในชวงเวลานั้นรัฐสภาของฝรั่งเศสไมมีอํานาจ 
หรือ ไมสามารถทําอะไรไดมากนัก เปรียบเสมือนดังเจาหญิงนิทรา ไม
สามารถตรวจสอบถวงดุลการทํางานของประธานาธิบดีและการทํางาน
ของฝายบริหารได จนกระทั่งในป ค.ศ. ๒๐๐๘ ไดมีการปฏิรูปรัฐสภา 
โดยมีการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มบทบาทของรัฐสภาฝรั่งเศสและเพิ่ม
การถวงดุลอํานาจของประธานาธิบดี..ซึ่งเมื่อรัฐสภามีอํานาจมากขึ้นสง
ผลใหฝายบริหารมีอํานาจมากขึ้นและบทบาทของรัฐสภาก็เพิ่มขึ้นเชน
เดียวกัน...ภายหลังการปฏิรูปรัฐสภา...พบวารัฐสภาของฝรั่งเศสมี
บทบาทและหนาที่สําคัญหลายประการ เชน การแกไข ประเมิน ตรวจ
สอบนโยบายสาธารณะ การอภิปรายตางๆจะตองไดรับการอนุมัติหรือ
เห็นชอบจากรัฐสภา..รัฐสภามีอํานาจในการบัญญัติกฎหมาย..ตรวจ
สอบการทํางานของรัฐบาล...โดยการมอบอํานาจใหคณะกรรมการที่ตั้ง
ขึ้นเพื่อติดตามและตรวจสอบรัฐบาลหรือฝายบริหาร 
 Dr. Sonam Kinga ไดกลาวถึงประเทศภูฏานมีรัฐสภามาตั้ง
แตป ค.ศ. ๑๙๕๒ จนกระทั่งถึงปจจุบัน โดยที่ผานมาภูฏานไดผานการ
ปฏิรูปและปรับปรุงรัฐสภาเพื่อใหมีความทันสมัย...และเพื่อใหการ     
ดําเนินงานของรัฐสภาบรรลุตามวัตถุประสงค...อํานาจหนาที่และ
เจตนารมณที่ไดกําหนดไว การปฏิรูปรัฐสภาของภูฏานสวนใหญริเริ่ม
โดยพระมหากษัตริย มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเปนประชาธิปไตย
ใหมากขึ้น...ทําใหในปจจุบันรัฐสภาภูฎานมีความทันสมัยและมีการใช
กระบวนการประชาธิปไตยตางๆ ในระบบการทํางานของรัฐสภา แต
อยางไรก็ตามในปจจุบันรัฐสภาภูฏานก็ยังไมไดหยุดที่จะปฏิรูป และมุง
หวังใหมีการพัฒนากระบวนการตางๆ ในการปฏิรูปรัฐสภาตอไป 
 Assoc. Prof. M.R. Prudhisan Jumbala กลาววารัฐสภา
เปนสถาบันการเมืองที่เกาแก และมีความสําคัญอยางมากในประเทศ
อั งกฤษเพราะเปนสถาบันการเมืองที่ ถื อกํ า เนิด. . .กอนการมี
ประชาธิปไตยและถือวาเปนสถาบันที่สรางประชาธิปไตยใหแกประเทศ
ในแงนี้ รั ฐสภาจึ ง เปนสถาบันการ เมื องที่ มี อํ านาจสู งสุ ดและ
พรรคการเมืองที่ได เสียงขางมากในรัฐสภา จึงมีอํานาจมากในฐานะ  
อํานาจบริหารและในปจจุบันอังกฤษไดมีการปฏิรูปรัฐสภาในหลาย
ดานโดยเฉพาะอยางยิ่ ง ในการส ง เสริมการทํางานในรูปแบบ
กรรมาธิการและสงเสริมบทบาทของผูตรวจการแผนดิน...และยังมี
โครงการในการปฏิรูปสภาสูง . . .โดยพยายามทําใหมีความเปน
ประชาธิปไตยมากขึ้น เชน การพยายามลดจํานวนสมาชิกสภาสูงที่มา
จากการสืบทอดตําแหนงและมีความพยายามที่จะปฏิรูประบบเลือกตั้ง 
เชนการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมากอยางงายไป
ใชระบบสัดสวนและโครงการที่จะมีการปรับลดจํานวนสมาชิกรัฐสภา
จาก ๖๕๒ คน เหลือเพียง ๖๐๐ คนซึ่งในปจจุบันอยูในระหวางการ    
ดําเนินงาน 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดีเดน  

เพื่อรับรางวัลพระปกเกลาทองคํา และรางวัลพระปกเกลา 

ประจําป ๒๕๕๕ 

รางวัลพระปกเกลาทองคํา ประจําป ๒๕๕๕ 
ดานความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน  จํานวน ๖ แหง  
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
องคการบริหารสวนตําบลหัวงม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
ดานเสริมสรางสันติสุขและสมานฉันท จํานวน ๒ แหง 
องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 
เทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
ดานเสริมสรางเครือขาย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จํานวน ๑ แหง  
เทศบาลเมืองทุงสง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
รางวัลพระปกเกลาสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความเปนเลิศ 
ประจําป ๒๕๕๕ 
ดานความโปรงใสและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  จํานวน 
๑๒ แหง 
องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
เทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 
เทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 
เทศบาลตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 
เทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน 
องคการบริหารสวนตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
องคการบริหารสวนตําบลสาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
องคการบริหารสวนตําบลตาผามอก อําเภอลอง จังหวัดแพร 
องคการบริหารสวนตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
องคการบริหารสวนตําบลปาไผ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
ดานการเสริมสรางสันติสุขและความสมานฉันท  จํานวน ๑ แหง 
เทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ดานการเสริมสรางเครือขาย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จํานวน ๖ 
แหง 
เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
เทศบาลตําบลลานกระบือ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 
เทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
เทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 
ทั้งนี้ สถาบันฯ ไดจัดใหมีพิธีมอบรางวัลพระปกเกลาทองคํา และ รางวัล
พระปกเกลา  
ประจําป ๒๕๕๕ ไปเมื่อวันเสารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผานมา         
ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ  

ติดตามตอฉบับหนา  



จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หนา ๕

 งานบริการการศึกษาในพิพิธภัณฑนับวาเปนกิจกรรมที่

สําคัญไมนอยไปกวางานดานอื่นๆ...ตําแหนงนักการศึกษาใน

พิพิธภัณฑเคยเปนตําแหนงที่ผูบริหารในหนวยงานไมคอยใหความ

สําคัญเทาใดนักเนื่องจากนักการศึกษาไมไดทําหนาที่เพิ่มจํานวนผู

เขาชมใหแกพิพิธภัณฑเมื่อเปรียบเทียบกับนักจัดกิจกรรม อยางไร

ก็ตาม...นักการศึกษามีหนาที่ในการเพิ่มพูนองคความรูใหแกผูเขา

ชมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนโดยนําเนื้อหาสาระในนิทรรศการที่

มีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา...ไดแก...ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ผานโปรแกรมการเรียนรูและสื่อการ

ศึกษาชนิดตางๆ...อนึ่ง...วัตถุประสงคดังกลาวยังสอดคลองกับ

นโยบายการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของรัฐบาลไทยวาดวยเรื่อง

แนวทางการจัดการศึกษาที่ตองมุงเนนความสําคัญของการศึกษา

ขอความรู...เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเอง      

กับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึง

ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและ

ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี               

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข...ตามความที่ปรากฎในพระราช

บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๓     

ขอ (๑)  

การศึกษาในพิพิธภัณฑสามารถแยกไดเปนหลายประเภท ดังนี้ 

 ๑. การใชชุดสื่อการศึกษา (museum kits) –  

นักการศึกษาสามารถออกแบบสื่อการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุมผู

เขาชม เชน จําลองโบราณวัตถุที่จัดแสดงในหองนิทรรศการ...ผลิต

สมุดงาน...(worksheet)...ซีดีเกมการศึกษาที่เกี่ยวกับเนื้อหาใน

นิทรรศการ ฯลฯ สื่อการศึกษาลักษณะดังกลาวสามารถจัดไวเปน

ชุดในกลองที่ออกแบบเปนพิเศษเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยาย 

งานการศึกษาในพิพิธภัณฑ: การบูรณาการความรูแบบยั่งยืน 
นางสาวเยาวเรศ จุนวีระนงค* 

 ๒. การทัศนศึกษานอกสถานที ่– การจัดทัศนศึกษานอก

สถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในนิทรรศการสามารถเพิ่มความ

สนุกสนานในการชมและเพิ่มองคความรูใหมๆ เชน พิพิธภัณฑที่จัด

แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติบุคลสําคัญสามารถจัดกิจกรรมทัศน

ศึกษาไปยังสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลนั้นๆ...เพื่อเชื่อมโยงความ

สัมพันธระหวางตัวบุคคลกับสถานที ่ และผูเขาชมอาจไดรับเกร็ด

เล็กเกร็ดนอยจากวิทยากรอีกดวย 

 

 ๓. กิจกรรมหลังฉาก – ผูชมโดยเฉพาะกลุมเด็กนักเรียน

มีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับตําแหนงงานในพิพิธภัณฑสถาน

และหนาที่รับผิดชอบ เชน ภัณฑารักษ นักจดหมายเหตุ นักอนุรักษ 

ฯลฯ ทําหนาที่อะไรบางในพิพิธภัณฑ นักอนุรักษโบราณวัตถุอาจ

เปดหองปฏิบัติงานเฉพาะกิจสําหรับสมาชิกกลุมเล็กๆ...หรือกลุม  

นักศึกษาที่กําลังศึกษาดานการพิพิธภัณฑและแสดงขั้นตอนการ

อนุรักษโบราณวัตถุบางประเภทรวมถึงจัดแสดงวัสดุอุปกรณที่ใช

ภายในหองปฏิบัติงาน 

 

 ๔. สื่อสิงพิมพ – พิพิธภัณฑควรมีคูมือนําชม จดหมาย

ขาว หรือหนังสือประกอบนิทรรศการชั่วคราวในวาระโอกาสตางๆ 

  

 ๕. การศึกษาทางไกล – มีสถานศึกษาอยูจํานวนหลาย

แหงที่ไมอาจเขาถึงกิจกรรมการศึกษาในพิพิธภัณฑไดเนื่องจากมี 

ขอจํากัดดานระยะทางและงบประมาณ...พิพิธภัณฑสามารถนําชุด

สื่อการศึกษา (museum kits) หรือบอรดนิทรรศการเคลื่อนที่ที่มี

น้ำหนักเบาไปจัดแสดงในสถานศึกษาดังกลาว...นักการศึกษาควร

ทําความคุนเคยกับสื่อการศึกษาทุกชิ้น...และสามารถนํามาใชได

*ภัณฑารักษพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
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อยางคลองแคลว...การใหบริการการศึกษาในลักษณะนี้อาจทําให

ผูบริหารสถานศึกษาที่เคยมีขอจํากัดตางๆ...ในการนํานักเรียนมา    

ชมพิพิธภัณฑพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการดังกลาวใน

อนาคต 

 ๖. หองการเรียนรู – พิพิธภัณฑควรมีหองสําหรับเด็ก

และเยาวชนเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง โดยจัดสื่อการศึกษาชนิด

ตางๆ เชน จําลองโบราณวัตถุที่สามารถจับตองไดหรือจัดเกมการ

ศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนความรูและสติปญญาแกเด็กทุก

วัย 

 ๗. สัมมนา – การจัดสัมมนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ

นิทรรศการถาวรหรือนิทรรศการชั่วคราวโดยผูทรงคุณวุฒิทําใหผู

เขาชมมีความเขาใจเนื้อหาในนิทรรศการเพิ่มขึ้นและในทางกลับ

กันพิพิธภัณฑยังไดเกร็ดขอมูลเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญเหลานั้นอีก

ดวย 

 ๘. โสตทัศนาจร  (audio tour) – พิพิธภัณฑขนาด

ใหญที่มีผูเขาชมเปนจํานวนมากมีผูนําชมไมเพียงพอตอความ

ตองการของกลุมผูเขาชม พิพิธภัณฑหลายแหงจึงหันมาใชระบบ

โสตทัศนาจรโดยมีอุปกรณบันทึกเสียงคําบรรยายเนื้อหาในหอง

นิทรรศการหรือรายละเอียดของวัตถุในตูจัดแสดงที่ผู เขาชม

สามารถเลือกฟงขอมูลที่ตองการได 

 

 ๙. จัดโปรแกรมการเรียนรูสําหรับครู—ครู/อาจารยใน

สถานศึกษาหลายแหงไมมีโอกาสศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับ

พิพิธภัณฑกอนที่จะนํานักเรียนมาชมทําใหนักเรียนไมมีความรู

เบื้องตน พิพิธภัณฑอาจจัดโปรแกรมสั้นๆ กอนเปดภาคเรียน    

สําหรับครู/อาจารยเพื่อปูความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑที่จะนํา

นักเรียนมาชม แนะนําโปรแกรมการเรียนรูและสื่อการศึกษาชนิด

ตางๆ ในพิพิธภัณฑฯ รวมถึงแจงเรื่องระเบียบปฏิบัติการเขาชม 

ในพิพิธภัณฑ 

 พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวได     

ดําเนินการงานดานการศึกษาในพิพิธภัณฑอยางตอเนื่องโดยจัด

โปรแกรมการเรียนรู เรื่องตางๆ...ที่ เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาใน

นิทรรศการ เชน การเปลี่ยนแปลงการปกครองป ๒๔๗๕, 

ภาพยนตรสวนพระองค เรื่องแหวนวิเศษ, การฉลองพระนครครบ 

๑๕๐ ป ฯลฯ นอกจากนี้ ยังไดจัดทําสมุดกิจกรรมเสริมความรู

และสื่อการศึกษาหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเยาวชนไดฝกวิธีคิด

อยางมีเหตุผลซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาดานสมองและจิตใจ 

พิพิธภัณฑที่มีงบประมาณจํากัดสามารถผลิตสื่อการเรียนรูแบบ

งายๆ...เองได เชน จัดทําใบความรู (worksheet) หรือคูมือความรู

พรอมภาพประกอบที่มี เนื้อหาเกี่ยวของกับนิทรรศการใน

พิพิธภัณฑ งานการศึกษาในพิพิธภัณฑเปนงานที่นักการศึกษาหรือ

ภัณฑารักษดานการศึกษาตองมีความทุมเททั้งกายและใจในการ

ใหบริการการศึกษาแกผูเขาชม (visitors) โดยเฉพาะกลุมเด็กและ

เยาวชนที่จะเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต และตองเรียนรูที่

จะเขาใจพื้นฐานดานการศึกษาของกลุมผูชมแตละกลุมเพื่อจัดทํา

โปรแกรมการเรียนรูและสื่อการศึกษาใหตรงกับวัตถุประสงคของ

แตละกลุม   

 

 Lord,  Barry and Lord, Gail eds, The Manual of Museum 
Exhibitions. Wallnut Creek, CA: Altumina Press, ๒๐๐๒ 
 Thompson, John M.A., Manual of Curatorship: A guide to 
Museum Practice. Oxford: Museum Association, ๑๙๙๒ 
 Bruninghaus-Knubel, Cornelia.  Museum Education in the 
Context of Museum Functions. In Patrick J. Boylan.  Running a 
Museum: A Practical Handbook, ๑๑๙-๑๓๒.  Paris: ICOM, ๒๐๐๔ 
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สรุปโดย นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร * 

* นักวิชาการสถาบันพระปกเกลา 

 จากงานเวทีทองถิ่นไทย ประจําป ๒๕๕๕ : ทองถิ่นไทย 
Out of the Box  เมื่อวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผานมา ซึ่ง
ฉบับที่แลววิทยาลัยฯ ไดสรุปประเด็นสําคัญจากการแสดงปาฐกถา
ในเรื่อง ผูนําทันยุค...กลาคิดตางอยางสรางสรรค  ทั้งนี้ ในฉบับนี้ 
ทางวิทยาลัยฯ จะขอสรุปปาฐกถาอีกเรื่องหนึ่ง ที่ทางคณะผูจัด
งาน ไดรับเกียรติจากทาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ไดแสดงปาฐกถาพิเศษ ในประเด็น คัมภีรชนะใจ
ประชาชน 
 “ผูนําที่ดี” คือผูนําที่ทําหนาที่นําสิ่งที่ดีและถูกตองมาให
แกองคกร และทําหนาที่บริหารงาน ทั้งนี้ คําวา “บริหาร” 
สามารถแยกออกไดเปน คําวา “บริ” ซึ่งหมายถึง รอบๆ และคํา
วา “หาร” ซึ่งหมายถึง การเคลื่อนไปขางหนา ดังนั้น คําวา 
“บริหาร” จึงหมายถึง การทําอยางไรก็ไดเพื่อใหทุกสิ่งที่อยูรอบๆ
ตัวเคลื่อนไปขางหนา และกาวหนาไปเรื่อยๆ และที่สําคัญ ผูนํา
ตองมีคุณธรรม และจริยธรรมกํากับดวย โดยลักษณะของการเปน
ผูนํา คือ ผูนําจะมีทั้ง “พระเดช” และ “พระคุณ” ซึ่ง “พระเดช” 
นี้ หมายถึง “อํานาจ” อันเปนสิ่งที่ผูนําทุกคนไมตองแสวงหา แตมี
อยูแลวตามตําแหนง แตตองใชดวยความระมัดระวัง ไมใชใชเพื่อ
รังแกประชาชน สวน “พระคุณ” นั้น เปนเรื่องของความ 
“ศรัทธา” ซึ่งผูนําจะตองสรางเอง และสะสมเอง ไมใชสิ่งที่มีอยู
หรือมากับตําแหนง  
 สวนการจะเปนผูนําอยางไรที่จะชนะใจประชาชนได     
นั้น...ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนที่สุดก็คือ...พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ซึ่งสิ่งที่พระองคทรงปฏิบัตินั้นเปนสิ่งที่ผูนําควร
ยึดถือเปนแบบอยาง เริ่มตั้งแตพระปฐมบรมราชโองการวา “เรา
จะครองแผนดินโดยธรรม.. . เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชน         
ชาวสยาม” และถาหากพิจารณาใหถองแทแลว จะเห็นไดวา  
 ประการแรก ทรงใชคําวา “ครอง” ไมไดใชคําวา 
“ปกครอง” ซึ่งคําวา “ครอง” นี้ สื่อเหมือนคําวา “ดูแล” เหมือน
ผูหญิงครองเรือน หรือพระครองสมณเพศ ไมไดแสดงออกถึงการ
ใชอํานาจ ผิดกับคําวา “ปกครอง” ซึ่งสื่อถึงการใชอํานาจดวย    
ดังนั้น คําวา “เราจะครองแผนดิน” ก็หมายความวา พระองค     
จะทรง “ดูแล” แผนดิน ดวยความรัก ความเมตตา และความ   
รับผิดชอบ  
 ประการที่สอง คําวา “โดยธรรม” นั้น หมายถึง การ
ครองแผนดินตามหลักทศพิธราชธรรม ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งยิ่ง
กวาคําวา “Integrity” ในภาษาอังกฤษมาก ทศพิธราชธรรม 
ประกอบดวย 
๑. ทาน หมายถึง การให การจะชนะใจประชาชน ตองเริ่มตนที่
การรูจักให แมวาไมมีทรัพยสินเงินทอง หรืออะไร จะให แค “รอย
ยิ้ม” ก็เพียงพอ 
๒. ศีล ซึ่งถาหากพิจารณาคําสอนของทุกศาสนาแลว จะพบวา
หลักของศีล ๕ นี้ มีอยูทุกศาสนา แมจะไมไดเรียกวาศีล ๕ เหมือน

 “คัมภีรชนะใจประชาชน” 
อยางศาสนาพุทธก็ตาม 
๓. บริจาค หมายถึง การใหโดยไมหวังผลตอบแทน  ใหโดยไมเอา
คืน และการบริจาค ยังหมายถึง การใหอะไรก็ตามที่ใหญเกินกวา
ตนเอง 
๔. อาชวะ หมายถึง ความซื่อสัตยสุจริต สวนการฉอราษฎรบัง
หลวง นอกจากจะเปนการทํารายตนเองแลว ก็ยังเปนการทําราย
ลูกหลานอีกดวย 
๕. มัททวะ หมายถึง การถอมตน ไมวาจะอยูในฐานะที่ยิ่งใหญ
เพียงใดก็ตาม ผูนําก็ตองเปนผูรับใชประชาชน 
๖. ตปะ หมายถึง ตองมีความอยากที่จะทําความดี ถาหากไมมี
ความอยากที่จะทําความดี ก็ไมมีประโยชน  
๗. อโกรธะ หมายถึง ความไมโกรธ และจะตองไมสรางปจจัยใดๆ 
ใหใจเกิดความโกรธดวย ทั้งนี้ ความโกรธใดๆ ที่เกิดขึ้นเกิดจาก
ภายในใจ ควรตองดับไฟโกรธภายในใจนั้นดวยตนเอง 
๘. อวิหิงสา หมายถึง การไมเบียดเบียน ตองไมสรางทุกขใหคน
อื่น เพราะถาหากเราสรางทุกขใหคนอื่นแลว สุดทาย ความทุกข
นั้นก็จะกลับมาที่ตัวเรา 
๙. ขันติ หมายถึง การอดทน  ในบางเรื่องก็ตองเฉยไว แลวตั้งสติ
เพื่อแกไขปญหา 
๑๐. อวิโรธนะ หมายถึง การถือความถูกตองเปนหลัก 
 ประการที่ ส าม . . . ในวรรคสุ ดท ายของพระปฐม              
บรมราชโองการที่วา “เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 
ไดสะทอนใหเห็นวา...ทรงยึดหลักประโยชนและความสุขของ
ประชาชนเปนสําคัญ มิไดยึดหลักรายไดของประชาชนหรือความ
ร่ำรวย...แตจะทรงพิจารณาวาสิ่งนั้นทําแลวเกิดประโยชนตอ
ประชาชนจริงหรือไม และประโยชนนั้นจะตองกอใหเกิดความสุข
ดวย 
 นอกจากพระปฐมบรมราชโองการที่กลาวมาแลว         
พระราชกรณียกิจตางๆ ของพระองคยังไดสะทอนใหเห็นดวยวา 
ทรงชนะใจประชาชนโดย  
 หนึ่งทรงเปน “ผูให” คือ ทรงใหทั้งทรัพย แรงกาย         
แรงใจ และ “ความคิด” ซึ่งหมายถึงพระราชดําริของพระองคที่
ปรากฏเปนโครงการในพระราชดําริตางๆ อยางเปนรูปธรรม  
 สอง...ทรงทําใหดูเปนตัวอยาง...ดังเราจะเห็นไดจาก      
พระราชจริยวัตรอันงดงามของทาน  
 สาม ทรงครองแผนดินดวยความรัก ความเมตตา  
 สี่ ทรงพัฒนาประเทศ คุณภาพชีวิตของประชาชนอยาง
เขาใจ และเขาถึงประชาชน  
 นอกจากนี้ หลักสําคัญอีก ๓ ประการในการเปนผูนําที่
ดี และชนะใจประชาชนคือ จะตอง “รู รัก สามัคคี”  โดย รู 
หมายถึง ผูนําจะตองมีความรู และตองเปนความรูจริง...รัก 
หมายถึง ตองใหความรัก ความเมตตาแกประชาชน และ 
สามัคคี หมายถึง ผูนําจะตองเห็นความสําคัญของการทํางาน
รวมกันเปนกลุม กลมเกลียวกัน เห็นคุณคาของกันและกัน ไมใช
คิดวาตนเองเกงอยูแตเพียงผูเดียว 



จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
หนา ๘

โครงการสัมมนาลําดับที่ ๔ เรื่อง 

“สิทธิและเสรีภาพ : ชองวางระหวาง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับความเปนจริง” 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๒.๓๐ น. 

หองแกรนดบอลรูม โรงแรมรามาการเดน ชั้น ๑ กรุงเทพมหานคร 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได

บัญญัติสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยดวย

มุงหวังจะใหเกิดการดํารงชีวิตอยางมีความสุข มีสมดุลแหงชีวิต มี

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  จึงไดบัญญัติไวในหมวด ๓ วาดวยเรื่อง

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ ๑๓ 

สวน ไดแก บททั่วไป ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพยสิน สิทธิและเสรีภาพ

ในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล 

และสื่อมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิในการไดรับ

การสาธารณสุขและบริการจากรัฐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการ

รองเรียน เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม สิทธิชุมชน และสิทธิ

พิทักษรัฐธรรมนูญ   

 แมจะมีการกลาววาจุดแข็งของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

คือ บทบัญญัติเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  เนื่องจากใน

สาระบัญญัติตางๆ ไดถูกตราไวอยางครอบคลุม รอบดาน ทั้งที่

เปนการปกปอง สงเสริม คุมครองสิทธิและเสรีภาพดังกลาว   และ

ยังเปนการบัญญัติเพิ่มเติมสิทธิในบางเรื่อง อาทิ การกําหนดวารัฐ

ตองจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานใหแกประชาชนทุกชนชั้น ผูยากไร ผู

พิการ ทุพพลภาพตองไดรับการศึกษาทัดเทียมบุคคลอื่น ผูไรที่อยู

อาศัย ผูสูงอายุ ไมมีรายไดเพียงพอ ตองไดรับความชวยเหลือจาก

รัฐ  ใหสิทธิประชาชนไดรับหลักประกันและสวัสดิภาพในการทํา

งาน ใหสิทธิแกขาราชการ เจาหนาที่รัฐในการรวมกลุมเพื่อปกปอง

สิทธิ์ของตน ที่สําคัญประเด็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือวามีสภาพบังคับโดยทันที ตางจากรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ระบุขอความทายมาตรา

ตางๆ วา “ทั้งนี้ ตามที่ กฎหมายบัญญัติ” อยางไรก็ตาม ก็ยังคงมี

ปญหาดานสิทธิและเสรีภาพในทางปฏิบัติเกิดขึ้นอยางกวางขวาง    

หากพิจารณาจากรัฐธรรมนูญจะเห็นวาประเด็นเรื่องสิทธิและ

เสรีภาพของปวงชนชาวนั้นไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญอยาง

สมบูรณ หากแต ขณะที่สถานการณสิทธิและเสรีภาพที่แทจริงของ

ประชาชนยังคงไมเปนไปดังเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น 

ชองวางระหวางบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับความเปนจริงนั้นนํามาสู

ปญหาในดานสังคมวิทยา ซึ่งเรียกชองวางระหวางความคาดหวังกับ

สภาพความเปนจริงวา “การถูกลิดรอนเชิงสัมพัทธ” (relative 

deprivation) กลาวคือ ถาความคาดหวังของประชาชนมีสูงขึ้น 

โดยหวังวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี แตหากสภาพปรากฎการณและ

ความเปนจริงที่เกิดขึ้นไมไดเปนเชนที่มุงหวัง ก็จะนํามาซึ่งการ

เคลื่อนไหวทางสังคมอยางรุนแรง (เสริน ปุณณะหิตานนท, ๒๕๕๕) 

หากเปรียบเทียบทฤษฎีดังกลาวกับรัฐธรรมนูญไทย จึงมีความจํา

เปนที่จะตองทําใหบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเปนจริงในทางปฏิบัติ 

โดยเร็ว เพื่อตอบสนองกับความคาดหวังของประชาชนใหอยูใน

ระดับที่เหมาะสม  

            ดังนั้น เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับประเด็นเรื่อง

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู 

ประสบการณและขอมูลเกี่ยวของ สถาบันพระปกเกลา รวมกับ

องคกรภาคีเครือขายจึงไดจัดการสัมมนาลําดับที่ ๔ เรื่อง “สิทธิ

และเสรีภาพ : ชองวางระหวางบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับความเปน

จริง” ขึ้น ดวยหวังจะสรางแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการบัญญัติ

ประเด็นเรื่องสิทธิและ เสรีภาพของชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญให

สมบูรณและบังเกิดผลในการปฏิบัติจริงตอ ไป 

  

สามารถดาวนโหลดเอกสารการสัมมนา ไดที่ 

www.kpi.ac.th 
 

สอบถามรายลเอียดเพิ่มเติม 
สถาบันพระปกเกลา 

 (ฝายเลขานุการการจัดงาน : ขึ้นตรงตอเลขาธิการ)  

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษาฯ  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ (โซนทิศใต)  

เลขที่ ๑๒๐ หมู ๓ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่  

กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท ๐๒-๑๔๑-๙๖๐๐ ตอ ๑๙๕๐๕ – ๑๙๕๑๐ , ๑๙๕๑๗  

โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๘๑๗๑  

 

 



จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หนา ๙

ในบรรดา  “เรือนหมู”  หรือ “สวน” ที่ประทับในสวนดุสิต
ของเจานายฝายใน ซึ่งไดเกริ่นถึงไวในตอนที่แลว มีพระตําหนัก
สวนสี่ฤดูของสมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินีนาถ 
ณ พระตําหนักนี้เอง ใน พ.ศ. ๒๔๕๐ ปเดียวกันกับที่สมเด็จเจาฟา
กรมขุนศุโขไทยเสด็จไปทรงศึกษาตอที่ยุโรป...หมอมเจาหญิง        
รําไพพรรณี (สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีใน
รัชกาลที่ ๗ ในภายหลัง)  พระชันษา ๒ ป ไดเขาเฝาฯ ถวายตัวอยู
ในพระราชอุปการะของสมเด็จฯ พระองคนั้น ผูทรงเปน “สมเด็จ
ปา”...ของทานหญิง.. .เนื่องดวยทรงเปนพระภคินี . . .(พี่สาว)           

รวมพระมารดาของพระเจาบรมวงศเธอ...พระองคเจาสวัสดิโสภณ    
กรมหมื่นสวัสดิวัดนวิศิษฎ (พระยศขณะนั้น) พระบิดา 

การ “ถวายตัว” นั้นเปนรูปแบบหนึ่งของความนิยมในอดีตที่
มีการมอบบุตรธิดาบางคนใหอยูในการเลี้ยงดูของบุคคลที่เคารพ
นับถือ...และเปนการที่เด็กจะไดรับการอบรมสั่งสอนในทางที่   

เหมาะสม...ซึ่งสําหรับเด็กหญิงนั้น...การอยูในพระอุปการะของ     
เจานายฝายในเปนหนทางหนึ่งจะไดรับการอบรมกิริยามารยาท 
ตลอดจนศิลปะวิทยาตางๆ อันจําเปนสําหรับการครองเรือนอยางมี
เกียรติตอไป ดวยในสมัยนั้น เพิ่งจะเริ่มมีโรงเรียน 

พระตําหนักสวนสี่ฤดูนั้น ตั้งอยูฝงตรงขามคลองเมงเส็งและ
ถนนสมมือใกลกับพระที่นั่งอัมพรสถาน ลึกเขาไปในสวนดุสิตจาก

ถนนราชวิถี...จากคําบอกเลา...รองรอยชิ้นสวนที่พอจะเหลืออยู 

ทราบวาเปนเรือนไมสองชั้นหลังคาปนหยา..ทาสีชมพูแก...มีพระ
เฉลียงโดยรอบ บานพระแกลเปนกระจกและไมบานเกล็ด มีบันได 
๒  ขาง แตละขางมี ๓ สวน คือ โถงกลาง สวนของสมเด็จพระนาง

รําไพพรรณีใตรมพระบารมี “สมเด็จปา” ณ สวนสี่ฤดู  

เจาเสาวภาผองศรีฯ ทางทิศใต 

แ ล ะ ส ว น ข อ ง ส ม เ ด็ จ ฯ         

เจาฟาวไลยอลงกรณ...(กรม

หลวงเพชรบุรีราชสิรินธร...ใน
ภายหลัง) ทางทิศเหนือ โดย
หองบรรทมทั้งสองอยูชั้นบน    
มีหองสรงหองเดียวดานหลัง   

ทูลกระหมอมเจาฟาหญิงฯ. ยัง
ตองเสด็จไปสรงน้ำหลังเขา

หนาพระตําหนัก(๑)...ที่ชั้นลาง
ตรงกับที่ประทับของสมเด็จ
เจาฟาวไลยอลงกรณ กั้นเปน

หองของ ทาววรคณานันท (หมอมราชวงศปม มาลากุล) ผูเปน

ผูใหญดูแลปกครองสํานักฯ...หมอมเจาหญิงรําไพพรรณีและหมอม
เจาหญิงพวงรัตนประไพ ซึ่งทรงเปนหมอมเจารุนเล็ก “หลานปา” 
และ “หลานอา” ของสมเด็จฯ โดยตรงตามลําดับ ประทับอยูกับ
คุณทาว เลาขานกันวาทานหญิงทั้งสองพระวรกายยังเล็กนารักมาก 
ประทับบนใบบัววิคตอเรียใบใหญ แลวฉายพระรูปเปนที่ระลึก (๒) 

สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรีฯ พระราชทานความเอ็นดู
และหวงใยหมอมเจาหญิงรําไพพรรณีและหมอมเจาหญิงพวงรัตน
ประไพอยูเสมอ และทรงเอาพระทัยใสอบรมอยางใกลชิด รับสั่งให
ขึ้นเฝาฯ...ไปทรงเลนและเสวยบนพระตําหนัก...และบางครั้งยัง    
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหบรรทมรวมกับพระองคบนพระแทน
ดวย (๓) 

หลังจากที่ไดถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวแลว สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรีบรม

ราชินีนาถ...พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่...๖...ไดทรงยายจาก          
พระตําหนักสวนสี่ฤดูไปประทับรักษาพระองคอยูที่พระตําหนักวัง

พญาไท...(พระราชวังพญาไทในบริเวณโรงพยาบาลพระมุงกุฎ
เกลาฯ ในปจจุบัน) 

ม.ร.ว. พฤทธิสาณ  ชุมพล ๒ 

เชิงอรรถ 
๑. พระตําหนักสวนสี่ฤดู พระราชวังดุสิต. (อางแลว), หนา ๕๔, ๕๘ และ ๖๑. 
๒. เลมเดียวกัน, หนา ๕๙ และ ๖๒ 
๓. ราชเลขาธิการ, สํานัก. พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรม
ราชินีในรัชกาลที่ ๗, กรุงเทพ: อมรินทร, ๒๕๓๑, หนา ๖-๗. 



จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
หนา ๑๐

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน ทรงครองสิริราชย
สมบัติครบ ๕๐  ป พ.ศ.๒๕๓๙ สรางเสร็จและเปดการจัดแสดง
สิ่งของที่มีผูทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเนื่องในวโรกาสนั้น...เมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐(๘) หากแตวา ปจจุบัน พระตําหนักนี้ไม
ไดเปดใหชมแลว เนื่องเพราะตั้งอยูใกลกับพระที่นั่งอัมพรสถาน ซึ่ง
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เสด็จออกใหบุคคล
สําคัญๆ เขาเฝาทูลละอองพระบาท 

พินิจสรรพศิลปภูมิปญญา 
อยางไรก็ตาม ในบริเวณสวนดุสิตในเสนทางสูพระที่นั่งวิมาน

เมฆยังมีพระตําหนักของเจานายฝายในอยูหลายพระองคที่บริเวณ
เกาะกวางและเกาะสน ซึ่งปจจุบันจัดแสดงวัตถุสิ่งของตางๆ อัน
เปนศิลปหัตถกรรมของทั้งไทยและตางประเทศที่หลากหลาย...ซึ่ง
เลือกชมไดตามความสนใจเฉพาะบุคคล...เชน...ผาโบราณใน          
ราชสํานัก...เครื่องปนดินเผาบานเชียงโบราณ...ภาพถายฝพระหัตถ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว...นาฬกาโบราณและของที่ระลึกจาก
ตางประเทศ เปนตน พระตําหนักเหลานี้มีขนาดยอมและมีความ  
นารักแตกตางกันไป แตสิ่งที่พึงสังเกตก็คือ พื้นไมกระดานแผนใหญ 
บันไดที่ออกแบบใหขึ้นลงไดสะดวก...และชองลมเหนือหนาตาง  
สําหรับระบายอากาศแมเมื่อปดหนาตาง 

นอกจากนั้น ที่ริมกําแพงดานนอกของพระที่นั่งอนันตสมาคม 
ยังมีพิพิธภัณฑชางตน และหอแสดงผาไทยพื้นบานจากทุกภาคตั้ง
อยูดวย หอนี้ผมยังไมไดไปดู แตเปนทีวาใชเทคนิคการแสดงที่ทัน
สมัยนาชม และขาดเสียไมไดคือ การขึ้นไปพระที่นั่งนั้นเพื่อพินิจ
นิทรรศการ...“ศิลปแผนดิน”...ซึ่งแสดงผลงานการสืบสานงาน       
ชางศิลปหลากหลายแขนงแตโบราณของชาวบานซึ่งสมเด็จ      
พระนางเจาฯ...พระบรมราชินีนาถ...โปรดเกลาฯ...ใหมาฝกทักษะ
จนสามารถทํางานประสานกันดวยฝมือยอดเยี่ยมวิจิตรตระการตา
อยางนาพิศวง ชวนใหตั้งคําถามวาที่วา “คนไทยทํางานเปนทีมไม
เปน” นั้นจริงเสมอไปหรือ คนไทยทําเปนในเงื่อนไขใดบาง? อนึ่ง 
ทราบวาจะมีนิทรรศการศิลปแผนดินชุดใหมในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๕  นี้ 

พิศจิตรกรรมประวัติศาสตรรัตนโกสินทร 
พระที่นั่งอนันตสมาคมนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นเมื่อ...พ.ศ.๒๔๕๑...ตามแบบ      
อิตาเลียน เรอเนซองสและแบบนีโอคลาสสิกดวยหินออนจากเมือง  
คารารา ประเทศอิตาลี เปนอาคารเพดานสูงสองชั้น มีโดมประธาน
ตรงกลางและโดมเล็กๆอีก ๖ โดมโดยรอบ เพื่อใชเปนทองพระ    
โรงพระราชวังดุสิต...หากแตสรางเสร็จในรัชกาลที่ ...๖...เมื่อ 

๔. เลมเดียวกัน, หนา ๖. 
๕. สัมภาษณ หมอมหลวงประอร (มาลากุล) จักรพันธุ หลานสาวทาววรคณานันท (ม.ร.ว.ปม มาลากุล) ซึ่งเปนผูถวายงานรับใช สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีฯ อยูโดย
ตลอดตั้งแตเสด็จฯ กลับมาจากอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒, สิงหาคม ๒๕๕๕. 
๖. หากแตหนังสือ พระตําหนักสวนสี่ฤดูฯ ไดขอมูลมาวามีขางเดียว (หนา ๑๐) ผูเขียนทราบในฐานะที่เคยเปนเด็กอยูในวังศุโขทัย 
๗. สัมภาษณหมอมหลวงประอร, สิงหาคม ๒๕๕๕ และพระตําหนักสวนสี่ฤดูฯ หนา ๖๓. 
๘. พระตําหนักสวนสี่ฤดูฯ, คํานํา 
๙. คําแผนพับ พระที่นั่งอนันตสมาคม, มปท.มปป. 
๑๐. แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว.,ณพิศร กฤตติกกุล และดรุณี แกวมวง. พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕, หนา ๓๖๙. 
๑๑. เลมเดียวกัน, หนา ๓๗๓. [พช./พระราชวังสวนดุสิตร.๗/ต.ค ๒๕๕๕] 

หมอมเจาหญิง รําไพพรรณีฯไดโดยเสด็จไปประทับที่ชั้นลาง

ของพระตําหนักนั้นดวย(๔)...เปนที่มาแหงพระราชหฤทัยผูกพัน

ระหวางพระองคกับสมเด็จเจาฟาประชาธิปกศักดิเดชฯ...ผูได
สําเร็จการศึกษากลับมาจากอังกฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗  

เมื่อฤดูกาลผันเปลี่ยน 
ในป พ.ศ.๒๔๖๑  สมเด็จฯเจาฟากรมขุนศุโขไทยธรรมราชา

พระองคนั้น...ไดทรงอภิเษกสมรสกับหมอมเจาหญิงรําไพพรรณีฯ 

และไดเสด็จไปประทับ...ณ...วังศุโขทัย...วังสวนพระองคริมคลอง
สามเสน ในระยะนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวโปรด
เกลาใหยายพระตําหนักสวนสี่ฤดูไปปลูกที่วังนั้น ดานทิศตะวันออก

ของสนามใหญ...โดยมีบันไดสองขางเชนเดิม...และสมเด็จพระศรี
พัชรินทิราฯ ไดเสด็จฯไปประทับที่นั่นเปนครั้งคราวกอนที่พระองค
จะเสด็จสวรรคตในปถัดมา (๕) 

ครั้นสยามไรซึ่งองคประชาธิปกอีกทั้งองครําไพพรรณีตั้งแต 

พ.ศ.๒๔๗๖...จนกระทั่งสมเด็จฯ เสด็จฯ กลับมาใน พ.ศ. ๒๔๙๒  
พระตําหนักสวนสี่ฤดูซึ่งเปนไมไดทรุดโทรมลง จึงเปนที่กลาวขาน
กันในหมูคนวังศุโขทัยวาเปน “บานผีสิง” ซึ่งนาจะเปนอุบายของ
ผูใหญ ไมใหเด็กไปเลนแถวนั้น เพราะเกรงวาจะมีชิ้นสวนหลนลง
มาทับ (๖) 

ครั้นเมื่อสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีฯ เสด็จกลับจากสวน
บานแกวที่ประทับในชนบทจังหวัดจันทบุรี มาประทับที่วังศุโขทัย
เปนการถาวร เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑  จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหรื้อพระตําหนักสวนสี่ฤดูเพื่อนําชิ้นสวนไปปลูกสรางกุฏิวัดราชา
ธิวาสวิหารถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ 
ดวยพระบรมราชสรีรังคารบรรจุอยูในพระอุโบสถ(๗) 

ตอมาสํานักพระราชวังไดรับพระราชทานพระบรมราชา
นุญาตใหกอสรางพระตําหนักสี่ฤดูตามแบบที่ใกลเคียงของเดิม...ณ 
แปลงเดิมในสวนดุสิต...เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่



จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หนา ๑๑

พ.ศ.๒๔๕๘  พระที่นั่งองคนี้...นอกจากนาสนใจเชิงสถาปตยกรรม
แลว...ยังมีจิตรกรรมบนเพดานโดมซึ่งวาดโดย แกลิเลโอ คินี และ   
ซี. ริโกลี ชาวอิตาลี เปนภาพเรื่องราวประวัติศาสตรตั้งแตรัชกาล      
ที่ ๑ ถึงรัชกาลที่...๖...ที่โดดเดนงามสงาเปนพิเศษเห็นจะเปนภาพ
สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกประทับบนหลังชางเสด็จกลับ
ราชการเมืองเขมร และทรงปราบดาภิเษกเปนรัชกาลที่ ๑...ภาพ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประทับเบื้องหนาพระพุทธ
ชินสีห แวดลอมดวยพระภิกษุและนักบวชตางชาติศาสนา นิกาย
ตางๆ ซึ่งเขาเฝาฯทั้งสองขาง แสดงนัยแหงพระราชจรรยาที่ทรง
เปนเอกอัครศาสนูปถัมภของทุกศาสนาโดยไมรังเกียจกีดกัน...แล
ภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงยกเลิกประเพณี
การมีทาสไพร(๙)...ใหราษฎรไดรับรูตระหนักถึงความเปนไท...ภาพ
เขียนเหลานี้...แมชาวตางประเทศยังเอยปากชื่นชมวา...นอกจาก
งดงามแลว...ยังทําใหเขาเขาอกเขาใจวัฒนธรรมและความเปนมา
ของสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร ไฉนเลยเราคนไทยจะพลาดโอกาส
ไมสัมผัสใหเปนบุญตาและประดับสติปญญา 

นามนั้นสําคัญไฉน 
ผูอานสงสัยวาเหตุใดผูเขียนจึงใชวา “สวนดุสิต” เปนสวน

ใหญ ทั้งๆที่ในชื่อบทความใชวา “พระราชวังดุสิต” จึงขอไขความ
วา ดวยเหตุที่เปนชื่อซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
พระราชทานเมื่อแรกสรางและเพื่อเนนความเปนสวน แตในความ
จริงในประวัติศาสตรคือ...เมื่อเสด็จฯมาประทับบอยครั้งขึ้นได
พระราชทานนามใหมวา...“วังสวนดุสิต”...บงบอกวาเปนวังสวน
พระองคไมเกี่ยวของกับการจะเปนของหลวงในอนาคต...ครั้นเมื่อ 
พ.ศ.๒๔๔๙ พระที่นั่งอัมพรสถานสรางเสร็จและเสด็จฯประทับ อีก
ทั้งวังสวนดุสิตมีพระที่นั่งตางๆเพียงพอแกการประกอบพระราชพิธี
ได จึงโปรดเกลาฯใหเปลี่ยนนามเปน “พระราชวังสวนดุสิต” ใน 
พ.ศ. ๒๔๕๒  ซึ่งมีความหมายวาเปนที่ประทับของพระเจาแผนดิน 
ครั้นเมื่อไดสรางพระที่นั่งอนันตสมาคมในตนรัชกาลที่ ๖  จึงโปรด
เกลาฯใหขานนามวา “พระราชวังดุสิต” โดยใหตัดคําวา “สวน” 
ออกไป (๑๐) 

ตอมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงโปรด
เกลาฯ. . . ใหผนวก. . .“สวนจิตรลดา”. . .ซึ่ งพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงบุกเบิกสรางเปนที่ประทับ เขาไวเปน
สวนหนึ่งของพระราชวังดุสิต...โดยพระองคเองไดเสด็จประทับที่
พระตําหนักจิตรลดารโหฐานเปนครั้งคราว(๑๑)...แตมิไดโปรดเกลาฯ 
ใหขานนามพระตําหนักนั้นวาพระที่นั่ง แมจนถึงทุกวันนี้ 

ในตอนตอไป...จะไดดําเนินเรื่องตอวา...พระบาทสมเด็จ      
พระปกเกลาเจาอยูหัว เมื่อทรงครองราชยแลว ไดทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจใดบางที่นาสนใจ...ณ...สถานที่ตางๆในบริเวณ 
พระราชวังดุสิต ซึ่งไดผนวกสวนจิตรลดาเขาไวดวยแลวนี ้

วันเสารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผานมา พิพิธภัณฑ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวมีโอกาสตอนรับคณะนัก
อนุรักษจํานวน ๒๔ คนจากพิพิธภัณฑตางๆ ในประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง ๑๑ ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนิเซีย  ลาว 
มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ติมอรเลสเต และ
ประเทศไทย...นักอนุรักษเหลานี้เปนผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “วิธีการอนุรักษผาในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ซึ่งจัด
โดยความรวมมือระหวางศูนยภูมิภาควาาดวยโบราณคดีและวิจิตร
ศิลป (SPAFA) และพิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ 

นางสาวเยาวเรศ . . .จุนวีระนงค . . .ภัณฑารักษประจํา 
พิพิธภัณฑฯ ไดพาคณะชมหองนิทรรศการบริเวณ ชั้น ๑ และ       
นําเสนอวิธีการจัดแสดงฉลองพระองคในสมเด็จพระนางเจารําไพ
พรรณี...รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในหองจัดแสดง 
หลังจากนั้นทางคณะไดเขาชมหองคลังและหองปฏิบัติงานอนุรักษ
โดยภัณฑารักษไดนําเสนอการจัดเก็บโบราณวัตถุประเภทตางๆ 
และการใชวัสดุไรกรดในการจัดเก็บ...เชน...การจัดทํากลองดวย
พลาสติก...coroplast...ซึ่งใชจัดเก็บพระมาลาและฉลองพระบาท 
การทําแฟมดวยกระดาษ corrugated board ซึ่งเปนกระดาษ         
ไรกรดที่นําเขาจากตางประเทศที่ใชจัดเก็บโบราณวัตถุประเภท
กระดาษหรือรูปภาพ...ผูเขาอบรมจากประเทศอาเซียนใหความ
สนใจในระบบการจัดเก็บโบราณวัตถุในหองคลังและการใชวัสดุที่มี
คุณภาพในการจัดเก็บเปนอยางมากและจะนําไปปรับใชกับ
พิพิธภัณฑของตน  

นับเปนกาวแรกของพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกลาเจาอยูหัวในการเปดประตูสูประชาคมอาเซียนในอีก ๓ ป
ขางหนา 

 
 

* ขอแกไขเมื่อฉบับที่แลว ในบทความ พระราชวังดุสิตกับพระปกเกลาศึกษา 
(๑) หนา ๔ บรรทัดที่ ๙ แกคำวา “เลงหนึง” เปน “เลมหมึง” (แปลวา ประตูมังกร) 

* ขอแกไขพระนาม พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอุรุพงศรัชสมโภช พระ
โอรสองคที่ ๙๕ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประสูติแตเจาจอม
มารดา เลื่อน นิยะวานนท 



จดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

สถาบันพระปกเกลา 
๑๒๐ ม.๓ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง  

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐  

โทรศัพท ๐-๒๑๔๑-๙๖๐๐ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๑๘๑  
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หากทานใดตองการสมัครเปนสมาชิกจดหมายขาวสถาบันพระปกเกลา กรุณาสงไปรษณียบัตรหรือจดหมาย พรอมชื่อ-นามสกุล ที่อยู  

และเบอร โทรศัพทมายังสถาบันฯ วงเล็บมุมซองวา “สมัครสมาชิกจดหมายขาว” (หมายเหตุ: หามสงจดหมายฉบับนี้ผานตู ไปรษณีย) 

หนา ๑๒

www.kpi.ac.th 


