
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย...พุทธศักราช..๒๕๕๐..มีบทบัญญัติเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ินและการกระจายอำานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม ๑๒ มาตรา โดยปรากฏอยู่ใน ๒ หมวด คือ 

หมวดที่ ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารแผ่นดิน (มาตรา ๗๘) 
และส่วนที่ ๔ แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม (มาตรา ๘๐) และ
หมวดที่ ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๘๑-๒๙๐ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเรื่องการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะ รวม ๑๐ มาตรา 
ขณะเดียวกันปี ๒๕๕๐ นับเป็นการย่างก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สองของการกระจายอำานาจของไทย หลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่ง นับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้อง
ถิ่น เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการ กระจายอำานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากถึง มาตราโดยปรากฏอยู่ในหมวดที่ ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา ๗๘ และหมวดที่ ๙ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๘๒-๒๙๐ ผลพวงจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นหลักประกันรับรองความเป็นอิสระขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การปกครองตนเอง และนำาไปสู่กระบวนการกระจายอำานาจอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การตราพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการก
ระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น การประกาศใช้แผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ และแผนปฏิบัติการกำาหนดขั้นตอน
การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ เป็นต้น 

ดังนั้นตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำาเป็นต้องปรับตัวในแง่มุมต่างๆ ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งบทบาท ภารกิจหน้าที่ ระบบการบริหารงานด้านการเงินการคลังและการบุคคล การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ความสัมพันธ์กับราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระหว่างส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และที่สำาคัญการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสร้างเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ..การเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำาบลเป็น
เทศบาลตำาบลทั่วประเทศในคราวเดียวกัน รวมทั้งกระแสการจัดตั้งจังหวัดจัดการตนเองในท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อม 

สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นถึงโอกาสอันดีที่จะอาศัยประสบการณ์จากภาคปฏิบัติในการกระจายอำานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษมาใช้พิจารณา..ทบทวนเนื้อหาสาระสำาคัญของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในส่วนการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นบทบัญญัติสูงสุดในการกำาหนดทิศทางการกระจายอำานาจและการปกครองท้อง ถิ่นของไทย สถาบันฯ จึงจัดการสัมมนา
ลำาดับที่ ๗ เรื่อง “ย้อนรอยรัฐธรรมนูญ’๔๐ สู่ ’๕๐: การปกครองท้องถิ่นไทย ถูกทิศ ถูกทาง ถูกใจ ?” ด้วยมุ่งหวังให้การสัมมนาครั้งนี้
เป็นเวทีสาธารณะสำาหรับทุกภาคส่วนในการแลก..เปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการกระจายอำานาจและการปกครอง 
ท้องถิ่นของไทยที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะกลายเป็นข้อมูลที่ดีสำาหรับการจัดทำารัฐธรรมนูญในหมวดการ
ปกครองส่วนท้อง ถิ่นที่เหมาะสมสำาหรับประเทศไทยต่อไป 

โครงการสัมมนาลำาดับที่ ๗ เรื่อง
“ย้อนรอยรัฐธรรมนูญ’๔๐ สู่ ’๕๐: 

การปกครองท้องถิ่นไทย ถูกทิศ ถูกทาง ถูกใจ ?”
ภายใต้โครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำาหรับประเทศไทย”

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๔๕ – ๑๖.๑๕ น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร และถ่ายทอดสด ผ่าน www.kpi.ac.th
สอบถามรายลเอียดเพิ่มเติม สถาบันพระปกเกล้า(ฝ่ายเลขานุการการจัดงาน : ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ)  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๙๕๐๕ – ๐๖  โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๘๑๗๑

“วิชาการโดดเดน เนนเครือขาย เพื่อสังคม”



ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖หน้า ๒

โครงการ “วุฒิสภา : ห้องเรียนประชาธิปไตย” 

 สถาบันพระปกเกล้า...ร่วมกับ..สำานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จัดโครงการ “วุฒิสภา : ห้องเรียนประชาธิปไตย” ครั้งที่ 
๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.                 
ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่เยาวชนในสถานศึกษา และเปิดโอกาส
ให้เยาวชนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยใน
ระบบรัฐสภาผ่านสถานที่จริง...พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของ
เยาวชนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
 ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมโครงการคือนักเรียนระดับมัธยมปลาย
จำานวน ๕๖๓ คน จาก ๙ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียน                
สายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัด
ปทุมธานี  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี  โรงเรียน            
เขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โรงเรียนนนทบุรี พิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
จังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี  โรงเรียนพระหฤทัย
นนทบุรี    ในโอกาสนี้ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ให้
เกียรติกล่าวเปิดงาน และให้ความรู้เรื่องระบบรัฐสภา กระบวนการทางนิติบัญญัติ การตั้งกระทู้ - ญัตติ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียน
แต่ละโรงเรียนซักถามในประเด็นต่างๆ

 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 
สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน                           
ท้องถิ่น พ.ศ. .... เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่าน
มา.ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า 
และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วุฒิสาร  
ตันไชย...รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
ประธานในพิธีเป็นผู้กล่าวเปิดงาน...และชี้แจง
ที่มา วัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน...และประชาชนทั่วไป   
เข้าร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน
 ทั้งนี้ เวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว 
จัดข้ึนเพื่อรับฟังความคิดเห็น...ข้อเสนอแนะ    
มุมมอง และข้อสังเกตที่ครบถ้วนจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการ และ
ภาคประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการยก
ร่างพ.ร.บ....นำาไปสู่การขับเคลื่อนพ.ร.บ.เข้าสู่
กระบวนการเสนอกฎหมายต่อไป  

ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น พ.ศ.......



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

จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๓

งาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำาปี ๒๕๕๖”

 ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี มอบประกาศนียบัตรรางวัล 

ผลงานวิจัยระดับดี ประจำาปี ๒๕๕๕ เรื่อง “การศึกษาทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืน...:...กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่”...เพื่อประกาศเกียรติคุณ

ให้แก่ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า

พร้อมด้วย...รศ.ดร.ทวีป...ชัยสมภพ...ทันตแพทย์อุทัยวรรณ...กาญจนกามล...นางสาว                                                               

สุธิดา...แสงเพชร ดร.ปัณณทัต โรจนนท์  นายเชิดชาย ศรีวงษ์ นางสาวทวิติยา สินธุพงศ์                                                                 

นางสาวชลกานดาร์ นาคทิม และนางสาวกันธรัตน์ นาคศรี ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำา

ปี ๒๕๕๖” ณ...ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒ - ๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖หน้า ๔

 “รางวัลพระปกเกล้าประจำาปี ๒๕๕๖”
ก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๑๓ 

ไปกับ “รางวัลพระปกเกล้า” โฉมใหม่
รางวัลอันทรงเกียรติ ที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย 

ที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศและโดดเด่น

ทั้งนี้ สถาบันฯ จะจัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าประจำา    
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณา 
คัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าในงานประชุม
วิชาการประจำาปีสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ
ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๙๕๖๖-๗๐ โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๘๑๗๕

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือการสมัครโครงการ   
รางวัลพระปกเกล้า ๒๕๕๖ ได้ที่ www.kpi.ac.th

กำาหนดรับสมัครตั้งแต่ 
วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สถาบันพระปกเกล้า . .โดยวิทยาลัย
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น เชิญชวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สมัครเข้า

ร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำาปี ๒๕๕๖ ซึ่งแบ่งรางวัล   
พระปกเกล้าเป็น ๓ ประเภท คือ 

• ประเภทที่ ๑ รางวัลพระปกเกล้าสำาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

• ประเภทที่ ๒ รางวัลพระปกเกล้าสำาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและ
ความสมานฉันท์

• ประเภทที่ ๓ รางวัลพระปกเกล้าสำาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย                
รัฐ เอกชน และประชาสังคม

หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น ๒ ระดับ คือ

• โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบัน
พระปกเกล้า

มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..ที่ผ่านการพิจารณา
ตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่า.. มีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ

• ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า

มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..ที่ผ่านการพิจารณา
ตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่า.. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด
ไว้ในด้านนั้นๆ
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โครงการท้องถิ่นไทย ไร้ถังขยะ
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดทีมงานลงพื้นที่ใน “โครงการท้องถิ่นไทย       

ไร้ถังขยะ” เพื่อร่วมรณรงค์ปลูกฝังให้ชาวบ้านเกิดจิตสำานึกและความเข้าใจในประเด็นการบริหารจัดการขยะ ตลอด
จนการพัฒนาภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของชุุมชนท้องถิ่น ตนเอง ให้มีความน่าอยู่ ภายใต้ แนวคิด “ขยะ คือ สิ่ง
ที่ใช้ไม่ได้ เป็นพิษ ติดเชื้อ” ถ้าสิ่งใดไม่เป็นไปตามนิยามนี้ เราสามารถนำากลับไปใช้ใหม่ หรือ แปรรูปไปใช้งานอย่าง
อื่นให้เกิดประโยชน์ได้ โดยการอบรมนอกจากการบรรยายแล้ว ยังมีการสาธิตให้ชาวบ้านได้เห็นกระบวนการอย่าง 
เป็นรูปธรรมทั้งนี้ นำาทีมให้ความรู้ โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่ ไปเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ องค์การ
บริหารส่วนตำาบลหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
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 วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน                           
พระปกเกล้า เดินทางไปเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าอีกครั้ง เพื่อจัด Student Showcase หรือการนำาเสนอนโยบายที่เกิดจากความ
คิดเห็นของนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นโครงการสร้างสำานึกพลเมืองที่สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ 
Center for Civic Education ประเทศสหรัฐอเมริกาดำาเนินการมาแล้วเป็นเวลากว่า ๒ ปีในประเทศพม่า
 โดยมีนักเรียนจาก ๑๐ ห้อง ห้องละ ๘-๑๐ คน ได้นำาเสนอปัญหา แนวทางแก้ไข นโยบาย และแผนปฏิบัติงานที่น่าสนใจมาก        
ณ โรงเรียน Naga Hlaing Goo ชานเมืองย่างกุ้ง โดยปัญหาที่นักเรียนนำาเสนอประกอบด้วย ปัญหาการเคี้ยวหมาก ขยะ การขาดแคลน
ห้องสมุด การขาดแคลนคลินิคในชุมชน และการแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่สุภาพ เป็นต้น ซึ่งน้องๆ ได้สะท้อนว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการ
สร้างสำานึกพลเมืองแล้ว ทำาให้พวกเขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น มีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับชุมชน และ
รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าที่จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ นักเรียนคนหนึ่งพูดว่า “อย่างน้อยก่อนตาย จะต้องทำาให้คลินิคเกิดขึ้นในชุมชนให้
ได้” น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก

 สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ .เรื่อง 
“องค์กรอิสระกับการจัดตั้งสถานีวิทยุสาธารณะ” เมื่อวันอังคารที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศักดิเดชภูวไนย สถาบันพระปกเกล้า 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประสบการณ์จากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดตั้งสถานีวิทยุ และโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และนำาไปสังเคราะห์
ข้อมูล อันนำาไปสู่ข้อสรุปถึงแนวทางการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล เพื่อ
เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐมีช่องทางในการสื่อสารแหล่งใหม่ซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงและเผยแพร่ข่าวสารไปสู่สาธารณชน และสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร
ภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสาร และดำาเนินการผลิตสื่อเผยแพร่ที่มีคุณภาพสู่สังคม 
 ในการนี้ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้รับ
เกียรติจาก พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. บรรยาย หัวข้อ “การเตรียมการจัดตังสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะในระบบ
ดิจิทัล” ต่อมา เป็นการอภิปรายและแลกเปลียนความคิดเห็น หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมทางเทคนิคและการบริหารเพื่อการจัดตั้ง
ทีวี/วิทยุ สาธารณะ” โดย  ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ผู้แทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ผู้แทนจาก
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ดำาเนินการอภิปราย โดย นางสาวสร้อยนภา 
วัฒนากิตติกูล (หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า) 
 และในช่วงสุดท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็น          
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “องค์กรอิสระกับการจัดตั้งสถานีวิทยุสาธารณะ”

โครงการ Student Showcase ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
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่

รถประชาธิปไตย ณ สุพรรณบุรี

ศูนย์สื่อสารองค์กร..สถาบันพระปกเกล้า..จัดกิจกรรมรถ
ประชาธิปไตย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  โรงเรียนวังหว้าราษฎร์
สามัคคี อ.ศรีประจันต์ โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา อ.สองพี่น้อง  
และ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ตามลำาดับ

โดยพี่ๆ ศูนย์สื่อสารองค์กร แนะนำาตัว และแนะนำาสถาบัน
พระปกเกล้า พร้อมบรรยาย เรื่อง “หน้าที่พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย” โดย นางสาวศิริกมล..จันทรปัญญา การเรียนรู้ 
เรื่อง “พระปกเกล้าศึกษา” โดย นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ  และ
นางจิดาภา  ภูมิรัตน์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์สื่อสารองค์กร

หลั ง จ า กนั้ น แบ่ ง ก ลุ่ ม นั ก เรี ย น เพื่ อ ร่ ว มกิ จ ก ร รม รถ
ประชาธิปไตย ฐานความรู้ ๕ ฐาน ตอบคำาถาม พร้อมเรียนรู้       
สนุกไปกับคำาศัพท์ เกี่ยวกับประชาธิปไตย  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล๑ 

๑ ผู้อำานวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

“การบริหารงานท้องถิ่นสไตล์แบบ Out of the Box 
ไม่ใช่เป็นคำาเทคนิควิชาการอะไร..หากแต่เป็นคำาที่ ส่ือถึง
การจุดประกายลักษณะการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ไม่วนเวียนอยู่กับงานซำา้ซากจำาเจที่แก้ปัญหา
ไม่ได้การทำางานไม่จำาเป็นต้องทำางานเหมือนกันหมดทั่วทั้ง
ประเทศ แต่การบริหารงานแบบ Out of the Box ก็ไม่ใช่เรื่อง
ของการทำางานนอกกรอบกฎหมาย..หากแต่เป็นการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก้าวข้ามพันธนาการของ
งานประจำา คิดใหม่ ทำาต่าง ให้ความสำาคัญกับพื้นที่ ประชาชน 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทำางานเชิงรุก...อาจกล่าวได้ว่า
เป็นการขยับหรือยกระดับความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาสู่พรมแดนของงานใหม่ๆ...ซึ่งเป็นโจทย์หรือ
ความท้าทายใหม่ของท้องถิ่นเช่นกัน” 

จดหมายข่าวฉบับที่ผ่านมา ได้นำาเสนอแนวคิดหลักเกี่ยว
กับการบริหารงานท้องถิ่นสไตล์แบบ Out of the Box มาแล้ว 
เนื้อหาจดหมายข่าวฉบับนี้ จึงขอนำาเสนอเทคนิค หรือเรียกว่า
เป็น “รหัสลับ” ในการบริหารงานท้องถิ่นสไตล์แบบ Out of 
the Box เพื่อจุดประกายความคิดให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนำาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานท้องถิ่นต่อไป  

รหัสลับการบริหารงานสไตล์ Out of the Box

การทำางานสไตล์ Out of the Box ไม่ใช่เรื่องคำาเฉพาะ
ทางเทคนิค หากแต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารและบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับไปทบทวนการทำางาน
ของตนเองว่า..ตกอยู่ในวังวนของความซำา้ซาก..และที่แย่ 
คือ ทำาแบบเดิมทั้งที่แก้ปัญหาไม่ได้ หรือ ก่อให้เกิดปัญหา
ใหม่ เพราะมันจะส่งผลให้องค์กรเองก็หมดพลังไปด้วย รหัส
ของการบริหารสไตล์ Out of the Box จึงอยู่ที่วิธีคิด                             

การบริหารงานท้องถิ่นสไตล์ 
(ตอนที่ ๒)

ที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งการทำางานเชิงรุก ซึ่งเรื่อง
นี้ก็เป็นหัวใจของความสำาเร็จของบริษัทธุรกิจและบุคคลที่
ประสบความสำาเร็จระดับโลก...ตัวอย่างที่ชัดเจนคงเป็นความ
สำาเร็จของบริษัทแอปเปิ้ล ที่เคล็ดลับความสำาเร็จคือการคิดต่าง 
(Think Different) 

๑๐ วิธีในการคิดต่างตามแบบแอปเปิ้ล 

กลยุทธ์สำาคัญที่ทำาให้แอปเปิลพัฒนามาจนถึงวันนี้ ๒  

เป็นที่รู้กันว่าพนักงานของบริษัทแอปเป้ิลตั้งแต่เริ่ม
ทำางานมาจนถึงปัจจุบัน พวกเขาถูกปลูกฝังด้วยคำาว่า Think               
Different หรือคิดต่าง ซึ่งแม้ว่าคำาๆ นี้จะมีลักษณะที่ค่อนข้าง
เป็นนามธรรม และปฏิบัติตามได้ยาก แต่ดูเหมือนว่าพนักงาน
ของแอปเปิ้ลทุกคนจะเรียนรู้และปฏิบัติตามได้อย่างไม่มี
ปัญหา ซึ่งที่ผ่านมา ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า การคิดต่างในแบบ              
แอปเปิ้ลนั้น ได้ทำาให้บริษัทก้าวมาไกลเพียงใด

๑. เสริมสร้างให้พนักงานคิดต่าง พนักงานคนหนึ่งของ
แอปเปิ้ลกล่าวว่า สตีฟ จ็อบส์ มักจะพูดเสมอว่าเราต้องทำาสิ่งที่
แตกต่างจากคนอื่น และเขาเชื่อว่าพวกเราทำาได้

๒. สิ่งที่สำาคัญคือการให้คุณค่า อย่าใส่ใจกับเรื่องเล็ก
น้อย พนักงานของแอปเปิ้ลทุกคนเห็นว่าออฟฟิศเป็นสถานที่
ที่สนุกที่จะทำางาน ดังนั้นพวกเขาจึงอยู่กันอย่างไร้กฎระเบียบ 
ใครจะทำาอะไรก็ได้ แต่ว่างานต้องเสร็จเรียบร้อย ซึ่งโทบัก  เคย
เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารของแอปเปิล ที่มาร่วมประชุมด้วย
เท้าเปล่า ที่น่าแปลกก็คือไม่มีใครสังเกตเห็นซะด้วยซำา้

๓. รักและใส่ใจกับผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

๔. ทำาทุกสิ่งที่สำาคัญ และทำาจากใจ โทบัก ตั้งข้อสังเกต
ว่า การบริหารงานของแอปเปิลนั้นจะไม่มีการแยกฝ่ายกันอย่าง
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๒ ข้อมูลจาก: Voice TV. ๑๐ วิธีคิดต่างตามแบบแอปเปิล. สืบค้นจาก                               
http://unigang.com/Article/๙๙๐๖

๓ ที่ปรึกษา นักเขียน และผู้บริหารอาวุโสของบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังของสหรัฐอเมริกา 
ผู้ทำาการศึกษาบุคลากรของบริษัทแอปเปิล

ส่วนเทคนิคการฝึกคิดต่าง
อย่างสร้างสรรค์ง่าย ๆ  มีดังนี้ คือ

๑. หยุดพูดคำาว่า “เป็นไปไม่ได้”  

๒. สลัดความคิดครอบงำา ไม่จำากัดความคิดไว้กับความเคย

ชินเก่าๆ  

๓. ฝึกคิดอย่างรอบด้าน ไม่ยึดติดกับแนวคิดด้านเดียว         

คิดอย่างเป็นระบบ

๔. ไม่ทำาตนเป็นนำา้ล้นถ้วย ไม่ยำา่รอยอยู่แต่ความสำาเร็จเดิม

๕. กล้าเสี่ยงและกล้าเปลี่ยน 

๖. ๑+๑ ไม่เท่ากับ ๒ เสมอไป 

๗. โลกนี้มีความคิดที่เป็นเลิศได้มากมาย

 นอกจากคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ รหัสลับ Out of the 
Box คือ การทำางานเชิงรุก (Proactiveness)  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งวิกฤต
และโอกาส 

แนวทางการบริหารที่สอดรับบริบทเช่นนี้ คือ การทำางาน
เชิงรุก เพราะการที่บุคลากรเล็งเห็นความเสี่ยง วิกฤต หรือโอกาส 
และเตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้า ก็จะช่วยลดทอนความเสียหาย
หรือได้ประโยชน์จากโอกาสที่จะเกิดขึ้น

เรียนรู้การบริหารสไตล์ Out of the Box กับตัวอย่าง
สร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ

 การคิดและทำางานแบบ Out of the Box ดูเป็น
นามธรรม..แต่เราสามารถเห็นตัวอย่างของการคิดและทำางาน
สไตล์นี้ที่ช่วยให้ท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนอย่างสร้างสรรค์ อาทิเช่น การเปลี่ยนจากการจัด
เส้นทางเพื่อรถยนต์มาสู่การจัดเส้นทางสำาหรับคน..การเปลี่ยน
จากการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยกำาลังสู่เสียงดนตรี การเปลี่ยน
จากการแจกถุงผ้าช่วยลดโลกร้อนมาสู่เมืองคาร์บอนตำา่..และ
ตัวอย่างการคิดต่างอย่างสร้างสรรค์อีกมากมาย โดยท่านสามารถ
ติดตามรายละเอียดได้จากจดหมายข่าวฉบับต่อไป 

ชัดเจน ทุกอย่างต้องทำาภายใต้การรับผิดชอบร่วมกัน

๕. ดูแลการตลาดอย่างใกล้ชิด สตีฟ จ็อบส์ ให้ความ
สำาคัญกับการทำาการตลาดเป็นอย่างมาก โดยแอปเปิ้ลจะไม่มี
การจ้างบริษัทอื่นเพื่อมาทำาการวิจัยทางการตลาด แต่พวกเขามี
ทีมเป็นของตัวเองในการรับผิดชอบเรื่องนี้

๖. ควบคุมสาส์นที่จะสื่อออกไปถึงผู้บริโภค ซึ่งแอปเปิ้ล
จะมีวิธีการในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์
บริษัทที่แตกต่างจากบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด

๗. สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็อาจสร้างความแตกต่างที่ยิ่ง
ใหญ่ได้ พนักงานของแอปเปิลรู้ซึ้งถึงแนวคิดนี้เป็นอย่างดี ซึ่ง
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ระหว่างการเปิดตัวไอโฟน ๔ ซึ่งเป็น
ช่วงที่พนักงานทุกคนทำางานอย่างหนัก ผู้บริหารก็สั่งอาหาร
อย่างดีมาให้ บางสาขาถึงกับลงทุนจ้างพนักงานนวดมาเพื่อ
นวดคลายเส้นให้แก่พนักงานของแอปเปิลโดยเฉพาะ

๘. อย่าปล่อยให้คนทำางานแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้อง
ปล่อยให้พวกเขาทำางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ สตีฟ จ็อบส์ เคยกล่าว
เอาไว้ว่า หน้าที่หลักของเขาคือทำายังไงให้พนักงานทำางานดี
ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคำาตอบก็คือ เขาจะต้องคอยผลักดันให้พนักงาน     
ทุกคนก้าวหน้า

๙. เมื่อคุณค้นพบว่าสิ่งนั้นทำาแล้วได้ผล จงทำาต่อไป
เรื่อยๆ แอปเปิลเป็นบริษัทที่ทำาในสิ่งที่ตนเองถนัด และพัฒนา
จนสิ่งนั้นๆ ลำา้หน้ากว่าคนอื่น

๑๐. การคิดต่าง สตีฟ จ็อบส์ เคยกล่าวไว้ในงานวัน
รับปริญญาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดว่า อย่าปล่อยให้เสียง
หรือความคิดของคนอื่นดังกว่าเสียงหรือความคิดของตัวคุณ
เอง ดังนั้นไม่ว่าสิ่งที่คุณคิดจะแตกต่างจากคนอื่นแค่ไหนจงเชื่อ
มั่นและทำาต่อไป

 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ จึงจำาเป็นมากสำาหรับ        
ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกองค์กร โดยเฉพาะในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีข้อจำากัดมากมาย อีกทั้งปัญหาความท้าทาย
ใหม่ๆ รวมทั้งความต้องการของประชาชนที่มองว่าตนเองเป็น  
ผู้บริโภค นอกจากการคิดต่างนี้จะช่วยทำาให้เราเห็นปัญหาใน
มุมใหม่ เห็นทางออกใหม่ เมื่อเราฝึกกันบ่อยๆ ยังช่วยทำาให้ใจ
คนค่อยๆ เปิดกว้าง จนสามารถรับกับความแตกต่างของสังคม
ได้อย่างแท้จริง 
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน
ที่จะพระราชอำานาจการปกครองแก่ประชาชนในรัชสมัยจึงทรง
จัดตั้งสภากรรมการองคมนตรี...ประกอบด้วยสมาชิกี..๔๐”คน               
อยู่ ในตำาแหน่งคราวละ . . .๓. . .ปี . . .ทำาหน้าที่ประชุมพิจารณา
กฎหมายและปัญหาอ่ืนๆี...ตามแต่จะโปรดเกล้าฯีอีกทั้งยังมีพระ
ราช-ประสงค์ให้สภากรรมการองคมนตรีเป็นสภาทดลองระดับ                                                               
ท้องถิ่นีเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีส่วนร่วมในกิจการสุขาภิบาลซ่ึง
โปรดเกล้าฯให้ปรับปรุงกิจการให้เป็นเทศบาลี...โดยมีกรรมการ
จัดการประชาภิบาลคอยสำารวจดูงานสุขาภิบาลตามหัวเมืองทั่ว
ราชอาณาจักร  แต่ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๓ ต้อง
ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากเสนาบดีสภากรรมการองคมนตรี          
พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงยังไม่ได้ประกาศใช้

แนวพระราชดำาริเรื่องี “การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
หรือีระบอบรัฐสภา”ี. . .ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่หัวี . . .ปรากฏชัดเจนในพระราชหัตถเลขาภาษาอังกฤษ 
เรื่องี...“Democracy in Siam” ความยาวประมาณ ๓ หน้า              
กระดาษี...พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดระเบียบองคมนตรี 
เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๐   มีใจความดังต่อไปนี้  ๒

“ปัญหาที่ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะเหมาะสม
แก่ประเทศสยามหรือไม่นั้นี...เป็นปัญหาที่ได้ถกเถียงกันระหว่าง
ปัญญาชนมานานแล้วี...และขณะน้ีก็กำาลังเป็นปัญหาถกเถียง
ระหว่างคนที่มีการศึกษาครึ่งๆกลางๆ...บางคนแสดงความคิดเห็น
ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ภาษาไทย...ประมวลความเห็นทั่วไปนั้นมี
อยู่ว่า...ประเทศสยามในปัจจุบันยังไม่พร้อมที่จะมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย...แต่อาจนำามาใช้ได้ในวันข้างหน้าซึ่งยังห่าง
ไกลอยู่ บางคนยืนยันว่าการปกครองระบอบรัฐสภาจะไม่วันเหมาะ
สมสำาหรับชาวสยาม...โดยให้เหตุผลว่ามีแต่ชนชาวแองโกลแซ็ก
ซอนเท่าน้ันที่สามารถทำาให้ระบอบการปกครองระบอบนั้นเป็นผล
สำาเร็จได้ “

“...ข้าพเจ้าคิดว่าประชาธิปไตยอันแท้จริงนั้นจะเป็นผลสำาเร็จ
ได้ยากในประเทศสยาม...ระบอบประชาธิปไตยอาจถึงกับเป็น
อันตรายต่อประโยชน์อันแท้จริงของประชาชน ข้าพเจ้าจะขอเอ่ย
ถึงความจริงข้อหนึ่งคือ พรรคการเมืองของคนจีนจะมีอำานาจเหนือ
รัฐสภา เราอาจไม่ให้สิทธิ์ทางการเมืองแก่คนจีนก็ได้ แต่เขาก็จะ
มีอำานาจเหนือสถานการณ์อยู่นั่นเองเพราะเขามีเงินสดอยู่ในมือ
จำานวนมาก”

 “…พรรคการเมืองซึ่งไม่ต้องพึ่งเงินทุนจากคนจีนจะไม่มี
วันทำาการสำาเร็จได้...การเมืองในประเทศสยามจะอยู่ใต้อำานาจ
พ่อค้าคนจีน...เราอาจหาเหตุผลที่จะสนับสนุนความคิดว่าประเทศ
สยามไม่ควรมีรัฐสภา...“ถ้าอย่างนั้นจะคิดถึงระบอบประชาธิปไตย
กันทำาไม”...คำาตอบก็คือ...เราจะต้องจดจำาไว้เสมอว่าประชาชน       
ส่วนใหญ่มิได้คิดด้วยเหตุผลแต่คิดด้วยอารมณ์เท่านั้น เรื่องนี้เป็น

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับแนวพระราชดำาริ “ระบบรัฐสภา”

* นักวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร

ความจริงโดยพิเศษสำาหรับฝูงชนท่ัวไป...วันหนึ่งประชาชนชาว
สยามจะเรียกร้องรัฐสภา ไม่มีประโยชน์ที่จะอธิบายว่าการปกครอง
ระบอบรัฐสภาไม่เหมาะสมต่อชาวสยาม เขากลับจะร้องดังขึ้นว่าถูก
กดขี่จากทรราชและอาจมีความวุ่นวายเกิดขึ้นได้ 

ถ้าวันหนึ่งต้องถูกบังคับให้มีประชาธิปไตยขึ้น...เราต้อง   
เตรียมตัวให้พร้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไป...ต้องเรียนรู้และให้การ
ศึกษา...ต้องทดลองเพื่อจะได้รู้ว่าระบอบรัฐสภาดำาเนินการได้
อย่างไร...ต้องให้การศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักผลประโยชน์อัน
แท้จริง  เพื่อที่จะไม่ถูกชักนำาไปในทางที่ผิดโดยนักปลุกระดม หรือ 
ผู้ที่ฝันถึงแต่ยุคพระศรีอาริย์ ต้องสอนประชาชนให้รู้จักการเลือกตั้ง
และเลือกผู้แทนผู้ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชน 

การปรับปรุงจัดตั้งสภาองคมนตรี (Privy Councilors) ๓   เป็น
ความพยายามข้ันแรก...มีคนพูดว่ากรรมการองคมนตรีจะไม่เป็น
ตัวแทนอันแท้จริงแห่งผลประโยชน์ของประชาชน...ซ่ึงก็เป็นความ
จริงเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะให้เป็นแต่เพียงการทดลองขั้นแรกของ
การอภิปรายในรัฐสภาเท่านั้น...ข้าพเจ้าเชื่อว่าสภาองคมนตรีอาจ
จะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นสาธารณะทั่วไปก็ได้ ขั้นต่อไปจะ
เป็นการจัดตั้งเทศบาลเพื่อสอนให้ประชาชนรู้จักใช้สิทธิเลือกตั้ง
และรู้จักเข้าควบคุมกิจการท้องถิ่นด้วยตนเอง ก่อนที่จะได้ควบคุม
ราชการแผ่นดินผ่านรัฐสภา 

ปัญหาของนักคิดสยาม...เรื่อง...อำานาจของพระเจ้าแผ่นดิน 
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การให้ประชาชนเลือกพระเจ้าแผ่นดินดูเหมือนจะดีแต่ก็ทำาให้
เกิดทรราช เช่น จักรพรรดิแห่งกรุงโรมบางองค์ การเลี่ยงจะมี
พระเจ้าแผ่นดินไม่ดี คือ ต้องสร้างสถาบันขึ้นเพื่อควบคุมพระเจ้า
แผ่นดิน แต่บางครั้งก็ล้มเหลว เช่น ในกรณีพระเจ้าชาร์ลที่ ๑ ของ
อังกฤษ...ข้าพเจ้าต้องการจะจัดต้ังสถาบันยับยั้งการกระทำาของ
พระเจ้าแผ่นดิน ถ้าข้าพเจ้าสำาเร็จ ก็ถือว่าได้ทำาหน้าที่อันยิ่งใหญ่
แก่ประเทศชาติและแก่พระราชวงศ์ ...”

เมื่อครั้งคณะราษฎรนำากำาลังทหารยึดอำานาจเปลี่ยนแปลง
การปกครองและตราพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่น
ดินสยามชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ ตั้งสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว และ
คณะกรรมการราษฎร...(รัฐบาล)...เสร็จลง...พระบาทสมเด็จพระ-
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตพระนครจากพระราชวังไกลกังวล
หัวหินทางรถไฟและทรงยอมรับที่จะช่วยประคับประคองการเมือง
การปกครองไทย  ดังความในพระราชหัตถเลขาถึงผู้รักษาพระนคร
ฝ่ายทหาร ลงวันที่ ๒๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ ตอนหนึ่งว่า: −

“...ข้าพเจ้าเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎร์ 
ไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อ กับทั้งเพื่อจัดการโดยละม่อมละมัย ไม่
ให้ขึ้นชื่อได้ว่าจลาจลเสียหายแก่บ้านเมือง และความจริง ข้าพเจ้า
ได้คิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตามทำานองนี้ คือมีพระเจ้าแผ่นดิน
ปกครองตามพระธรรมนูญ จึงยอมรับที่จะช่วยเป็นตัวเชิด เพื่อคุม
โครงการตั้งรัฐบาลให้เป็นรูปตามวิธีเปลี่ยนแปลงตั้งพระธรรมนูญ
โดยสะดวก...เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ยอมรับเป็นตัวเชิด...นานา
ประเทศคงจะไม่ยอมรับรัฐบาลใหม่นี้ ซึ่งจะเป็นความลำาบากยิ่งขึ้น
หลายประการ...”

ในวันที่ ๒๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕  คณะราษฎร ๖ คน 
คือนายพันเอก...พระยาพหลพลพยุหเสนา...นายพันเอกพระยา
ทรงสุรเดช...นายพันเอกฤทธิอัคเนย์..นายพันโทพระประศาสน์

พิทยายุทธ...หลวงประดิษฐ์มนูธรรม...นายร้อยโทประยูรภมร-
มนตรี  ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรัชกาลที่ ๗  เพื่อขอให้ลงพระ
ปรมาภิไธยใน...“ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่น
ดินสยาม”...และ...“ร่างพระราชกำาหนดนิรโทษกรรม”...ซึ่งทรง
ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชกำาหนดนิรโทษกรรมในวันนั้น
ส่วนร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม ทรง
ขอเวลาพิจารณา ๑ วัน เพราะมีความสำาคัญมาก และทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕  พร้อมกับทรงเติม
คำาว่า “ชั่วคราว” ต่อท้ายรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับแรก  
จึงเป็นฉบับชั่วคราวได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน  และ
เสด็จไปเปิดประชุมสภาครั้งแรก  ในเวลาต่อมาจึงได้มีการประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร เมื่อ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

 จาก ข้อความในพระราช บัน ทึกและ ข้อความใน             
พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแม้พระองค์จะทรงมีพระราชดำาริใน
เรื่องของการพระราชทานรัฐธรรมนูญ  และแนวทางในการพัฒนา
ประชาธิปไตยอีกทั้งยังได้ดำาเนินการไปบางส่วน...แต่เมื่อคณะ
ราษฎรทำาการเปลี่ยนแปลงการปกครอง...และขอพระราชทาน
รัฐธรรมนูญ...พระองค์ก็มิได้ทรงถือทิฐิมานะ...กลับเต็มใจท่ีจะ
พระราชทานอีกท้ังยังทรงสนับสนุนเพื่อให้ระบอบท่ีสถาปนาขึ้น
ใหม่มีความเป็นปึกแผ่น...ด้วยทรงถือความสงบเรียบร้อยของบ้าน
เมืองและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำาคัญ

 เมื่อ ๗๗ ปีที่แล้ว วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ (นับตาม
ปีปฏิทินปัจจุบันตรงกับ พ.ศ. ๒๔๗๘) เป็นวันที่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระทัย ลงพระนามในพระราช
หัตถเลขาสละราชสมบัติ ที่พระตำาหนักโนล ประเทศอังกฤษ จึง
นับเป็นการเสียสละเพื่อประชาธิปไตยโดยแท้

	 ๒.อ้างจาก	Democracy	in	Siam	แปลโดย		
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช		 ในคอลัมน์	 “ข้าวไกลนา”	นสพ.
สยามรัฐ	 ปีที่	 ๒๗	 ฉบับที่	 ๙๑๔๖	 วันที่	 ๒๒	 ตุลาคม	
๒๕๑๙.
	 ๓.พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	
พระราชนิพนธ์หมายเหตุไว้ว่า	 การแปลคำาว่า	 องคมนตรี	
ซึ่งตรงกับ	 Privy	 Councilors	 อาจทำาให้เข้าใจผิด	
เพราะสภาองคมนตรีของเราจะเหมือนสภาองคมนตรี
ของอังกฤษเพียงแต่ในนาม	 ไม่ประสงค์จะลอกแบบของ
อังกฤษมาใช้	 เราจะต้องพยายามสร้างสถาบันทางการ
เมืองของเราขึ้นเองและไม่ลอกแบบจากคนอื่น
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สถาบันพระปกเกล้า
๑๒๐ ม.๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
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ชำ�ระค่�บริก�รเป็นเงินเชื่อ 
ใบอนุญ�ตที่ ๒๓/๒๕๕๓ 

ปณฝ.ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ

เหตุที่ขัดข้องนำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

๑. จ่�หน้�ไม่ชัดเจน

๒. ไม่มีเลขที่บ้�นต�มจ่�

๓. ไม่ยอมรับ

๔. ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้�

๕. ไม่ม�รับภ�ยในกำ�หนด

๖. เลิกกิจก�ร

๗. ย้�ย ไม่ทร�บที่อยู่ ใหม่

๘. อื่นๆ

ลงชื่อ.....................................
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เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา                       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และได้ใช้ห้องพระราชนิยม ซึ่งจัดแสดงซออู้และซอสามสายส่วนพระองค์เป็นแหล่ง

เรียนรู้ในวิชาดนตรีไทยนอกห้องเรียน

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้จัด

กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ บริเวณ                      

ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีผู้บริหารเขตพร้อมเจ้าหน้าที่แต่งกายย้อนยุคในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการ

พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกให้แก่ปวงชนชาวไทย
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