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ช้างเผือกคู่พระบารมีพระปกเกล้าฯ” 

๑ นักวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  สถาบันพระปกเกล้า

ฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร๑

ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๙ เมื่อพระบาทสมเด็จ              

พระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวครองราชย์สมบัติได ้เพียงปีเดียว

ก็มีลูกช้างเผือกเกิดใหม่ท่ีเชียงใหม่ ซึ่งในปีเดียวกันนั้นเอง

เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวพร้อมด้วย

พระนางเจ้าร�าไพพรรณีฯ เสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ          

และมณฑลพายัพ

ช้างเผือกเชือกนี้ก�าเนิดจากแม่ช้าง ชื่อ พังล่า เป็นช้าง

ของบริษัทบอร ์ เนียว ผู ้ด�าเนินกิจการสัมปทานป ่าไม ้

ในประเทศไทย แถบเมืองเหนือ เมื่อตอนเช้าวันศุกร ์ที่

๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙  ตรงกับแรม ๑๑ ค�า่ เดือน ๖

ปีขาล ณ ต�าบลป่าแม่ยางมิ้ม อ�าเภอเมืองฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ 

นายแม็คฟี ผู ้จัดการบริษัทบอร์เนียว

ได ้มีหนังสือแจ ้งให ้ทางราชการทราบ             

อย ่างรีบด ่วน หลังมีความเชื่อมั่นว ่ า

ช้างน้อยอายุประมาณ ๔ เดือนเชือกนี้

เ ป ็ น ช ้ า ง เ ผื อ ก และพร ้ อมที่ จ ะขอ

พระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ส�านกัพระราชวงัจึงได้ส่งหลวงศรนีจัวสิยั

เจ้าหน้าที่ กรมช้างต้น ซึ่งเป็นผู ้สัดทัด

ในเร่ือง ช้างเผือกพร้อมด้วยช่างเขียน

ช่างปั้น ฝีมือดีไปตรวจสอบลักษณะของลูกช้างเผือกเชือกนี้

หลังพิสูจน์กายลักษณะของลูกช้างแล้ว หลวงศรีนัจวิสัย      

ได้ลงความเห็นร่วมกับผู้สันทัดกรณีแห่งกรมช้างต้นว่า ลูกพัง

ล่านี้เป็นช้างเผือกในตระกูล “อัคนิพงศ์” ซึ่งเป็นตระกูลช้าง

ชั้นสูง หลังจากนั้นจึงได้มีบันทึกการตรวจรายงานต่อกรมว่า 

เมื่อลูกช้างถูกน�าไปตรวจตามต�าราคชลักษณ์เป็นครั้งแรกนั้น

ก็ยินยอมให้ตรวจอย่างว่าง่ายราวกับว่ารู้กาลข้างหน้าในชีวิต

ตามประเพณีมาแต่โบราณกาล เมื่อแผ่นดินของพระมหา-

กษัตริย์พระองค์ใดได้พบช้างเผือกมาสู่พระบรมโพธิสมภาร

เป็นราชพาหนะเฉลิมพระเกียรติยศ เป็นมิ่งมงคลคู่บ้านคู่เมือง 

พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นย่อมทรงบุญญาภินิหารเป็นที่พึ่ง

ของไพร่ฟ้าประชาชนให้รุ่งเรืองสืบไป

เจ้านครเชียงใหม่ได้เป็นผู้น�าช้างเผือกน้อยของบริษัท

บอร์เนียวน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า           

เจ้าอยู่หัว และทรงโปรดเกล้าให้น�าลงมาสมโภชขึ้นระหว่าง

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐ ภายหลังได้รับการ

สถาปนาพระนามว่า “พระเศวตคชเดชน์ดิลกฯ” ซึ่งยืนโรง

อยู่ ณ โรงช้างต้น พระราชวังดุสิต (ปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติช้างต้น) เป็นเวลา ๑๖ ปี จึงล้มลงเมื่อวันที่ ๑๙  

มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวสวรรคตที่ประเทศอังกฤษได้ประมาณปีเศษเท่านั้น

นับเป็นช้างเผือกคู่พระบารมีโดยแท้

ขณะนั้นช ้ างพลายน้อยมีความสูง ๔๒ น้ิว            

หนังเป ็นสีดอกบัวโรย ขนตามตัวและตามศีรษะ

เป็นสีแดงปลายขาว ดวงตาเป็นสีฟ้าอ่อน (ในต�านาน

ช้างตระกูลอัคนิพงศ์ มีตาดุจน�า้ผึ้งรวง มีพรรณ

ละเอียดเกลี้ยง) เพดานขาว ขนที่หูขาว เล็บขาว

อณัฑโกษขาว ขนทีห่างแดงปลายขาว เป็นเศวตกญุชร

ซึ่งมีมงคลลักษณะโดยสงเคราะห์ เข ้าในอัคนิพงศ์

ต้องตามต�ารับว่าเป็นปทุมหัตถี จัดเป็นช้างเผือก

ที่มีลักษณะงดงามยิ่ง

“พระเศวตคชเดชน์ดิลก : 
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า ๓ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน

๒. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง              

ในระบอบประชาธิปไตย

ทางคณะผู้จัดท�ายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร                

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
นางระพีพรรณ  ทิวสระแก้ว

นางสาวธีรพรรณ  ใจมั่น

นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ

นายจักรกฤช  ฤกษ์อินทรอารีย์

นางสาวเกวลี  ศรีตลาลัย

นางสาวชยานิษฐ์  ไกรจิรารุลักษณ์

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�ากับดูแลของประธานรัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วน

ราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและ              

ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

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

อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสุมทรสาคร ๗๔๑๑๐

สารจากเลขาธิการ
เ มื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สถาบัน               

พระปกเกล้า ได ้มีการเปิดศูนย์หนังสือสถาบัน

พระปกเกล้า (KPI Bookstore) ซึ่งท่านอาจจะแปลกใจว่า

ท�าไมวันนี้สถาบันพระปกเกล้าต้องท�าการเปิดศูนย์หนังสือ

อีกทั้งๆ ที่ด�าเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ นั่นก็เป็นเพราะ

ว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ สถาบันฯ ได้มอบหมายให้บริษัทไพลินบุ๊ค 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด�าเนินการ และเดิมหนังสือในร้าน

ก็จะเน้นไปในแนวหนังสือนวนิยาย หนังสือวรรณกรรม

และหนังสือศาสนา ซึ่งภายหลังวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 

สถาบันฯได้เข้ามาบริหารศูนย์หนังสือเอง ภายใต้แนวคิด 

“เป็นศูนย์รวมความรู้ ต�ารา งานวิจัยด้านการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี”

คอลัมน์ : เรื่องเล่า... KPI

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

นอกจากการจ�าหน่ายหนังสือ ต�ารา และวารสาร            

ที่มีคุณภาพต่อสังคมแล้ว ศูนย์หนังสือฯ ยังเป็นแหล่ง

ในการเผยแพร่เอกสารทางวชิาการของสถาบนัพระปกเกล้า

สู่สาธารณะ และเป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยและสร้าง

ส�านึกต่อพลเมือง เพราะศูนย์หนังสือฯ ได้จัดกิจกรรม

ที่มีชื่อว่า “โครงการหนังสือเปลี่ยนมือ” โครงการหนังสือ

เปลี่ยนมือคืออะไร ??? โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยน

หนังสือที่มีประโยชน์เพื่อให้ผู ้อื่นได้อ่านหนังสือโดยการ

แลกเปลี่ยนกัน โครงการนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีช่วยสร้าง

วินัยและสร้างส�านึกของการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

ส่วนร่วม 

ผมหวังว ่าศูนย ์หนังสือสถาบันพระปกเกล ้า             

จะเป็นพ้ืนทีท่างวชิาการทีจ่ะเปิดโอกาสให้เพิม่เตมิ

ความรู ้ เพื่อเป็นช่องทางที่จะท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุด               

โดยศูนย์หนังสือฯ ไม่ค�านึงถึงผลก�าไรเป็นส�าคัญ แต่มุ่งเน้น

การให้บริการทางวิชาการเพื่อสมาชิกและประชาชนทั่วไป 

ซ่ึงหากท่านมีเวลา ก็สามารถแวะมาเลือกสรรหนังสือ

ผลงานวิชาการ ต�ารา และวารสารที่มีคุณภาพต่อสังคม 

และมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองประชาธิปไตยร่วมกับ

สถาบันพระปกเกล้าได้ที่ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า

นะครับ
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ฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร๑

“เทพรัตน ์ศึกษิตพิพิธวัฒนา เทพรัตน ์ศึกษา
พิ พิ ธ ภัณฑ ์ น� า ส มั ย ” เนื่องในโอกาสฉลองพระชมมายุ ๕ รอบ                                 
๒ เมษายน ๒๕๕๘  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดงาน

สั มมนาวิ ช าการ เพื่ อ เ ฉลิ มพระ เกี ย รติ และ เผยแพร ่

พระเกียรติที่ทรงเป็นเจ้าฟ้านักอนุรักษ์และทรงสืบสาน

งานด้านศิลปวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กล่าวไว้ว่า “ก่อน

ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จไปทอดพระเนตร

พิพิธภัณฑ์ที่ ใดก็ตามจะทรงเตรียมพระองค์ โดยศึกษา

ข ้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นั้น สาระเรื่องที่ เขาจัดแสดง

และสิ่งอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ ครั้นถึงเวลาเสด็จฯ ไปสถานที่จริง

ทรงพบเห็นหรือได้ยินอะไร ก็จะตรึกตรอง เปรียบเทียบกับ

ข้อมลูเดมิทีท่รงสัง่สมจากแหล่งความรูต่้างๆ ด้วยวธิกีารเช่นนี้

การไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์แต่ละครั้งของพระองค์         

จึงทั้งสนุก ได้ความรู้ และเกิดปัญญา”

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 

กล่าวว่า “ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จ               

ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงอาวุธและเสื้อเกราะ

ยุคโบราณของนักรบในยุโรป เกราะแต่ละตัวท�าด้วยโลหะ

อย่างดีทั้งหนาท้ังหนัก เมื่อทอดพระเนตรอยู่นั้นเจ้าหน้าที่

ผู้น�าชมกราบบังคมทูลถามว่า เมืองไทยใช้เสื้อเกราะอย่างนี้

บ้างไหม ทรงตอบไปในทันใดว่า “เราไม่ได้ใช้เสื้อเกราะ

แต่เราใช้ผ้ายันต์แทน และต่อมาเราพัฒนาไปใช้การสัก

เลขยันต์ต่างๆ ลงบนเนื้อตัวของนักรบที่จะออกสงคราม

เลยทีเดียว!” พระวจนะของพระองค์นั้น มิได้แสดงแต่เพียง

พระปฏิภาณไหวพริบและพระอารมณ์ขันเท่านั้น จะเห็นได้ว่า

“การต้ังพิพิธภัณฑ์นั้น ถ ้าจะให ้มีประโยชน์จริงๆ                 

ต้องมีเป้าหมายในการศึกษา ไม่ใช่ว่าเอาทุกสิ่งทุกอย่าง           

มาสุมๆ กันไว้เหมือนเป็นสุสานโบราณวัตถุ หรือสมบัติ

โบราณที่ผู ้เชี่ยวชาญจึงจะดูรู ้”

ทรงเปรียบเทียบความมุ ่งหมายส�าคัญของเสื้อเกราะกับ

ผ้ายันต์ตลอดไปจนถึงการสักว่าเนื้อแท้แล้วก็มีประโยชน์

เดียวกันก็เพื่อคุ้มภัยให้แก่นักรบ แต่ที่เลือกใช้ของต่างกันไป 

ก็เพราะมุมมอง ภูมิหลังและความเชื่อที่ต่างกันนั่นเอง”

คุณชวลี อมาตยกุล ด ้วยที่ คุณชวลีท� างานถวาย

มาเป็นระยะเวลานานได้เล่าถึงพระราชอุปนิสัยของพระองค์

ว่า “เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ไม่ทรงทิ้งอะไรเลย อย่างดินสอสีไม้

ดินสอสีเทียน จะทรงใช้จนเหลือแค่นี้ แล้วทรงใช้ที่ต่อดินสอ

มาต่อจนเขียนไม่ได้แล้วถึงเลิกใช้ และจะทรงน�าดินสอ

ที่ เขี ย น ไม ่ ไ ด ้ ไ ป ให ้ พี่ เ ลี้ ย ง ดู เ พื่ อ ท ร ง เ บิ กแท ่ ง ใ หม ่

แต่การทรงงานช่วยเหลือราษฎรเท่าไหร่เท่ากัน

งานสัมมนานี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารร�าไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาท-

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีประชาชนที่เป็นเครือข่าย                     

ของพิพิธภัณฑ์และประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนา   

กว่า ๑๐๐ คน 

จากพระราชด�ารัสในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า

พระองค์ทรงมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและทันสมัยอยู่เสมอ

๑นักวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ ๑๓ ของไทย

วันการเมือง

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นวันที่มีการเลือกตัง้

ทัว่ไป ครัง้ที ่๑๓ ของไทย ขณะนัน้ใช้รฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๒๑

แต่ทางนายกรัฐมนตรีต้องการจะให้มีการเลือกตั้งทั่วไป

ก่อนครบก�าหนด เพราะถ้าครบก�าหนดบทเฉพาะกาล

ของรัฐธรรมนูญท่ีจะท�าให้เลือกตั้งในแบบเดิมที่ท�ากันมา

ก็จะใช้ไม่ได้ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงยุบสภาผู้แทนราษฎร

ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้มีการเลือกตั้ง

ในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖

การเลือกตั้งครั้งน้ีอาศัยกฎหมายเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยแบ่งเป็นเขตเลือก

ตั้งจ�านวนผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินเขตละ ๓ คน จ�านวนผู้แทน

ราษฎรทั้ งหมดในการเลือกตั้ งครั้ งนี้ มี อยู ่ ๓๒๔ คน

ส�าหรับผู ้มีสิทธิ เลือกตั้ ง ได ้ เพิ่มจ�านวนจากคราวก ่อน

มาเป ็น ๒๔,๒๒๔,๔๗๐ คน แต ่จ�านวนผู ้ออกเสียง

ทั่วประเทศ ก็มีเพียง ๑๒,๒๙๕,๓๓๙ คน นับได้เป็นอัตรา

ร้อยละ ๕๐.๗๖ คน ของจ�านวนผู้มีสิทธิทั้งหมด

ผลการ เลื อกตั้ งที่ น ายกรั ฐมนตรี พลเอก เปรม

ติณสูลานนท์ ไม่ได้ไปลงเลือกตั้งด้วยนั้น ปรากฏว่าไม่มี

พรรคการเมืองใดได้เสียงมากเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงต้องตั้ง

รัฐบาลผสม และพรรคการเมืองก็ตกลงกันเองไม่ได้จน

ต้องหันไปพ่ึงพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กลับมาเป็น

นายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีพลเอกเปรม ติณสูลา

นนท์ เป็นแกนน�ารัฐบาล มีพรรคการเมือง ๔ พรรค เข้าร่วม

ได้แก่ พรรคกิจสังคม พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชากร

ไทย และพรรคชาติประชาธิปไตย

สภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกต้ังครั้งนี้กับรัฐบาล

ของนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้อยู่กันมา

โดยรอดจากความพยายามในการยึดอ�านาจของทหาร กลุ่ม

หนึ่ง ในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่สภาผู้แทนราษฎร

ก็ ไม ่ สามารถอยู ่ จนครบวาระ เพราะนายกรั ฐมนตรี

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ประกาศยุบสภา ในวันที่

๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ และน�าไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปใน

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ นั้นเอง

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ  เศรษฐบุตร

คอลัมน์ : วันการเมือง / ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัมอบวทิยานิพนธ์
ให้สถาบนัพระปกเกล้า

วนัที ่๙ เมษายน ๒๕๕๘ คณะผูแ้ทนของมหาวทิยาลยั

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั น�าโดย พระมหาหรรษา

ธมมฺหาโส ผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายวชิาการมอบวทิยานพินธ์

ของนัก ศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษาให ้กับสถาบัน

พระปก เกล ้ า เพื่ อ ใช ้ ส� าหรั บการศึ กษาค ้นคว ้ า

โดยในโอกาสน้ี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้าเป็นตัวแทนสถาบันในการรับมอบ

ผลงานวทิยานพินธ์ณ ห้องรบัรอง สถาบนัพระปกเกล้า

โดยวิทยานิพนธ ์ เหล ่านี้จะถูกน�าไปไว ้ที่ห ้องสมุด

สถาบันพระปกเกล ้ า เพื่ อ เผยแพร ่ ให ้ นั กศึ กษา

และผูท้ีส่นใจ

ซึ่งหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สันติศึกษา เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ ๓ องค์กร

คอื สถาบนัพระปกเกล้า โดยส�านกัสนัตวิธิแีละธรรมาภบิาล ส�านกังาน

ศาลยุติธรรม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ

ทั กษะด ้ า นก า ร ไ กล ่ เ ก ล่ี ย และกา รประนอมข ้ อพิ พ าท

เปิดหลักสูตรขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยบัดนี้นิสิต

รุน่ที ่๑ ได้ส�าเรจ็การศกึษาแล้วจ�านวนทัง้สิน้ ๒๗ คน/รปู



หน้า ๖ II จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า คอลัมน์ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า

พลเมืองไทย :
การสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ความเป็นพลเมืองเป็นบทบาทส�าคัญในการท�าให้สังคม

มีความเป็นประชาธิปไตย งานวิจัยเรื่องนี้จัดท�าขึ้นเพื่อ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับการสร ้างความเป ็นพลเมือง          

ในหลายแง่มุม ทั้งด้านความหมายของความเป็นพลเมือง 

คุณลักษณะของความเป็นพลเมือง อุดมการณ์ท่ีมีความ

แตกต่างกันไปในแต่ละสังคมประชาธิปไตย และแนวคิด

ตะวันตกในยุคต่างๆ  โดยท่ีผู้ศึกษาวิจัยพบว่า คุณลักษณะ

ความเป็นพลเมืองยังขึ้นอยู ่กับช่วงเวลา นอกจากนี้ระบบ

การปกครองที่ต ่างกันที่มีหน ้าที่ทั้ งรักษาและส ่งเสริม

การปกครอง เช่น ระบบศักดินา ระบบกษัตริย์และชาติ

ทั้ งนี้การศึกษาได ้ เปรียบเทียบระหว ่างทฤษฎีเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบส่วนตัว ความรับผิดชอบและการมีจิตส�านึก

เกี่ ยวกับความยุติ ธรรม โดยเน ้นความเป ็นพลเมือง

ใน ๔ ประเภท ได้แก่ การมีส่วนร่วม ปกครองตนเอง

ได้ การมีระเบียบทางสังคม และความสามัคคี โดยศึกษา

การวัดความเป็นพลเมืองโดยจัดท�าตัวช้ีวัดที่ เหมาะสม                

กับสังคมไทยจากประเด็นที่แสดงให ้ เห็นถึงคุณสมบัติ

ความเป็นพลเมืองไทย โดยศึกษาจากกลุ ่มตัวอย่างท่ีได้

จากรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ัวประเทศจ�านวน ๑,๕๐๐ คน

ทั้งช ่วงก ่อนและหลังการเลือกตั้ง

ผลการศึกษาพบว ่า คุณสมบัติความเป ็นพลเมือง               

ที่ ประชาชนให ้ความส� าคัญใน ๕ อันดับแรกได ้แก ่                      

การท�างานแบบสุจริต ความภูมิใจในความเป ็นไทย                 

ก า ร ไป ใช ้ สิ ท ธิ เ ลื อกตั้ ง ก า ร เต็ ม ใจที่ จ ะ เ สี ยภา ษี

และการปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งยังวิเคราะห์ถึงความ

แตกต่างระหว่างคุณสมบัติความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์

และคุณสมบัติที่มีอยู ่จริง ผลการวิ เคราะห ์ยังสะท ้อน

ให้เห็นถึงความคิดเห็นทางการเมืองและความรู ้เกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองและคุณสมบัติการเป็นพลเมืองที่

ประชาชน มีในแต่ละภาค เช่น พลเมืองในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือมองว่า ตนเองมีคุณสมบัติความเป็นพลเมือง

ในด้านวิถีวัฒนธรรม ภาคกลางมองว่าตนเองมีคุณสมบัติ

ความเป ็นพลเมืองด ้านชุมชนมากที่สุด เป ็นต ้น ทั้งนี้

ดร. ถวิลวดี บุรีกุล, เออเจนี เมริโอ และรัชวดี แสงมหะหมัด

ผลการศึกษาสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ความเป็นพลเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ยั ง ไ ด ้ น� า เ ส น อ เ ร่ื อ ง ค ว า ม ส� า คั ญ

ในการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ในประเทศต่างๆ อาทิ เยอรมนี แคนาดาสหรัฐอเมริกา

และอังกฤษ โดยพิจารณาทั้งจากแนวทางการจัดการศึกษา

ต้ั ง แ ต ่ อ ดี ต จ น ถึ ง ป ั จ จุ บั น ป ร ะ ก อ บ กั บ แ ผ น พั ฒ น า

ประเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งพบว่า

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ก า ร ป ลู ก ฝ ั ง แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง พ ล เ มื อ ง

โดยใช ้สามเสาหลักได ้แก ่ ความเป็นชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย ์ อีกทั้ งยังชี้ ให ้ เห็นถึงทักษะของการ

เป ็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เช ่น การคิด

วิเคราะห์ และการตีความเพื่อการสื่อสาร นอกจากนี้

ยังพบว่า สถาบันครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวความคิด

และสุดท้ายผู ้ศึกษาได้เสนอหลักสูตรเพื่อสร้างความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือให้เยาวชนเติบโต

เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ สุดท้ายได้น�าเสนอประสบการณ์

การสร้างความเป็นพลเมืองในประเทศไทยจากการจัดการ

ศึกษาและด�าเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการบริการ

สาธารณะด้วยการมีส ่วนร ่วมของประชาชน โครงการ

สร้างส�านึกพลเมือง และโครงการนวัตกรรมการเสริมสร้าง

ความคิดริเริ่มของเยาวชนในกิจกรรม “ชมรมซื่อตรง”
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นักศึกษาหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ ๑๓ ปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คอลัมน์ : แวดวง KPI

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับ

นักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ ๑๓ ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี           

ร่วมกันจัดกิจกรรมท�าความดีด้วยการปล่อยปลา จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ภายใต้โครงการ “ร้อยดวงใจ ไปด้วยกัน” เพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ สะพานข้ามแม่น�้าแคว อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ ปลาที่น�ามาปล่อยเป็นปลาพันธุ์ดี อาทิ พันธุ์ปลาตะเพียนขาว 

จ�านวน ๑ แสนตัว โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนพันธุ์ปลา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดจังหวัดกาญจนบุรี 

นอกจากนี้นักศึกษาหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ ๑๓ ยังจัดกิจกรรมอื่นๆ ในวันเดียวกัน ได้แก่ การมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน            

ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมการศึกษาดูงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเน้นเรื่ององค์ความรู้ 

เศรษฐกิจพื้นฐาน และการน�ามาประยุกต์ใช้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจ�านวน ๕๐ คน

รวมพลังนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
ช่วยเหลือเบื้องต้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม (มูลนิธิ

สปส.) และสถาบันพลังจิตตานุภาพ พระธรรมมงคลญาณ

(พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) รวมพลังนักศึกษา

สถาบันพระปกเกล้าให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์แผ่นดิน

ไหวที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล ด้วยการมอบ “ถุงยังชีพ”

ในรอบแรกจ�านวน ๑๐,๐๐๐ ถุง ซึ่งประกอบไปด้วย อาหาร

ส�าเร็จรูปพร้อมรับประทาน อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 

น�้าดื่ม และของใช้จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน เพื่อบรรเทา

ความเดือดร ้อนที่ เกิดขึ้ นกับผู ้ประสบภัยแผ ่นดินไหว



หน้า ๘ II จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า คอลัมน์ : ประชาธิปไตยใกล้ตัว



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า ๙คอลัมน์ : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร

ผู ้อ�านวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบัน

พระปกเกล้า และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อ�านวยการส�านัก

วิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า และสมาชิกสภาปฏิรูป        

แห่งชาติร ่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา หัวข้อ “ร่าง

รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.๒๕๕๘: ความคาดหวัง, ข้อควรระวัง 

และความส�าเร็จ” (Thai Constitutional Crafting ๒๐๑๕: 

Premises, Pitfalls, Prospects) ณ ห้องประชุมจุมภฏ-                        

พันธุ ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ร่วมกับ The Institute of Security and International

S t u d i e s ( I S I S ) จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู ้ร่วมสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว

สัมมนาวิชาการ “ร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ : 
ความคาดหวัง ข้อควรระวัง และความส�าเร็จ”

ประกอบด้วย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณวณกิ คณบดคีณะนติศิาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม พลโท นาวิน ด�าริกาญจน์ สมาชิก

สภาปฏิรูปแห่งชาติ และ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวทีสัมมนา

ดั งกล ่ าวจัดขึ้ นภายใต ้ วั ตถุประสงค ์ เพื่ อแลกเป ล่ียน

ความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ อนุกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ และประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับความคาดหวัง

ข้อควรระวัง และความส�าเร็จของรัฐธรรมนูญฉบับที่ก�าลังร่าง

ในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางพัฒนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพ

โดยผู ้เข ้าร ่วมสัมมนาคร้ังน้ีประกอบด้วยคณะทูตานุทูต

นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จ�านวนทั้งสิ้น

๕๐ คน

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ สถาบันพระปกเกล้าจัดงานเปิดศูนย์หนังสือสถาบัน

พระปกเกล้า ณ บริเวณหน้าศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า (KPI Bookstore) 

ชั้น ๑ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดย รศ.วุฒิสาร  

ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน 

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การเปิดวีดิทัศน์แนะน�าศูนย์หนังสือ การเสวนา

เรื่อง “ข้าราชการไทยได้อะไรจากรัฐธรรมนูญ” โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร 

กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และกิจกรรมในโครงการ “หนังสือเปลี่ยนมือ” ที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการน�าหนังสือมาแลกเปลี่ยน

กันอ่านเพื่อสร้างการแบ่งปันความรู้

ทั้งนี้ ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้าได้ท�าการปรับโฉมใหม่ และเพิ่มเติมรายการหนังสือและวารสารที่น่าสนใจใหม่ๆ 

จ�านวนมาก โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งรวมความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี โดยมอบสิทธิพิเศษ

ส�าหรับสมาชิกศูนย์หนังสือ ได้แก่ ส่วนลด ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ส�าหรับสิ่งพิมพ์สถาบัน และส่วนลด ๕ เปอร์เซ็นต์ ส�าหรับหนังสือ                           

ของส�านักพิมพ์ทั่วไป

เปิดตัวศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
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สถาบันพระปกเกล ้ า ร ่ วมกับกรรมาธิการยกร ่ างรั ฐธรรมนูญ

คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน จัดเวทีสัมมนา เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เรื่อง 

“การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ต่อร่างรัฐธรรมนูญ” เวทีแรก ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ 

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวเปิดและ

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญ” โดยมี ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ประธานอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนฯ และผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับ

โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

จากนั้น คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญน�าเสนอและอภิปรายเรื่อง “มีอะไรในร่างรัฐธรรมนูญ ๔ ภาค” โดยกล่าว

ถึงเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ภาคที่ ๑ พระมหากษัตริย์และประชาชน ภาคที่ ๒ ผู้น�าการเมืองที่ดีและ

สถาบันการเมือง ภาคที่ ๓ นิติธรรม ศาล และองค์กรการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ และภาคที่ ๔ การปฏิรูปและการสร้าง

ความปรองดอง ตามด้วยการเผยแพร่ข้อมูลรายภาคของร่างรัฐธรรมนูญให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับทราบ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล                                    

และ นางสาวสุภัทรา  นาคะผิว โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

กิจกรรมในวันท่ีสอง วิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้าและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

ร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายภาค โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น ๑๐ กลุ่ม เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน ๕ ประเด็น 

ได้แก่ ๑. พลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม ๒. สถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง ๓. กระบวนการ

ยุติธรรม ศาล และการตรวจสอบ ๔. การกระจายอ�านาจและสมัชชาพลเมือง และ ๕. การปฏิรูปและความปรองดอง

และในช่วงท้าย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส

ชนะวงศ์ รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

คนที่หนึ่ง ให้เกียรติกล่าวปิดการสัมมนา ซึ่งมีผู ้เข้าร่วม

เวทีสัมมนาทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๐ คน

เวทีสัมมนา “การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” 



จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า ๑๑

มุมยิ้ม กะ หนูแย้ม

โซโดะคุ (Sudoku) คือ เกมที่หนูแย้มเอามา

ฝากกันในฉบับนี้ค่ะ โดยเกมนี้เป็นเกมที่มาจาก

ภาษาญี่ปุ่น แต่ต้นก�าเนิดไม่ใช่ของประเทศญี่ปุ่น           

นะคะ เพียงแค่ญี่ปุ่นได้น�าเกมนี้มาประยุกต์ให้ง่าย

ขึ้นค่ะ กติกามีนิดเดียวค่ะ แค่จะต้องเอาตัวเลขมา

ใส่ในตารางให้ตรงต�าแหน่งทีม่นัควรจะเป็น แค่นีเ้อง

ค่ะ ซึง่คณุเพยีงแค่ใส่ตวัเลข ๑-๙ ให้ครบทุกตวั ลงใน

แต่ละแถว ทัง้แนวตัง้ แนวนอน และในแต่ละตาราง

ย่อย (ทัง้ ๙ ช่อง) มาช่วยหนแูย้มไขปรศินาตวัเลข 

และบรหิารสมอง ไปด้วยกนันะคะ

**ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลการเมืองภาคปกครองสถาบันพระปกเกล้า

http://wiki.kpi.ac.th

คอลัมน์ : นานาสาระ / มุมยิ้ม กะ หนูแย้ม

ต ามหลักของการกระจายอ�านาจทางการปกครอง

(Decentralization) คือ การจัดระเบียบ

การปกครอง ซึ่งรัฐหรือส่วนกลางมอบอ�านาจ

หน้าที่ ในการจัดท�าบริการสาธารณะบางอย่าง ซึ่งเดิม

ราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู ้ด�าเนินงานอยู ่ในท้องถ่ิน

ให้ท้องถิ่นรับไปด�าเนินการด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่

ของท้องถิ่น โดยราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่ก�ากับดูแล

เท่านั้น ไม่ได้เข้าไปบังคับบัญชาสั่งการ ซึ่งส�าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้นสามารถจ�าแนก

ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป คือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดตั้งขึ้น โดยมีลักษณะหรือ           

องค์ประกอบที่มีความคล้ายคลึงกันท่ัวประเทศ ซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปของประเทศไทยจะ

มี ๓ ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล

(นคร/เมือง/ต�าบล) และองค ์การบริหารส ่วนต�าบล

ซึ่ งในแต ่ละประเภทจะมีการก�าหนดลักษณะหรือองค ์

ประกอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ คือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะหรือองค์ประกอบ

บางประการแตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั่วไป ความแตกต่างนี้สืบเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะ                              

ของท้องถิ่นนั้นๆ โดยลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้นท�าให้   

การใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทั่วไปไม่เหมาะสม ไม่สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงต้องมีการคิดค้นหารูปแบบการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ         

ดังกล่าว

นานาสาระ



สถาบันพระปกเกล้า
๑๒๐ ม.๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๙๖๐๐ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๑๘๑ 

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.....................................

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.....................................

หากท่านใดต้องการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า กรุณาส่งจดหมายระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

มาตามที่อยู่ด้านบนนี้หรือ E-mail : webmaster@kpi.ac.th และ Facebook : สถาบันพระปกเกล้า

คอลัมน์ : ชั้นหนังสือ

ชั้นหนังสือ...
คอลัมน์ส�าหรับคนรักการอ่าน หนังสือคัดสรรแล้วส�าหรับคุณ...

   เบลเยี่ยม หรือ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประเทศขนาดเล็กในยุโรป เป็นสหพันธรัฐ

ที่ประกอบด้วยภาคปกครอง ๓ ภาคปกครอง และ ๓ เขตชุมชนวัฒนธรรม

มีพลเมือง ๑๑,๐๙๙,๕๕๔ คน (ข้อมูลปี ๒๐๐๓) ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

ในระบบรัฐสภาที่มีกษัตริย ์ เป ็นประมุข แม ้ว ่า เบลเยี่ยมจะมีขนาดพ้ืนที่ เ พียง

๓๐,๕๐๐ ตารางกิ โลเมตร ซึ่ งถือว ่า เป ็นประเทศขนาดเล็กก็ตาม แต ่สั งคม                                                                        

ก็มีความหลากหลายมีการแบ่งแยกสังคม ประชาชนในทางตอนใต้ ที่เรียกกันว่า

“วาลลูน” ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ ส่วนทางตอนเหนือเรียกกันว่า “เฟลมมิช”

ใช้ภาษาดัชเป็นภาษาแม่ นอกจากนี้ยังมีประชาชนในกลุ่มอื่นๆ เช่น ทางตะวันออก

ของจังหวัดแลจจะมีเชื้อชาติเยอรมัน และใช้ภาษาเยอรมัน จากความหลากหลาย

ทั้ งด ้ านภาษาและวัฒนธรรม กลุ ่มชน และภาคปกครองดังกล ่าวท�าให ้ เกิด

การแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายที่ประชาชนผู้ใช้ภาษาใดเป็นภาษาหนึ่ง

เป ็นภาษาหลัก จึงนับว ่าเป ็นลักษณะพิเศษที่ควรค ่าแก ่การศึกษาเป ็นอย่างยิ่ง

ผู้สนใจติดต่อได้ที่  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๙๕๖๖ เฉลยเกม มุมยิ้ม กะ หนูแย้ม

การปกครองท้องถิ่นในประเทศสหพันธรัฐเบลเยี่ยม. 
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร, ๒๕๕๘. สถาบันพระปกเกล้า. ๑๑๙ หน้า.


