เก็บไว้ในหทัย

ธรรมทัง้ หมด เพือ่ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เมือ่ มีปญั ญาแล้ว กาย วาจาของเราจะดีขนึ้ คนทีเ่ คยพูดค�าทีไ่ ม่นา่ ฟัง
แต่พอเข้าใจในความเป็นเพื่อน และคิดถึงว่า คนอื่นก็ไม่อยากได้ยินค�าอย่างนี้ จะหยุด แม้ว่าก�าลัง
จะกล่าวค�าทีไ่ ม่น่าฟัง นีค่ อื ความเมตตา คือ ความเป็นเพือ่ น ทุกกรณี ทุกสถานการณ์ เป็นประโยชน์
กุศลควรจะพร้อมทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งใจ เพราะฉะนั้น เวลาที่จะพูดกับใคร ก็พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์
พูดค�าที่น่าฟัง มีการนึกถึงจิตใจของเขา และอนุเคราะห์เกื้อกูลเขา ให้เขาเข้าใจในเหตุในผลได้ คือ
ด้วยวาจาของเรา
การที่กาย วาจาประพฤติในทางทุจริต ย่อมน�าโทษมาให้ แม้แต่เพียงค�าพูด ซึ่งถ้าไม่ส�ารวมก็อาจจะ
ไม่รู้เลยว่า น�าโทษมาให้แล้วแก่ผู้พูด และกับบุคคลอื่นด้วย
ทาน การให้ ย่อมเป็นสิง่ ทีผ่ รู้ บั ปลาบปลืม้ ใจและจิตของผูใ้ ห้กอ็ อ่ นโยน อ่อนโยนพอทีจ่ ะเสียสละวัตถุ
ของตน เพือ่ ประโยชน์สขุ ของคนอืน่ ได้ เพราะฉะนัน้ ในขณะนัน้ จิตก็มคี วามสบาย เพราะเหตุวา่ ไม่มี
ความตระหนี่ ได้ประโยชน์ทั้งจิตใจของตนเองก็อ่อนโยน และยังเบิกบานที่เห็นผู้รับมีความสุข
ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขา ฉะนั้น โลกย่อมร่มเย็นต่อไปได้ด้วยทาน การให้
เมื่อพูดถึงเรื่องความตาย ก็ควรที่จะเป็นประโยชน์ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอน ช้าหรือเร็ว
ไม่มเี ครือ่ งหมาย ไม่มใี ครทีจ่ ะรูไ้ ด้ เพราะฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะจากโลกนีไ้ ป จะไปสูท่ างไหน จะเป็นคนดี
หรือ คนเลว ที่ไป ก็อยู่ที่ขณะนี้
ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
http://www.dhammahome.com/
https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

ท่านสามารถเปิดอ่าน

สลค.สาร

ผ่านทาง website ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.soc.go.th
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ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

1

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้อย่างเหมาะสมทันการณ์ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงผลสัมฤทธิข์ อง
การด�าเนินการเพื่อการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่า การลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรียังไม่
ประสบผลส�าเร็จเท่าทีค่ วร และไม่ตอบสนองต่อเหตุผลส�าคัญในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรือ่ ง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทีร่ ะบุวา่ “เนือ่ งด้วยในปัจจุบนั คณะรัฐมนตรีทมี่ ภี ารกิจทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
และด�าเนินการและมีเรื่องที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ น�าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เป็นจ�านวนมาก เพื่อเป็นการลดภารกิจและจ�านวนเรื่องที่จะน�าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาในกรณีฉกุ เฉินหรือมีความจ�าเป็นเพือ่ ประโยชน์ของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...
จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้”

สารบั ญ
๓
๑๕

___การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ
พระราชกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

๒๒
๓๐

สลค.สาร จึงขอน�าเสนอบทความเกีย่ วกับพระราชประวัตขิ องสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจ
ทีท่ รงปฏิบตั เิ พือ่ บ�าบัดทุกข์บา� รุงสุขให้แก่พสกนิกรได้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
บทความการเตรียมการระหว่างพระราชพิธบี า� เพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลเดช เหตุการณ์ทนี่ า� มาซึง่ ความสูญเสีย
และวิปโยคที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย แต่ท่ามกลางความเศร้าโศกนั้น
ก็มีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นเป็น “ปรากฏการณ์จิตอาสา ท�าความดีเพื่อพ่อ”
ให้เห็นกัน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจในคอลัมน์ต่าง ๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถ
ติดตามได้ใน สลค.สาร ฉบับนี้

___ปรากฎการณ์จิตอาสา ท�าความดีเพื่อพ่อ

___การเขียนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ฉบับสมุดไทย

ขอคุ ย ด้ว ย
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์
ประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ นายกรัฐมนตรี และประธานศาลฎีกา ได้เข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสนี้ ประธานสภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติท�าหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์พระรัชทายาท
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ และได้มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร”

___สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

๓๓
๓๖
๔๐

___มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

___เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

___ท้องถิ่นควรรู้ : การยกเลิกหรือเพิกถอน
ประกาศยุบเลิกวัด

๔๓ ___บทความพิเศษ : การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง
๕๑

___บทความพิเศษ : การลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

๕๖

___แสงส่องปัญญา

บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
กองบรรณาธิการ
ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายพิสูจน์อักษร
ฝ่ายจัดงานศิลป์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการทั่วไป
พิมพ์ที่

2 สลค.สาร

ธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมโภชน์ ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ที่ปรึกษาประจ�าส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จิตตา กิตติเสถียรนนท์, ชนิตา อึ๊งผาสุข, ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์, ประธาน ผุดผ่อง, ปราณี สาสน์ธรรมบท, ปัญญาพล ศรีแสงแก้ว, สมชาย พิณนุวัตร, สมศรี นาคจ�ารัสศรี
กานต์พิชชา ปิ่นแก้ว
จิตตา กิตติเสถียรนนท์, ดารารัตน์ อินทรโสภา, ปริยนงคราญ จงธรรมคุณ, สมศรี นาคจ�ารัสศรี
เขมจิรา ขันแก้ว, ธัญมน สินส�าอาง
วัลภา สุขผล
เขมจิรา ขันแก้ว, ดวงกมล แสงสุวรรณ, ธัญมน สินส�าอาง, รวิกาญจน์ วงศ์แวว, สมภพ กลิ่นหอม
ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

ตารางแสดงจ�านวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
รัฐบาล

ช่วงเวลา

นายกรัฐมนตรี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑–๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)
นายกรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๕ สิงหาคม ๒๕๕๔–๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
นายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗–ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

ทราบ
(รวมทราบทักท้วง)
๕,๒๖๕

รวม

เฉลี่ยต่อเดือน

เฉลี่ยต่อครั้ง

๘,๑๔๑

(รวม ๓๑ เดือน)
๒๖๓

(๔ ครั้ง/เดือน)
๖๖

๒,๗๔๘
(๒๐)

๔,๒๔๒

๖,๙๙๐

(รวม ๓๔ เดือน)
๒๐๖

(๔ ครั้ง/เดือน)
๕๑

๒,๐๔๓
(๒๐)

๔,๒๗๑

๖,๓๑๔

(๔ ครั้ง/เดือน)
๒๕๒

(รวม ๒๕ เดือน)
๖๓

พิจารณา
๒,๘๗๖
(๒๓)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสถิติจ�านวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดต่าง ๆ ในช่วงปี ๒๕๕๑ ถึง
ปัจจุบัน จะพบว่าในภาพรวมยังคงมีจ�านวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยมีจ�านวนมากถึงครั้งละ
ประมาณ ๖๐ เรื่อง และในจ�านวนนี้เป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ ๒๑ เรื่อง

บทสรุป
การลดจ�านวนเรือ่ งทีเ่ สนอสูก่ ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมแต่ละครัง้ ให้มจี า� นวนเรือ่ งทีเ่ หมาะสม
เป็นกุญแจส�าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผลการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรือ่ งต่าง ๆ เหล่านัน้ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นประโยชน์สงู สุดต่อประชาชน และประเทศชาติ
โดยรวม เนื่องจากคณะรัฐมนตรีจะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงของเรื่อง รวมตลอดถึง
มีความเห็นของผูท้ เี่ กีย่ วข้องประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการเกีย่ วกับการลดเรือ่ งเสนอ
คณะรัฐมนตรียังไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร จ�านวนเรื่องที่เสนอสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในแต่ละครัง้ ยังมีจา� นวนเฉลีย่ ค่อนข้างสูง (ในขณะทีร่ ะยะเวลาทีใ่ ช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครัง้ ไม่แตกต่างกัน
ในทุกรัฐบาล) เนื่องจากการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเปรียบได้กับเหรียญที่มี ๒ ด้าน ด้านหนึ่งรัฐบาลหรือ
คณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อด�าเนินการลดเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
แต่อกี ด้านหนึง่ คณะรัฐมนตรี ซึง่ ประกอบด้วยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ก็อยูใ่ นฐานะผูเ้ สนอเรือ่ ง
ต่อคณะรัฐมนตรี ซึง่ ต้องปฏิบตั ติ ามแนวทาง หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องดังกล่าวด้วย จึงจ�าเป็นที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stake holder) อันได้แก่ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่งจะต้องตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนีอ้ ย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนือ่ งเพือ่ ให้การลดเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีบรรลุผลอย่างแท้จริง 
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สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ ๑๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๖ นาฬิกา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์
ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ นายพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล  ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสนี้ นายพรเพชร  วิชิตชลชัย
ประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ท�ำหน้าทีป่ ระธานรัฐสภา กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึน้ ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
สืบราชสันตติวงศ์ ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒ วรรคสอง
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ วรรคหนึง่ ในวันเดียวกันนี้ มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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พระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธ�ำรงสุบริบาล อภิคณ
ุ ปู การมหิตลาดุลเดช ภูมพิ ลนเรศวรางกูร กิตติสริ สิ มบูรณสวางควัฒน์
บรมขัตติยราชกุมาร เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถ ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระเชษฐภคินี คือ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี และพระขนิษฐภคินี ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

การศึกษา
ในปี ๒๔๙๙ ทรงเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา ต่อมาในปี ๒๕๐๙
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเข้ารับการศึกษาทีโ่ รงเรียนคิงส์มดี (King’s Mead) เมืองซีฟอร์ด (Seaford) แคว้นซัสเซ็กซ์ (Sussex)
สหราชอาณาจัก ร จากนั้น เสด็จพระราชด� ำ เนิ น ไปทรงศึ ก ษาในระดั บมั ธ ยมศึ ก ษาที่ โรงเรี ย นมิ ล ล์ ฟ ิ ล ด์ (Millfield)
แคว้นซอมเมอร์เซท (Somerset) สหราชอาณาจักร ในปี ๒๕๑๓ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงศึกษาในระดับเตรียมทหาร
ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ทีโ่ รงเรียนคิงส์สกูล (King’s School) นครซีดนีย์ และในปี ๒๕๑๕ ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหาร
ดันทรูน (Royal Military College, Duntroon) กรุงแคนเบอร์รา พร้อมกันนีไ้ ด้ทรงศึกษาภาควิชาการศึกษาสามัญ หลักสูตร
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ทรงเลือกศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์และสนพระราชหฤทัยในวิชาประวัตศิ าสตร์
และเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างมากด้วย
ปี ๒๕๑๙ ทรงส�ำเร็จหลักสูตรการศึกษาทางภาคทหาร ทรงได้รบั ยศร้อยโท และทรงได้รบั ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต
(การศึกษาด้านการทหาร) จากคณะการศึกษาด้านการทหาร มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ จากนั้นเสด็จนิวัตประเทศไทย
ทรงเข้ารับราชการทหารและศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ ๕๖ ในปี ๒๕๒๐ ต่อมาได้ทรงศึกษาหลักสูตร
นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช เมื่ อ ปี ๒๕๒๗ และหลั ก สู ต รวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร
จากสหราชอาณาจักร เมื่อปี ๒๕๓๓

เฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อพระชนมายุ ๒๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ให้ด�ำรงพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมือ่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ มีพระนามตามจารึก
ในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิรกิ ติ ยิ สมบูรณสวางควัฒน์
วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร”

พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา
เมื่อครั้งทรงด�ำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิ ร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปทรงงาน
ด้านการศาสนาของทุกศาสนาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และด้วยพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่
ทรงพระผนวช ณ พัทสีมา วัดพระศรีรตั นศาสดาราม เมือ่ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ได้รับถวายพระสมณนามว่า
“วชิราลงฺกรโณ” ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างทรงพระผนวชได้ทรงอยูใ่ นพระธรรมวินยั อย่างเคร่งครัด ทรงศีลสังวร
และร่วมในสังฆกรรมและวัตรตามราชประเพณี ทรงลาสิกขา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ นอกจากนี้ ยังทรงปฏิบัติ

4 สลค.สาร
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พระราชกิจในการสนับสนุนกิจกรรมศาสนาต่าง ๆ เป็นนิจ อาทิ เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลีย่ นเครือ่ งทรง
พระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ตามฤดูกาล ทรงเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน
เมาลิดกลางของศาสนาอิสลาม และทรงร่วมกิจกรรมส่งเสริมคริสต์ศาสนา ศาสนาพราห์มฮินดู และศาสนาซิกซ์
ในการก่อสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” ณ หน้าผาเขาชีจรรย์ อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ ได้ทรงเป็นประธานในการด�ำเนินงาน ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงควบคุม
การจัดสร้างตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จเป็นพระพุทธรูปแกะสลักลายเส้นบนหน้าผาที่สง่างามดังปรากฏในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทัง้ แทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชและด้วยพระองค์เอง
ไปทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจทางศาสนาอย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ ทรงให้ความส�ำคัญแก่ทกุ ศาสนา และเมือ่ วันที่ ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๔๕
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมสภาผู้น�ำศาสนาและจิตวิญญาณแห่งโลก ครั้งที่ ๑ ณ หอประชุม
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้น�ำศาสนาทุกศาสนาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งสิ้น
ประมาณ ๑๒,๐๐๐ รูป/คน ในการนี้ ได้มีพระราชด�ำรัสความตอนหนึ่งว่า
“... ศาสนาในโลกนีแ้ ม้จะมีมากหลาย แต่ทกุ ศาสนาก็มจี ดุ มุง่ หมายและภารกิจอันเป็นแก่นแท้อย่างเดียวกัน คือ การขัดเกลา
ความประพฤติและจิตใจของบุคคลให้ถงึ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังต่างถือว่า การแผ่เมตตาสงเคราะห์กนั
เป็นกรณียกิจส�ำคัญในการจรรโลงความสงบสุขของชาวโลก ดังนัน้ การทีผ่ นู้ ำ� ศาสนาและจิตวิญญาณทัว่ โลกได้มาร่วมประชุมกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในอันที่จะใช้หลักธรรมทางศาสนาช่วยเสริมสร้างสันติสุขให้ปกแผ่กว้างขวางยิ่งขึ้นในโลก
จึงเป็นกรณียกิจที่ทุกฝ่ายควรนิยมและร่วมมือโดยพร้อมเพรียง หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นทางน�ำไปสู่การร่วมมือ
ร่วมความเข้าใจ และร่วมความคิดกันของศาสนาทั้งปวง ซึ่งจะอ�ำนวยผลให้มนุษย์ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ในทุกส่วน
ทุกภูมิภาคของโลกได้อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกสงบตลอดไป ...”

พระราชกรณียกิจด้านการทหารและความมั่นคง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สนพระราชหฤทัยและทรงพระปรีชาสามารถ
ในด้านการทหาร นอกจากทรงรับการศึกษาทางด้านการทหารจากเครือรัฐออสเตรเลียแล้ว ยังทรงพระวิรยิ อุตสาหะในการฝึก
และเพิ่มพูนพระประสบการณ์อยู่ตลอดโดยเฉพาะวิทยาการการบิน โดยในปี ๒๕๑๙ และปี ๒๕๒๓ ทรงเข้ารับการฝึกและ
ศึกษางานทางการทหารเพิม่ เติม ณ กองปฏิบตั กิ ารทางอากาศพิเศษ การท�ำลายและยุทธวิธรี บนอกแบบ เครือรัฐออสเตรเลีย
ในหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูง หลักสูตรส่งทางอากาศ ตามล�ำดับ ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบิน
เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทัว่ ไป แบบเอเอช-๑ คอบรา (AH-1 Cobra) ของบริษทั เบลล์ นอกจากนัน้ ยังทรงเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
ทางด้านการบิน เช่น การฝึกบินเฮลิคอปเตอร์แบบยูเอช-๑ เอช (UH-1H) และยูเอช-๑ เอ็น (UH-1N) หลักสูตรการบิน
เครื่องบินขับไล่แบบ ๑๘ ข/ค (F-5E/F) ทรงสะสมชั่วโมงบินได้มากกว่า ๒,๐๐๐ ชั่วโมง พระองค์มีพระประสบการณ์และ
ทรงเชี่ยวชาญการบินในระดับสูงมาก ทรงเป็น “พระอาจารย์” ของนักบินขับไล่แห่งกองทัพอากาศไทย พระราชทาน
การฝึกสอน ถ่ายทอดวิชาความรู้และเทคนิคสมัยใหม่ให้แก่นักบิน
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สนพระราชหฤทัยในกิจการของกองทัพบก กองทัพเรือ
และกองทัพอากาศ ตลอดจนกิจการของต�ำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง ทรงส่งเสริมให้กิจการทหารเจริญรุดหน้า
ทรงเป็นมิ่งขวัญและก�ำลังใจแก่เหล่าทหารหาญมาโดยตลอด ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์คุกคามความสงบของพสกนิกร
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหารโดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมทั้งคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพกัมพูชาที่เขาล้าน จังหวัดตราด
แม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงภยันตราย แต่ด้วยความที่ทรงเป็นชายชาติทหาร และเพื่อความผาสุกของพสกนิกร
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และเพื่อมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบทุกข์ยาก จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระก�ำลัง นอกจากนี้ ยังทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในฐานะพระรัชทายาทถวายความปลอดภัยแด่พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ตามเสด็จไป
ทรงเยีย่ มราษฎรทุกหนแห่ง ด้วยพระราชภารกิจด้านการทหารทีพ่ ระองค์มพี ระปรีชาสามารถพิเศษนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตัง้ พระยศทางทหารสูงสุด ๓ เหล่าทัพ คือ
พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก แก่พระองค์

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
ด้วยทรงตระหนักว่าการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับมิตรประเทศต่าง ๆ เป็นรากฐานส�ำคัญของความสงบสุขและ
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้เสด็จพระราชด�ำเนินในฐานะผูแ้ ทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ไปทรงเยือนมิตรประเทศ เช่น นครรัฐวาติกัน สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น การเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเยือน
ต่างประเทศทุกครั้งจะทรงเตรียมพระองค์ด้วยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะเสด็จพระราชด�ำเนินเยือน
และระหว่างประทับในประเทศนัน้ ๆ นอกจากทรงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเจริญสัมพันธไมตรีแล้ว ยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตร
และศึกษากิจการต่าง ๆ ทีจ่ ะทรงน�ำมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมืองด้วย เช่น ครัง้ เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนประเทศ
ในทวีปอเมริกาใต้ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมชมกิจการทหาร การจราจรทางอากาศ เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา ได้ทอดพระเนตรสถานทีส่ ำ� คัญทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมด้านอุตสาหกรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลี
ได้ทอดพระเนตรการด�ำเนินงานด้านการป้องกันสาธารณภัย

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักว่า การศึกษาของเด็กและเยาวชน
เป็นรากฐานและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น เมื่อครั้งทรงเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์สนพระราชหฤทัยในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น
ทุรกันดารห่างไกลความเจริญเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้าง
โรงเรียนดังกล่าว ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนด้วยพระองค์เองแม้จะอยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร
รวมถึงทรงรับโรงเรียนบางแห่งเข้าอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาในจังหวัดนครพนม ก�ำแพงเพชร
และสุราษฎร์ธานี โรงเรียนมัธยมสิรวิ ณ
ั วรี ในจังหวัดอุดรธานี สงขลา และฉะเชิงเทรา โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ
๖ แห่ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ครูและนักเรียนในด้านอุปกรณ์การเรียน
ในปี ๒๕๕๒ ทรงพระราชด�ำริให้จดั ท�ำ “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพือ่ เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนทัง้ ชายและหญิงทีเ่ รียนดี มีความประพฤติดี แต่มฐี านะยากจน ยากล�ำบาก ได้มโี อกาสศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน มั่นคง และต่อเนื่องตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพไปจนส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
โดยไม่มีภาระต้องใช้คืนทุน ต่อมาในปี ๒๕๕๓ ได้มีพระราชด�ำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้น ทรงให้น�ำโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มาอยูภ่ ายใต้การด�ำเนินงานของมูลนิธฯิ ด้วยพระราชปณิธานทีม่ งุ่ สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนือ่ งและมีความยัง่ ยืน
สืบต่อไป โดยมูลนิธิฯ จะคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ ๒ คน เพื่อเข้ารับ
พระราชทานทุนทุกปี โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ มีนักเรียนได้รับพระราชทานทุนการศึกษาแล้ว ๘ รุ่น รวม ๑,๒๒๘ คน
นอกจากนี้ ได้ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
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วุฒบิ ตั ร ประกาศนียบัตร แก่ผทู้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๔๐ แห่งทัว่ ประเทศ เป็นประจ�ำทุกปีตลอดมา ด้วยทรงเห็นความส�ำคัญของการส�ำเร็จการศึกษาและมีพระเมตตาแก่บณ
ั ฑิต
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา รวมทั้งเสด็จพระราชด�ำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก
วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สนพระราชหฤทัยงานด้านการเกษตรและการพัฒนา
มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปทอดพระเนตรการท�ำนา
พร้อมกับทรงขับรถไถนาและทรงหว่านเมล็ดข้าว ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ครัน้ เมือ่ ทรงเจริญพระชนมพรรษาแล้ว
พระองค์ใส่พระราชหฤทัยและทรงให้ความส�ำคัญแก่งานพัฒนา โดยเฉพาะในเรือ่ งการเกษตรทีไ่ ม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม การพัฒนา
ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตการเกษตร รวมทั้งกิจกรรมด้านการเกษตรครบวงจร ดังเช่นในปี ๒๕๒๔ พระองค์ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปยังจังหวัดสุพรรณบุรเี พือ่ ทรงสาธิตการท�ำปุย๋ หมักจากผักตบชวาและวัชพืชอืน่ ๆ เป็นปฐมฤกษ์พระราชทาน
แก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการเพิ่มผลผลิต ณ บ้านแหลมสะแก ต�ำบลเดิมบาง อ�ำเภอเดิมบางนางบวช เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ท�ำปุ๋ยหมักไว้ใช้ในไร่นาของตนเอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้
ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสรับชมการจัดการแสดงประวัติและวิวัฒนาการ
การท�ำนาในประเทศไทย ตลอดจนสิง่ ของเครือ่ งใช้ทเี่ กีย่ วข้องกับการท�ำนาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั หลังจากนัน้ ได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเป็นประธานในการท�ำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักหลายครั้ง เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ชาวนาไทยทั่วประเทศ
พระราชกรณียกิจที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นความใส่พระราชหฤทัยแก่งานด้านการเกษตร
โดยเฉพาะข้าว คือ การเสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในการพระราชพิธพี ชื มงคล
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีสนามหลวง ซึ่งเป็นพระราชพิธี
ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ยิง่ ใหญ่ เพือ่ สร้างขวัญก�ำลังใจ และเสีย่ งทายความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารเป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้
พระองค์ใส่พระราชหฤทัยกับงานวิชาการเกษตรด้านอืน่ ๆ อีกเป็นอันมาก ไม่วา่ จะเป็นโครงการผักปลอดสารพิษ ไม้ดอกไม้ประดับ
งานอารักขาพืช การควบคุมพืชโดยชีววิธี การลดสารเคมีตกค้างในผลผลิตการเกษตร อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูป
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาพืชพรรณไม้เขตร้อน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นนักพัฒนา จึงทรงเห็นถึงความส�ำคัญของ
การพัฒนาด้านการเกษตรของไทยและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ผู้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ
พระองค์มีพระราชปณิธานให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน อันจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตร รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เกษตรกร
อย่างครบวงจร เมื่อครั้งทรงเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ
“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” อันประกอบด้วย คลินิกด้านดินและสิ่งแวดล้อม คลินิกด้านประมง คลินิกด้านพืช และ
คลินกิ ด้านสัตว์ ไว้ในพระราชานุเคราะห์ เพือ่ สร้างความเชือ่ มโยงระหว่างองค์กรวิจยั พัฒนาภาคการเกษตร ทีเ่ ป็นแหล่งความรู้
วิทยาการสมัยใหม่ และการบริการทางวิชาการ กระตุน้ เกษตรกรให้เกิดการตืน่ ตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยพระราชทาน
ค�ำแนะน�ำ ข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาด้านการเกษตร และทรงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
พัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร
นอกจากพระราชกรณียกิจข้างต้น สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยทรงด�ำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ในทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ
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ภาคกลาง โครงการอ่างเก็บน�ำ้ บ้านพุกรูด ต�ำบลยางหัก อ�ำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในปี ๒๕๓๔ ได้พระราชทาน
พระราชด�ำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างแหล่งน�้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค
ตามทีร่ าษฎรในบริเวณพืน้ ทีไ่ ด้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน กรมชลประทานได้กอ่ สร้างอ่างเก็บน�ำ้ ขนาด ๕๘๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
สามารถส่งน�ำ้ สนับสนุนพืน้ ทีเ่ พาะปลูกได้ ๑,๐๐๐ ไร่ พลิกฟืน้ ผืนดินให้มคี วามชุม่ ชืน้ ท�ำให้เกษตรกรในพืน้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
ภาคเหนือ โครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ ในปี ๒๕๔๔ ทรงพระราชด�ำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส�ำรวจ
และวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาแหล่งน�้ำ  และพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะ ๔ ต�ำบลโป่งแยง
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๓๕๐ ไร่ ด�ำเนินการในลักษณะศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร คลินิกเกษตร
คหกรรมการเกษตร ศูนย์ฝกึ อบรมการท�ำเกษตรบนพืน้ ทีส่ งู เพือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรดิน น�ำ 
้ เป็นแหล่งรวบรวมพัฒนาพืชสมุนไพร
และเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม รวมทัง้ อนุรกั ษ์และพัฒนาพืน้ ทีป่ า่ ในบริเวณโครงการฯ ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยววนเกษตร
ภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นทีบ่ ้านกูแบซีรา ต�ำบลกอลัง อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเริม่ ด�ำเนินงานในปี ๒๕๔๔
เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยเหลือราษฎรด้านแหล่งน�้ำอุปโภคและบริโภค น�้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
แก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วมขัง และช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรรม ในพืน้ ทีบ่ า้ นกูแบซีรา บ้านปูลากาซิง และหมูบ่ า้ น
ใกล้เคียง โครงการฝายทดน�้ำ  บ้านอัยจาดา ต�ำบลโคกสะตอ อ�ำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สามารถจัดหาน�้ำและส่งน�้ำ
ให้แก่บา้ นเรือนราษฎรและพืน้ ทีก่ ารเกษตรกรในพืน้ ที่ จ�ำนวน ๖๓ ครัวเรือน ราษฎร ๒๕๙ คน สุเหร่าบ้านอัยจาดา โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน มีน�้ำใช้ส�ำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนได้ตลอดทั้งปี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณหนองอึง่ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลค้อเหนือ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร ในปี ๒๕๔๓ ทรงพระราชด�ำริให้พิจารณาด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ ด้วยการขุดลอกหนองอึ่งบนพื้นที่ ๔๕๐ ไร่ โดยเพิ่มความจุจากเดิม
๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๖๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เป็นแหล่งน�้ำส�ำหรับท�ำการเกษตรและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา พัฒนาและปรับปรุงสภาพดินด้วยการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก เพื่อลดปัญหาดินชะล้าง พังทลาย ควบคู่กับ
การฟืน้ ฟูสภาพป่าดงมันบริเวณอ�ำเภอหนองอึง่ ๓,๐๐๐ ไร่ เพือ่ ให้เป็น “ธนาคารอาหารชุมชน” เป็นแหล่งศึกษาเรียนรูเ้ ชิงนิเวศ
ส�ำหรับผู้สนใจทั่วไป ขยายผลสู่การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
ปีละกว่า ๑ ล้านบาท
ในโอกาสทีท่ รงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในพุทธศักราช ๒๕๕๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทาน
พระราชานุญาตจัดท�ำโครงการคลินกิ เกษตรเคลือ่ นทีเ่ พือ่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ซึง่ ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ใน
พระราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธยไว้ในเครือ่ งหมายตราสัญลักษณ์โครงการ
โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรทั้งการให้ค�ำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและให้บริการ
เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการคลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์
และคลินิกกฎหมาย โดยติดตามให้บริการต่อเนื่องแก่เกษตรกรทั้งแบบรายครัวเรือน และรายกลุ่มและพื้นที่

พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงค�ำนึงถึงสุขภาพและชีวติ ความเป็นอยูข่ องพสกนิกร
ด้วยทรงตระหนักว่า สุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชนเป็นปัจจัยส�ำคัญของการมีชีวิตอย่างมีความสุข และเนื่องจาก
ทรงห่วงใยปัญหาด้านสุขภาพพลานามัยของพสกนิกรทีอ่ ยูห่ า่ งไกล จึงเป็นทีม่ าของโครงการสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในพระราชูปถัมภ์ ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ของประเทศ เพือ่ ให้การรักษาพยาบาลราษฎรผูเ้ จ็บป่วยในถิน่ ทุรกันดาร การสร้างโรงพยาบาล
ในครัง้ นัน้ ได้อำ� นวยประโยชน์แก่มหาชนตามพระราชปณิธาน ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ ทรงเปิดโรงพยาบาล
ทรงตรวจเยีย่ มการปฏิบตั งิ านของคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมทัง้ ทรงเยีย่ มราษฎรทีเ่ จ็บป่วยและเข้ารับการรักษาพยาบาล
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพื่อสามารถให้บริการที่ดี
แก่ประชาชน ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด�ำรัสแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ความตอนหนึ่งว่า
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“... ทุกคนที่ท�ำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่า โรงพยาบาลแห่งนี้ก�ำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนา
อันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษา
พยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน ...”
นอกจากนี้ ทรงรับเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธมิ หาวชิราลงกรณ ตัง้ แต่ปี ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบนั โดยมูลนิธิ
มีวตั ถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ ส�ำหรับการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยของกองออร์โธปิดกิ ส์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมทัง้ เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจยั ทางด้านออร์โธปิดกิ ส์ และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ผูพ้ กิ ารทางแขนขา ทัง้ ทีเ่ ข้ามารับบริการในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และจากหน่วยเคลือ่ นทีแ่ ขน-ขาเทียมทีอ่ อกไปให้บริการ
ตามพืน้ ทีห่ า่ งไกลเป็นประจ�ำติดต่อกันทุกปี ทรงห่วงใยผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเป็นอย่างมาก ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิด
ศูนย์ปอ้ งกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมภิ าคทัว่ ประเทศ จ�ำนวน ๖ ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ล�ำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี และลพบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของบ้านพักผูป้ ว่ ย
โรคมะเร็งธัญบุรี เป็นเงิน ๔๖๒ ล้านบาท เพื่อเป็นสถานที่ให้การบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบต่อเนื่องด้วยวิธีรังสีรักษา
เคมีบำ� บัด และให้การดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า
“ศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี”
จากปัญหาการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ประชาชนในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล ณ บ้านปลาดุก ต�ำบลไร่น้อย อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา ในปี ๒๕๔๕
พร้อมพระราชทานนามโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” และยังมีหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีพ่ ระราชทาน
ออกตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย

พระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์
เมือ่ ครัง้ ทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบรมราชชนก
และพระบรมราชชนนี ด้วยทรงถือว่าทุกข์สุขของประชาราษฎร์ไม่ต่างจากทุกข์สุขของพระองค์ ได้พระราชทาน
พระมหากรุณาธิคุณด้านสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรผู้ประสบภัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและ
ร่มเย็นบ้านสันติ ๒ จังหวัดยะลา เพือ่ ช่วยเหลือราษฎรในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในช่วงปลายปี ๒๕๔๙ โดยสร้างบ้านพักอาศัย จ�ำนวน ๔๐ หลัง จัดหาน�ำ้ อุปโภคบริโภค ปรับปรุงขยายถนนภายในชุมชน
พัฒนาสถานีอนามัยและการให้บริการด้านสุขภาพ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและโทรศัพท์สาธารณะ ปรับปรุงมัสยิด
ส�ำนักสงฆ์ อาคารโรงเรียนบ้านเยาะ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในส่วนของการช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบภัยในต่างประเทศ ทรงเป็นนักบินที่ ๑ ท�ำการบินเครือ่ งบินพระทีน่ งั่ ในการเสด็จ
พระราชด�ำเนินแทนพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ไปพระราชทานสิง่ ของบรรเทาทุกข์แก่ผปู้ ระสบภัยจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวทีส่ าธารณรัฐอิสลามปากีสถานเมือ่ ปี ๒๕๔๙ พระราชทานสิง่ ของบรรเทาทุกข์แก่ผปู้ ระสบภัยพายุไซโคลนนาร์กสี
ทีส่ าธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยจัดส่งหน่วยแพทย์พระราชทาน เครือ่ งผ่าตัด ยา และเวชภัณฑ์ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้น
พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยนั้นมากมายเหลือคณานับ ทรงเพียบพร้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะ
กอปรด้วยพระขันติธรรม และด้วยพระราชหฤทัยอันมัน่ คงทีจ่ ะทรงอุทศิ พระองค์แก่ประเทศชาติและประชาชน นับเป็นการเจริญตามรอย
พระยุคลบาทของพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี อย่างแท้จริง 
ทีี่มา : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร, ๒๕๕๘.
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน), หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
“๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”.
ส�ำนักงาน กปร., วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕.
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การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช

เมือ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส�ำนักพระราชวังได้มปี ระกาศเรือ่ ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ยังความสูญเสียและความวิปโยคทีส่ ดุ ในชีวติ
ของพสกนิกรทั้งประเทศ รัฐบาลจึงได้เตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้สมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณีและสมกับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทย รวมถึงการเตรียมการ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังนี้
การประกาศลดธงครึ่งเสา ก�ำหนดให้มีการไว้ทุกข์ และก�ำหนดให้วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ
๑. ประกาศให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา
๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์
มี ก� ำ หนด ๑ ปี ตั้งแต่วัน ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็ น ต้ น ไป โดยในส่ ว นของประชาชนทั่ ว ไป ให้ พิ จ ารณาด� ำ เนิ น การ
ตามความเหมาะสม
๒.

ก�ำหนดแนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้
๒.๑ กรณี ไ ปร่ ว มงานพระราชพิ ธี พ ระบรมศพ ให้ ข ้ า ราชการแต่ ง เครื่ อ งแบบตามหมายรั บ สั่ ง หรื อ
หมายก�ำหนดการของส�ำนักพระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด�ำ  ขนาดกว้างระหว่าง ๗-๑๐ เซนติเมตร
พันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
๒.๒ กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ
(๑) กรณีแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (เครื่องแบบสีกากีคอพับและเครื่องแบบสีกากีคอแบะ)
ไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด�ำดังกล่าวพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
(๒) กรณีการแต่งกายทั่วไป ในการปฏิบัติราชการ
(๒.๑) ข้าราชการชาย ให้แต่งกายด้วย ชุดไทยพระราชทาน โดยใช้เสื้อแขนสั้นหรือ
แขนยาวสีขาว กางเกงสีดำ 
� หรือสีขาวทัง้ ชุด หรือสีดำ� ทัง้ ชุด และไม่ตอ้ งใช้ผา้ สักหลาดหรือผ้าโปร่งสีดำ� ดังกล่าวพันแขนเสือ้ ซ้าย
เบื้องบน หรือชุดสุภาพตามรัฐนิยม เช่น เสื้อผ้าไทยคอพับสีขาวหรือสีด�ำ หรือเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีด�ำ ผูกเนคไทสีด�ำ หากจะ
สวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีด�ำ โดยอาจใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด�ำดังกล่าวพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบนได้ตามสมควร
(๒.๒) ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐนิยม โดยใช้เสื้อสีขาวหรือสีด�ำ
๒.๓ กรณีการแต่งกายตามหลักของศาสนา ให้เป็นไปตามหลักของศาสนานั้น
๒.๔ กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามนั้น
๒.๕ กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ให้อนุโลมตามข้อ ๒.๑-๒.๓
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๓. ก�ำหนดให้วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและให้ประชาชนเข้าถวาย
น�้ำสรงพระบรมศพ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสักการะ ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน นั้น
ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
ข้อกฎหมายต่อไป ในกรณีหน่วยงานใดทีม่ ภี ารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจ�ำเป็นหรือราชการส�ำคัญในวันดังกล่าว
โดยได้กำ� หนดหรือนัดหมายไว้กอ่ นแล้ว ซึง่ หากยกเลิกหรือเลือ่ นไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน
ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด�ำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน
การแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นองค์ทปี่ รึกษา รวมทัง้ แต่งตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ ในการจัดงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ประกอบด้วย (๑)  คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธกี ารงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ
(๒)  คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (๓)  คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (๔)   คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
(๕)  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ (๖)  คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดท�ำหนังสือทีร่ ะลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ และ (๗) คณะกรรมการฝ่ายกลัน่ กรอง
การขอใช้งบประมาณงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
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พระประมุข ประมุข และพระราชวงศ์ ผูน้ ำ� หรือผูแ้ ทนแห่งรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเข้าถวายสักการะ
พระบรมศพ
รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับกรณีท่ีมีพระประมุข ประมุข และพระราชวงศ์ หรือผู้น�ำแห่งรัฐต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศเสด็จหรือเดินทางมาประเทศไทยเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง
พระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพได้มพี ระประมุข ประมุข และพระราชวงศ์ หรือผูน้ ำ� แห่งรัฐต่างประเทศ
เสด็จหรือเดินทางมาประเทศไทยเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีฯ ดังนี้
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

สมเด็จพระราชาธิบดีิีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน
เจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน
• นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงค์โปร์ และภริยา
• นาย Mohamed Saeed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ สาธารณรัฐมัลดีฟส์
ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายอับดุลลา ยามีน อับดุล กายูม ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์
• ดาโต๊ะ ซรี โมฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และภริยา
• สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
• นายหลี่ หยวนเฉา รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
• นายโทนี่ ตัน เคง ยัม ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ และภริยา
• นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา
• นายบาลา การ์บา จาฮุมปา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม การงาน และการสือ่ สาร สาธารณรัฐอิสลามแกมเบีย
ในฐานะผู้แทนพิเศษของเชค ศาสตราจารย์ อัลฮัจญี ดอกเตอร์ ยะห์ยา เอ. เจ ญัมเมห์ บาบิลี มันซา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามแกมเบีย
• นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และภริยา
นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓ แห่งราชอาณาจักรเลโซโท
• นายติน จ่อ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
• นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
• นายนีกอลา นีอง อุปทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจ�ำประเทศไทย
ในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม
นายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย
• เบกุม ตารานา ฮาลิม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในฐานะผูแ้ ทนพิเศษของนายอับดุล ฮามิด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
• เจ้าชายตูโปโตอา อูลกู าลาลา มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรตองกา
นายแอร์นานี ฟีโลเมนา โกเอลยา ดา ซิลวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ
ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายตาว มาตัน ร๊วก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
นายอั น เดรย์ คลี ซั ส ประธานคณะกรรมาธิ ก ารกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รั ฐ สภาแห่ ง สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย
ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
สมเด็จพระอัยยิกาเกซัง โชเดน วังชุก และสมเด็จพระปิตุจฉา เปมา ลาดน วังชุก
ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พระองค์ที่ ๕ (พระองค์ปัจจุบัน)

นอกจากนี้ ได้จัดผลัดเวรเฝ้าฯ ของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์การมหาชน ไปเฝ้าฯ
ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพทุกวันตลอดระยะเวลาของพระราชพิธี

18 สลค.สาร

การจัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.)
รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) เพื่อติดตามสถานการณ์ด�ำเนินการด้านต่าง ๆ ให้เกิด
ความสงบเรียบร้อย และประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เตรียมงานพระราชพิธพี ระบรมศพ และให้ ศตส. ประสานงาน
กับทุกกระทรวงเพื่อจัดกิจกรรมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อย่างต่อเนือ่ ง โดยหมุนเวียนผลัดเปลีย่ นกันเป็นประจ�ำทุกเดือน ใช้งบประมาณด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม ค�ำนึงถึงพระราชกรณียกิจ
ที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละกระทรวงเป็นล�ำดับแรกและให้กระทรวงต่างประเทศน�ำกิจกรรมดังกล่าวไปเผยแพร่
ในต่างประเทศ นอกจากนี้ ให้ ศตศ. ร่วมกับทุกส่วนราชการเก็บรวบรวมข้อมูลการด�ำเนินงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดงาน
พระราชพิธีทั้งหมดเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติ รวมทั้งได้จัดให้มีบริการสายด่วน (ศูนย์บริการประชาชน
สายด่วน ๑๑๑๑ และศูนย์ด�ำรงธรรม สายด่วน ๑๕๖๗) เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสอบถาม
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รั ฐ บาลได้ ก� ำ หนดให้ ส ่ ว นราชการทุ ก แห่ ง ถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยเคร่ ง ครั ด ในการดู แ ลรั ก ษาพระบรมฉายาลั ก ษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ประดิษฐานตามสถานที่ต่าง ๆ เหมือนเช่นเดิม โดยห้ามน�ำออกจาก
สถานทีท่ เี่ คยติดตัง้ ไว้เดิมโดยเด็ดขาด แต่ให้เปลีย่ นถ้อยค�ำหรือข้อความใต้พระบรมฉายาลักษณ์ให้เหมาะสม ทัง้ นี้ หากจะมี
การเปลีย่ นพระบรมฉายาลักษณ์หรือติดผ้าด�ำขาวแสดงความไว้อาลัย การน�ำพระบรมฉายาลักษณ์เดิมออกและติดตัง้ พระบรม
ฉายาลักษณ์ใหม่ต้องกระท�ำโดยต่อเนื่องกันทันที
การด�ำเนินการเกีย่ วกับการให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช

๑. ส�ำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และภายหลังพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
ครบ ๑๕ วัน ได้รบั พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท
(เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.)  นอกจากนี้ ภายหลังพระราชพิธที รงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล ครบ ๕๐ วัน
ได้รบั พระราชทานพระราชานุญาตให้ภาคต่าง ๆ ทัง้ บุคคล คณะบุคคล ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไป
ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
๒. รัฐบาลได้เตรียมการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
๒.๑ จัดระเบียบการด�ำเนินการทุกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเรื่องการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม การรักษาความสะอาด การก�ำจัดขยะ และการรักษาความปลอดภัย
๒.๒ จัดหาทีพ่ กั ชัว่ คราวแก่ประชาชนทีเ่ ดินทางมาจากต่างจังหวัดเพือ่ ถวายบังคมพระบรมศพ นอกเหนือ
จากบริเวณสนามหลวง เช่น บริเวณสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง และจัดรถรับส่งเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง
และลดปัญหาการจราจร
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๒.๓ น�ำเสนอข้อมูลการด�ำเนินการของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณจุดพักคอยส�ำหรับประชาชนบริเวณสนามหลวงที่ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
การมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการด้านต่าง ๆ
๑. การจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการ
ถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. การเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ อย่างต่อเนื่อง และจัดท�ำค�ำแปลภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน
๓. การชีแ้ จงประชาชนเกีย่ วกับการใช้ถอ้ ยค�ำออกพระนาม การใช้ถอ้ ยค�ำภาษาเรียกขานเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม
การแต่งกาย การปฏิบตั ใิ นเวลาเข้าถวายสักการะพระบรมศพในพระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท วิธแี สดงความจ�ำนงขอมีสว่ นร่วม
เป็นเจ้าภาพบ�ำเพ็ญกุศลถวาย
นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือให้สอื่ โทรทัศน์และวิทยุใช้เวลาในช่วงเวลา ๓๐ วัน (จนถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
เน้นการเสนอรายการเกีย่ วกับพระราชกรณียกิจในแง่มมุ ต่าง ๆ โดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในรูปแบบการถ่ายทอดความรูส้ กึ
และความประทับใจทีม่ ตี อ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เน้นการให้ความรูก้ ารพัฒนามากกว่าความบันเทิง
หรืออาจพิจารณาสลับสับเปลีย่ นกับการน�ำเสนอผลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง ๒ ปีทผี่ า่ นมา ซึง่ เป็นไปตาม
แนวพระราชด�ำริในเรื่องต่าง ๆ และเมื่อพ้นก�ำหนดช่วงเวลา ๓๐ วันแล้ว ขอให้สถานีวิทยุโทรทัศน์พิจารณาจัดรายการ
ตามความเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนเป็นส�ำคัญ
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การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
และร่วมร�ำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ภายใต้
ชื่อกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยจัดกิจกรรมท�ำความดี
เช่น การท�ำความสะอาดสาธารณสถาน ให้บริการสาธารณะ (ท�ำดีด้วยกาย) จัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (ท�ำดีด้วยวาจา) และจัดกิจกรรม
อธิษฐาน ท�ำสมาธิ ส�ำรวจจิตภาวนา แผ่เมตตา ตั้งใจดี (ท�ำดีด้วยใจ)
ที่มา :

๑. ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. มติคณะรัฐมนตรี (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙) เรื่อง งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตามหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓. มติคณะรัฐมนตรี (๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙) เรื่อง การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ตามหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔. มติคณะรัฐมนตรี (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เรื่อง การจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ตามหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๙๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๕. หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การดูแลรักษาพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๖. หนังสือส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๑๘๙๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงแนวทาง เรื่อง การแต่งกาย
ไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
๗. หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๖ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรือ่ ง ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี
๘. หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๐๕/ว ๔๓๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรือ่ ง การแต่งกายไว้ทกุ ข์ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
๙. หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดว่ นทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๐๕/ว ๔๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรือ่ ง ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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ปรากฏการณ์จิตอาสา
ท�ำความดีเพื่อพ่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าประสบความสูญเสียอันเป็นที่สุด เมื่อมีประกาศ
ส�ำนักพระราชวังแจ้งให้ทราบโดยทัว่ กันว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา ๑๕.๕๒ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช และนับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ซึ่งเป็นวันที่มีพิธีเคลื่อนพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังและได้เปิดให้มีการลงนามแสดงความอาลัย
และถวายสักการะพระบรมศพเป็นต้นมานั้น ท่ามกลางความเศร้าโศก ก็มีเรื่องราวดี ๆ ปรากฏขึ้นให้เห็นกัน โดยมีภาพเผยแพร่
จากสือ่ ต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ท�ำเพื่อร่วมถวายแด่พระองค์อย่างต่อเนื่อง ซึง่ นับเป็น
ปรากฏการณ์ทน่ี า่ ชืน่ ชมและยินดีทคี่ นไทยทุกหมูเ่ หล่าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศได้กระท�ำ “ความดี” เพือ่ “พ่อ” ในรูปแบบต่าง ๆ
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน บทความนี้ได้รวบรวมตัวอย่าง "ความดี" ที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกัน “ท�ำเพื่อพ่อ” โดย “ท�ำตามค�ำสอน
ของพ่อ” และ “ท�ำตามแนวทีพ่ อ่ ปฏิบตั ”ิ ให้เราเห็น เช่น การให้ การเสียสละเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม ความเพียรพยายาม ความอดทน
ความมุ่งมั่นตั้งใจท�ำสิ่งดี ๆ
...เพราะท่านท�ำเพื่อคนไทย ด้วยธรรมะของพระราชา หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี
ท่านต้องเหนื่อย เพราะงานหนัก ไม่เคยพักจวบจนวันนี้ ช่างโชคดีที่แผ่นดินนี้ มีราชาผู้ทรงธรรม...
เพลง พระราชาผู้ทรงธรรม
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“ค�ำสอนของพ่อ” ทีค่ นไทยได้รบั ทราบส่วนใหญ่มาจากพระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาททีพ่ ระราชทานในโอกาสต่าง ๆ
ที่สื่อได้น�ำมาเผยแพร่ รวมทั้งแนวทางที่พ่อปฏิบัติในการปกครองประเทศ คือ ทศพิธราชธรรม ๑๐ หรือธรรม ๑๐ ประการส�ำหรับ
พระราชา ในการใช้พระราชอ�ำนาจและการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ จะเห็นได้จากพระปฐมบรมราชโองการ
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชาวสยาม” ซึ่งพระองค์ได้ทรงยึดถือแนวปฏิบัตินี้มาตลอดระยะเวลาการครองราชย์

๑ การให้ทาน (การให้)
“...คุณธรรม ข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด
แก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างส�ำคัญ
ระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม...”
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
“…การท�ำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์
จึงท�ำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จ�ำเป็นต้องท�ำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งท�ำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่
แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว…”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยต�ำรวจตรีฯ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจฯ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙
ในหลวงหรือพ่อของประชาชนชาวไทยได้ทรงยึดถือทศพิธราชธรรมในการครองสิรริ าชสมบัตมิ าตลอด ๗๐ ปี ธรรมสองประการ
ที่เราในฐานะพสกนิกรสามารถซึมซับได้ในแทบทุกวัน คือ ทาน หรือการให้ และ บริจาค ซึ่งเป็นการสละสิ่งที่มีประโยชน์น้อย
เพื่อสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่า หมายถึง การที่พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงเสียสละเวลาและทุ่มเท
พระปรีชาสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อพสกนิกรทั่วประเทศ การพระราชทานพระราชด�ำริหรือพระบรมราโชวาท
อันก่อให้เกิดสติปัญญาและพัฒนาชาติ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริต่าง ๆ
ในช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยร่วมกันของคนไทย ได้มปี รากฏการณ์ทเี่ ด่นชัดอย่างหนึง่ คือ “การให้” โดยสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมือ่ ครัง้ ทรงด�ำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช
กุมาร น�ำอาหาร ขนม ผลไม้ และน�้ำดื่มพระราชทานมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยบริเวณท้องสนามหลวง
ทัง้ ยังมีพระราชด�ำรัสว่า พสกนิกรทีม่ า “เป็นแขกของพระองค์” ฉะนัน้ ต้องท�ำให้พสกนิกรได้รบั ความสะดวกสบายทีส่ ดุ ได้รบั สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ และ
พระบรมวงศ์ ได้แก่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี ทีเ่ สด็จออกมาประทานอาหารกล่องให้แก่ประชาชน
ด้วยพระองค์เอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้ประชาชนได้รับประทาน
อาหารทีด่ ี จึงทรงประกอบอาหารเมนูขา้ วผัดสเปนด้วยพระองค์เอง
ณ ห้องประกอบอาหาร พระต�ำหนักทิพย์พมิ าน เพื่อน�ำบรรจุใส่
กล่องส�ำหรับแจกให้แก่ประชาชน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ทีท่ รงปรุงอาหาร “ข้าวเหนียว
ไก่ทอด” ประทานให้แก่ประชาชนด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์
เอง และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ทรงออกแบบแพทเทิร์นผ้าถุงให้ห้องเสื้อชื่อดังของเมืองไทย
ตัดเย็บและประทานให้แก่ประชาชนยืมใส่เข้าเฝ้าฯ กราบถวาย
บังคมพระบรมศพ
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นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนด้วยกันที่มาร่วมบ�ำเพ็ญทานด้วยการให้
หรือบริจาคสิ่งของในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในบริเวณท้องสนามหลวง หรือในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ในวันแรก ๆ เสื้อผ้า
สีด�ำขาดตลาด ประชาชนยากไร้ไม่มีเสื้อผ้าสีด�ำใส่ไว้ทุกข์ ก็ได้มีหน่วยงานต่าง ๆ บริการย้อมผ้าสีด�ำฟรี เช่น กรมหม่อนไหม
บริการย้อมผ้าสีดำ� ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทัว่ ประเทศ เพือ่ แบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ย
ของประชาชนในช่วงเวลาการไว้ทุกข์ สถานีต�ำรวจหลายแห่งรับบริจาคเสื้อผ้าเพื่อน�ำไปย้อมสีด�ำให้แก่ผู้ยากไร้ วิทยาลัย
เทคนิคหลายแห่งเปิดจุดย้อมผ้าสีด�ำบริการประชาชน รวมทั้งคิดค้นเครื่องย้อมผ้าอัตโนมัติ รวมไปถึงกรมคุมประพฤติ
ทีน่ ำ� ผูถ้ กู คุมประพฤติรว่ มเป็นจิตอาสาย้อมผ้าสีดำ� ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
พาณิชย์จดั จ�ำหน่ายเสือ้ ผ้าสีดำ� ราคาประหยัดและบริการย้อมผ้าสีดำ� ฟรีเพือ่ แบ่งเบาภาระประชาชน การแจกสิง่ ของ เสือ้ ผ้า
ริบบิน้ สีดำ� อาหาร และเครือ่ งดืม่ ฟรี โดยมีทงั้ ประชาชนทัว่ ไป นักธุรกิจ ตลอดจนดารานักแสดงทีไ่ ด้เดินทางไปร่วมแจกของ
ทั้งน�้ำดื่ม อาหาร ขนม เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนเก็บขยะ ซึ่งดารานักแสดงหลายคนได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การมาร่วม
ท�ำกิจกรรมบริเวณท้องสนามหลวง ถือเป็นการให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน เป็นการช่วยสังคมแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ช่วย
สร้างขวัญและก�ำลังใจให้ทุกคนมีพลังในการก้าวต่อไป” ซึ่งผู้ที่ไปท�ำหน้าที่จิตอาสาเป็นการท�ำด้วยใจ บางคนแม้ตัวเองจะ
ล�ำบากต้องน�ำสิ่งของหรืออาหารขึ้นรถประจ�ำทางเพื่อมาบริจาคที่สนามหลวง แต่ก็อยากจะท�ำความดีตามก�ำลังของตนเอง
เพือ่ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ภาพสิง่ ของและอาหารทีม่ แี จกในบริเวณดังกล่าวก็เป็นสิง่ ของทีผ่ รู้ บั ได้ใช้ประโยชน์ระหว่าง
รอเข้าสักการะพระบรมศพ เช่น อาหารปรุงส�ำเร็จ น�้ำดื่ม ผลไม้ ยาหม่อง พัด ริบบิ้นสีด�ำ ร่มสีด�ำ ชาวสวนจากจังหวัดชุมพร
และสุราษฎร์ธานีขนลองกอง ๗ ตันขึ้นมายังกรุงเทพมหานครเพื่อแจกจ่ายผู้ที่มาร่วมแสดงความอาลัยที่สนามหลวง
เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจ�ำประเทศไทยน�ำแอปเปิ้ลมาแจกประชาชนที่ต่อแถวเข้าสักการะพระบรมศพ
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ในส่วนของการแจกสิ่งของไม่ได้มีเพียงบริเวณสนามหลวงเท่านั้น แต่ยังมีการจัดกิจกรรมที่บริเวณสถานีรถไฟ
หัวล�ำโพง ซึง่ ถือเป็นจุดทีป่ ระชาชนชาวไทยจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามามากทีส่ ดุ นอกจากนี้ หลายจังหวัดก็ได้มกี ารท�ำความดี
เพื่อถวายพระองค์ด้วยเช่นกัน เช่น นักธุรกิจที่จังหวัดชลบุรีแจกเสื้อด�ำ  ๓,๕๐๐ ตัว ให้ชาวชลบุรีใส่ไว้อาลัย โดยกล่าวว่า
ครอบครัวของตนมีพ่อเป็นคนจีนเดินทางมาจากประเทศจีน ท�ำมาหากินในประเทศไทย ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท�ำให้ลูกหลานสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสุจริตและมีฐานะ จึงอยากท�ำความดีเพื่อ
ถวายแด่พระองค์ หรือร้านอาหารหลายร้าน เช่น ร้านข้าวมันไก่ที่จังหวัดราชบุรี ร้านข้าวแกงที่จังหวัดล�ำปาง ร้านก๋วยเตี๋ยว
ที่จังหวัดอ่างทอง ให้ประชาชนรับประทานฟรี ๑ วัน ร้านข้าวแกงที่จังหวัดกระบี่ให้รับประทานฟรี ๑ เดือน เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล ร้านสติกเกอร์ทจี่ งั หวัดชัยนาทและนครราชสีมาตัดสติกเกอร์เป็นข้อความทีแ่ สดงถึงความจงรักภักดีและไว้อาลัย
แจกให้ประชาชนทั่วไปเพื่อแสดงความร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นการท�ำความดีตามความรับผิดชอบและไม่เกิน
ก�ำลังของตนเอง

๒ บ�ำเพ็ญประโยชน์ การเสียสละอุทิศตน โดยนึกถึงส่วนรวมเป็นเบื้องต้น
“...ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระท�ำ
ของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันท�ำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ
และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และท�ำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยล�ำพังตนเอง…”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓
“...สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วย
ไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่…”
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่ออัญเชิญพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลอ้อนส์กรุงเทพฯ
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙
นอกจากการบริจาคสิง่ ของ อาหาร และน�ำ้ ดืม่ แล้ว ยังมีจติ อาสาที่ร่วมท�ำความดีและท�ำประโยชน์ตามความถนัด
และก�ำลังความสามารถของตนเอง เช่น การเป็นอาสาสมัครอ�ำนวยความสะดวกในบริเวณสนามหลวง โดยมีอาสาสมัคร
รักษาดินแดน ลูกเสือ เนตรนารี อ�ำนวยความสะดวกในการเข็นรถเข็นให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ ซึ่งการท�ำความดีเป็นไปตาม
กฎของลูกเสือทีว่ า่ “จะช่วยเหลือผูอ้ นื่ ทุกเมือ่ ” หรือเด็กนักเรียนร่วมเป็นอาสาสมัคร “ถามอะไรตอบได้” ท�ำหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
ให้ผทู้ สี่ อบถามข้อมูลต่าง ๆ รอบบริเวณ เช่น จุดเข้าแถว สายรถเมล์ในการเดินทาง จุดย้อมผ้า ห้องน�ำ 
้ โดยศึกษาจากเอกสาร
ที่ศูนย์อาสาสมัครเตรียมไว้ให้ หากตอบไม่ได้ จะแนะน�ำให้ไปติดต่อที่กองอ�ำนวยการกลาง มีการให้บริการรับ-ส่งฟรี
จากจุดต่าง ๆ ไปยังสนามหลวง เช่น รถจักรยานยนต์บริการรับ-ส่งประชาชนบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง
โดยผู้ขับขี่บางรายเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณนั้น บางรายรวมตัวกับกลุ่มเพื่อน ๆ มาจากปริมณฑลเพื่อมาให้บริการฟรี
หรือบริการรถตู้รับ-ส่งฟรี เช่น สถานีต�ำรวจนครบาลบางรักจัดโครงการรถตู้บริการฟรีแก่ประชาชนจากสนามศุภชลาศัย
ไปยังสนามหลวง หรือกลุ่มรถตูโ้ ดยสาร รถตูส้ รุ าษฎร์ฯ ร่วมใจ ขอท�ำความดีเพือ่ พ่อ ให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการรับ-ส่งฟรีในการเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ ตลอดจนภาคเอกชนน�ำรถบัสโดยสาร
ขนาดใหญ่ ๖ คัน รับ-ส่งประชาชนจากหัวล�ำโพงไปยังสนามหลวง ซึ่งได้มีผู้น�ำคูปองเติมน�้ำมันฟรีมาแจกให้แก่จักรยานยนต์
จิตอาสาในบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ท�ำความดีอีกทางหนึ่งด้วย บริการพื้นที่รับรอง-จอดรถฟรี เช่น
พุทธมณฑลจัดตัง้ ศูนย์บริการประชาชนเพือ่ เป็นจุดจอดรถ จุดพักแรม มีรถ ขสมก. รับ-ส่งจากพุทธมณฑลไปยังบริเวณสนามหลวง
ทุก ๓๐ นาที ขสมก. ร่วมกับเอกชน ให้บริการจุดจอดรถยนต์ฟรีเพือ่ เชือ่ มต่อรถ shuttle bus จาก ๔ มุมเมือง ไปยังสนามหลวง
ราชตฤณมัยสมาคมฯ (สนามม้านางเลิ้ง) จัดที่พักค้างคืนและที่จอดรถ รวมทั้งบริการรถรับ-ส่งไปสนามหลวงเช่นกัน
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บริการตรวจ-รักษาฟรี โดยหน่วยแพทย์อาสา แพทยสภา จากทุกภาคส่วนรวมตัวกันตัง้ หน่วยแพทย์สนามเคลือ่ นที่ ๑๒ หน่วย
เพื่อรักษาอาการป่วยของประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ รวมถึงอาสาสมัครเดินเท้าพร้อมกระเป๋ายา
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากมูลนิธิร่วมกตัญญู วิสาหกิจสุขภาพชุมชนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการคืนคนดี
สู่สังคมให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษมานวดบริการประชาชนแก้ปวดเมื่อย ร้านตัดผมที่หาดใหญ่ดัดแปลงรถตัดผม
เคลื่อนที่น�ำมาบริการตัดผมฟรี มีผู้น�ำพัดลมขนาดใหญ่ที่ดัดแปลงมาจากเครื่องยนต์เรือแอร์โบ๊ตมาให้บริการประชาชน
ที่สนามหลวง
นอกจากนี้ ยังมีการท�ำความดีด้วยการบ�ำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ ของประชาชนชาวไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เช่น วิทยาลัยเทคนิคและสถาบันอาชีวะต่าง ๆ ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องมือทางการเกษตร ซ่อมแซมมุ้งลวด บริการตัดผม บริการเครื่องดื่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทยอยบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารให้ที่ท�ำการอนามัยและโรงเรียนขยายโอกาส
รวม ๔๐๐ แห่ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องจากเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความส�ำคัญ
แก่การศึกษาและการสาธารณสุข รวมไปถึงความดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่หลายคนตั้งใจท�ำเพื่อส่วนรวมเนื่องจากมีพระองค์เป็น
แบบอย่าง เช่น คุณตาที่จังหวัดพิษณุโลกถางหญ้าที่ขึ้นริมทางสัญจรทุกวันตอนเช้าเพื่อความปลอดภัยของรถและผู้คนที่
สัญจรไปมา โดยยึดมั่นว่าเป็นการท�ำความดีอย่างหนึ่งตามอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เคยพระราชทานแนวทางไว้
ชาวอเมริกันที่จังหวัดขอนแก่นซ่อมถนนรอบบึงในเขตเทศบาล เนื่องจากมีพระองค์เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะ
การอุทิศตนเพื่อผู้อื่น

๓ สามัคคี
“...ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจ�ำตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย
ทั้งนี้เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์
ย่อมมีก�ำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานในการประชุมใหญ่ สามัคคีสมาคม
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔
“…สามัคคี หรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด
ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องท�ำงานให้สอดคล้องกัน
แม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน...”
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาทในโอกาส
ต่าง ๆ เกี่ยวกับความสามัคคีบ่อยครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาสังคมไทยได้มีความขัดแย้งในทางการเมืองค่อนข้างมาก แต่เมื่อถึงวันที่
พระองค์ทรงจากไป ประชาชนชาวไทยต่างแสดงออกถึงความสามัคคีในการแสดงความอาลัยในหลายโอกาส เช่น ในวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีการเชิญชวนประชาชนรวมพลังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์แห่ง
ความจงรักภักดี ความผูกพัน ความอาลัยของประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ท้องสนามหลวง
และบริเวณใกล้เคียงรอบพระบรมมหาราชวัง ซึ่งแม้จะแบ่งการร้องเพลงเป็น ๒ รอบ ในเวลากลางวันและกลางคืนแล้ว
จ�ำนวนประชาชนไม่ได้ลดลงเลย ไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออกแรงแค่ไหน ก็ยังมีประชาชนจ�ำนวนมากรวมกว่า ๗ แสนคน
หลั่งไหลไปยังสนามหลวงและบริเวณใกล้เคียงเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในจุดเล็ก ๆ ของการร้องเพลงถวาย

นอกจากประชาชนทุกหมู่เหล่าจะพร้อมใจกันมาแสดงความอาลัยร่วมกันที่สนามหลวงแล้ว ยังมีการรวมตัวแสดง
ความสามัคคีในการแสดงความอาลัยในที่ต่าง ๆ กัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จังหวัดต่าง ๆ ได้มีพิธีจุดเทียน
แสดงความอาลัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแปรอักษรเป็นภาพ ถ้อยค�ำ หรือกระทั่งตัวเลข ๙ เพื่อแสดงความอาลัย
แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งการแปรอักษรไม่ได้มีเพียงโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใหญ่ ๆ เท่านั้น แต่ยังมีโรงเรียนเล็ก ๆ
ในถิน่ ทุรกันดาร โรงเรียนบนเขา ทีแ่ ม้จะมีจำ� นวนนักเรียนและครูรวมกันไม่กคี่ น แต่กต็ งั้ ใจทีจ่ ะแสดงความอาลัยด้วยเช่นกัน
ส่วนคนไทยในต่างแดนนอกจากจะได้ลงนามแสดงความอาลัยตามสถานเอกอัครราชทูตไทยแล้วก็ยังได้มีการรวมตัวกัน
จุดเทียนและร้องเพลงแสดงความอาลัยในเมืองต่าง ๆ เช่น กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมืองโลซาน
สมาพันธรัฐสวิส กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร กรุงวอชิงตัน ดีซี นครนิวยอร์ก เมืองเคมบริดจ์ บอสตัน สแตนฟอร์ด
ซานฟรานซิสโก และนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในสมาพันธรัฐสวิสมีนกั ศึกษาไทย
คนหนึ่งที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชักชวนเพื่อนชาติต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้ร่วมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
โดยได้อธิบายและเปิดวีดิโอให้เพื่อนต่างชาติได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่ท�ำเพื่อประชาชนด้วย

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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๔ บากบั่น มุ่งมั่น พากเพียร ไม่ย่อท้อ และตั้งปณิธานท�ำความดี
“...การด�ำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทน
เป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว
ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ ๆ...”
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓
“…ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ล�ำบาก
ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้
เพราะว่าถ้าไม่เจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี
และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้…”
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘

ทศพิธราชธรรมอีกสองประการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานค�ำสอนและ
ทรงปฏิบตั ใิ ห้ปวงชนชาวไทยเห็นมาตลอด คือ ความเพียร และความอดทน ซึง่ ปรากฏในพระราชนิพนธ์ เรือ่ ง พระมหาชนก
ความเพียรประกอบด้วย (๑) ความอดทนต่อความไม่ดี เรื่องไม่ดี (๒) ความตั้งใจหรือปณิธานอันแน่วแน่ในการจะกระท�ำ
ความดีหรือเรื่องดี ๆ ให้ส�ำเร็จ และ (๓) ความพยายาม หรือการลงมือปฏิบัติให้ส�ำเร็จ ท�ำให้สุดความสามารถ และท�ำให้ดี
ที่สุด ซึ่งพระมหาชนกเป็นตัวอย่างของความเพียรที่แม้จะต้องว่ายน�้ำท่ามกลางมหาสมุทรอันเวิ้งว้างไม่เห็นฝั่ง แต่ก็ต้อง
มีความอดทนต่อสิ่งต่าง ๆ รอบกาย มีจิตใจแน่วแน่ไม่ย่อท้อที่จะต้องว่ายน�้ำไปถึงฝั่งให้ได้ เหมือนกับที่ประชาชนทั้งชาวไทย
และต่างชาติได้มีความเพียรมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเข้ามาสักการะพระบรมศพ แม้ว่าจะล�ำบากเพียงใด เช่น คุณลุง
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งใจปั่นรถเข็นวีลแชร์จากจังหวัดพิษณุโลกเข้าสักการะพระบรมศพ คุณลุงพิการขาสองข้าง
ไม่มีแรงได้โยกรถสามล้อพระราชทานจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้าสักการะพระบรมศพและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
คุณยายปั่นจักรยานเก่า ๆ จากจังหวัดชัยนาทมาแสดงความอาลัยที่สนามหลวง หนุ่มพิการท่อนล่าง เดินไม่ได้ ขับรถซาเล้ง
ติดธงชาติจากจังหวัดสระบุรี เข้ากรุงเทพฯ เพือ่ ถวายสักการะพระบรมศพ ชายจากอ�ำเภอหาดใหญ่ออกเดินวิง่ จากหาดใหญ่
ด้วยเสื้อผ้าชุดเดียวและเงินติดตัวเพียง ๘๐ บาท เข้ากรุงเทพฯ หรือกลุ่มอดีตนักชกโอลิมปิกที่วิ่งจากบ้านเกิด
ทีจ่ งั หวัดลพบุรถี งึ พระบรมมหาราชวังเพือ่ แสดงความอาลัย ในส่วนชาวต่างชาติกไ็ ด้รว่ มแสดงความเพียรเพือ่ เทิดทูนพระองค์
เช่น ชาวเยอรมันออกเดินเท้าจากจังหวัดยโสธรเพื่อถวายสักการะพระบรมศพ เนื่องจากได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักตลอด
พระชนม์ชพี ชาวออสเตรเลียทีต่ งั้ ใจเดินเท้าจากเกาะสมุยเพือ่ ลงนามแสดงความอาลัยก่อนสิน้ สุดวันทีว่ ซี า่ หมดอายุและต้อง
เดินทางกลับประเทศ เนื่องจากเห็นว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนามีพระปรีชาสามารถมากมาย เห็นชาวไทย
พบความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ จึงตั้งใจมาแสดงความอาลัยก่อนกลับประเทศ
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นอกจากนี้ ยังมีการตั้งปณิธานท�ำความดี ในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น มหาเถรสมาคมและส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จัดพิธบี รรพชาอุปสมบทหมูเ่ พือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลทัว่ ประเทศ นักเรียนอาชีวศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาท�ำกิจกรรมแสดงความอาลัย นั่งสมาธิ ปฏิญาณตน จะท�ำความดี เป็นลูกที่ดี ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
จนท�ำลายชื่อเสียงของจังหวัด รักและสามัคคีกันถวายเป็นพระราชกุศล สถาบันอาชีวะในจังหวัดสมุทรปราการ จับมือ
ลดความขัดแย้ง ช่วยกันทาสีลบข้อความที่ถูกพ่นไว้ตามก�ำแพงริมถนนสุขุมวิท ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดน่ามอง เป็นการสร้าง
จิตส�ำนึกที่ดีในการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ถวายเป็นพระราชกุศล คนในวงการบันเทิงร่วมโครงการ “Waking up
challenge ลูกตื่นเมื่อพ่อหลับ” เชิญชวนร่วมตั้งค�ำปฏิญาณท�ำความดีถวายพระองค์ โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก
ความสูญเสียครัง้ นีว้ า่ ทีผ่ า่ นมาพระองค์ทรงท�ำอะไรเพือ่ ชาวไทยอย่างมาก แต่คนส่วนใหญ่อาจไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดจนกระทัง่
วันนี้ จึงอยากให้ทกุ คนเกิดความรูส้ กึ อยากท�ำความดีให้มากกว่านีเ้ พือ่ สานต่อในสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงท�ำมาตลอด รวมทัง้ รัฐบาล
ได้จัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
ในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และต่างประเทศ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ น. โดยมีการกล่าว
ถ้อยค�ำปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยข้อความตามแบบเดียวกัน
เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมร�ำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙

...ในหลวงของแผ่นดิน ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน
ตั้งแต่เล็ก จนโตจ�ำได้ทุกอย่าง ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น...
เพลง ในหลวงของแผ่นดิน
ความสูญเสียในครัง้ นีน้ บั เป็นความสูญเสียทีย่ งิ่ ใหญ่และมีผลกระทบทางจิตใจต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก
เพราะนอกจากการด�ำรงฐานันดรแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์แล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ยังทรงเป็นนักประดิษฐ์และนักพัฒนาที่มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ และทรงสร้างแนวทาง
การพัฒนาทีป่ ระชาชนสามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองอย่างยัง่ ยืน นอกจากนัน้ ยังทรงเป็นทัง้ อัครศิลปินทางดนตรีและศิลปะ
และทรงเป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับนานาชาติ พระองค์จึงทรงเป็นทั้งความหวัง ก�ำลังใจ และแรงบันดาลใจ
ของคนไทยหลาย ๆ คน เป็นศูนย์รวมจิตใจทีใ่ ห้ทพี่ งึ่ พิงทางใจและทางสติปญ
ั ญาแก่ปวงชนชาวไทยมาแสนนาน ตลอดระยะเวลา
๗๐ ปี พระองค์ทรงงานหนักโดยไม่แสดงออกถึงความเหน็ดเหนื่อย ทรงเสียสละเพื่อความกินดีอยู่ดีของคนไทยทั้งประเทศ
ปรากฏการณ์ที่ได้น�ำมาเสนอในครั้งนี้ เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงส�ำนึกของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อความดี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ อย่างไรก็ตาม เราต่างหวังว่า “ความดีที่พ่อท�ำ” จะหยั่งรากลึกลงในจิตใจ
ของคนไทยไปแสนนาน โดยตอบแทนความรักความเสียสละของ “พ่อ” ด้วยการส่งต่อความรัก ความดี และความเสียสละ
โดยไม่ได้เป็นการแสดงออกเพียงแค่ฉาบฉวยหรือตามกระแส แต่เป็นการส่งต่อการท�ำความดีให้ยั่งยืนต่อไปตราบนาน
เท่านาน 
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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การเขียนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ฉบับสมุดไทย
งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้ผา่ นความเห็นชอบ
ร่างรัฐธรรมนูญ แห่จากการออกเสี
ยงประชามติร่วมกับประเด็นเพิ่มเติม

ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เมือ่ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ดำ� เนินการ
แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามผลการท�ำประชามติพร้อมกับส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ดำ� เนินการแก้ไข หลังจากนัน้ ได้สง่ ให้ทมี งานเจ้าหน้าทีล่ ขิ ติ กองอาลักษณ์
และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เขียนร่างรัฐธรรมนูญลงในสมุดไทยจนแล้วเสร็จ
ซึง่ รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ลงนามและทูลเกล้าฯ ถวายร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับสมุดไทยผ่านทางส�ำนักราชเลขาธิการเมือ่ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้ว
โดยขั้นตอนการเขียนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยลงในสมุดไทย หรือทีโ่ บราณเรียกว่า “ชุบ”
ของเจ้าหน้าทีล่ ขิ ติ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญที่สุดประการหนึ่ง
ในความรับผิดชอบและด�ำเนินการสืบทอดกันมาหลายรุน่ โดยมีขน้ั ตอนการด�ำเนินการเขียนร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับสมุดไทย และขั้นตอนอื่นที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้

ขั้ นตอนแรก
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เริ่มตั้งแต่การจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยกองนิติธรรมและกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประสานงานกันเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและก�ำหนดเวลาในการด�ำเนินการแต่ละช่วง เพื่อวางแผนเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรองรับภารกิจ (ทั้งเจ้าหน้าที่ลิขิตซึ่งท�ำหน้าที่เขียน เจ้าหน้าที่
ช่วยด�ำเนินการและประสานงานด้านต่าง ๆ)

ขั้ น ตอนที่ ส อง

ขั้ น ตอนที่ ส าม

ขั้ น ตอนที่ สี่

กองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ประสานงานกับกรมแผนทีท่ หาร เพือ่ ขอความอนุเคราะห์
กระดาษไฮเวทซึง่ ต้องมีความหนาเพียงพอทีจ่ ะน�ำมาเขียนแล้วหมึกจะไม่ซมึ ทะลุ จากนัน้ มอบให้องค์การค้า
ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาน�ำไป
พับซ้อนเป็นรูปเล่มสมุดไทย รวม ๓ เล่ม โดยต้องน�ำกระดาษมาต่อกันให้ยาวเพียงพอที่จะเขียนจนครบ
ทุกมาตรา (ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจ�ำนวน ๒๗๙ มาตรา ๕๑๙ หน้า รวม ๒๕๙ พับครึ่ง) ซึ่งการพับ
จะพับสลับกันไปมา ๑ พับมี ๒ หน้า เช่นเดียวกับสมุดข่อยโบราณ หรือคัมภีร์ใบลานที่พระใช้เทศน์
แต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก โดยมีขนาดกว้าง ๑๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๔๕.๕ เซนติเมตร ความสูงขึน้ อยูก่ บั
จ�ำนวนมาตราและความยาวของข้อความบทบัญญัติในแต่ละมาตราซึ่งต้องพับให้เพียงพอส�ำหรับเขียน
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประสานงานกับส�ำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
เพือ่ เตรียมการลงรักปิดทองปกหน้าและปกหลัง รวมทัง้ ด้านข้างของสมุดไทย พร้อมทัง้ ติดพระครุฑพ่าห์
บนหน้าปกสมุดไทย (จะด�ำเนินการหลังจากเจ้าหน้าทีล่ ขิ ติ เขียนร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว) ส่วนพระครุฑพ่าห์
จะสั่งจ้างส�ำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เป็นผูจ้ ดั ท�ำโดยมีขนาดเท่ากับพระครุฑพ่าห์บนหน้าปกรัฐธรรมนูญ
ฉบับก่อนที่ผ่านมา โดยจัดท�ำจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓ ตรา (ทองค�ำแท้  ๑ ตรา อีก ๒ ตรา เป็นเงินกะไหล่ทอง)
ถือเป็นขัน้ ตอนส�ำคัญคือ ขัน้ ตอนของการเขียนร่างรัฐธรรมนูญลงสมุดไทย ซึง่ จะผิดพลาดไม่ได้
ทัง้ นี้ หลังจากร่างรัฐธรรมนูญผ่านการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแล้วคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งร่างทีผ่ า่ นการพิจารณาดังกล่าวมายังกองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ เจ้าหน้าทีจ่ ะด�ำเนินการ
จัดวรรคตอนแยกเป็นมาตราตามจ�ำนวนมาตราทีเ่ หมาะสมในแต่ละหน้าให้แก่เจ้าหน้าทีล่ ขิ ติ เพือ่ ด�ำเนินการ
เขียนด้วยลายมือแบบอาลักษณ์หรือเรียกเป็นทางการว่าลายมือ “แบบรัตนโกสินทร์” โดยพับหนึ่ง
จะมี ๒ หน้า แต่ละหน้าจะเขียนเป็น ๔ บรรทัด ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยมีเจ้าหน้าทีล่ ขิ ติ จ�ำนวน ๙ คน
แยกกันช่วยเขียนให้ครบทัง้ ๓ เล่ม ขณะเดียวกัน ระหว่างเขียนก็จะมีผรู้ บั ผิดชอบจ�ำนวน ๓ คน ตรวจทาน
ความถูกต้องไปด้วยพร้อมกัน
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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ภาพรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับสมุดไทย

เจ้าหน้าที่ลิขิต กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ขั้ น ตอนที่ี ห ้ า

ขั้ นตอนสุ ดท้ าย

หลังจากด�ำเนินการเขียนแล้วเสร็จและผูต้ รวจทานได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  
จึงส่งสมุดไทยทั้ง ๓ เล่ม พร้อมพระครุฑพ่าห์ทั้ง ๓ ตรา ไปยังส�ำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เพื่อให้ช่าง
กลุ่มประณีตศิลป์ ด�ำเนินการลงรักปิดทองทั้งปกบนและปกล่าง (ปกหน้าและปกหลัง) และด้านข้าง
โดยรอบพร้อมทั้งติดพระครุฑพ่าห์บนหน้าปกรัฐธรรมนูญด้วย โดยส�ำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
ใช้เวลาในการด�ำเนินการประมาณ ๑ สัปดาห์ ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้จัดส่งไปด�ำเนินการเมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้น�ำกลับมายังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เมื่อทรงลงพระปรมาภิ ไ ธยแล้ ว จะเชิ ญรั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ทั้ง ๓ เล่ม
ดังกล่าวมายังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประทับพระราชลัญจกร โดยแต่ละเล่มจะประทับ
พระราชลัญจกร ๔ องค์ ประกอบด้วย พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ประทับก�ำกับพระปรมาภิไธย
ส่วนด้านบน (ในพับเดียวกันแต่คนละหน้า) ประทับพระราชลัญจกรประจ�ำแผ่นดิน ๓ องค์ เรียงจาก
ซ้ายไปขวาตามล�ำดับ ได้แก่ พระราชลัญจกรมหาโองการ พระราชลัญจกรไอราพตองค์ใหญ่
และพระราชลัญจกรหงสพิมาน ทั้งนี้ พระราชลัญจกร ทั้ง ๔ องค์ดังกล่าว เกี่ยวเนื่องด้วยคติทาง
ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู กล่าวคือ พระครุฑพ่าห์เป็นพาหนะของพระนารายณ์ มหาโองการ มีเครือ่ งหมาย
อุณาโลมซึ่งเป็นตาที่ ๓ ของพระอิศวร (หรือพระศิวะ) ไอราพต คือ ช้างเอราวัณซึ่งเป็นช้างทรงของ
พระอิ น ทร์ และหงสพิ ม าน คื อ หงส์ เ ป็ น พาหนะของพระพรหม เมื่ อ ประทั บ พระราชลั ญ จกร
เสร็จเรียบร้อยแล้วถือได้วา่ รัฐธรรมนูญฉบับนีเ้ สร็จสิน้ สมบูรณ์ และสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้มีผลใช้บังคับได้ทันที
ส่วนขั้นตอนการเก็บรักษา ในทางปฏิบัติ ทั้ง ๓ เล่ม จะแยกกันเก็บรักษาเพื่อประโยชน์
ในการใช้อ้างอิงหากมีปัญหาต่อไปในอนาคต สามารถสอบทานกันได้ว่าทั้ง ๓ เล่ม มีเนื้อหาที่ถูกต้อง
ตรงกัน ไม่มีผู้ใดน�ำฉบับใดฉบับหนึ่งไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยแต่ละเล่มจะแยกเก็บรักษาไว้ที่รัฐสภา
ส�ำนักราชเลขาธิการ และส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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มติคณะรัฐมนตรีที่สำ�คัญ

เรื่อง

การฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ลงมติเห็นชอบตามที่ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (ส�ำนักงานปลัด
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี) เสนอให้ก�ำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National
Flag Day) และเริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งก�ำหนดให้มีการชักและ
ประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพือ่ เป็นการสร้างความภูมใิ จของคนในชาติ และเป็นการน้อมร�ำลึกถึงการทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๑๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นชอบ ดังนี้
๑. ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูป
ข้าวไทย”
๒. ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เป็น “พระบิดาแห่ง
การวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไป
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง

เรื่อง

ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางขับเคลือ่ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. ๒๐๓๐
โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ลงมติว่า
๑. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
โดยให้ทุกส่วนราชการรับความเห็นของส�ำนักงบประมาณที่เห็นสมควรที่ทุกภาคส่วนจะน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบตั ใิ นทุกกระบวนการ โดยการจัดท�ำงบประมาณจะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักความมีเหตุผล หลักความพอเพียง
ประหยัดคุ้มค่า ความจ�ำเป็นตามสถานการณ์ปัจจุบัน และแผนแม่บทระยะ ๕ ปี/๒๐ ปี ที่ค�ำนึงถึงการคาดการณ์ในอนาคต
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคง
แผนแม่บทด้านต่าง ๆ ให้มีการบูรณาการตามภารกิจและงบประมาณใน ๓ มิติ ประกอบด้วย มิติยุทธศาสตร์ (Agenda)
และมิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) ที่จะต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติพื้นที่ (Area) เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะน�ำไปสู่ความมีวินัยด้านการเงินการคลัง สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไปพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. ให้ทกุ ส่วนราชการด�ำเนินการตามแนวทางขับเคลือ่ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง (SEP for SDGs) ให้สอดคล้องกับแผนงาน
ในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี และ ๑ ปี และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ทั้งนี้ ส�ำหรับแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดด�ำเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
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เรื่อง

การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการจัดท�ำยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการต่อคณะรัฐมนตรี

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ในการเสนอเรื่อง
เกี่ยวกับการจัดท�ำยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการ หรือแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ระยะสั้น (๑-๕ ปี) ต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการ หรือแผนปฏิบัติการกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
[ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม และ (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ และแผนปฏิรูปด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๐๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง

การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า
เพือ่ ให้การเสนอเรือ่ งเกีย่ วกับใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐต่อคณะรัฐมนตรีทมี่ ผี ลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เช่น การใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ถาวร เป็นต้น
มีการพิจารณาอย่างบูรณาการเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ สอดคล้องกับหลักวิชาการ
ด้านการอนุรักษ์และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงมีมติ
ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งมีภารกิจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงก่อน และให้น�ำความเห็นชอบของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเสนอไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมกับเรื่อง
ที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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เรื่องสำ�คัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

พระราชโองการ

ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชด�ำริวา่ ในระหว่างทีป่ ระชาชน
ยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธย เนื่องในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก อันจะพึงมีต่อไปตามพระราชประเพณี
เป็นการสมควรทีจ่ ะเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นการชัว่ คราว เพือ่ ความสะดวกในการเรียกขานพระนาม จึงมีพระราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๒ ก หน้า ๒ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางรังสีและนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น จึงจ�ำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสีและการพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากล
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๖๗ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เนือ่ งจากปัจจุบนั ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสี ว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อกระบวนการ
ยุติธรรมและการพิสูจน์ข้อเท็จจริง จึงควรส่งเสริมและพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๖๗ ก หน้า ๔๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยทีก่ ารทุจริตและประพฤติมชิ อบมีผลกระทบต่อเสถียรภาพความมัน่ คงทางสังคม และเป็นอุปสรรคส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน และในระยะทีผ่ า่ นมาได้ทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ของแผ่นดิน จึงสมควรจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้การอ�ำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๗๑ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
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พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
เพิ่มช่องทางการช�ำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับการช�ำระค่าปรับตามใบสั่งด้วยวิธีการ
ดังกล่าวในกรณีทเี่ จ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ม่เรียกเก็บใบอนุญาตขับขีเ่ พือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ในการช�ำระค่าปรับตามใบสัง่ และแก้ไขการระบุชอื่ ต�ำแหน่งจาก “อธิบดีกรมต�ำรวจ” เป็น “ผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ”
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๗๑ ก หน้า ๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
แก้ไขเพิม่ เติมให้มกี ารแจ้งสิทธิการได้รบั ค่าตอบแทน หรือค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ปรังปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการและเพิม่ อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ ตลอดจนก�ำหนดวิธกี ารยืน่ ค�ำขอ
รับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย และปรับปรุงรายการท้ายพระราชบัญญัติ
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๗๔ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพือ่ ให้การด�ำเนินการด้านความมัน่ คงแห่งชาติและการรักษาความมัน่ คงแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และพร้อมรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและแนวโน้มภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๕ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้มีเอกภาพโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา
อนุญาตตั้งแต่ต้น และสร้างระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์และการขนส่งเนื้อสัตว์
รวมถึงการช�ำแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการจ�ำหน่ายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความปลอดภัย
ด้านอาหาร อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๕ ก หน้า ๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คดีความที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณาพิพากษาอย่างเสมอภาค รวดเร็ว และเป็นธรรม
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๖ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ก�ำหนดภารกิจเกีย่ วกับการคุมประพฤติผกู้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นเด็ก เยาวชน ผูใ้ หญ่ ผูไ้ ด้รบั การพักการลงโทษ
และการลดวันต้องโทษจ�ำคุก รวมถึงการตรวจพิสจู น์และการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด การจัดให้มกี ารท�ำงาน
บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ การด�ำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การให้การสงเคราะห์
การให้หน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด  
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการคุมประพฤติและภารกิจของกรมคุมประพฤติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๘ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๑ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงก�ำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขส�ำหรับผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเกี่ยวกับจ�ำนวนที่นั่ง เกณฑ์น�้ำหนัก
บรรทุก วิธกี ารบรรทุกและมาตรฐานการด�ำเนินการในการประกอบการขนส่งอันจะเป็นการรักษาความปลอดภัย
ในการขนส่ง
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๖๙ ก หน้า ๘ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

กฎกระทรวงก�ำหนดวงเงินสะสมที่ผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบต้องส่ง
เข้ากองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อเป็นการก�ำหนดให้ผู้อ�ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบส่งเงินสะสม
ส�ำหรับตนเองในอัตราทีค่ ณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์กำ� หนด ซึง่ ต้องไม่เกินร้อยละสามของเงินเดือนรายเดือน
ที่แต่ละคนได้รับ และต้องไม่เกินวงเงินตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๖ ก หน้า ๒๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙
สมควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมในเรือ่ งต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินการและให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอำ� นาจออกข้อก�ำหนดของท้องถิน่ ก�ำหนดค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๖ ก หน้า ๒๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ�ำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจ�ำตัวประชาชนในกรณีบตั รหายหรือถูกท�ำลาย บัตรช�ำรุด หรือ
แก้ไขชือ่ ตัว ชือ่ สกุล หรือชือ่ ตัวและชือ่ สกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายทีอ่ ยู่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับค่าใช้จา่ ยในการจัดให้มี
บัตรประจ�ำตัวประชาชนที่สูงขึ้น และยกเลิกกฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
บัตรประจ�ำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่ม ๑๓๓ ตอน ๙๐ ก หน้า ๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
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ระเบียบ

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙
ก�ำหนดให้จดั ตัง้ เขตสุขภาพเพือ่ ประชาชนเพือ่ เป็นการปฏิรปู ให้เกิดการขับเคลือ่ นระบบสุขภาพให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งเกิดคุณภาพในการท�ำงาน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง
และเน้นกระบวนการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน อันจะเป็นการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๒ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศ

ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลจึงก�ำหนดให้สถานที่ราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึง่ เสา เป็นเวลา ๓๐ วัน ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เป็นต้นไป และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีก�ำหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ส�ำหรับประชาชนทั่วไปให้พิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสม
เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๔ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติได้มกี ารประชุมเพือ่ รับทราบการแต่งตัง้ พระรัชทายาทและประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
ท�ำหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้น�ำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๒ ก หน้า ๑ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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ท้องถิ่นควรรู้

เรื่องเสร็จที่ ๑๑๐๐/๒๕๕๙
บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัด
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ พศ ๐๐๐๑/๐๔๑๒๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่ อ ง ขอหารื อ การยกที่ ดิ น ศาสนสมบั ติ ก ลางที่ เ ป็ น วั ด ร้ า งมาก่ อ นให้ ก ลั บ มาเป็ น วั ด ร้ า งตามเดิ ม ถึ ง ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ด้วยส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ จ�ำนวน ๒ ฉบับ คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ทีใ่ ช้บงั คับในเรือ่ งการสร้าง การตัง้ การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด
และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่ใช้บังคับในเรื่องการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ�ำพรรษา วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
กฎกระทรวงทีใ่ ช้บงั คับในเรือ่ งนัน้ ๆ ให้ครอบคลุมกับสภาพข้อเท็จจริงของการปฏิบตั งิ านและสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างอ�ำนาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ ซึง่ การปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาตรวจร่าง
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๖/๑๙๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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คณะกรรมการพิ จ ารณางบประมาณศาสนสมบั ติ ก ลางประจ� ำ  (พศป.) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๓/๒๕๕๙
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสาน โดยแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงเกี่ยวกับ
การยกทีด่ นิ ศาสนสมบัตกิ ลาง (ศบก.) ทีเ่ ป็นวัดร้างมาก่อนขึน้ เป็นวัดมีพระสงฆ์ ดังนัน้ เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ริ าชการ
ของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอหารือในประเด็นว่า กรณีวัดร้างที่ได้มีประกาศส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติยบุ เลิกวัดร้างแล้วเป็นศาสนสมบัตกิ ลาง สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศดังกล่าวเพือ่ ให้กลับมาเป็นวัดร้างตามเดิม
แล้วยกวัดร้างขึน้ เป็นวัดมีพระภิกษุอยูจ่ ำ� พรรษาได้หรือไม่ จะต้องมีการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายหรือไม่ หากต้องท�ำการแก้ไข
เพิ่มเติมแล้ว จะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้นได้หรือไม่ อย่างไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว เห็นว่า
มีประเด็นต้องพิจารณาสองประเด็น ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ วัดร้างทีไ่ ด้มปี ระกาศส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยบุ เลิกความเป็นวัดแล้ว จะสามารถด�ำเนินการ
ยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัดดังกล่าวเพื่อให้กลับมาเป็นวัดอีกได้หรือไม่
ประเด็นทีส่ อง ในกรณีไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัดได้ จะต้องมีการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายหรือไม่
และหากต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้หรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พจิ ารณาประเด็นข้อหารือดังกล่าวประกอบกับข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
มีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ เห็นว่า บทบัญญัตมิ าตรา ๓๒๑ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัตใิ ห้การสร้าง
การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในเรื่องดังกล่าว โดยในส่วนของการยุบเลิกวัดนั้น กฎกระทรวงฯ ได้ก�ำหนดวิธีการยุบเลิกวัดไว้ ๒ กรณี คือ
(๑) กรณีวดั มีสภาพเสือ่ มโทรมหรือมีเหตุอนื่ อันไม่ควรเป็นวัดต่อไป หากเจ้าคณะอ�ำเภอและนายอ�ำเภอพิจารณา
เห็นสมควรยุบเลิกวัดนัน้ ให้รายงานเจ้าคณะจังหวัดและมหาเถรสมาคมให้ความเห็นชอบ และเมือ่ มหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว
ให้สำ� นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศยุบเลิกวัดในราชกิจจานุเบกษา ทัง้ นี้ ตามข้อ ๙๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
(๒) กรณีวดั ร้างพระภิกษุไม่อาศัย หากส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรยุบเลิกวัดนัน้ ก็ให้นำ� เสนอต่อ
มหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้วให้ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศ
ยุบเลิกวัดในราชกิจจานุเบกษา ทัง้ นี้ ตามข้อ ๑๐๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
มาตรา ๓๒ การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณียุบเลิกวัด ทรัพย์สินของวัดที่ถูกยุบเลิกให้ตกเป็นศาสนสมบัติกลาง
๒
ข้อ ๙ วัดใดมีเหตุอันควรยุบเลิก เพราะสภาพเสื่อมโทรมหรือมีเหตุอื่นอันไม่สมควรจะเป็นวัดต่อไป เมื่อเจ้าคณะอ�ำเภอและนายอ�ำเภอ
พิจารณาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น ให้รายงานเจ้าคณะจังหวัดพร้อมด้วยบัญชีรายละเอียดทรัพย์สินของวัดที่จะยุบเลิกนั้น
ให้น�ำความในข้อ ๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การพิจารณา การปรึกษาและการรายงานการขอยุบเลิกวัดโดยอนุโลม
เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะได้ประกาศยุบเลิกวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว.๔
ท้ายกฎกระทรวงนี้
๓
ข้อ ๑๐ วัดใดร้างพระภิกษุไม่อาศัย เมื่อกรมการศาสนาเห็นสมควรยุบเลิกวัดนั้น ให้รายงานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอรับความเห็นชอบ
แล้วน�ำเสนอมหาเถรสมาคม และให้น�ำความในข้อ ๙ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๑

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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เมือ่ ได้มกี ารประกาศยุบเลิกวัดแล้ว ทรัพย์สนิ ของวัดทีถ่ กู ยุบเลิกจะตกเป็นศาสนสมบัตกิ ลาง ตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ กล่าวได้ว่าความเป็นนิติบุคคลของวัดนั้นสิ้นสุดลง ทรัพย์สินนั้นก็หมดสภาพ
การเป็นทรัพย์สมบัตขิ องวัด และเปลีย่ นฐานะเป็นศาสนสมบัตกิ ลาง ซึง่ การโอนกรรมสิทธิท์ ศี่ าสนสมบัตกิ ลางนัน้ จะสามารถ
กระท�ำได้ก็แต่โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๓๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน นอกจากนั้น
ยังไม่มบี ทบัญญัตมิ าตราใดบัญญัตใิ ห้อำ� นาจในการยกเลิกหรือเพิกถอนการยุบเลิกวัดเอาไว้ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จึงไม่อาจอาศัยพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวเป็นฐานในการยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัดร้างได้ และเมือ่ ได้มกี ารประกาศ
ยุบเลิกวัดร้างแล้วก็ส่งผลให้สภาพความเป็นวัดและความเป็นนิติบุคคลของวัดร้างนั้นสิ้นสุดลง ดังนั้น กรณีตามข้อหารือนี้
หากประสงค์จะยกวัดที่ได้มีประกาศยุบเลิกวัดแล้วให้กลับมาเป็นวัดอีกครั้งก็จะต้องด�ำเนินการตั้งวัดใหม่ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ต่อไป
ประเด็นทีส่ อง เห็นว่า เมื่อให้ความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่อาจยกเลิก
หรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัดร้างได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติ
ให้อ�ำนาจด�ำเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัดร้างไว้ กรณีจึงไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว เพือ่ ด�ำเนินการยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัดร้างได้ และหากประสงค์จะให้สามารถยกเลิก
หรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัดเพื่อให้กลับมาเป็นวัดอีกครั้ง ก็จะต้องด�ำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติให้อ�ำนาจเกี่ยวกับการยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศยุบเลิกวัดไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน

(นายดิสทัต  โหตระกิตย์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๕๙
มาตรา ๓๔ การโอนกรรมสิทธิท์ วี่ ดั ทีธ่ รณีสงฆ์ หรือทีศ่ าสนสมบัตกิ ลาง ให้กระท�ำได้กแ็ ต่โดยพระราชบัญญัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง
การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคม
ไม่ขัดข้องและได้รับค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้กระท�ำโดยพระราชกฤษฎีกา
ห้ามมิให้บคุ คลใดยกอายุความขึน้ ต่อสูก้ บั วัดหรือส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แล้วแต่กรณี ในเรือ่ งทรัพย์สนิ อันเป็นทีว่ ดั ทีธ่ รณีสงฆ์
หรือที่ศาสนสมบัติกลาง
๔

42 สลค.สาร

บทความพิเศษ :

การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายความมั่ น คง
ชนิตา  อึ๊งผาสุข
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การ

บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ รวม ๓ ฉบับ ได้แก่  
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในบางครั้งอาจเกิดความสับสนในการหยิบยกกฎหมาย
ขึ้นมาบังคับใช้ ซึ่งอาจไม่แน่ใจว่าจะใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใดให้ถูกต้องและเหมาะสม
กั บ สถานการณ์ ใ นขณะนั้ น ซึ่ ง กฎหมายทั้ ง ๓ ฉบั บ มี ค วามมุ ่ ง หมายเพื่ อ รั ก ษาความมั่ น คง
ของรัฐอย่างเดียวกัน มีลักษณะคล้ายกัน แต่ในความคล้ายกันนั้นจะพบว่ากฎหมายดังกล่าวยังมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียด จึงเป็นปัญหาส�ำคัญประการหนึง่ ทีจ่ ะตัดสินใจน�ำกฎหมายความมัน่ คง
ฉบับใดฉบับหนึ่งไปใช้บังคับให้ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
จึงได้วิเคราะห์เปรียบเทียบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง
ประเด็นที่วิเคราะห์

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

- ความหมายของภัยความมัน่ คง - ภัยที่เกิดจากความจ�ำเป็น
- ภัยที่เกิดจากสงคราม
- ภัยที่เกิดจากการจลาจล
- สถานการณ์ใดต้องประกาศ - เวลามีสงคราม
ใช้บังคับกฎหมาย
- เกิดการจลาจล
- เกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหาร
หรือล้มล้างอ�ำนาจการปกครอง

พระราชก�ำหนด
พระราชบัญญัติการรักษา
การบริหารราชการ
ความมั่นคงภายใน
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
- ภัยต่อความมั่นคงของรัฐ
- ภัยเกี่ยวกับการก่อการร้าย
- การรบหรือการสงคราม

- มี ส ถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น หรื อ
สถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี วามร้ายแรง
เกิ ด ขึ้ น และนายกรั ฐ มนตรี
เห็นสมควรใช้ก�ำลังเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง ฝ่ายพลเรือน และ
ฝ่ายทหาร แก้ไขปราบปราม ระงับ
ยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือ
ประชาชน
- องค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจในการตัดสินใจ (๑) พระมหากษัตริย์ โดยผ่าน - นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ฝ่ายบริหาร
ของคณะรัฐมนตรีมอี ำ� นาจประกาศ
(๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในกรณี สถานการณ์ฉกุ เฉินหรือสถานการณ์
มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ที่มีความร้ายแรงได้
(๓) ผู ้ มี อ� ำ นาจประกาศใช้
กฎอัยการศึกอันเกิดจากการ
ปฎิวัติหรือรัฐประหาร
- เงื่ อ นไขหรื อ ระยะเวลา - ไม่มีการระบุระยะเวลาใช้ - จะใช้ได้ไม่เกิน ๓ เดือน และ
ในการใช้บังคับ
โดยจะใช้ตอ่ เมือ่ มีเหตุอนั จ�ำเป็น หากมีความจ�ำเป็นต้องขยาย
เท่านั้น เมื่อหมดความจ�ำเป็น ออกไปอีก ให้นายกรัฐมนตรี
ต้องเลิกใช้ทันที
โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
คณะรัฐมนตรีขอขยายได้อกี เป็น
คราวๆ คราวละไม่เกิน ๓ เดือน
- ผลที่เกิดขึ้นจากการประกาศ (๑) เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหารมีอำ� นาจ (๑) ให้โอนอ�ำนาจหน้าที่ของ
ใช้บังคับกฎหมาย
เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มีอยู่
ในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธการ ตามกฎหมายเกีย่ วกับการอนุญาต
ระงับ ปราบปราม ฯลฯ
อนุมตั ิ สัง่ การ ฯลฯ มาเป็นอ�ำนาจ
(๒) เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหารมีอำ� นาจ หน้าทีข่ องนายกรัฐมนตรีชวั่ คราว
เต็มทีท่ จี่ ะตรวจค้น เกณฑ์ ห้าม ยึด (๒) นายกรัฐมนตรีมีอ�ำนาจ
เข้าพักอาศัย และขับไล่ได้
แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่
(๓) ในกรณีจำ� เป็นนายกรัฐมนตรี
มีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดได้
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- เป็นความหมายกว้างว่าเป็น
ภัยต่อความมั่นคงของรัฐ
- กรณี ที่ ป รากฏเหตุ ก ารณ์
อันกระทบต่อความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักรแต่ยังไม่มีความ
จ�ำเป็นต้องประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินฯ โดยเหตุการณ์นั้นมี
แนวโน้มจะมีอยูต่ อ่ ไปเป็นเวลานาน

- คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมาย
ให้ กอ. รมน. รับผิดชอบในการ
ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยัง้
และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์
ที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

- คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ก�ำหนด
ระยะเวลาในการใช้บังคับ

(๑) คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ กอ. รมน.
รับผิดชอบในเหตุการณ์ทกี่ ระทบ
ต่อความมั่นคงฯ ภายในพื้นที่
และระยะเวลาที่ก�ำหนด
(๒) ในกรณีมคี วามจ�ำเป็นสามารถ
จัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการได้
(๓) ผอ. กอ. รมน. โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี มีอำ� นาจออก
ข้อก�ำหนดได้

ประเด็นที่วิเคราะห์

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

- การชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ - เรียกร้องค่าชดเชยไม่ได้

พระราชก�ำหนด
พระราชบัญญัติการรักษา
การบริหารราชการ
ความมั่นคงภายใน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๕๔๘
ราชอาณาจักร
- เรียกร้องค่าชดเชยได้
- เรียกร้องค่าชดเชยได้

- การควบคุมบุคคลต้องสงสัย - กักตัวได้ไม่เกิน ๗ วัน
ว่าการท�ำความผิด

- ไม่มีการระบุไว้

- ข้อจ�ำกัดในการใช้บังคับ

- กั ก ตั ว ได้ ไ ม่ เ กิ น ๗ วั น
หากจ�ำเป็นร้องขอต่อศาลได้
อีกคราวละ ๗ วัน แต่รวมไม่เกิน
๓๐ วัน
- ก� ำ หนดให้ ก ารตรวจสอบ - อ�ำนาจในการพิจารณาคดี
เป็นอ�ำนาจตุลาการ
เป็นของศาลยุตธิ รรม โดยปฏิเสธ
การใช้อ�ำนาจของศาลปกครอง

- อ�ำนาจในการพิจารณาคดี
เป็นของศาลยุตธิ รรม โดยปฏิเสธ
การใช้อ�ำนาจของศาลปกครอง

- ไม่มีการระบุไว้

- มีบทลงโทษ

- บทก�ำหนดโทษ

- มีบทลงโทษ

ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน�ำความสงบสุขกลับคืน
สูป่ ระชาชนทุกกลุม่ ทุกฝ่ายโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทัว่ ราชอาณาจักรแล้ว
แต่สถานการณ์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมีการก่อเหตุรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
ท�ำให้ทรัพย์สินเสียหาย และมีการก่อเหตุร้ายแรงที่กระทบต่อความสงบสุขของประชาชน รวมถึงยังมี
ความจ�ำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเข้าร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ประกอบกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ ฉบับเดิมจะสิ้นสุดการใช้บังคับ เนื่องจาก
คณะรัฐ มนตรีไ ด้มี มติ ค รั้ ง ล่ า สุ ด เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ มี น าคม ๒๕๕๗ ที่ อ นุ มัติ ใ ห้ มีก ารขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไป ๓ เดือน
(ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๗) ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ ง ในการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ทีด่ งั กล่าว จึงมีการขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี วามร้ายแรง
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก ๓ เดือน ปัญหามีว่ายังมีความจ�ำเป็นต้องเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินฯ ออกไปอีก ๓ เดือน โดยอาศัย
อ�ำนาจตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้หรือไม่ ในเมือ่ ขณะนัน้
ได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ อยู่แล้ว และประกาศดังกล่าวจะมีความซ�้ำซ้อนกัน หรือไม่
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น สามารถแยกการพิจารณาออกเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. ประเด็นเหตุผลความจ�ำเป็นในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
เหตุผลของการประกาศใช้กฎอัยการศึกทัว่ ราชอาณาจักรในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพื้นที่ต่าง ๆ
ของประเทศไทยในหลายพืน้ ที่ เป็นผลให้ประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิเ์ สียชีวติ ได้รบั บาดเจ็บ และเกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สนิ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงทีส่ ง่ ผล
กระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ดังนั้น
เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคี
เช่นเดียวกับที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ
เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวกและทุกฝ่าย และเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไป
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
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อย่างมีประสิทธิภาพและน�ำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มและทุกฝ่ายโดยเร็ว จึงได้ประกาศ
ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
แต่เป็นเพราะเหตุใดจึงได้มกี ารเสนอขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก ๓ เดือน ต่อคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลา
ทีม่ ปี ระกาศใช้กฎอัยการศึกทัว่ ราชอาณาจักร หากพิจารณาจะเห็นว่าสถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์
ในขณะนั้น พบว่ากลุ่มขบวนการผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงพยายามสร้างสถานการณ์รุนแรงต่อเนื่อง
ให้ปรากฏสภาพที่รัฐไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติ
ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง โดยใช้ระเบิดแสวงเครื่อง ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น�ำท้องถิ่น และราษฎร
สร้างความแตกแยกระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั กับประชาชน นับว่าเป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและรุนแรง
ในพื้นที่ดังกล่าว
ประกอบกับในช่วงเวลานัน้ ฝ่ายบริหารได้กำ� หนดให้มกี ารประเมินผลทางวิชาการเกีย่ วกับ
การประกาศใช้พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ พบว่าประชาชน
ยังไม่ตอ้ งการให้ยกเลิกการประกาศใช้พระราชก�ำหนดฯ ในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเห็นควร
ให้คงการประกาศใช้พระราชก�ำหนดฯ ออกไปอีก ๓ เดือน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ และเหตุผลส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ
ฉบับเดิม ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชก�ำหนดดังกล่าวจะสิ้นสุดการบังคับใช้
แต่อย่างไรก็ตาม การทีฝ่ า่ ยบริหารจะออกประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี วามร้ายแรงฯ
ขึ้นใช้บังคับในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น ควรพิจารณาถึงหลักการของพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ว่ามีที่มาของหลักการอย่างไร จากการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าหลักการส�ำคัญของพระราชก�ำหนดมีดังนี้
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 สถานการณ์ฉก
ุ เฉินนัน้ เป็นสถานการณ์ทมี่ คี วามร้ายแรงต่อความมัน่ คงของประเทศ
และมีผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ จึงสมควรก�ำหนดให้ผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในด้านการบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้ดูแลการแก้ไขปัญหาและการใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่โดยตรง
ฉะนัน้ การประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินและการใช้อำ� นาจตามกฎหมายจึงให้คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
		
 จัดระเบียบการบริหารราชการให้เกิดการบูรณาการการใช้อำ� นาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ
ให้เป็นหนึง่ เดียวในการแก้ไขปัญหา ทัง้ นี้ เนือ่ งจากอ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมายแยกกันอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของหลายส่วนราชการ ท�ำให้ยากต่อการวางแผนด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกัน เพราะหากให้
แต่ละส่วนราชการยังคงมีอำ� นาจแยกกันอยูก่ จ็ ำ� เป็นต้องรับนโยบายจากกระทรวงของตนมาปฏิบตั ิ รวมทัง้
อ�ำนาจอนุมัติหรืออนุญาตบางอย่างยังคงเป็นของส่วนกลาง ซึ่งมีผลท�ำให้ขาดความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
ในการแก้ไขปัญหา จึงจ�ำเป็นต้องรวบรวมบรรดาการใช้อำ� นาจตามกฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ไข
ปัญหามารวมไว้ให้กบั หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน เพือ่ ด�ำเนินการวางแผนและปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างครบถ้วนและเป็นเอกภาพ และมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
		
 อ�ำนาจพิเศษบางเรื่องยังจ�ำเป็นต้องมีอยู่ เพื่อให้สามารถระงับเหตุการณ์ร้ายแรง
ได้โดยเร็ว แต่ต้องมีการปรับขั้นตอนการใช้อ�ำนาจเสียใหม่ โดยไม่ให้อ�ำนาจเด็ดขาดอยู่กับเจ้าหน้าที่
แต่ละคนทีจ่ ะได้รบั อ�ำนาจโดยตรงตามกฎหมายในการทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารใดๆ ได้ทนั ที แต่จะต้องผ่านการกลัน่ กรอง
จากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีวา่ จะสมควรให้ใช้อำ� นาจเพียงใดหรือไม่ โดยมีเงือ่ นไขการปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างไร และการใช้อ�ำนาจบางกรณีก็ต้องผ่านกระบวนการของศาลเสียก่อน รวมทั้งต้องมีการก�ำหนด
เงื่อนไขการใช้อ�ำนาจที่ต้องไม่กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
		
 กฎหมายทีต
่ ราขึน้ ต้องเป็นกฎหมายกลางทีต่ อ้ งมีมาตรการต่าง ๆ ทีส่ ามารถน�ำไปปรับ
ใช้กบั การแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์รา้ ยแรงอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ โดยปกติสขุ ของประชาชน
ส่วนใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาส่วนรวมของชาติโดยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
นอกจากนี้ ควรจะต้องพิจารณาว่าการขอขยายระยะเวลาการออกประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ทีม่ คี วามร้ายแรงในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก ๓ เดือน โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชก�ำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จะสามารถกระท�ำได้และเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้
๑.๑ สถานการณ์ใดที่ต้องประกาศใช้บังคับกฎหมาย
จากการพิจารณาความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึง่ แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว พบว่าสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรานี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรง มีการใช้ก�ำลังประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ได้มกี ารกระท�ำทีม่ คี วามรุนแรงกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวติ หรือทรัพย์สนิ ของรัฐ
หรือบุคคล และมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยตุ ลิ งได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที ในกรณีเช่นนี้
ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมอี ำ� นาจประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี วามร้ายแรงได้
หากวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่าพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จะน�ำมาใช้ได้
เมือ่ มีสถานการณ์ฉกุ เฉินเกิดขึน้ แล้ว ข้อเท็จจริงพบว่าภัยความมัน่ คงดังกล่าวเกิดขึน้ แล้วในขณะนัน้ และ
เกิดอย่างต่อเนื่อง อันอาจท�ำให้รัฐตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวะวิกฤต ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงสามารถ
น�ำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
๑.๒ องค์กรผู้ใช้อ�ำนาจหรือผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ
จากการพิจารณาบทบัญญัตขิ องกฎหมายแล้ว พบว่ากฎหมายก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำ� นาจประกาศให้สถานการณ์ฉกุ เฉินนัน้ เป็นสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ที่มีความร้ายแรงได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีเหตุเข้าเงื่อนไขตาม
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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กฎหมายที่จะประกาศเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ ได้หรือไม่ อย่างไร เมื่อพิจารณาแล้ว
พบว่าสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วและเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารสามารถจะออกประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้น
เป็นสถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี วามร้ายแรงได้ ซึง่ สอดคล้องกับหลักการของพระราชก�ำหนดดังกล่าวข้างต้น
ที่ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายสมควรให้คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
๑.๓ เงื่อนไขหรือระยะเวลาในการบังคับใช้
จากการพิจารณาความในมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ที่ก�ำหนดให้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ให้ใช้บังคับตลอดระยะเวลาที่
นายกรัฐมนตรีก�ำหนด แต่ตอ้ งไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันประกาศ และในกรณีที่มคี วามจ�ำเป็นต้องขยาย
ระยะเวลา ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ�ำนาจประกาศขยายระยะเวลา
การใช้บงั คับออกไปอีกเป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน ๓ เดือน หากวิเคราะห์แล้วจะพบว่าสถานการณ์ความรุนแรง
ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งและเป็นกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็น จึงเห็นควรให้
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ดังกล่าวออกไปอีกได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับระยะเวลาที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายต่อไป
ก็เป็นไปตามเงื่อนไขหรือระยะเวลาตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ไม่เกิน ๓ เดือน
๑.๔ ผลที่เกิดจากการประกาศใช้บังคับกฎหมาย
จากการพิจารณาบทบัญญัตขิ องพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
แล้วเห็นว่า ความในมาตรา ๗ แห่งพระราชก�ำหนดดังกล่าว ทีก่ ำ� หนดให้บรรดาอ�ำนาจหน้าทีข่ องรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือหลายกระทรวง หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่
ตามกฎหมายใดก็ตาม เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการอนุญาต อนุมตั ิ สัง่ การ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน
แก้ไข ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ โอนมาเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
เป็นการชั่วคราว ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของพระราชก�ำหนดที่ว่า ควรจัดระเบียบการบริหารราชการ
ให้เกิดการบูรณาการการใช้อำ� นาจหน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็นหนึง่ เดียวในการแก้ไขปัญหา จึงจ�ำเป็น
ต้องรวบรวมบรรดาการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามารวมไว้ให้กับ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เพื่อด�ำเนินการวางแผนและปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนและ
เป็นเอกภาพและมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เห็นว่าส่วนราชการเจ้าของเรือ่ งมีเหตุผลและความจ�ำเป็นเพียงพอทีจ่ ะเสนอ
ขอขยายระยะเวลาการใช้ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี วามร้ายแรงในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ออกไปอีก ๓ เดือน โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ. ศ. ๒๕๔๘ ได้
แม้จะเป็นในช่วงเวลาทีม่ กี ารประกาศใช้กฎอัยการศึกทัว่ ราชอาณาจักร โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แล้วก็ตาม
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๒. ประเด็นความซ�้ำซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย
ในประเด็นปัญหาว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ. ศ. ๒๕๔๘ จะมีความซ�ำ้ ซ้อนกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกทัว่ ราชอาณาจักร ทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ หรือไม่ นั้น หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่า
ประเด็นดังกล่าวเกีย่ วข้องกับกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
และพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยสามารถพิจารณารายละเอียด
ความแตกต่างจากที่วิเคราะห์ไว้แล้วมาประกอบการพิจารณาให้เกิดความชัดเจนขึ้น ดังนี้
๒.๑ สถานการณ์ใดที่ต้องประกาศบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ ในพระราชบัญญัติ
กฎอั ย การศึ ก ฯ ได้ ก� ำ หนดให้ น� ำ กฎหมายดั ง กล่ า วมาใช้ ๑) เมื่ อ มี เ หตุ อั น จ� ำ เป็ น เพื่ อ รั ก ษา
ความสงบเรียบร้อยซึง่ จะมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร และ ๒) เมือ่ มีสงครามและเกิดจลาจลขึน้
โดยได้ก�ำหนดให้ฝ่ายทหารมีอ�ำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ การระงับ
ปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่วนพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินฯ
จะน�ำมาบังคับใช้เมือ่ มีสถานการณ์ฉกุ เฉินเกิดขึน้ แล้ว อันอาจเป็นภัยต่อความมัน่ คงหรือความปลอดภัยแห่งรัฐ
หรืออาจท�ำให้รฐั ตกอยูใ่ นภาวะคับขันหรือภาวการณ์รบหรือการสงคราม ซึง่ ฝ่ายบริหารมีอำ� นาจประกาศ
ว่าพื้นที่ใดก�ำลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นว่านั้น โดยสามารถน�ำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านความมั่นคงได้
		
๒.๒ องค์กรผู้ใช้อ�ำนาจหรือผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ กล่าวคือ ในพระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึกฯ ผู้ใช้อ�ำนาจหรือผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจคือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ประกาศใช้
กฎอัยการศึกโดยผ่านฝ่ายบริหาร โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ นอกจากนี้
ในบางกรณีผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจอาจเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีก�ำลังพลอยู่ในบังคับไม่น้อยกว่า
หนึง่ กองพัน หรือเป็นผูบ้ งั คับบัญชาในป้อมหรือทีม่ นั่ อย่างใดๆ เฉพาะในเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องกองทหารนัน้
ส่วนพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินฯ ผูใ้ ช้อำ� นาจหรือผูม้ อี ำ� นาจในการตัดสินใจ
คือ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมอี ำ� นาจประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินเพือ่ บังคับใช้
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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ทัว่ ราชอาณาจักรหรือในเขตบางท้องทีไ่ ด้ตามความจ�ำเป็นแห่งสถานการณ์ และในกรณีทเี่ ป็นสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ทีม่ คี วามร้ายแรงมีการใช้กำ� ลังประทุษร้ายต่อชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ฯ ซึง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเร่งแก้ไขปัญหา
ให้ยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที กฎหมายยังก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี มีอ�ำนาจประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงได้ด้วย
โดยเห็นว่าการพิจารณาถึงองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจนี้จะสอดคล้องกับหลักการของการออกพระราชก�ำหนด
ที่ก�ำหนดให้ผู้รับผิดชอบสูงสุดในด้านการบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้ดูแลการแก้ไขปัญหาฯ ซึ่งก็คือ
การก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
๒.๓ เงื่อนไขหรือระยะเวลาในการใช้บังคับ กล่าวคือ ถ้าหากเป็นการประกาศใช้
กฎอัยการศึกฯ ตามพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึกฯ แล้ว จะไม่มกี ารก�ำหนดระยะเวลาการบังคับใช้ไว้แน่นอน
ซึง่ การบังคับใช้จะต้องเป็นกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็นเท่านัน้ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อย เนือ่ งจากเป็นกฎหมาย
ที่ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก ส่วนพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ได้ก�ำหนดให้ใช้บังคับตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีก�ำหนด แต่ต้องไม่เกิน
๓ เดือน นับแต่วนั ประกาศ และในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องขยายระยะเวลา ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีกเป็นคราวๆ คราวละไม่เกิน
๓ เดือน ซึ่งการขอขยายระยะเวลาฯ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
		
๒.๔ ผลที่เกิดจากการประกาศใช้บังคับกฎหมาย กล่าวคือ ถ้าเป็นการประกาศใช้
กฎอัยการศึกฯ ตามพระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึกฯ ดังกล่าวแล้ว ผลทีเ่ กิดจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ
คือ ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ�ำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับยุทธ การระงับ
ปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความต้องการ
ของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหาร ๒) เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหารมีอำ� นาจเต็มทีจ่ ะตรวจค้น ทีจ่ ะเกณฑ์ ทีจ่ ะห้าม ทีจ่ ะยึด
ทีจ่ ะเข้าอาศัย ทีจ่ ะท�ำลายหรือเปลีย่ นแปลงสถานที่ และทีจ่ ะขับไล่ ส่วนพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉกุ เฉินฯ หากน�ำมาใช้บงั คับจะท�ำให้มกี ารให้โอนบรรดาอ�ำนาจหน้าทีข่ องรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ ง หรื อ หลายกระทรวง หรื อ ที่ เ ป็ น ผู ้ รั ก ษาการตามกฎหมายหรื อที่มีอยู่
ตามกฎหมายใดก็ตามเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการอนุญาต อนุมตั ิ สัง่ การ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน
แก้ไข ปราบปราม ระงับ ยับยัง้ ในสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือฟืน้ ฟูหรือช่วยเหลือประชาชน มาเป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชัว่ คราว ซึง่ การน�ำพระราชก�ำหนดมาบังคับใช้ดงั กล่าวจะสอดคล้องกับหลักการ
ของการออกพระราชก�ำหนดทีต่ อ้ งการให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดการบูรณาการการใช้อำ� นาจหน้าที่
ของส่วนราชการ ให้เป็นหนึ่งเดียวในการแก้ไขปัญหาให้เป็นเป็นไปอย่างมีเอกภาพ
		
๒.๕ การควบคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัยว่ากระท�ำผิด กล่าวคือ หากเป็นการประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ
ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ จะเห็นว่ากฎหมายก�ำหนดให้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ�ำนาจกักตัว
บุคคลผูต้ อ้ งสงสัยว่ากระท�ำความผิดไว้เพือ่ การสอบถามหรือตามความจ�ำเป็นของทางราชการได้ไม่เกินกว่า
๗ วัน แต่หากเป็นการบังคับใช้พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินฯ นัน้ ในกรณี
ทีต่ อ้ งมีการควบคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัยว่ากระท�ำความผิด กฎหมายก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจจับกุม
และควบคุมตัวบุคคลผูต้ อ้ งสงสัยว่ากระท�ำความผิดได้ไม่เกิน ๗ วัน และต้องควบคุมไว้ในสถานทีท่ ซี่ งึ่ ไม่ใช่
สถานีตำ� รวจ ทีค่ มุ ขัง ทัณฑ์สถาน หรือเรือนจ�ำ โดยจะปฏิบตั ติ อ่ บุคคลนัน้ ในลักษณะเป็นผูก้ ระท�ำผิดมิได้
ทัง้ นี้ ในกรณีจำ� เป็นต้องควบคุมตัวต่อเพือ่ ประโยชน์ในการแก้ไขสถานการณ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีร่ อ้ งขอต่อศาล
เพือ่ ขยายระยะเวลาการควบคุมตัวต่อได้อกี คราวละ ๗ วัน แต่รวมระยะเวลาควบคุมตัวทัง้ หมดต้องไม่เกิน ๓๐ วัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สามารถพิจารณาได้วา่ การบังคับใช้กฎหมายความมัน่ คงทัง้ ๒ ฉบับ คือ
พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กับพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีความแตกต่างกันทัง้ ในด้านสถานการณ์ทตี่ อ้ งประกาศบังคับใช้กฎหมาย องค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจ
หรือผูม้ อี ำ� นาจในการตัดสินใจ เงือ่ นไขหรือระยะเวลาในการบังคับใช้ ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการประกาศใช้บงั คับ
กฎหมาย และการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระท�ำผิด จึงไม่มีความซ�้ำซ้อนกัน
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การลดเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี
ปัญญาพล  ศรีแสงแก้ว
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

ำคัญ
คณะรัฐมนตรี เป็สูงสุนดองค์ในฝ่กายบริรที่มหีคารวามส�เนือ่ งจาก

คณะรัฐมนตรีก็คือรัฐบาลที่ท�ำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
การก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินการ/ไม่ดำ� เนินการ การตรากฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมตั /ิ อนุญาต การก�ำหนดแนวทาง
ในการด�ำเนินการและการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาลล้วนมี
ผลกระทบต่อความเจริญเติบโต ผลประโยชน์ของประเทศ และชีวติ ความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยรวม

มติคณะรัฐมนตรี
กลไกในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี
นอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลจะสามารถใช้อ�ำนาจ
พิจารณาสัง่ การและก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีทที่ ำ� หน้าทีบ่ ริหารงานในกระทรวง/หน่วยงานต่าง ๆ ตามอ�ำนาจ
หน้าที่แล้ว คณะรัฐมนตรียังมีการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมกัน
พิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญ ซึง่ อาจเป็นเรือ่ งทีห่ ยิบยก
ขึ้นมาหารือกันหรือเป็นเรื่องที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเสนอ
สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามอ�ำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน
ผลการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งต่าง ๆ ดังกล่าว
จะปรากฏออกมาในรูปของ “มติคณะรัฐมนตรี” เพื่อแจ้งกลับไปยัง
ส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามแต่กรณีเพื่อถือปฏิบัติหรือด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้
มติคณะรัฐมนตรีอาจมีผลเป็นการรับทราบ อนุมตั /ิ อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องใด อย่างใด ประการใด ขึ้นอยู่กับเรื่องหรือประเด็นข้อเสนอ
ในแต่ละเรือ่ งทีน่ ำ� เสนอสูก่ ารประชุมคณะรัฐมนตรี แม้วา่ มติคณะรัฐมนตรี
ไม่มีสถานะเป็นกฎหมายตามแบบพิธี และไม่มีผลบังคับต่อประชาชน
แต่ในระบบการบริหารราชการแผ่นดิน มติคณะรัฐมนตรีมสี ถานะทางกฎหมาย
เป็นค�ำสัง่ ภายในของฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) ซึง่ คณะรัฐมนตรีมอี ำ� นาจ
บังคับบัญชาเหนือส่วนราชการและข้าราชการ การด�ำเนินงาน/การปฏิบตั ิ
ราชการของส่วนราชการและข้าราชการจึงต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง หากข้าราชการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีหรือปฏิบัติขัด
หรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรีที่ก�ำหนดไว้ก็จะมีความผิดทางวินัย รวมทั้ง
อาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาตามแต่กรณีด้วย ในขณะเดียวกัน
การทีค่ ณะรัฐมนตรีจะมีมติในเรือ่ งใดเป็นประการใด คณะรัฐมนตรีกจ็ ะต้อง
พิจารณาตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์และ
ผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มติคณะรัฐมนตรี
จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน และชอบด้วยกฎหมาย โดยมติคณะรัฐมนตรี
จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายมิได้ ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในแต่ละครัง้ การพิจารณาในเรือ่ งต่าง ๆ ของคณะรัฐมนตรีจงึ จ�ำเป็นต้องมีขอ้ มูล
ข้อเท็จจริงของเรื่องที่ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน รวมทั้งในกรณีที่เป็นเรื่อง
ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือเกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานอื่น ตลอดจนเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นจะต้องผ่านการพิจารณา
ของหน่ ว ยงานหรื อ คณะกรรมการใด ๆ มาก่ อ น การน�ำเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก็จะต้องมีความเห็นหรือผลการพิจารณา
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

51

ของหน่วยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ประการส�ำคัญ
การพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีและมติเรือ่ งใด ๆ เป็นประการใด ถือเป็นการตัดสินใจร่วมกัน (Collective
Decision Making) ของรัฐมนตรีทุกคน และจะต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อผลของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนั้น
คณะรัฐมนตรีจึงจะต้องมีเวลาในการศึกษาและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างเพียงพอ เพื่อให้การตัดสินใจ
ที่จะน�ำไปสู่การเป็น “มติคณะรัฐมนตรี” ในเรื่องนั้น ๆ มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์สูงสุด สามารถ
ปฏิบัติได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

ปัญหาการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในปี   ๒๔๗๕ คณะรัฐมนตรี (ในระยะแรกคือคณะราษฎร)
ได้เข้ามาท�ำหน้าทีใ่ นการบริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ ในระยะแรก การประชุมคณะรัฐมนตรีของไทย
ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคมากนัก จ�ำนวนเรื่องรวมทั้งความซับซ้อนของเรื่องที่น�ำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีมีไม่มาก ต่อมาภายหลังเมื่อประเทศมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การมีสว่ นร่วมของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาความสัมพันธ์
กับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การคมนาคมขนส่งและการติดต่อสือ่ สาร ท�ำให้ภารกิจ
ในกรอบของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีขยายตัว
และมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นล�ำดับ เรื่องต่าง ๆ ที่น�ำเข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมมี ากขึน้ ซึง่ การประชุมคณะรัฐมนตรี
ของไทยมีการประชุมในทุกสัปดาห์ (ปกติเป็นวันอังคาร) และใช้เวลา
การประชุมในแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐–๑๓.๐๐ น.
ทัง้ นี้ คณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้รบั การกล่าวขานว่า เป็นคณะรัฐมนตรี
ทีม่ จี ำ� นวนเรือ่ งเข้าสูก่ ารประชุมมากทีส่ ดุ ประเทศหนึง่ ซึง่ หากพิจารณา
ในเชิงจ�ำนวนเรือ่ ง จนถึงปัจจุบนั คณะรัฐมนตรีของไทยได้มกี ารพิจารณา
เรือ่ งต่าง ๆ ทีย่ งั คงเป็นมติคณะรัฐมนตรีอยูจ่ นถึงปัจจุบนั มีจำ� นวนรวม
ทั้ ง หมดมากกว่ า ๒๐๐,๐๐๐ มติ อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาจ�ำนวน
เรื่องต่าง ๆ ที่น�ำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมีจ�ำนวนมาก
ท�ำให้คณะรัฐมนตรีตอ้ งใช้เวลาในการประชุมแต่ละครัง้ ยาวนานเกินไป
ในขณะเดียวกันการพิจารณาแต่ละเรื่องในระเบียบวาระการประชุมจึงมีเวลาน้อย นอกจากนี้ ยังมีการน�ำเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อที่ประชุมเพิ่มเติมในวันประชุมคณะรัฐมนตรีเป็น “วาระจร” อีกด้วย ท�ำให้การพิจารณาตัดสินใจ
เพือ่ ลงมติคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ มีความสุม่ เสีย่ งทีจ่ ะขาดความรอบคอบ ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์สงู สุด
ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตั ิ จนต้องมีการพิจารณาทบทวน ยกเลิก เพิกถอน และแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งดังกล่าว
อีกครั้ง รวมทั้งอาจมีการโต้แย้งและฟ้องร้องคดีเพื่อขอยกเลิก เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวในภายหลังได้

การด�ำเนินการเพื่อการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
อาจกล่าวได้วา่ ปัญหาการมีเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นจ�ำนวนมากและการก�ำหนดแนวทางและมาตรการ
ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่อยู่ควบคู่มากับคณะรัฐมนตรีในทุกยุคทุกสมัย
แนวทางและมาตรการดังกล่าวปรากฏอยูท่ งั้ ในรูปกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง สรุปทีส่ ำ� คัญได้ ดังนี้
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		 สมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี
(๓ มีนาคม ๒๕๒๓–๔ สิงหาคม ๒๕๓๑) ได้มีการก�ำหนดให้กลไก
คณะกรรมการกลัน่ กรองเรือ่ งต่าง ๆ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้การพิจารณา
ลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างรอบคอบและรวดเร็ว
รวมทั้งได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๐ ก�ำหนดเป็น
หลักการมอบอ�ำนาจให้นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ/อนุมตั เิ รือ่ งทีไ่ ม่ใช่นโยบายหรือเรือ่ งส�ำคัญ และมีแนวทาง
ปฏิบตั ชิ ดั เจนอยูแ่ ล้วได้ และให้นำ� เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรือ่ งเพือ่ ทราบ
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๐ ดังกล่าว ถือเป็น
มติหลักการทีค่ ณะรัฐมนตรีชดุ ต่อ ๆ มา ได้นำ� มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนือ่ ง
		
สมัยรัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี
(๔ สิงหาคม ๒๕๓๑–๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔) ได้ออกระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๑
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๒ โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งได้ก�ำหนดประเภทเรื่องที่ต้อง
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีไว้รวม ๑๑ ประเภทเรื่อง
		
สมัยรัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี
(๒ มีนาคม ๒๕๓๔–๗ เมษายน ๒๕๓๕ และ ๑๐ มิถนุ ายน– ๒๓ กันยายน ๒๕๓๕)
ได้ออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของการเสนอร่ า งกฎหมาย
ของส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการจะลดขั้นตอนการพิจารณาให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		 สมัยรัฐบาล พันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
(๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔–๑๙ กันยายน ๒๕๔๙)  คณะรัฐมนตรีได้มมี ติมอบหมายให้
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) ไปพิจารณา
แนวทางการลดเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔)
และเห็นชอบแนวทางการลดเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีหลายประการ เช่น
การน�ำแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๐
มาใช้ ใ ห้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น การก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการกลั่ น กรองเรื่ อ ง
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี เพือ่ ลดเรือ่ งพิจารณาเป็นเรือ่ งทราบ การก�ำหนด
ให้การประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครัง้ ไม่ควรจัดเรือ่ งในระเบียบวาระมากนัก
และเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี ทุ ก เรื่ อ งต้ อ งมี ข ้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ยุ ติ แ ล้ ว
และมีประเด็นที่จะให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยที่ชัดแจ้ง (มติคณะรัฐมนตรี
๖ มีนาคม ๒๕๔๔)
ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบี ย บว่ า ด้ ว ย

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้
บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒ มี น าคม ๒๕๔๘ โดยยกเลิ ก ระเบี ย บส� ำ นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๑
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๓๕ และก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งก�ำหนดให้การเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องที่ก�ำหนดไว้ ๑๓ ประเภทเรื่อง
เท่านั้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติก�ำชับให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด
เรื่ อ งใดไม่ เ ป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าดั ง กล่ า ว ให้ ส ่ ง เรื่ อ งคื น
(มติคณะรัฐมนตรี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘) รวมทั้งเรื่องเพื่อทราบใด
ทีค่ ณะรัฐมนตรีมไิ ด้มมี ติให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี หากหน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง
เสนอมาเองให้ ส ่ ง เรื่ อ งคื น (หนั ง สื อ ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘)
		 สมัยรัฐบาล นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
(๑๗ ธั น วาคม ๒๕๕๑–๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๔) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบแนวทางการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป โดยให้ลดประเภทเรื่องที่ต้องน�ำ
เสนอคณะรั ฐมนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาไปเป็ น เรื่ อ งเพื่ อ ทราบ โดยการใช้
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๐ ให้มากยิง่ ขึน้ ให้สว่ นราชการ
ที่ต้องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในเรือ่ งต่าง ๆ ต้องเสนอความเห็นมาให้ทนั ภายในเวลาทีส่ ำ� นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีก�ำหนด ให้หน่วยงานเสนอเรื่องไปยังส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีลว่ งหน้าแต่เนิน่ ๆ เพือ่ ลดเรือ่ งในวาระจร หากการเสนอเรือ่ ง
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องคืน (มติคณะรัฐมนตรี ๑ กันยายน
๒๕๕๒) รวมทั้งได้ย�้ำให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด โดยเรือ่ งทีห่ น่วยงานรูล้ ว่ งหน้าให้เสนอมายัง
ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ก ่ อ นถึ ง ก� ำ หนดอย่ า งน้ อ ย ๑๕ วั น
(มติคณะรัฐมนตรี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔)
		 สมัยรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
(๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๔–๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)   คณะรั ฐ มนตรี
ได้มมี ติเห็นชอบเกีย่ วกับจ�ำนวนเรือ่ งทีเ่ สนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุม
แต่ละครั้งให้เหมาะสม มีเรื่องในวาระจรเท่าที่จ�ำเป็น และให้ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการลดเรื่ อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓
เดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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เมื่ อ วั น ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๕๒ (มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๔) การเสนอเรื่ อ งจรต้ อ งแจ้ ง ให้
นายกรัฐมนตรีทราบล่วงหน้าก่อนและจะต้องส่งเรื่องให้สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในเวลา ๐๙.๐๐ น.
ของวันประชุมคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรี ๖ กันยายน ๒๕๕๔) ทั้งนี้ ไม่ควรเสนอเรื่องจร ยกเว้นเรื่อง
เกี่ ย วกั บ การแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการหรื อ เป็นเรื่องที่มีผลกระทบหรือมีความอ่อนไหว (Sensitive)
ที่ไม่อาจเปิดเผยล่วงหน้าได้ หรือที่เป็นความลับเท่านั้น (มติคณะรัฐมนตรี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
		
สมัยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗–ปัจจุบนั )
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบก�ำหนดกรอบเวลาในการเสนอเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องกฎหมาย
รวมทั้งเรื่องเร่งด่วนไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีล่วงหน้า (มติคณะรัฐมนตรี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
การเสนอเรื่องแผนงาน/โครงการ และการขออนุมัติงบประมาณซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
นโยบาย มีการบูรณาการและมีขอ้ ยุตจิ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว (มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ๖ มกราคม ๒๕๕๘
และ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙) การเสนอเรื่ อ งเกี่ ย วกั บการขออนุ มัติ ง บประมาณ/เงิ น กู ้ ข องรั ฐวิ สาหกิจและ
การให้ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (มติคณะรัฐมนตรี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘)
การจัดท�ำความตกลงกับต่างประเทศทีห่ น่วยงานเจ้าของเรือ่ งสามารถด�ำเนินการได้โดยไม่ตอ้ งเสนอคณะรัฐมนตรี
(มติคณะรัฐมนตรี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) การจัดท�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องเพื่อทราบ หากไม่มี
ข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมตั ิ กรณีเป็นเรือ่ งการขอเพิม่ วงเงินก่อหนีผ้ กู พันข้ามปีงบประมาณ
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท (มติคณะรัฐมนตรี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘) กรณีเป็นการขอเปลีย่ นแปลงรายการก่อหนีผ้ กู พัน
ข้ามปีงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว/อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์เดิม/ไม่กระทบต่องบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรไว้และส�ำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาด้วยแล้ว (มติคณะรัฐมนตรี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙)
และกรณีเป็นเรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้ภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน โดยไม่กระทบต่องบประมาณ และกระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีความเห็นแล้วว่าไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มติคณะรัฐมนตรี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙)
จากแนวทางการด�ำเนินการของรัฐบาลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าคณะรัฐมนตรีที่เข้ามาท�ำ
หน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดินทุกคณะล้วนมีความต้องการทีจ่ ะลดจ�ำนวนเรือ่ งทีเ่ สนอต่อคณะรัฐมนตรีมาโดยตลอด
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการด�ำเนินการลดเรื่องในภาพรวมได้ ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑) การลดจ�ำนวนเรื่องที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี
ให้น้อยลง และมีจ�ำนวนเรื่องที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม
๒) การลดจ�ำนวนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้น้อยลง โดยเปลี่ยนไปเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หากไม่มี
ข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ หรือเพื่อทราบแทน
๓) การก�ำหนดห้ามการเสนอเรื่องเป็นวาระจร (ยกเว้นกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน เป็นเรื่องที่มีผลกระทบ
อ่อนไหว หรือเป็นความลับทีม่ อิ าจเปิดเผยล่วงหน้าได้) เนือ่ งจากเป็นการเพิม่ เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี
ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ล่วงหน้า รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อาจพิจารณาให้ความเห็น
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ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้อย่างเหมาะสมทันการณ์ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงผลสัมฤทธิข์ อง
การด�าเนินการเพื่อการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่า การลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรียังไม่
ประสบผลส�าเร็จเท่าทีค่ วร และไม่ตอบสนองต่อเหตุผลส�าคัญในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรือ่ ง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทีร่ ะบุวา่ “เนือ่ งด้วยในปัจจุบนั คณะรัฐมนตรีทมี่ ภี ารกิจทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
และด�าเนินการและมีเรื่องที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ น�าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เป็นจ�านวนมาก เพื่อเป็นการลดภารกิจและจ�านวนเรื่องที่จะน�าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาในกรณีฉกุ เฉินหรือมีความจ�าเป็นเพือ่ ประโยชน์ของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...
จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้”

สารบั ญ
๓
๑๕

___การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ
พระราชกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

๒๒
๓๐

สลค.สาร จึงขอน�าเสนอบทความเกีย่ วกับพระราชประวัตขิ องสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจ
ทีท่ รงปฏิบตั เิ พือ่ บ�าบัดทุกข์บา� รุงสุขให้แก่พสกนิกรได้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
บทความการเตรียมการระหว่างพระราชพิธบี า� เพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลเดช เหตุการณ์ทนี่ า� มาซึง่ ความสูญเสีย
และวิปโยคที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย แต่ท่ามกลางความเศร้าโศกนั้น
ก็มีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นเป็น “ปรากฏการณ์จิตอาสา ท�าความดีเพื่อพ่อ”
ให้เห็นกัน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจในคอลัมน์ต่าง ๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถ
ติดตามได้ใน สลค.สาร ฉบับนี้

___ปรากฎการณ์จิตอาสา ท�าความดีเพื่อพ่อ

___การเขียนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ฉบับสมุดไทย

ขอคุ ย ด้ว ย
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์
ประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ นายกรัฐมนตรี และประธานศาลฎีกา ได้เข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสนี้ ประธานสภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติท�าหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์พระรัชทายาท
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ และได้มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร”

___สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

๓๓
๓๖
๔๐

___มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

___เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

___ท้องถิ่นควรรู้ : การยกเลิกหรือเพิกถอน
ประกาศยุบเลิกวัด

๔๓ ___บทความพิเศษ : การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง
๕๑

___บทความพิเศษ : การลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

๕๖

___แสงส่องปัญญา

บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
กองบรรณาธิการ
ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายพิสูจน์อักษร
ฝ่ายจัดงานศิลป์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการทั่วไป
พิมพ์ที่

2 สลค.สาร

ธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมโภชน์ ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ที่ปรึกษาประจ�าส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จิตตา กิตติเสถียรนนท์, ชนิตา อึ๊งผาสุข, ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์, ประธาน ผุดผ่อง, ปราณี สาสน์ธรรมบท, ปัญญาพล ศรีแสงแก้ว, สมชาย พิณนุวัตร, สมศรี นาคจ�ารัสศรี
กานต์พิชชา ปิ่นแก้ว
จิตตา กิตติเสถียรนนท์, ดารารัตน์ อินทรโสภา, ปริยนงคราญ จงธรรมคุณ, สมศรี นาคจ�ารัสศรี
เขมจิรา ขันแก้ว, ธัญมน สินส�าอาง
วัลภา สุขผล
เขมจิรา ขันแก้ว, ดวงกมล แสงสุวรรณ, ธัญมน สินส�าอาง, รวิกาญจน์ วงศ์แวว, สมภพ กลิ่นหอม
ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

ตารางแสดงจ�านวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
รัฐบาล

ช่วงเวลา

นายกรัฐมนตรี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑–๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)
นายกรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(๕ สิงหาคม ๒๕๕๔–๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
นายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗–ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙

ทราบ
(รวมทราบทักท้วง)
๕,๒๖๕

รวม

เฉลี่ยต่อเดือน

เฉลี่ยต่อครั้ง

๘,๑๔๑

(รวม ๓๑ เดือน)
๒๖๓

(๔ ครั้ง/เดือน)
๖๖

๒,๗๔๘
(๒๐)

๔,๒๔๒

๖,๙๙๐

(รวม ๓๔ เดือน)
๒๐๖

(๔ ครั้ง/เดือน)
๕๑

๒,๐๔๓
(๒๐)

๔,๒๗๑

๖,๓๑๔

(๔ ครั้ง/เดือน)
๒๕๒

(รวม ๒๕ เดือน)
๖๓

พิจารณา
๒,๘๗๖
(๒๓)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากสถิติจ�านวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดต่าง ๆ ในช่วงปี ๒๕๕๑ ถึง
ปัจจุบัน จะพบว่าในภาพรวมยังคงมีจ�านวนเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยมีจ�านวนมากถึงครั้งละ
ประมาณ ๖๐ เรื่อง และในจ�านวนนี้เป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ ๒๑ เรื่อง

บทสรุป
การลดจ�านวนเรือ่ งทีเ่ สนอสูก่ ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมแต่ละครัง้ ให้มจี า� นวนเรือ่ งทีเ่ หมาะสม
เป็นกุญแจส�าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผลการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในเรือ่ งต่าง ๆ เหล่านัน้ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นประโยชน์สงู สุดต่อประชาชน และประเทศชาติ
โดยรวม เนื่องจากคณะรัฐมนตรีจะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงของเรื่อง รวมตลอดถึง
มีความเห็นของผูท้ เี่ กีย่ วข้องประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการเกีย่ วกับการลดเรือ่ งเสนอ
คณะรัฐมนตรียังไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร จ�านวนเรื่องที่เสนอสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในแต่ละครัง้ ยังมีจา� นวนเฉลีย่ ค่อนข้างสูง (ในขณะทีร่ ะยะเวลาทีใ่ ช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครัง้ ไม่แตกต่างกัน
ในทุกรัฐบาล) เนื่องจากการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเปรียบได้กับเหรียญที่มี ๒ ด้าน ด้านหนึ่งรัฐบาลหรือ
คณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี เพื่อด�าเนินการลดเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
แต่อกี ด้านหนึง่ คณะรัฐมนตรี ซึง่ ประกอบด้วยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ก็อยูใ่ นฐานะผูเ้ สนอเรือ่ ง
ต่อคณะรัฐมนตรี ซึง่ ต้องปฏิบตั ติ ามแนวทาง หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องดังกล่าวด้วย จึงจ�าเป็นที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stake holder) อันได้แก่ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่งจะต้องตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนีอ้ ย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนือ่ งเพือ่ ให้การลดเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีบรรลุผลอย่างแท้จริง 
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เก็บไว้ในหทัย

ธรรมทัง้ หมด เพือ่ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เมือ่ มีปญั ญาแล้ว กาย วาจาของเราจะดีขนึ้ คนทีเ่ คยพูดค�าทีไ่ ม่นา่ ฟัง
แต่พอเข้าใจในความเป็นเพื่อน และคิดถึงว่า คนอื่นก็ไม่อยากได้ยินค�าอย่างนี้ จะหยุด แม้ว่าก�าลัง
จะกล่าวค�าทีไ่ ม่น่าฟัง นีค่ อื ความเมตตา คือ ความเป็นเพือ่ น ทุกกรณี ทุกสถานการณ์ เป็นประโยชน์
กุศลควรจะพร้อมทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งใจ เพราะฉะนั้น เวลาที่จะพูดกับใคร ก็พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์
พูดค�าที่น่าฟัง มีการนึกถึงจิตใจของเขา และอนุเคราะห์เกื้อกูลเขา ให้เขาเข้าใจในเหตุในผลได้ คือ
ด้วยวาจาของเรา
การที่กาย วาจาประพฤติในทางทุจริต ย่อมน�าโทษมาให้ แม้แต่เพียงค�าพูด ซึ่งถ้าไม่ส�ารวมก็อาจจะ
ไม่รู้เลยว่า น�าโทษมาให้แล้วแก่ผู้พูด และกับบุคคลอื่นด้วย
ทาน การให้ ย่อมเป็นสิง่ ทีผ่ รู้ บั ปลาบปลืม้ ใจและจิตของผูใ้ ห้กอ็ อ่ นโยน อ่อนโยนพอทีจ่ ะเสียสละวัตถุ
ของตน เพือ่ ประโยชน์สขุ ของคนอืน่ ได้ เพราะฉะนัน้ ในขณะนัน้ จิตก็มคี วามสบาย เพราะเหตุวา่ ไม่มี
ความตระหนี่ ได้ประโยชน์ทั้งจิตใจของตนเองก็อ่อนโยน และยังเบิกบานที่เห็นผู้รับมีความสุข
ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขา ฉะนั้น โลกย่อมร่มเย็นต่อไปได้ด้วยทาน การให้
เมื่อพูดถึงเรื่องความตาย ก็ควรที่จะเป็นประโยชน์ เพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอน ช้าหรือเร็ว
ไม่มเี ครือ่ งหมาย ไม่มใี ครทีจ่ ะรูไ้ ด้ เพราะฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะจากโลกนีไ้ ป จะไปสูท่ างไหน จะเป็นคนดี
หรือ คนเลว ที่ไป ก็อยู่ที่ขณะนี้
ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
http://www.dhammahome.com/
https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

ท่านสามารถเปิดอ่าน

สลค.สาร

ผ่านทาง website ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.soc.go.th
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