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กองบรรณาธิการ
ท่ีปรึกษา

สุรชัย  ภู่ประเสริฐ  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วิชัย วิทวัสการเวช  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โกศล  วิชิตธนาฤกษ์  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ
สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
กัญชลี  จำนงค์วงศ์, จอมขวัญ พลรักษ์, จิตตา กิตติเสถียรนนท์,
จุฑามาศ  โพธิศรี, ชนธัญ  แสงพุ่ม, ทัศน์ศุภางค์ ทัยประสิทธิพร,

ธนภัทร  ตันแขมรัตน์, นวลสวาท โฆศิรินนท์, นันท์นภัส สังวรประเสริฐ,
บุษกร  หวังวิไล, ปัญญาพล  ศรีแสงแก้ว, ปราณี  สาสน์ธรรมบท,
พงษ์เทพ พ่วงเสมา, วันนภิศ  จารุสมบัติ, สมจิตร รูปเหมาะ,

สมชาย  พฤฒิกัลป์, สมโภชน์  ราชแพทยาคม, สมศรี  นาคจำรัสศรี,
สุกัญญา ถิรสัตยาพิทักษ์, สุภาพร กิตติเดโช, สุภาวดี  เลิศสถิตย์,
อธินพ  ปัญจภักดี, อมรภัทร  พงษ์พันธุ์, อมราลักษณ์ รักษ์วงศ์,
อรุณรัศมิ์  บัวชุมสุข, อลิสา มาฬมงคล, อ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ

ฝ่ายประสานงาน
กานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว, จิตตา กิตติเสถียรนนท์, ภิวงทอง  สุวรรณรัตน์

ฝ่ายพิสูจน์อักษร
วิบูลย์ลักษม์ มีชัย, สิริพร  เลิศธรรมเทวี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สุภาวดี  แก้วประดับ
ฝ่ายจัดการทั่วไป

กานต์พิชชา ปิ่นแก้ว, เขมจิรา ขันแก้ว, ดลฤทธิ์  ตโมหรณวงค์, ดวงกมล
ธงสีเหลือง, ธัญมน สินสำอาง, รุ่งทิวา ศรีสภา, วัชรี สิงหราช, สมภพ กลิ่นหอม

พิมพ์ที่
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300  โทร. 0-2243-0611-3

บทความ/ขอ้ความ หรอืความเหน็ใด ๆ ทีป่รากฎใน “สลค.สาร”
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ วันท่ี 12 สิงหาคม 2553 น้ี กองบรรณาธกิาร สลค.สาร
ได้นำเสนอบทความเรือ่ง “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เคียงราษฎร์คู่ฟ้า
พระบารมี” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจนานัปการเพื ่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย
มาตลอดระยะเวลา 60 ปี

เร่ืองท่ีน่าสนใจนอกจากบทความเทิดพระเกียรติข้างต้น และยังมีคอลัมน์
เล่าเร่ืองเก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง “ประเภทของมติคณะรัฐมนตร”ี
และคอลัมน์รู้รอบโลก เรื่อง “การประชุมคณะรัฐมนตรีของประเทศ
เยอรมนี” ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านทั้งหลายด้วย
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สมศรี  นาคจำรัสศรี

1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ประมวลพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,
(กรงุเทพฯ : บริษัท อมรินทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลิชช่ิง จำกดั (มหาชน), 2548), 108.
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จากความตอนหน่ึงของพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ท่ีได้พระราชทาน
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือพุธวันท่ี 11 สิงหาคม 2525 ณ ศาลาดสิุดาลัย สวนจิตรลดา แสดงใหเ้ห็นถึง
พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติตลอดระยะเวลา 60 ปี เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นับตั ้งแต่พุทธศักราช 2493 ด้วยพระวิร ิยะอุตสาหะ พระปรีชาสามารถ และน้ำพระราชหฤทัย
อันเปี ่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาแก่พสกนิกรชาวไทย ได้ทรงตระหนักถึงภารกิจอันใหญ่หลวง
ในการแบ่งเบาพระราชภารกิจทั ้งปวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในการขจัดทุกข์บำรุงสุข
ของพสกนิกรชาวไทย

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมของทุกปี ที ่ผ ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
เพื่อน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล และในโอกาสดังกล่าวได้พระราชทานพระราชดำรัส
แก่ผู ้เข้าเฝ้าฯ ซึ ่งจากการศึกษาพระราชดำรัสอันทรงคุณค่าดังกล่าวที ่ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือเรื ่อง
ประมวลพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที ่พระราชทานในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ซึ ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จ ัดพิมพ์ข ึ ้นเพื ่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เมือ่ พ.ศ. 2548 ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึ
พระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจเพื ่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยในด้านต่าง ๆ เป็นอันมาก
พระราชกรณียกิจที ่สำคัญประการหนึ ่งที ่ทรงบำเพ็ญอยู ่สม่ำเสมอ คือ การเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ไม่ว่าในเมือง ชนบท ในท้องถิ่นทุรกันดารทั้งในป่าลึก หรือบนยอดเขา
เพื ่อทอดพระเนตรความเป็นอยู ่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด ซึ ่งในบางคราวมีราษฎรที ่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมหรือขอพระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะห์ต่อพระองค์ในฐานะแม่ของแผ่นดินด้วย และทรงให้ความสำคัญแก่ฎีกาของราษฎร
ทุกเร่ือง ดังข้อความตอนหนึง่ของพระราชดำรสัท่ีพระราชทานในโอกาสดงักล่าวเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2524
ว่า “...เรื ่องฎีกานี ้สำคัญมาก เจ้าหน้าที ่มักจะไม่อยากให้ราษฎรถวายฎีกา ซึ ่งมักจะเกิดทะเลาะ
เบาะแว้งโดยเฉพาะต่อหน้าพระพักตร์ เพราะไม่ช้าก็เสด็จฯ มา ชาวบ้านก็เก่งเหมือนกัน เขาจะเก็บซ่อน
เอาไว้พอใกล้เสด็จฯ มาถึง จะถวายไมใ่ห้เจ้าหน้าท่ีตะครุบเสียก่อน ก็เห็นใจเจ้าหน้าท่ีว่า ไม่อยากใหร้บกวน
ไม่ให้กวนใจ แต่ความจริงแล้ว ตั้งแต่โบราณกาลมาสมัยตั ้งแต่อินเดีย เพราะเราได้รับความเจริญ
และก็วัฒนธรรมจากประเทศอินเดียมาตั้งแต่พระพุทธศาสนาแพร่ที่อินเดียนี้ พระมหากษัตริย์อินเดีย

พอเป็นพุทธศาสนิกชนแล้ว จะวางกฎเกณฑ์
หน้าที่ของพระมหากษัตริย์อย่างละเอียดถี่ยิบ
ซึ ่งข้าพเจ้าพอไปอ่านหนังสือที ่ส ิร ินธรให้
เนร ูห ์เข ียนก็เลยทราบ พระมหากษัตร ิย ์
สมัยเมื ่อสองพันกว่าปีมาแล้วได้ประพฤติ
ปฏิบัติเหมือนอย่างที่ทรงทำคือว่า พยายาม
ช่วยราษฎรในเรื ่องการทำมาหากินของเขา
การส่งน้ำให้เข้าไร่เข้านาของเขา และต้อง
ไม่มีกาลเวลา หมายความว่า จะมาบอกว่า
วนันีว้นัเสารว์นัอาทติยฉั์นฮอลเิดย ์ ไม่ได.้..”
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ในการเสด็จพระราชดำเนินแต่ละครั้งจะพระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ราษฎร
รวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารถึงความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่มาเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย ซึ่งจากการศึกษาพระราชดำรัสที่พระราชทานในแต่ละปีจากหนังสือที่สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดพิมพ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เป็นที ่ประจักษ์
ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี

1. ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โดยทรงให้ความสำคัญแก่ความเจริญด้านเกษตรกรรมและกสิกรรม แม้ว่าประเทศที่เน้นด้านอุตสาหกรรม
จะกลายเปน็มหาอำนาจ แต่ประเทศไทยไมจ่ำเป็นต้องแขง่ขันในระดบัน้ัน ปัจจุบันทุกประเทศควรรว่มมือกัน
มากกว่าที ่จะแข่งขันกันเพื ่อความเป็นมหาอำนาจ ทรงสนับสนุนให้ราษฎรอยู ่อย่างพอมีพอใช้ก่อน
จึงค่อยพัฒนาด้านอื่น ๆ ดังพระราชดำรัสที่ว่า “…การที่จะสอนให้ชาวบ้านทำอะไรพัฒนาอะไรนี่โดยใช้
วัตถุดิบในท้องที่มาประดิษฐ์และก็หาตลาดนี้ถูกลักษณะของเศรษฐกิจสมัยใหม่ ซึ่งทั่วโลกต่อไปก็จะต้อง
หันมาทางเศรษฐกจิแบบน้ีกันคือว่า self efficiency น้ีก่อน คือต้องมีพอกินพอใช้เสียก่อน...” (หน้า 46)

ทรงชื่นชมและสนับสนุนแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ดังตอนหนึ่งในพระราชดำรัสที่ว่า “...นักหนังสือพิมพ์ฝรั่งก็พูดเหมือนกันว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงทำถูกที่เน้นหนักไปที่ทางเกษตรกรรม กสิกรรม แม้ว่าท่านจะเกิดในอเมริกาและได้รับ
การศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนถึงพระชนมายุ 22 ก็ตาม ซึ่งท่านก็เป็นคนสมัยใหม่ แต่ถึงกระนั้น
ท่านก็เห็นว่าการที่เจริญทางด้านเกษตรกรรม กสิกรรม และติดตามด้วยอุตสาหกรรมก็เป็นของที่ดีเป็นสิ่งที่
เมืองไทยนา่จะปรารถนา...” (หน้า 142)

2. ด้านส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาจิตใจ
ทรงมีแนวทางที่จะปลูกฝังคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ โดยทรงพระราชดำริว่า

บุคคลนอกจากจะมีความรู้วิชาการสมัยใหม่แล้วควรต้องมีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วยจึงจะทำให้ประเทศชาติ
อยู่รอด โดยทรงชื่นชมและทรงยกตัวอย่าง นายคริส เบญจกุล ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีน้ำใจงดงาม มีเมตตา
กรุณา และมีความเอือ้อาทรตอ่เพ่ือนมนุษย์ด้วยกนั โดยไดช่้วยเหลอืผู้อ่ืน จนตนเองตอ้งได้รับบาดเจบ็สาหัส
ดังตอนหนึ่งของพระราชดำรัสที่ว่า “...เรื่องที่ทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจเป็นที่สุด เกี่ยวกับนายคริส เบญจกุล
ข้าพเจ้าเองก็ไม่รู้จักเขา แล้วก็อ่านในหนังสือพิมพ์ว่า เขาจอดรถลงไปช่วยสามีภรรยาที่จักรยานยนต์คว่ำ
ไม่ใช่เขาผลีผลามลงจากรถไปช่วย เขาเห็นมีเลือดเต็มตัวเขาก็ลง หยุดไปช่วยแม้จะตั้งตีสามแล้วก็ตาม
ข้าพเจ้าได้อ่านแล้วรู้สึกชุ่มชื่นใจว่า คริสนี่เป็นตัวอย่างของคนไทยรุ่นใหม่ ที่ไม่ใช่แต่ได้เรียนแต่วิชาการ
ความรู้สมัยใหม่ ได้เรียนมากเช่นเรียนคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไร แต่เขาเป็นคนมีคุณธรรมในหัวใจ...”
(หน้า 270)

3. ด้านการศึกษา
ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา นอกจากพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ยากไร้

ในชนบท ทรงให้โอกาสแก่ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือ
ในการทำมาหากินแล้ว ทรงให้ความสำคัญต่อหลักสูตรการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของเยาวชน
ของชาติในอนาคตด้วย โดยทรงพระราชดำริว่า ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาของไทยไม่ให้ความสำคัญ
ต่อวิชาศีลธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งในต่างประเทศจะให้ความสำคัญ
ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติตนเป็นอย่างยิ ่ง (หน้า 279) ซึ ่งในเรื ่องนี ้กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยรับที่จะปรับปรุงให้มีการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ และศีลธรรม
เป็นวิชาเฉพาะ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ ได้รายงานตอ่คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม
2543 ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
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ที่ทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนเกี ่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที ่พลเมืองและศีลธรรม โดยใน
ปีการศึกษา 2543 ได้บรรจุวิชาประวัติศาสตร์ไว้ในแผนการศึกษาแยกเป็นวิชาเอกออกจากวิชาสังคมศึกษา
ส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งปัจจุบันรวมอยู่ในหมวดวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย (สลน.) และวิชาศีลธรรม
ซึ่งรวมอยู่ในหมวดวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (สปช.) จะได้พิจารณาแยกออกมาเป็นวิชาเฉพาะ
และคาดว่าจะเริ ่มใช้ตั ้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ท่ี นร 0205/ว 106 ลงวันท่ี 22 สิงหาคม 2543)

4. ด้านการศาสนา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของศาสนาทุกศาสนาที่สอน

ให้คนเป็นคนดีแม้จะนับถือศาสนาต่างกันก็ไม่มีความขัดแย้งกัน ทุกศาสนาเป็นที ่พึ ่งของประชาชน
ประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ได้รับการอบรมสั่งสอนและได้รับความรู้จากพระสงฆ์ ทรงยกตัวอย่างว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวทรงสำรวจและศึกษาหมู ่บ้านที ่ไม่ปรากฏอยู ่ในแผนที ่จากพระสงฆ์
ที ่อยู ่ในพื ้นที ่เช่นเดียวกัน และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเอง ทรงนับถือศาสนาพุทธ
โดยกำเนิด แต่ทรงได้ร ับการอบรมส ั ่งสอนเป ็นอย ่างด ีจากแม ่ช ีแคทอล ิกตั ้งแต่ยังทรงพระเยาว์
“อันนี้ เห็นไหมที่ข้าพเจ้าว่าเรามีบุญ ได้รับความร่วมมือจากทุกศาสนา ข้าพเจ้าเองเป็นพุทธโดยกำเนิด
แต่ก็รักแม่ชีแคทอลิก เพราะว่าเจริญเติบโตมาจนไปต่างประเทศก็เจริญเติบโตมากับแม่ชีแคทอลิกทั้งหลาย
ได้เห็นน้ำใจท่ีงดงามของทา่นท่ีทุ่มเทกับเด็กก็นับถือ...” (หน้า 105)

5. ด้านการสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข
จากการที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาค จึงทรงได้รับทราบ

ปัญหาความยากจนและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ของราษฎรและได้พระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
แก่ราษฎรเหล่านั ้น ด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลื ่อนที ่ดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาลราษฎร
ที่เจ็บป่วยในทุกหนแห่ง ดังความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสที่ว่า “...พวกเราไปไหนเราจะมีนมผงที่หมอ
แนะนำแลว้ แลว้กมี็กระตกินำ้รอ้นซึง่พวกเราจะแบกไปกนัเอง เพราะวา่โดยมากมกัจะมเีดก็ทีส่ภาพยากจน
แย่มากเลย แม่ไม่มีนมให้รับประทานก็จะป้อน แล้วก็แจกนมผง แล้วก็สอนวิธีให้แม่เขาเติมนมให้เด็กอย่างไร...”
(หน้า 78) และในการรักษาพยาบาล ได้มีการตรวจติดตามผลและรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื ่อง
จนราษฎรผู้เจ็บป่วยสามารถทำมาหากินต่อไปได้

6. ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ รวมทั้งมีอาชีพเสริมตามทักษะความสามารถ

เพื่อเพิ่มรายได้ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการให้ราษฎรศึกษาและฝึกอาชีพกับมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพที่ทรงจัดตั ้งขึ ้น เช่น ทรงส่งเสริมให้ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม และทอผ้า ชาวเขาทางภาคเหนือทำเครื่องเงินเพื่อให้เลิกปลูกฝิ่น ทางภาคใต้ให้ราษฎรศึกษา
และใช้ประโยชน์จากลิเภาโดยนำมาทำกระเป๋า ราษฎรภาคกลางทำเครื่องปั้นดินเผา ส่วนชนกลุ่มน้อย
อย่างไทยใหญ่สามารถประดิษฐ์นกยูงทองที่มีชื่อเสียง ซึ่งนอกจากราษฎรจะมีรายได้เลี้ยงชีพแล้ว ยังเป็น
การอนุรักษ์งานศิลปะท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของชาติด้วย นอกจากนี้ ยังทรงซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง
ที่บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทดลองเลี้ยงสัตว์สารพัดอย่างและปลูกผักเพื่อให้ราษฎร
ได้มีงานทำและมีรายได้เลี้ยงชีพ ดังพระราชดำรัสที่ว่า “...ข้าพเจ้าบอกเขาว่า ผ้าที่เขาใส่นี ่สวยมาก
ทอให้พระราชินีได้ไหม ชาวบ้านก็บอกว่า พระราชินีจะเอาไปทำอะไร เพราะว่าผ้าแบบนี้ที่คนเขาจะนุ่งห่ม
ก็มีแต่คนยากจนเท่านั้น คนใช้ที่กรุงเทพฯ นั่นแหละเขาใส่กัน พระราชินีจะใส่ไปทำไม ขา้พเจ้าก็ตอบไปว่า
ทอให้พระราชินีจะใส่ตลอด เขาก็ได้ตกลง มีการเข้าชื่อกันว่าใครบ้างจะรับอาสาทอผ้าไหมมัดหมี่ถวาย
แบบที่เขาใส่กันลายแปลก ๆ ข้าพเจ้าได้ให้เงินล่วงหน้าไว้กับคนที่จะทอผ้าให้ข้าพเจ้าทุกคน สังเกตเห็นว่า
แววตาของเขาทั้งหลายมีความหวังว่าเขามีงานทำ...” (หน้า 306)
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7. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ทรงสน ับสน ุนและส ่ ง เสร ิมให ้

ราษฎรรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า
และต้นน้ำลำธาร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่
ในสภาพที ่อ ุดมสมบูรณ์และไม่ให้ถ ูกทำลาย
อีกต่อไป ดังเช่นทรงจัดต้ังโครงการป่ารักน้ำทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยทรงมุ่งหวังให้ราษฎร
มีน้ำกินน้ำใช้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังทรง
ส่งเสริมราษฎรให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลน
และให ้ม ีการอนุร ักษ์ป ่าชายเลนเพ ื ่อให ้เป ็น
แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำสำหรับเป็นอาหารของ
ราษฎรต่อไป ดังพระราชดำรัสที่ว่า “...ป่าชายเลน
ก็คือที่เราจะมีปลา มีพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง พันธุ์ปู
พ ันธ ุ ์หอยอะไรมากอย่างเด ิม เราก ็ควรที ่จะ
ตั ้งจิตมั ่นร่วมกันว่า พวกเราจะไม่มีวันทำร้าย
และทำลายผืนแผ่นดินนี้ เราจะรักและทะนุถนอม
เม ืองไทยของเราไว ้ก ่อนท ี ่จะสายเก ินไป . . .”
(หน้า 287)

นอกจากนี้ ยังทรงห่วงใยปัญหามลพิษที่เกิดจากการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร
โดยทรงแนะนำว่าควรจะเพิ่มรถบริการสาธารณะเพื่อทุกคนจะได้ไม่ต้องใช้รถส่วนตัว ทุกคนต้องร่วมมือกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าว ดังข้อความตอนหนึง่ในพระราชดำรสัท่ีว่า “...ทำอย่างไรกรุงเทพฯ จะเป็นฟ้าอมร
ต่อไป เพราะว่ารถติด รู ้สึกทุกคนอารมณ์ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนไทยเราก็ต้องช่วยกัน ช่วยคณะรัฐบาล
คิดว่ามันถึงจุดหนึ่งแล้วที่ไม่ไหวแล้วที่เด็กเล็กอะไรต่าง ๆ ต้องไปทนทรมานในท้องถนน อันนี้ไม่ใช่ว่า
เพ่ิงจะมาเป็นปีน้ีหรือสองปี มันต้องค่อย ๆ สะสม แปลว่าทุกคนต้องซ้ือรถออกมาขับ เพราะวา่ไม่มีรถต่าง ๆ
ไม่มีบริการต่าง ๆ ข้าพเจ้าก็พูดกับเพ่ือนท่ีเป็นนักธุรกิจไทย บอกว่าลองให้เขาทำรถบสัดูไหม รถบัสใหญ่ ๆ
ท่ีสบาย มีโทรศพัท ์ มีอะไร แล้วทางรฐับาลกค็งจะรบัทำตอ่ไปจะทำใหร้ถเลก็ ๆ น้อย ๆ ท่ีเตม็ถนนไปหมด
ไม่ต้องออกมา...” (หน้า 224)

8. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการนำผู ้ที ่เกษียณอายุแล้ว

แต่ยังมีความรู้ความสามารถมาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
ด้วยการจัดตั้งธนาคารสมอง ดังรับสั่งที่ว่า “...ความจริงทุกคนที่ปลดเกษียณอายุไปแล้วเป็นคนที่มีคุณค่า
สูงมาก..ก็เลยคิดกันว่า ทำธนาคารมันสมองดีกว่า ชักชวนผู้ที่ปลดเกษียณไปแล้วมารวมกันพบปะกัน
และพิจารณาพุง่ไปตามสิง่ต่าง ๆ อย่างปัญหาเรือ่งน้ำจืดของประเทศไทย ป่าไม้ท่ีถูกทำลาย...” (หน้า 276)
ซึ่งในเรื่องนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำรัสดังกล่าว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15
สิงหาคม 2543 มอบหมายให้ทุกกระทรวง ทบวง สำรวจทรัพยากรบุคคลที่ลาออกหรือเกษียณอายุไปแล้ว
แต่ยังมีสุขภาพดี มีความรู้ ความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น วิจัย หรือการพัฒนาประเทศ และ
สมัครใจสมัครเป็นวุฒิอาสาในธนาคารสมอง โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่าย
ต่าง ๆ เพื่อจัดให้วุฒิอาสานำความรู้และประสบการณ์มาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง เสนอแนะ
มาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการนำวุฒิอาสามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งปัจจุบัน
ได้มีผู ้ที ่เกษียณอายุและมีความพร้อมได้แสดงความจำนงสมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
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จำนวนมาก ปัจจุบันมีจำนวน 2,992 ราย2 โดยมีบทบาทสำคัญในการนำปัญญาความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์จากการทำงานมาช่วยเสริมหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของหน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ โดยการเปน็ท่ีปรึกษาหรือพ่ีเล้ียงให้คำแนะนำ ฝึกอบรม ติดตามดงูาน ตลอดจนเปน็ตัวเช่ือมโยง
เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ

พระมหากรุณาธิคุณท่ีได้กล่าวมาน้ีเป็นท่ีประจักษ์และซาบซ้ึงแก่ปวงพสกนิกรชาวไทยพระเกยีรติคุณ
แผ่ไพศาลไปถึงนานาประเทศ จนทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากหลายสถาบัน อาทิ ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญซีเรส (Ceres Medal) จากองค์การอาหาร
และเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ (FAO) เม่ือ พ.ศ. 2522 ในฐานะทีท่รงอุทิศพระองคพั์ฒนาสตรีและประชาชน
ในชนบท และทรงสนับสนุนพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเกษตรและที่ดินทำกิน
และปรญิญาดษุฎีบัณฑติกติตมิศักดิด้์านฮวิแมน เลทเทอร ์ (An Honorary Degree of Doctor of Human
Letters) จากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ เมื่อ พ.ศ. 2538 ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาชุมชน
ในชนบทของไทย

ในนามคณะผู้จัดทำ สลค.สาร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์
สถิตเคียงคู่พระบารมีมาตลอดระยะเวลา 60 ปี ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2553 นี้ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจ
แห่งคุณพระศรีร ัตนตรัยและสรรพสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์ในสากล โปรดอภิบาลประทานชัยมงคลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณ
แผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าเหล่าพสกนิกรไทยตราบนิรันดร์กาล

2 ข้อมูลจากกลุ่มงานประสานและอำนวยการธนาคารสมอง สำนกัประเมนิผลและเผยแพรก่ารพฒันา
สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิณ วนัที ่ 24 เมษายน 2550
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เกร็ดความรู้เก่ียวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2505 เป็นวันท่ีพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการ
ของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้
คำไทย” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในครั ้งนั ้น มีใจความตอนหนึ่งว่า “เรามีโชคดีที่มีภาษา
ของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างย่ิงท่ีจะรักษาไว้
ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ
อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ
ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษา
ให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบ
ประโยค นับเป็นปัญหาที ่สำคัญ ปัญหาที ่สามคือ
ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ ่งพวกเรานึกว่า
ไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้...
สำหรับคำใหม่ท่ีต้ังข้ึนมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย
แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรา
มีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตัง้ศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก...”

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2542
เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

  ⌫
⌫

⌫⌫⌫⌫⌫
⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 



29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ในปีน้ี
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรมไดจั้ดงาน “วันภาษาไทยแหง่ชาต ิ พุทธศกัราช
2553” และได้มีพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2553
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีพลเอกสุรยุทธ์
จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน

ผู ้ท ี ่ ได ้ร ับการประกาศยกย ่องเช ิดช ูเก ียรต ิ
ประกอบดว้ย ปูชนียบุคคลดา้นภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทย
ดีเด่นชาวไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวต่างประเทศ และ
ผู ้ใช้ภาษาไทยถิ ่นดีเด่น รวมจำนวน 41 ท่าน ซึ ่ง
ในจำนวนน้ี มีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2553 ด้วย
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ประเทศเยอรมนีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธ์สาธารณรัฐ จึงมีรัฐบาล
ใน 2 ระดับคือระดับรัฐและระดับสหพันธ์ รัฐบาลรัฐจะมีอำนาจในการปกครอง ดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนและเสนอกฎหมายในระดับรัฐ ในขณะที่รัฐบาลของสหพันธ์จะบริหารราชการแผ่นดิน
และเสนอกฎหมายเพื่อกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศ การประชุมของรัฐบาลทั้งสองระดับ
จะมีแนวปฏิบัติที่ต่างกันออกไป นอกจากนี้ รัฐบาลรัฐของแต่ละรัฐอาจมีแนวปฏิบัติในการประชุม
คณะรัฐมนตรีที่ต่างกันออกไปด้วย โดยรู้รอบโลกขอนำเอากรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐ
Hessen มาเป็นกรณีตัวอย่าง

การประชุมคณะรัฐมนตรีระดับรัฐ

ก่อนการประชุม การประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า
1 สัปดาห์ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนกันายกรฐัมนตรีเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบ การส่งวาระการประชมุ
จะดำเนนิการผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่ปน็ระบบปดิและจำกดัสทิธใินการเขา้ใชง้าน การสง่วาระ
การประชุมจะส่งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ทำให้กระทรวงมีเวลาศึกษาเรื่องและเตรียมความเห็นของ
กระทรวงดว้ย

ในวันประชุม รัฐ Hessen มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ละ 1 คร้ัง โดยจะประชมุ
ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00 น. ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 30 นาที และมีวาระการประชุม
ประมาณ 75 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง
และเจา้หนา้ทีส่ำนกันายกรฐัมนตรท่ีีเกีย่วขอ้ง ซ่ึงการประชมุคณะรฐัมนตรดัีงกลา่วเปน็การประชมุ
เชิงพิธีการเท่านั้น เนื่องจากรายละเอียดของเรื่องที่กระทรวงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น
จะมีการเจรจาและหาข้อยุติมาก่อนแล้ว โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. การประชุมภายในสำนักนายกรัฐมนตรี เริ่มต้นเวลา 09.00 น. เป็นการประชุม
หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ภายในสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ
ความเห็นเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางหรือทิศทางการตัดสินใจในเบื้องต้น

2. การประชุมระดับปลัดกระทรวง เร่ิมต้นเวลา 10.00 น. (ต่อจากการประชุมภายใน
สำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นการประชุมร่วมกันของปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเพื่อหาข้อยุติในระดับ
การปฏิบัติและตัดสินใจในเบ้ืองต้นก่อน และหากมีประเด็นใดที่ต้องมีการแก้ไข หาข้อมูลเพิ่มเติม
หรือหาข้อยุติจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี และหากไม่สามารถ
ดำเนินการได้แล้วเสร็จก็จำเป็นต้องถอนเรื่องนั้นออกไปก่อน

⌫
⌫

* สรุปสาระสำคญัของการศกึษาดงูานของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี  ณ สหพนัธสาธารณรฐัเยอรมน ี ในระหวา่งวนัที ่ 12-20 มิถนุายน 2553

รู้รอบโลก

Worldtraveller
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ห้ิงหนงัสือ

ภายหลังการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้วสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือ
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีไปยังส่วนราชการต่าง ๆ โดยมติคณะรัฐมนตรีจะมีใจความเพียงแค่
“คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมแล้วมีมติเห็นชอบเรื่องดังกล่าว” สำหรับรายละเอียดในการปฏิบัติ
กระทรวงจะต้องศึกษาจากรายละเอียดของวาระการประชุม

การประชุมคณะรัฐมนตรีระดับสหพันธรัฐ

ก่อนการประชุม สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้กระทรวงส่งเร ื ่องที ่เสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณามายังสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 8 วัน เพื่อสำนัก
นายกรัฐมนตรีจะได้ส่งวาระการประชุมให้ปลัดกระทรวงใช้ประชุมวันอังคารของสัปดาห์ก่อนการประชุม
เพื่อให้แต่ละกระทรวงได้มีเวลาหาข้อมูลเพิ่มเติม และเตรียมความเห็นสำหรับการประชุมระดับ
ปลัดกระทรวงในวันจันทร์ ซึ่งการประชุมปลัดกระทรวงนั ้นจะเป็นการประชุมเพื ่อหาข้อยุติ
ในเรื ่องที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และเมื่อได้ข้อยุติแล้วจึงจะส่งวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีในช่วงเย็นวันจันทร์

ในวันประชมุ การประชมุคณะรฐัมนตรจีะมีข้ึนทกุวนัพธุ ผู้เขา้ร่วมประชมุประกอบดว้ย
คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะการประชุม
เป็นเชิงพิธีการมากกว่าจะมีการอภิปรายหรือโต้แย้งในการประชุม เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ผ่านการ
พิจารณามาในเบื้องต้นแล้ว

ภายหลังการประชุม สำนักนายกรัฐมนตรีจะแจ้งผลการประชุมให้กระทรวงต่าง ๆ ทราบ
และนำมติคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติ รวมทั้งมีโฆษกของรัฐบาลทำหน้าที่เผยแพร่ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรีให้บุคคลทั่วไปรับทราบ

<<  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐ Hessen

อาคารสำนกันายกรฐัมนตร ีสหพันธรัฐเยอรมนี  >>
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ฉบับที่แล้วได้ข้อสรุปว่า มติคณะรัฐมนตรีคือผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ที่มาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

เหตุที่มติคณะรัฐมนตรีมีความสำคัญมากเพราะเป็นผลจากการตัดสินใจขององค์กร
สูงสุดทางการเมืองฝ่ายบริหารที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับได้กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และคำว่า “อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน” ก็มีความหมายกว้างขวางมาก
พูดง่าย ๆ สั้น ๆ ก็คือ อะไรก็ตามที่ไม่ใช่อำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการ สิ่งนั้นคืออำนาจ
การบริหารทั้งหมด

มีบางท่านถามแบบไม่เชื่อเท่าไรนักว่าที่บอกว่า ขณะนี้มีมติคณะรัฐมนตรีปาเข้าไป
เกือบ 2 แสนมติแล้ว ยกเมฆหรือเปล่า? วันก่อนก็เลยลองให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูข้อมูลที่เก็บไว้
ในระบบคอมพวิเตอร์ของสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ได้คำตอบว่า ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2553
เครื่องแสดงตัวเลขออกมาว่ามีจำนวน 156,368 มติ ก็ให้น่าสงสัยต่อไปว่าราชการของแผ่นดิน
มีอะไรมากมายนักหนาจึงทำให้ต้องมีมติของคณะรัฐมนตรีออกมาได้เป็นแสนมติในช่วงประมาณ
78 ปี

ถ้าตรวจสอบเนือ้หาของมตคิณะรัฐมนตรีแต่ละมติจะพบว่า ไม่ใช่ทุกมติท่ียังมีผลบังคับใช้
อยู ่จนถึงทุกวันนี ้ เพราะจะมีที ่ยกเลิกไปแล้วบ้าง มีที ่เป็นเรื ่องเดียวกันแต่นำเข้ามาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาหลายครั้งจึงออกเป็นมติหลายครั้ง ซึ่งต่อมาก็นำมาประมวลรวมกัน
เป็นมติเดียวบ้าง มีที่เป็นมติหลักการที่ยังต้องถือปฏิบัติอยู่มาจนถึงบัดนี้บ้าง แต่รวม ๆ แล้วก็
ยังถือว่ามากอยู ่ดี ที ่ประเทศออสเตรเลีย เมื ่อสิ ้นสุดรัฐบาลแต่ละคณะ มติคณะรัฐมนตรี
ที ่ออกโดยรัฐบาลชุดเดิมก็เป็นอันสิ ้นสุดด้วย จำนวนมติคณะรัฐมนตรีของเขาจึงน้อยกว่า
ของเรามาก

การจะแบ่งประเภทของมติคณะรัฐมนตรีสามารถทำได้หลายนัยขึ้นอยู่กับว่าเราจะมอง
ในมุมใด (แต่รับรองว่าไม่ใช่ลักษณะเดียวกันกับตาบอดคลำช้าง)

ประเภทของมติคณะรัฐมนตรี

เล่าเรื่องเกี่ยวกับ
มติคณะรัฐมนตรี

สิบพัน
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นัยที่หนึ่ง แบ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเชิงนโยบายกับที่เป็นราชการประจำ
รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาก่อนที่จะบริหารประเทศ และถ้าเราไปอ่าน “นโยบายของคณะรัฐมนตรี”
หรือบางทีบ่อยครั้งเราก็เรียกกันว่า “นโยบายรัฐบาล” ที่นายกรัฐมนตรียกขึ้นอ่านแถลงต่อรัฐสภา
ภายหลังเสร็จขั ้นตอนการตั ้งคณะรัฐมนตรีจะพบว่า สมัยก่อนนี้หลายรัฐบาลจะมีนโยบาย
แบบกว้าง ๆ ซ่ึงก็ทำให้นำมากลา่วกันเล่น ๆ ว่า รัฐบาลชุดใดเขา้มาก็ไม่ต่างอะไรกนั เพราะนโยบาย
ก็เหมือน ๆ กัน แต่มาในระยะหลัง ๆ ที่ใช้นโยบายพรรคการเมืองมาหาเสียงแล้วนำไปเขียนอยู่
ในนโยบายของรฐับาลด้วย เม่ือได้รับเลือกต้ังก็จะพบว่า เร่ิมมีนโยบายทีเ่ฉพาะเจาะจงเรือ่งมากขึน้
โดยเฉพาะนโยบายประเภทที่เรียกว่า “ประชานิยม” ทั้งหลาย

ตัวอย่างนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเขียนว่า “เพิ่มมาตรการด้านการคลัง เพื่อช่วย
เพิ ่มรายได้ของประชาชนและกระตุ ้นธุรกิจในสาขาที ่ได้รับผลกระทบ” ถือว่าเป็นนโยบาย
ในภาพกวา้ง ๆ

ในการดำเนินการตามนโยบายข้างต้นว่าจะเพิ่มอย่างไร จะกระตุ้นอย่างไร โดยใช้
มาตรการใด วิธีการใด จะดำเนินการช่วงใด กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องกำหนด
รายละเอียดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แล้วก็จะออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีแต่ละเรื่อง
เช่นเดียวกับนโยบายในเร่ืองอ่ืน ๆ  ก็จะมีลักษณะทำนองน้ี  แม้จะมีนโยบายบางเร่ืองท่ีมีความเฉพาะเจาะจง
แต่ถึงอย่างไรก็ต้องมีประเด็นเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจในรายละเอียดอยู่ดี เช่น
ในกลุ่มนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ในเรื่องการจัดให้มีสำนักงานบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร ซึ่งกว่าจะจัดให้มีหน่วยงานที่ว่าได้ก็มีขั้นตอนที่จะต้อง
นำรายละเอียดเข้าสู่ที ่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง มติคณะรัฐมนตรีในลักษณะนี้ก็จัดอยู่
ในประเภทมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเชิงนโยบาย เพราะเกี่ยวพันกับนโยบายรัฐบาลโดยตรง

ส่วนมติคณะรัฐมนตรีที ่ เป็นเร ื ่องราชการประจำ จะพบว่ามีอยู ่เป็นจำนวนมาก
ถ้าแบ่งเวลาเป็นช่วง ๆ อาจจะพบว่าแทบทุกช่วงเวลาจำนวนมติคณะรัฐมนตรีประเภทนี ้
ดูจะมีมากกว่ามติคณะรัฐมนตรีในเชิงนโยบายด้วยซ้ำ ทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งมีกฎหมายกำหนด
ให้เรื่องบางเรื่องต้องให้ขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการได้
หรือต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ เช่น เรื่องการเสนอขอแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ขึ้นไป
การขอเช่ารถราชการ การเสนองบการเง ิน การเสนอรายงานประจำปีของบางหน่วยงาน
ที ่กฎหมายจัดตั ้งหน่วยงานนั ้นระบุว่าต้องจัดทำเป็นรายงานประจำปีเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบปีละครั้ง เป็นต้น เรื่องเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุที่ทำให้มติคณะรัฐมนตรีเพิ่มจำนวน
มากขึน้ บางเรือ่งแม้ว่าจะเปน็การเสนอใหค้ณะรฐัมนตรีรับทราบ แต่เม่ือเสนอเขา้สู่การประชมุแล้ว
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบก็ถือว่าการรับทราบนั้นเป็นมติคณะรัฐมนตรีเหมือนกัน
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กล่าวถึงตรงนี้มีเรื่องหนึ่งที่จะขอถือโอกาสชี้แจงเพื่อความเข้าใจตามข้อเท็จจริงไว้ในที่นี้
เมื ่อประมาณช่วงปลายปีที ่ผ่านมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้สรุปจำนวน

มติคณะรัฐมนตรีที่มีในช่วงที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศครบ 1 ปี โดยได้แสดง
จำนวนมติคณะรัฐมนตรีที ่เป็นเชิงนโยบายกับมติคณะรัฐมนตรีที ่เป็นเรื ่องราชการประจำ
ดูชื่อเรื่องแล้วก็ดูเหมือนว่าจำนวนของมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องเชิงนโยบายอาจจะมีน้อยกว่า
มติที่เป็นเรื่องราชการประจำด้วยซ้ำ ก็มีสื่อมวลชนนำไปตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลมัวแต่เสียเวลา
ไปทำแต่งานประจำมากไปหรือไม่? ซึ่งที่จริงตัวเลขนี้ไม่อาจสะท้อนให้สรุปเช่นนั้นได้ถ้าได้ทราบ
ข้อเท็จจริงของที่มาของการมีมติคณะรัฐมนตรีดังที่ได้เล่ามาข้างต้น เพราะมีเรื่องราชการประจำ
จำนวนมากที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมาเกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีโดยให้ต้องขอความเห็นชอบ
ขออนุมัติจากคณะรฐัมนตรี หรือแม้แต่ต้องให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ สำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
เองกไ็ด้เคยมคีวามพยายามทีจ่ะลดจำนวนเรือ่งท่ีเป็นราชการประจำเพือ่ให้ไม่ต้องให้มีการนำเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี แต่ก็ติดที่ข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ดังว่า จะแก้ก็ต้องไปแก้กฎหมายเหล่านั้น
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และต้องใช้เวลา สิ่งที่พยายามทำควบคู่กันไปก็คือ การให้คณะรัฐมนตรีมีมติ
(ว่าแล้วก็นับเพิ่มเป็นอีก 1 มติ) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมายว่า “เพื่อเป็น
การลดภาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื ่องที ่ไม่จำเป็น ในการเสนอร่างกฎหมายต่าง ๆ
ไม่ควรมีข้อกำหนดในร่างกฎหมายในลักษณะที ่ให้อำนาจคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เห็นชอบ
หรือกำหนดในเรื่องต่าง ๆ ...”* เรื่องนี้ในทางปฏิบัติจริงก็ไม่น่ามั่นใจนักว่าจะได้ผลมาก เพราะ
ดูเหมือนว่ากระทรวงหรือหน่วยงานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็พยายามเอาหลังพิงคณะรัฐมนตรี
อยู่เนือง ๆ ท้ัง ๆ ท่ีเร่ืองเหลา่น้ันอยู่ในอำนาจหนา้ท่ีของตนทีจ่ะพิจารณาตดัสินใจดำเนนิการไปได้

*  หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ท่ี นร 0505/ว 124 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2549

แผนภูมิแสดงการจำแนกมติคณะรัฐมนตรีตามนโยบายรัฐบาลกับราชการประจำทั่วไป
รัฐบาล นายอภสิิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (30 ธันวาคม 2551-29 ธันวาคม 2552)

รวม 3,437 เร่ือง

ราชการประจำทั่วไป
1,408 เร่ือง
(40.97%)

นโยบายรัฐบาล
2,029 เร่ือง
(59.03%)
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อย่างไรก็ตาม มีเรื่องบางประเภทที่คณะรัฐมนตรีมีมติขึ้นเองว่าให้ส่วนราชการนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือรับทราบก่อนไปดำเนินการ การลดเรื่องประเภทนี้ก็พอทำได้ไม่ยาก
เพราะเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีเอง คณะรัฐมนตรีก็สามารถมอบอำนาจในการพิจารณาหรือ
รับทราบให้หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจแทนคณะรัฐมนตรีได้ ซ่ึงก็มีทำอยู่หลายเร่ือง
ในทำนองนี้

การแบ่งประเภทของมติคณะรัฐมนตรี นัยที ่สอง คือการแบ่งตามระยะเวลา
การใช้บังคับของมติคณะรัฐมนตรี

การแบ่งในลักษณะนี้นับว่ามีความสำคัญต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะ
เป็นคลังเก็บรักษามติคณะรัฐมนตรี และสำคัญต่อส่วนราชการต่าง ๆ ที่ไม่ว่าเกี ่ยวข้องกับ
มติคณะรัฐมนตรีโดยตรงในฐานะที่ต้องรับไปปฏิบัติ หรือโดยอ้อมที่ต้องรับรู้ไว้ว่ามีมติเรื่องนั้น ๆ
อยู่ด้วย

การจำแนกประเภทมติคณะรัฐมนตรีโดยนัยนี้ สามารถแบ่งมติคณะรัฐมนตรีออกได้
เป็น 3 ประเภท คือ

1. มติคณะรัฐมนตรีที ่มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิก หรือถูกเพิกถอน ซึ่งก็ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเป็นกฎ หมายถึงกำหนด
เป็นหลกัเกณฑ ์หรือหลักการ หรือแนวทางปฏบัิติท่ีมีสภาพบงัคบัเป็นการทัว่ไปเพือ่ให้ผู้ท่ีเกีย่วขอ้ง
ถือปฏิบัติ

“ผู ้เก ี ่ยวข้อง” ในที ่น ี ้หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือในกำกับดูแลของรัฐบาล รวมทั้งข้าราชการ
พนักงาน  ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างไรก็ตาม คำว่า “ผู้เกี่ยวข้อง” ที่ว่านี้อาจจะต้องให้
รายละเอียดมากกว่านี้ ซึ่งจะขอนำไปกล่าวในตอนต่อไปที่จะเล่าถึงสถานะและลักษณะของ
มติคณะรัฐมนตรี

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติออกมาในลักษณะที่ว่านี้ การแจ้งยืนยันมติออกไปจาก
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะออกไปลักษณะที่เรียกกันติดปากว่า “หนังสือเวียน”

ตัวอย่างมติคณะรัฐมนตรีประเภทนี้ เช่น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2550 เรื่องการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีล
และปฏบัิติธรรม เนือ้หามว่ีา

(1) ให้ถือเป็นหลักการให้ข้าราชการพลเรือนสตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
ณ สถานปฏิบัติธรรมที ่ได้ร ับการรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครั ้งหนึ ่ง
ตลอดอายรุาชการ เป็นระยะเวลาไมต่่ำกวา่ 1 เดอืน แตไ่ม่เกนิ 3 เดอืน โดยไมถื่อเป็นวนัลา ท้ังนี้
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน

(2) ให้นำหลักการตามข้อ (1) ไปใช้กับข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นสตรีด้วย

(3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับหลักการตามข้อ (1) ไปพิจารณาปรับใช้กับ
ข้าราชการและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นสตรีด้วย
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2. มติคณะรัฐมนตรีที่มีผลใช้บังคับเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

2.1 มติคณะรัฐมนตรีที ่ม ีกำหนดระยะเวลาใช้บังคับไว้อย่างชัดเจน เป็น
มติคณะรัฐมนตรีที ่มีกำหนดเวลาของการใช้บังคับไว้เฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื ่อครบ
กำหนดเวลาแล้ว มติดังกล่าวก็มีผลสิ้นสุดในตัวเอง

ตัวอย่างเช่น มติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เรื่อง แนวทางเร่งรัดการ
ดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ที่ให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจได้รับการผ่อนผันหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เป็นกรณีพิเศษในช่วง 4 เดือนที่เหลือ
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

2.2 มติคณะรัฐมนตรีที ่อ้างถึงเหตุการณ์ เป็นมติคณะรัฐมนตรีที ่ไม่ได้ระบุ
เวลาใช้บังคับไว้อย่างชัดเจน แต่มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งทำให้ทราบได้ว่า
มติคณะรัฐมนตรีนั้นจะมีผลใช้บังคับเฉพาะเหตุการณ์นั้น เมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว
มติคณะรัฐมนตรีก็มีผลสิ้นสุดในตัวเอง เช่น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
ทีพ่ดูถงึแนวทางปฏบัิตใินการเลอืกตัง้มผีลใชบั้งคบัเฉพาะการเลอืกตัง้เมือ่วนัที ่ 2 มีนาคม 2551

3. มติคณะรัฐมนตรีเฉพาะคราว เป็นมติคณะรัฐมนตรีเฉพาะเรื่องที่ส่วนราชการ
เสนอ และ/หรือคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายหรอืส่ังการใหไ้ปดำเนนิการใด ๆ เม่ือมีการดำเนนิการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี ่ยวกับเรื ่องนั้นเสร็จสิ้นแล้ว มติคณะรัฐมนตรีก็มีผลสิ้นสุดในตัวเอง
เช่น การแต่งต้ังข้าราชการ เม่ือบุคคลน้ันได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหนง่แล้ว มติคณะรัฐมนตรีน้ัน
ก็มีผลสิ้นสุดในตัวเอง

นอกจากนี้ยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นการรับทราบเรื่อง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามที่
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐเสนอ หรือรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
เรื ่องที่เสนอเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพื ่อทราบดังกล่าว อาจเป็นเรื ่องที่มีกฎหมายบัญญัติหรือ
มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื ่อทราบ เช่น มติคณะรัฐมนตรี
เมื ่อวันที ่ 29 เมษายน 2551 รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือน
มีนาคม 2551 หรือมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 รับทราบรายงานประจำป ี 2550
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว การแบ่งประเภทของมติคณะรัฐมนตรีสามารถทำได้หลายนัยขึ้นอยู่กับว่า
เราจะมองในมุมใด จะแบ่งในเชิงประเภทของเนื ้อหาสาระก็ได้ หรือจะแบ่งในลักษณะที ่
เอาระยะเวลาบังคับใช้เป็นตัวตั ้ง ก็จะได้อีกแบบ แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใด ประเด็นสำคัญ
น่าจะอยู่ที่จำนวนมติที่มีอยู่มาก มากจนบางเรื่องเราคิดไปไม่ถึงว่าเรื่องแค่นี้ หรือเรื่องลักษณะนี้
มีออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีด้วยหรือ?

ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะมีสักคร้ังหรือไม่ท่ีเราทำผดิมติคณะรัฐมนตรีกัน (หรือถ้าตรวจสอบ
จริง ๆ อาจจะพบว่ามีหลายครั้งแล้วก็ได้) ที่เจตนาจะทำผิด ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของการ
รับผิดชอบถ้าตรวจพบ ส่วนที ่ไม่เจตนาจะทำผิดมติคณะรัฐมนตรี แต่เพราะไม่ทราบว่า
มีมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเร่ืองน้ัน ๆ  อยู่ก่อนแล้ว ก็จะไปรู้ตัวอีกทีก็ในยามท่ีถูกเรียกตัวไปให้ปากคำ
ต่อคณะกรรมาธิการสภาหรือศาลต่าง ๆ ซึ่งนั ่นก็คือความเครียดและความลำบากใจที่ต้อง
ระมัดระวังในการที่จะตรวจสอบความมีอยู่ของมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่าง ๆ ให้ชัดเจน

ไป ๆ มา ๆ โดยนัยน้ี ดูเหมือนว่ามติคณะรัฐมนตรีจะมีสถานะเปน็ “กับดัก” ของเราดว้ย
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สรุปผลการตดัสินใจของ
คณะรัฐมนตรีที่สำคัญ

เร่ือง การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา ท่ีไม่มีเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

คณะรฐัมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมือ่วันท่ี 13 กรกฎาคม 2553 ลงมติว่า
1. เห็นชอบการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา

ทีไ่ม่มีเงนิเหลอืจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2552 หรอืมีอยูไ่ม่เพยีงพอ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
2. การจัดสรรเงนิรางวลัประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้หน่วยงานนำไปจดัสรรต่อให้เฉพาะผูป้ฏิบัติเท่าน้ัน และใหป้ฏิบัติ

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.พ.ร. กำหนดและคณะรฐัมนตรีให้ความเหน็ชอบแล้วเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2553 และไม่ให้นำเงินรางวัล
ที่ได้รับจัดสรรไปหารเฉลี่ยให้เท่ากันทุกคน แต่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และควรให้กับผู้ปฏิบัติที ่มีความร่วมมือ
ในการสร้างผลงานให้ส่วนราชการฯ รวมทั้งผู้ที่มีความทุ่มเทและมีผลงานให้ส่วนราชการฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

3. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดสรรเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบัน
อุดมศกึษาทีไ่ด้ดำเนนิการไปแลว้ และพจิารณาแนวทางและหลกัการของการจดัสรรเงนิรางวลัดังกลา่วใหมท้ั่งระบบเพือ่ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 147 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553

เร่ือง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ลงมติเห็นชอบ อนุมัติ และรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอท้ัง 5 ข้อ ดังน้ี

1. เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2555 พ.ศ. 2552 ในการดำเนนิการจดัหาพสัดขุองโครงการภายใตแ้ผนปฏบัิตกิารไทยเขม้แขง็ 2555

2. อนุมัติการขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาและระยะเวลาการดำเนินโครงการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 3,084.20 ล้านบาท โดยหน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่
30 กันยายน 2553

3. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยให้หน่วยงานจะต้อง
ส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน
15 วันทำการหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และสำนักงบประมาณจะดำเนินการอนุมัติ
ภายใน 15 วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมตัิแล้วหน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ

4. รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่เป็นลักษณะการแก้ไขข้อมูลคลาดเคลื่อน เช่น พิมพ์ผิดตกหล่น ปรับปรุง
ชื่อพื้นที่ให้ถูกตามเขตปกครอง ที่สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติและรายงานคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้
แผนปฏบัิติการไทยเขม้แข็ง 2555 ทราบแลว้

5. รับทราบการอนุมัติปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 152 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2553

คดัเลอืกและเรยีบเรยีงโดย จิตตา  กติตเิสถยีรนนท์
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all about CABNET ฉบับนี้จะขอแนะนำ website CABNET (www.cabnet.soc.go.th)
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ CABNET โดยภายในเว็บไซต์จะมีข้อมูล
ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู ้ใช้งานระบบมากมาย อีกทั้งยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ
CABNET ใหค้อยตดิตามอยูเ่ปน็ระยะดว้ย

website CABNET นั้น มีเนื้อหาบางส่วนที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน เช่น หัวข้อ
CABNET ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับระบบ ไม่ว่าจะเป็นความหมายของ CABNET ความเป็นมา
ของระบบ ประโยชนข์อง CABNET รวมทัง้รูปแบบการใชง้าน CABNET ซ่ึงขอ้มูลเหลา่นีล้้วนเปน็ขอ้มูล
เบือ้งตน้สำหรบัการใชง้านระบบ CABNET ทัง้สิน้ นอกจากนี ้หากใครทีย่งัไมเ่ขา้ใจบางขัน้ตอนของการ
ใช้งานระบบ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน (ปคร.) มาเก็บไว้ศึกษาได้ รวมทั้งยังสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม template ประเภทต่าง ๆ ได้จาก website ด้วย และหากต้องการศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีด้วยระบบ CABNET ก็สามารถเลือกดูในส่วนที่เป็น
คลิปวิดีโอได้ ซึ่งจะทำให้เข้าใจกระบวนการของ CABNET ได้มากขึ้น และเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกดิขึน้ภายหลงัจากการนำระบบ CABNET มาใช้

นอกจากนี ้หากมข้ีอสงสัยเกีย่วกบัระบบ CABNET สามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเตมิได้ท่ีหัวขอ้ Q&A
ซึ่งจะรวบรวมคำถาม-คำตอบที่น่าสนใจเอาไว้ หรือหากมีคำถามเพิ่มเติมกว่านั้น สามารถติดต่อ
เข้ามาได้ที่ helpdesk ของ CABNET โทร. 0 2280 9000 ต่อ 571-573 หรือ e-mail address:
cabnet@soc.mail.go.th

website CABNET

all about CABNET

สำนักบริหารงานสารสนเทศ

www.cabnet.soc.go.thwww.cabnet.soc.go.th
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คำถาม : template ท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดเตรียมไว้ต้องใช้กับโปรแกรมประเภทใด
หากส่วนราชการไม่มีโปรแกรมดังกล่าว จะสามารถนำ template เหล่านั้นมาใช้งาน
ได้หรือไม่

คำตอบ : template ท่ี สลค. ได้จัดเตรียมไว้ให้น้ัน เป็น Microsoft Office version 2003 และ Microsoft
Office version 2007 และได้มีการตั้งโปรแกรมบางอย่างไว้ภายในเพื่อให้ระบบ CABNET
สามารถเก็บข้อมูล ประมวลผล และคัดลอกข้อมูลบางส่วนจากหนังสือเสนอเรื ่องต่อ
คณะรฐัมนตรขีองสว่นราชการทีท่ำจาก template ไปใช้ในขัน้ตอนตอ่ไปได ้ เชน่ การคดัลอก
ชื่อเรื่องไปไว้บนหน้าจอของระบบ CABNET ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น จึงขอให้ส่วนราชการใช้
template ที่ สลค. จัดเตรียมไว้ด้วยโปรแกรม Microsoft Office เพื่อให้สามารถทำงาน
ร่วมกบัระบบ CABNET ในขัน้ตอนถดัไปไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพสงูสุด
ในกรณีท่ีส่วนราชการใดไมไ่ด้ใช้ Microsoft Office แต่ใช้โปรแกรมอ่ืน เช่น OpenOffice สลค.
ก็ได้จัดเตรียม template ในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อใช้กับ Microsoft Office version อื่นหรือ
ใช้กับ OpenOffice ด้วยเช่นกัน (สามารถประสานขอ file template ประเภทนีไ้ด้ท่ี helpdesk
หมายเลขโทรศพัท์ 0 2280 9000 ต่อ 571-573) โดยจะใช้ว ิธ ีการกรอกข้อมูลทั ้งหมด
เหมอืนกบั template ชุดแรก เพยีงแตไ่ม่สามารถใหร้ะบบ CABNET คดัลอกขอ้มูลบางสว่น
โดยอัตโนมัติจากหนังสือเสนอเรื่องฯ ของส่วนราชการที่ทำจาก template นี้ไปใช้ในขั้นตอน
ถัดไปได้อย่างสมบูรณ์ เช่น เมื่อมีการนำ file เข้าสู่ระบบ CABNET ระบบจะไม่สามารถ
คัดลอกชื่อเรื ่อง และเลขหนังสือไปไว้บนหน้าจอของระบบ CABNET ได้โดยอัตโนมัติ
แต่ส่วนราชการจะต้องเป็นผู้กรอกข้อมูลในส่วนนี้เอง

คำถาม : หากส่วนราชการไม่ได้ใช้ template ท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดเตรียมไว้ให้
จะสามารถสง่หนงัสือเสนอเรือ่งตอ่คณะรฐัมนตรผีา่นระบบ CABNET ได้หรอืไม่

คำตอบ : สามารถดำเนินการได้ แต่หากส่วนราชการจัดทำเรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีโดยไม่ได้ใช้
template ท่ีกำหนดจะทำให้ระบบ CABNET ไม่สามารถคัดลอกข้อมูลบางส่วนโดยอัตโนมัติ
จากหนังสือเสนอเรื่องฯ ของส่วนราชการที่ทำจาก template ไปใช้ในขั้นตอนต่อไปได้ ดังน้ัน
จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดทำเรื่องฯ จาก template เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งระบบและช่วยลดปัญหาในกระบวนการถัดไปด้วย
แต่หากส่วนราชการมีความจำเป็นที่จะต้องส่งหนังสือเสนอเรื่องฯ ที่ไม่ได้ทำจาก template
จะต้อง scan เอกสารดังกล่าวเข้าสู่ระบบ CABNET โดยแยก file เอกสารแต่ละประเภท
ให้ชัดเจน เช่น file หนังสือเสนอเรือ่งฯ file เอกสารแนบ โดยขอแนะนำใหท้ำให้อยู่ในรูปแบบ
PDF แล้วนำเข้าสู่ระบบ CABNET ทั้งนี้ ในการบันทึกเรื่องเข้าสู่ระบบ CABNET ระบบ
จะถามยืนยันอีกครั้งว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าระบบหรือไม่ เพื่อป้องกันการนำเข้าผิดเรื่อง
หรือการนำเอกสารผิดประเภทเข้าระบบ

CABNET Q&A
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คัดเลือกโดย  อมราลักษณ์  รักษ์วงศ์
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เร่ืองเสร็จท่ี 250/2553
 

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เร่ือง การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีบำเหน็จดำรงชีพ

ของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถ่ิน

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้มีหนังสือท่ี มท 0808.5/23889 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2552 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สรุปความได้ว่า นางสาวเรณู สุทธิลักษณ์ กับพวก ข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมว่า สำนักงาน
สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ได้แจ้งให้ผู้ร้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) เพิ่มเติม สำหรับเงินบำเหน็จดำรงชีพที่ได้รับคนละ
สองแสนบาท เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยอ้างว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นมิใช่ข้าราชการหรือข้าราชการพลเรือน จึงไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงิน
บำเหน็จดำรงชีพมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณามาตรา 46/1 ประกอบกับ
มาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 แล้ว เห็นว่า กฎหมายมีเจตนารมณ์
ให้จ่ายบำเหน็จดำรงชีพแก่ข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้รับบำนาญในขณะที่มีชีวิตอยู่ การจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ
แก่ข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการนำเงินที่ต้องจ่ายเป็นบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทเมื่อผู ้รับบำนาญถึงแก่ความตาย
มาจ่ายให้แก่ผู ้รับบำนาญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ อีกทั้ง
ข้อ 2 (64) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร มีวัตถุประสงค์

ท้องถิ่นควรรู้
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ให้ข้าราชการบำนาญทุกประเภทซึ่งรับบำเหน็จดำรงชีพได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกับผู้ได้รับบำเหน็จตกทอด ดังจะเห็น
ได้จากคำว่า บำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ ่งมีความหมายครอบคลุมถึงบำเหน็จดำรงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการทุกประเภท โดยหากมุ่งหมายให้หมายถึงเฉพาะบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการ
บำนาญประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว กฎหมายก็คงจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญประเภทใด อีกทั้ง
ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที ่จะให้ข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ ่นที ่ได้ร ับบำเหน็จดำรงชีพได้ร ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที ่แตกต่างจาก
ข้าราชการบำนาญประเภทอื่น ๆ มิฉะนั ้น อาจเป็นการเลือกปฏิบัติที ่ไม่เป็นธรรมกับผู ้รับบำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แต่กรมสรรพากรมีความเห็นว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ ่นและพนักงานส่วนท้องถิ ่นมิใช่ข้าราชการหรือข้าราชการพลเรือน
ตามความหมายในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
เงินบำเหน็จดำรงชีพที ่ได้รับตามมาตรา 46/1 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ ่นฯ จึงไม่เข้าลักษณะ
เป็นบำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นจึงไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินบำเหน็จดำรงชีพมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (64) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ดังนั้น
เพื่อให้ได้ข้อยุติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอหารือว่า บำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นเป็นเงินได้พึงประเมิน
ประเภทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้หรือไม่
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับฟังข้อเท็จจริง
จากผู้แทนกระทรวงการคลงั (กรมสรรพากร) และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน) แล้ว มีความเหน็ว่า มาตรา
42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (64) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ได้กำหนดให้บำเหน็จดำรงชีพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นเงินได้ที่ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งคำว่า “กฎหมาย
ว่าด้วย” ในกรณีนี้เป็นคำที่มีความหมายอย่างกว้างโดยหมายความถึงกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ทั้งหมด คำว่า “กฎหมายว่าด้วย
บำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ” จึงย่อมหมายความถึงกฎหมายที ่ว ่าด้วย
บำเหน็จบำนาญของข้าราชการโดยไม่จำกัดว่าเป็นข้าราชการประเภทใด ซึ ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่ามีกฎหมายว่าด้วย
บำเหน็จบำนาญข้าราชการอยู่ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งใช้กับข้าราชการประเภทต่าง ๆ
เป็นส่วนใหญ่  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ซึ่งใช้กับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 ซึ่งใช้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร การที่กฎกระทรวง
ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บำเหน็จดำรงชีพตาม “กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ” จึงต้อง
หมายถึงกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการทั้งสามฉบับนี้ เพราะถ้าประสงค์จะให้หมายถึงพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่ง
ก็ต้องใช้ช่ือของพระราชบญัญัติน้ันตามทีบั่ญญัติไว้ในมาตรา 1 แห่งพระราชบญัญัติน้ัน ๆ แล้ว ด้วยเหตผุลข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎกีา
(คณะที่ 1) จึงเห็นว่า บำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามที่
ได้รับยกเว้นไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 2509)ฯ

 
 (ลงช่ือ)    พรทิพย์  จาละ

 (คุณพรทิพย์  จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน 2553

สามารถดขู้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี http://www.krisdika.go.th
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พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
กำหนดให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ

เล่ม 127 ตอนท่ี 44 ก วันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 หน้า 4
พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ. 2553
กำหนดประเภทตำแหน่งและการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร

เล่ม 127 ตอนท่ี 41 ก วันท่ี 2 กรกฎาคม 2553 หน้า 10
กฎกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าเกษตร พ.ศ. 2553
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน

บังคับ และสินค้าเกษตรที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไป
เล่ม 127 ตอนท่ี 44 ก วันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 หน้า 51

ระเบียบ

ระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการปฏรูิป พ.ศ. 2553
กำหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป รวมทั้งองค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจาก

ตำแหน่งของกรรมการ การประชุม และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว และให้มีสำนักงานปฏิรูปเป็นหน่วยงานภายในของ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ

เล่ม 127 ตอนพิเศษ 82 ง วันท่ี 2 กรกฎาคม 2553 หน้า 1

ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบรหิารจัดการผลไม้ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553
ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ให้เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานและการประสานงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เล่ม 127 ตอนพิเศษ 87 ง วันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 หน้า 1

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. 2553
กำหนดให้มีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื ่อการปรองดองแห่งชาติ รวมทั ้งองค์ประกอบวาระ

การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการการประชุม และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว โดยให้มีสำนักงาน
เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

เล่ม 127 ตอนพิเศษ 87 ง วันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 หน้า 2

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

เรื่องสำคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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มุมความเห็น อะไรคือส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดในชีวิต ?
End joy

อะไรคือสิ่งที ่มีค่าที ่สุดในชีวิต? ตั้งแต่จำความได้ คำถามนี้เป็นคำถามแรกและคำถามเดียวที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน
อาจมีบางคร้ังท่ีมีคำตอบลาง ๆ เข้ามาในความคดิ เช่น พ่อกับแม่คือส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดในชีวิต แต่น่ันก็ไม่ใช่คำตอบทีถู่กท่ีสุดสำหรับทุกช่วงเวลา
เพราะแต่ละช่วงเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั้นแตกต่างกันไป อีกทั้งประสบการณ์ที่ได้รับก็ทำให้คำตอบปรับเปลี่ยนไป

ได้อ่านบทความหนึ่งที่ส่งต่อกันมาทาง e-mail อาจตรงกับความคิดของใครหลาย ๆ คน สาระสำคัญของบทความมีอยู่ว่า
ในชีวิตของคนทุกคน มีอยู่ 3 สิ่งที่เราไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ คือ คำพูด เวลา และโอกาส ทำให้อดคิดต่อไปไม่ได้ว่า ระหว่าง
คำพูด เวลา และโอกาส อะไร? คือส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุด

คำตอบท่ีบอกกับตัวเองคือ “เวลา” เป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดในชีวิต เพราะมีหลายครัง้ท่ีต้องการเวลาเพิม่ข้ึน ซ่ึงจะทำใหใ้น 1 วัน สามารถ
ทำอะไรไดม้ากกวา่นี ้และหากยอ้นเวลาไปได ้จะทำโนน่ทำนี ่แตก็่ไม่มีโอกาสนัน้ เพราะเราไมส่ามารถขอเวลาเพิม่ข้ึน และเรากไ็ม่สามารถ
ย้อนเวลากลับไปทำสิ่งที่อยากจะทำหรืออยากจะแก้ไขได้อีก ส่วนหนึ่งในเรื่องของการจราจรในปัจจุบันทำให้ในแต่ละวันต้องนั่งอยู่ใน
รถโดยสารเป็นเวลามากกว่าเวลานอนพักผ่อน บางอย่างได้แต่คิดว่าจะทำ แต่ก็ทำไม่ได้ และไม่ได้ทำในที่สุด

ทุกวันน้ี จึงทำใหต้้องปรับเปล่ียนวิธีคิดและการใชชี้วิตประจำวนัของตวัเองเสยีใหม่ หากคิดจะทำอะไรแตยั่งไม่สามารถลงมอืทำได้
ในขณะนัน้ ก็จะจดบันทึกไว้ เพ่ือกันลืม ถ้าสามารถทำไดก็้ลงมือทำในเวลานัน้เลย ถึงแม้จะยังไม่สามารถเอาชนะเวลาได ้แต่ก็ไม่ได้เรียกร้อง
ขอเวลาเพิ่มเหมือนอย่างแต่ก่อน

 ไม่มีเวลา
โนเนม

ถ้าจะพูดถึงความยุติธรรมแล้ว สิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเท่าเทียมกัน คือ “เวลา” เพราะ
ทุกคนในโลกนี้มีเวลาสำหรับใช้ในแต่ละวัน 24 ชั่วโมงเท่ากันหมด ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนจะใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน เพียงใด

เรามักจะได้ยินผู้คนกล่าวคำว่า “ไม่มีเวลา” อยู่เสมอ เพื่อที่จะปฏิเสธการกระทำบางสิ่ง
บางอย่าง หรือเมื่อไม่สามารถกระทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด เช่น
กล่าวว่า ไม่มีเวลาออกกำลังกาย เนื่องจากมีภารกิจมากมายซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพร่างกาย
ไม่แข็งแรง หรือ กล่าววา่ ไม่มีเวลาอา่นหนงัสือ ก็อาจส่งผลให้ผู้ท่ีกำลังศึกษาเลา่เรียนมีผลคะแนน
ไม่ดีเท่าท่ีควร เป็นต้น

ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาการไม่มีเวลา คือ
1. ศึกษาปัญหาของการไม่มีเวลาว่าประกอบด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้าง
2. ศึกษาหาสาเหตุของการไม่มีเวลา
3. ศึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการไม่มีเวลา
ผู้เขียนจึงเห็นว่า เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพราะจะทำให้ต้องเสียโอกาสดี ๆ

เพราะเพียงแค่ติดอยู่กับคำว่า ไม่มีเวลา ดังคำกล่าวที่ว่า
“เวลาและวารีมิยินดีจะคอยใคร เรือเมล์และรถไฟก็จะไปตามเวลา โอ้เอ้และ

อืดอาดก็จะพลาดปรารถนา ชวดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไป”
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นวัตกรรมรอบโลกเคยพาไปรู ้จักกับแบตเตอรี ่ชาร์จใหม่ได้ที ่เกิดจากการสั ่นของตัวแบตเตอรี ่มาแล้ว มาในครั ้งนี ้
นวัตกรรมรอบโลกจะพาผู้อ่านไปพบกับความพิเศษของแบตเตอรี่อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได้เช่นกัน แต่มีความพิเศษ
ตรงทีส่ามารถบอกไดว้า่พลงังานทีมี่อยูเ่ปน็แบตเตอรีพ่รอ้มใช้งานหรอืไม่ โดยในทีน่ีจ้ะขอเรยีกวา่ Hungry batteries

Hungry batteries คือแบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได้ที่สามารถบอกระดับพลังงานที่มีอยู่ในตัวเองว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด
โดยสามารถสังเกตได้จากขนาดของแบตเตอรี่ ซึ่งถ้าแบตเตอรี่ดังกล่าวชาร์จไฟมาแล้วเต็มที่ ตัวแบตเตอรี่จะมีขนาดเท่ากับ
แบตเตอรี่ทั่ว ๆ ไป แต่หากยังไม่ได้ชาร์จไฟหรือว่ายังชาร์จไฟไม่เต็ม แบตเตอรี่จะหดตัวลง ซึ่งจะสังเกตได้จากลักษณะการเว้า
ของแบตเตอรี่ เพียงเท่านี้ผู้ใช้จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวพร้อมใช้งานหรือไม่ ยิ่งรูปร่างเว้ามากยิ่งหมายความว่า
พลงังานเหลอืนอ้ยมาก ผิดกบัแบตเตอรีท่ีช่ารจ์ไฟมาเตม็ที ่จะมรูีปทรงปกติ

Hungry batteries เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายมากขึ้นเนื่องจากผู้ใช้สามารถดูได้ด้วย
ตาเปล่าว่าแบตเตอรี่ที ่มีอยู่นั ้นอยู่ในสภาวะที่พร้อมใช้งานหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตรวจสอบให้ยุ่งยาก จะเห็นได้ว่า
ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ชีวิตคน
ในปัจจุบันได้รับการเติมเต็มจากสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการดำเนินชีวิตหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ
คงตอ้งติดตามกนัดูว่า Hungry batteries น้ัน จะได้รับความนยิมจากผูบ้ริโภคมากนอ้ยเพยีงใด

ที่มา : http://www.tuvie.com/hungry-batteries-can-tell-you-when-it-needs-to-be-charged/
http://www.yankodesign.com/2010/05/21/thin-when-empty/

นวัตกรรมรอบโลก

     
TATSU
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หนังสือชาร์จไฟให้ช ีว ิต: OOMPH POWER เป็นหนังสือที ่จะช่วยสร้างพลัง
ในตัวเองใหเ้กิดข้ึนใหม่ เพ่ือความสำเรจ็ในชีวิตท่ีไม่ธรรมดา เขียนโดย ซูซาน มิลเลอร์ (Susan Miller)
แปลเป็นภาษาไทย โดย คงคา  วารี หนังสือเล่มนี้ได้กลั่นกรองและนำเอาคำแนะนำด้านการจูงใจ
ที่ดีที่สุดมานำเสนอเป็นกลยุทธ์ง่าย ๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน

หนังสือชาร์จไฟให้ชีวิตเป็นหนังสือท่ีให้แนวคิดเพ่ือสร้างพลังแห่งความกระตือรือร้นและสร้าง
ทัศนคติเชิงบวก นอกจากนี้ยังบอกถึงวิธีที่จะรับมือกับคนเจ้าปัญหา หรือในยามที่ต้องเผชิญกับ
ช่วงเวลาวิกฤต รวมทั้งเมื่อต้องรับมือกับภารกิจที่น่าเบื่อ หนังสือเล่มนี้จะบอกถึงเคล็ดลับของ
ความมั ่นใจที ่จะสร้างความมีชีว ิตชีวาให้ชีว ิต บอกวิธีการที ่จะควบคุมอารมณ์ โดยเน้นที ่
การลงมือปฏิบัติ เนื ้อหาของหนังสือเล่มนี ้ประกอบด้วยวิธีเติมพลังให้ทัศนคติ เช่น พลังใจ
เกินร้อยคืออะไร วิธีตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา สุดยอดปัจจัยเพิ่มพลังทางอารมณ์
และทางกาย และกลยุทธ์เติมสีสันให้งานที่ทำอยู่ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
โดยผู้เขียนได้บอกเล่าเรื่องราวและวิธีที่จะเติมพลังให้ชีวิตไว้อย่างละเอียดและชัดเจนเป็นข้อ ๆ
อ่านแล้วเข้าใจง่ายและเพลิดเพลิน
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ห้ิงหนงัสือ

แนะนำโดย สุภาวด ี เลศิสถติย์
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ยืน หมายความว่า ต้ังอยู่, คงอยู่ มีนัยความหมายว่า ม่ันคง, ไม่เปล่ียนแปลง, เช่น
ยืนยัน, ยืนคำ, ยืนพ้ืน, ยืนยง

ย่ังยืน มีความหมายวา่ ยืนอยู่นาน, คงอยูน่าน, เช่น ขอใหรั้กกนัย่ังยืนตลอดไป,
ขอให้มีความสุขย่ังยืน หมายความว่า คงทนอยู่นาน เช่น มิตรภาพของเราจะย่ังยืน
ไปช่ัวกัลปาวสาน, ความสุขของคนเรามักจะไม่จีรังย่ังยืน

ย่ิง เม่ือเป็นคำขยายคำวา่ ทรงพระเจริญ มีความหมายว่า ให้ทรงพระเจริญมากข้ึน
ย่ิง หมายความว่า เพ่ิมข้ึน, เจริญข้ึน, มากข้ึน ย่ิงยืนนาน หมายความว่า คงทนอยู่นาน
เมื ่อกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวใช้ว่า
ขอทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน หมายความว่า ให้ทรงพระเจริญมากข้ึนเพ่ิมข้ึนตลอดไป

คัดลอกจากหนงัสือ “รู้ รัก ภาษาไทย” เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ย่ังยืน-ย่ิงยืนนาน

คดัเลอืกโดย จิตตา  กติตเิสถยีรนนท์

รู้ รัก ภาษาไทย
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สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ไปไหนไปกันฉบับเดือนสิงหาคมนี้ ขอเชิญชวน
ไปชม “ทะเลดอกไม้ในป่าสน ณ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว” ที่มีสภาพ
ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน กั ้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พื้นที ่ครอบคลุมอยู ่ในท้องที ่
ป่าสงวนแหง่ชาตป่ิานำ้ปาด จังหวดัอตุรดติถ ์และจงัหวดัพษิณโุลก เปน็แหลง่
ต้นน้ำลำธารของลำน้ำภาคและลำน้ำปาด มีเนื้อที่ประมาณ 212,633 ไร่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มีและความงดงามของดอกไม้
หลากหลายชนิดที่ผลัดเปลี่ยนกันผลิบาน ในช่วงฤดูฝนจนถึงย่างเข้าฤดูหนาว
ซึ่งเราสามารถเที่ยวชมกันได้อย่างเต็มที่

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ
513 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกสายทิพย์ น้ำตก
ภสูอยดาว ทุง่ดอกหงอนนาค เนนิเสอืโครง่ ลานหนิลำนำ้ปาด ลานสนสามใบ
ภูสอยดาว และมวลดอกไม้นานาชนิดที่สวยงามและแปลกตา เช่น หงอนนาค
สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน พืชวงศ์ขิงข่าต่าง ๆ และกล้วยไม้ป่านานาชนิด
ซึ ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปีจะเป็นช่วงที ่เหมาะสำหรับ
การมาเยี่ยมชมทุ่งดอกไม้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวมากที่สุด

ไปไหนไปกัน



กันย์นี
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คัดเลือกโดย อ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ

แสงส่องปัญญา

เงินทองน้ันไม่ต้ังอยู่ย่ังยืนเลย

อน่ึง เงินทองน้ี ทำให้เกิดความโลภ ความมัวเมา
ความลุ่มหลง ความติดดังเคร่ืองผูก มีภัย

มีความคับแค้นมาก เงินทองน้ันไม่ต้ังอยู่ย่ังยืนเลย.
นรชนเป็นอันมาก ประมาท มีใจเศร้าหมองแล้ว

เพราะเงินทองเหล่าน้ี  จึงต้องเป็นศัตรู
วิวาทบาดหมางกันและกัน.

อาสวะท้ังหลาย ไม่ใช่หมดส้ินไปเพราะเงินทองดอกนะ
กามท้ังหลายเป็นอมิตร เป็นผู้ฆ่า เป็นศัตรู

เป็นด่ังลูกศรเสียบไว้.

เม่ือนรชนถูกความโลภครอบงำ ย่อมมืดต้ือทันที

คนโลภย่อมไม่รู้อรรถ คนโลภย่อมไม่เห็นธรรม
เม่ือนรชนถูกความโลภครอบงำ ย่อมมืดต้ือทันที

ความโลภก่อให้เกิดความพินาศ
ความโลภทำให้จิตอยากได้

ชนไม่รู้จักความโลภน้ันซ่ึงเป็นภัยเกิดในภายใน ดังน้ี.

ข้อความบางตอนจากอรรถกถา พรหมชาลสูตร
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม 1 ภาค 1

หน้าท่ี 163


