
ปที ่16 ฉบบัที ่2 เดอืนกมุภาพนัธ 2551สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

“...การทำงานใหสำเรจ็ผลแนนอน และสมบรูณตามเปาหมายนัน้
จะตองใชความรคูวามสามารถ พรอมทัง้คณุสมบตัทิีส่ำคญั ๆ

ในตวับคุคลหลายประการ ทัง้ความตัง้ใจทีม่ัน่คง ความคดิสรางสรรค
ความอตุสาหะพยายาม ความรบัผดิชอบตลอดจนความสจุรติ

เปนธรรมนำมาปฏบิตัโิดยสม่ำเสมอ...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

วนัที ่19 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2528
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บทความ/ขอความ หรอืความเหน็ใด ๆ ทีป่รากฏใน “สลค.สาร”

เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

และคณะทำงานฯ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร
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ตลอดเวลาที่ผานมา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยา-

ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไดทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ

นอยใหญ เพื่อทรงมุงหวังที่จะปดเปาทุกขของราษฎรใหหมดไป และไดทรง

ปฏิบัติงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี ดวยพระวิริยะอุตสาหะยิ่ง เพื่อแบงเบาพระราชภาระ

จึงนับไดวา ทรงเปนเจาฟาองคสำคัญของพระราชวงศไทย ที่ทรงอุทิศ

พระองคเพื่อประโยชนสุขแหงปวงชนชาวไทยอยางแทจริง และเมื่อวันที่

2 มกราคม 2551 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรไดสิ้นพระชนม ยังความโศกเศราอาลัย

แกปวงพสกนิกรชาวไทยรวมถึงนานาชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ขอนอมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร อันหาที่สุดมิได

ในชวงปลายเดอืนมกราคมทีผ่านมา สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

ไดมีโอกาสตอนรับการมาเยือนของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประเทศภูฏาน

“ทองตางแดน” จึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศภูฏานมาเสนอ  และสำหรับ

ทานที่สนใจเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัย โดยเฉพาะแผนดินไหวที่ดู เหมือน

ไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป ติดตามอานไดใน “ตามไมทันโลกาภิวัตน”

การทำงานให “เสร็จ” กับการทำงานได “สำเร็จ” 2 คำนี้มีความหมาย

เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร สามารถหาคำตอบไดใน “คิดกลม ๆ”

นอกจากนี้ ใน สลค.สาร ฉบับนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรีที่นาสนใจอีกถึง

8 เรื่องดวยกันทีเดียว
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⌫

พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว บริเวณเชิงสะพานผานฟา ไดเปด

ดำเนนิการอยางเปนทางการเมือ่วนัที ่ 7 ธนัวาคม 2545 โดยเปนสถานทีจ่ดันทิรรศการถาวร

ที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองการปกครองของไทย ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับการ

จัดสรรพื้นที่ในการจัดนิทรรศการ 2 ช้ัน คือ ชั้น 3 เปนนิทรรศการถาวรคณะรัฐมนตรีไทย

และชั้น 4 เปนนิทรรศการถาวรเครื่องราชอิสริยาภรณไทย ซึ่งเปนการจัดแสดงเรื่องราว

โดยการนำเสนอบนกราฟฟกบอรด/ขอมูลในซอฟแวรโปรแกรมคอมพิวเตอร และ

การจัดแสดงวัตถุสิ่งของ

โดยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 สถาบันพระปกเกลาไดกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปน

ประธานในพิธีเปดอาคารรำไพพรรณี นิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณี

นิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย นิทรรศการถาวรคณะรัฐมนตรีไทย  และนิทรรศการถาวร

เครื่องราชอิสริยาภรณไทย

⌫
เมื่อวันศุกรที่ 25 มกราคม  2551 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โดยคณะทำงานประจำกลุมงานสงเสริมแผนสรางราชการใสสะอาด

และจริยธรรม และบุคลากรที่สนใจ ไดรวมนำเงินและสิ่งของที่ไดรับ

บริจาคจากขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง สลค. ไปมอบให

สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา (บานราชาวดี)

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี

 
เมื่อวันจันทรที่ 28 มกราคม 2551 นายสุรชัย  ภูประเสริฐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ไดตอนรับ Dasho Sherub Tenzin เลขาธิการคณะรัฐมนตรีประเทศภูฏานและคณะ

ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสรางและอำนาจหนาที่ของสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ซึ่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางศรีรัตน  รัษฐปานะ) ไดใหเกียรติ

เปนผูบรรยายสรุปในเรื่องดังกลาว นอกจากนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังได

จัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีและการจัดทำคูมือ

การปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดใหมีการเยี่ยมชมหองประชุมคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดวย
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เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 ที่ผานมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีโอกาสตอนรับ Dasho Sherub Tenzin เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีประเทศภูฏานและคณะ ทองตางแดนฉบับนี้ จึงขอนำเสนอเรื่องราวของประเทศภูฏานมาใหไดทราบกัน



ประเทศภูฏานหรือที่เรียกอยางเปนทางการวาราชอาณาจักรภูฏานตั้งอยูทางฝง

ตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบต สวนชายแดน

ดานอืน่ตดิกบัอนิเดยี โดยไมมทีางออกสทูะเล เมอืงหลวงของภฏูานมชีือ่วากรงุทมิพ ู (Thimphu)

นอกจากนี้ยังมีเมืองสำคัญอื่น ๆ เชน เมืองปาโร (Paro) เปนที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ

เมืองพูนาคา (Punaka) เปนเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร เปนที่ตั้งของพระราชวัง

ฤดูหนาว และเปนที่ราบสำหรับทำการเกษตร  ประชากรของประเทศภูฏานมีจำนวนประมาณ

752,700 คน ประกอบดวย 3 เชื้อชาติ ไดแก 1) ชาชอฟ (Sharchops) คือชนพื้นเมืองดั้งเดิม

สวนใหญอยูทางภาคตะวันออกของประเทศ 2) นาล็อบ (Ngalops) คือชนเชื้อสายทิเบต สวนใหญอยูทางภาคตะวันตกของประเทศ และ

3) โชซมั (Lhotshams) คอืชนเชือ้สายเนปาล สวนใหญอยทูางภาคใตของประเทศ ทัง้นี้

ชนเชื้อชาติชาชอฟและนาล็อบ ซึ่งคิดเปนรอยละ 75 ของประชากรทั้งหมด

นับถือศาสนาพุทธมหายาน นิกายกายุบปา (Kagyupa) ซึ่งมีลามะเชนเดียวกับ

ทิเบต ในขณะที่ชนเชื้อชาติโชซัม นับถือศาสนาฮินดู ภูฏานใชภาษาประจำชาติคือ

ภาษา ซงขา (Dzongkha) เปนภาษาราชการ ในขณะที่ภาษาอังกฤษจะใชเฉพาะ

ในสถาบันการศึกษาและในการติดตอธุรกิจเทานั้น



ขณะนี้ถือไดวาภูฏานอยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยไปสูระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย

เปนประมขุภายใตรฐัธรรมนญู โดยเมือ่ พ.ศ.  2541 สมเดจ็พระราชาธบิดจีกิม ิซงิเย

วังชุก (Jigme Singye Wangchuck) ไดทรงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ

แผนดิน โดยมีรัฐสภาและมีคณะรัฐมนตรีจำนวน 12 คน โดยมีนายกรัฐมนตรี

ที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกสภาคณะมนตรี (เทียบเทาคณะรัฐมนตรี) เปน

                     

ธงประจำชาติ

<< วดัทกัซงั ทีช่าวภฏูานเชือ่วาถาไดขึน้วดันีเ้ปรยีบไดกบัการขึน้สวรรค
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หัวหนาคณะรัฐมนตรี (Chairman of the Council of Ministers) ทั้งนี้

ผูที่ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดลำดับ 1 - 5 จะมีการสลับหมุนเวียนกัน

ขึ้นดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีและประธานสภาคณะมนตรีวาระละ 1 ป

ดร.วิษณุ เครืองาม ไดกลาวถึงการปกครองภายหลังการ

ปฏริปูไวในหนงัสอื ภฏูานวมิานปลายฟา วา การปฏริปูการปกครองนีท้ำให

“ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพพอควร” แตพระมหากษัตริยยังทรงมีพระราช

อำนาจมากแมจะไมทรงวาราชการเองทุกอยางอีกตอไป ซึ่งคลายกับ

การปกครองแบบ ปรมิตาสิทธิราชย (Limited Monarchy) เชนเดียวกับ

จักรพรรดิญี่ปุนสมัยเมจิ คือไมใช Constitutional Monarchy หรือ

พระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ แตก็ไมถึงกับเปนการปกครองแบบ

Absolute Monarchy หรอืพระมหากษตัรยิอยเูหนอืกฎหมาย”

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการที่

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมิ ซิงเย วังชุก ทรงประกาศสละราชสมบัติใหแก

มกุฎราชกุมารจิกมิ เคซาร นัมเกล วังชุก ขึ้นเปนสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 5

แหงราชวงศวังชุก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2549 เนื่องจากทรงเห็นวาภูฏานกำลังอยู

ในชวงเปลี่ยนผานระบอบการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย

ไปสูระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ดังนั้น จึงจำเปนที่มกุฎราชกุมารฯ จะตองเรียนรู

ประสบการณที่แทจริงในการปกครองประเทศ และการแกไขปญหาตาง ๆ ในฐานะ

พระประมุข โดยรัฐบาลภูฏานจะจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดี

องคที ่5 ในปนี้

นอกจากนี้ภูฏานไดรางรัฐธรรมนูญฉบับแรกแลวเสร็จเมื่อตนป พ.ศ. 2550

โดยพรอมประกาศใชในป พ.ศ. 2551 รัฐธรรมนูญกำหนดอำนาจหนาที่ของพระมหา

กษัตริย และอำนาจบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรี และใหมีระบบรัฐสภาที่มี

2 พรรคการเมืองสำคัญ โดยจะมีการเลือกตั้งภายใตระบอบประชาธิปไตยครั้งแรก

ในป 2551 ซึง่จะเปนปทีภ่ฏูานมกีารปกครองแบบสมบรูณาญาสทิธริาชยครบ

100 ป

เรื่องที่นาสนใจของประเทศภูฏานยังมีอีกมาก เชน นโยบาย

ดานเศรษฐกิจและดานสังคม  รวมถึงทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติ

(Gross National Happiness) แตเนือ่งจากทองตางแดนฉบบันีม้พีืน้ทีจ่ำกดั

จงึขอนำเสนอตอในฉบบัหนา

ขอมลูจาก -  www.mfa.co.th

-  www.bhutan.gov.bt

-  วษิณ ุเครอืงาม (2550),ภฏูานวมิานปลายฟา (กรงุเทพ : มตชิน)

-  www.telewizmall.com

พพิธิภณัฑสถานแหงชาตภิฏูาน

แหลงรวบรวมศลิปะวตัถลุ้ำคา

ปาโร ซอง

อดตีปอมปราการทีแ่ปรเปลีย่นมาเปนสถานทีท่องเทีย่ว

บรรยากาศภายในปาโร ซอง โดดเดนไปดวยลวดลาย

และสสีนัของศลิปกรรมแบบภฏูาน

<< บานในปาโร

      จะปลกูสรางลดหลัน่กนัไปตามภมูปิระเทศ

สนามบนิปาโร >>

                 สนามบนิหนึง่เดยีวในภฏูาน
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คอลัมน CPLO corner ฉบับนี้จะเปนประเด็นคำถาม

เกีย่วกบัการทำงานของ สลค. ทีเ่กีย่วของกบักระบวนการตดัสนิใจ

ของคณะรัฐมนตรี และที่สำคัญเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

สวนราชการตาง ๆ ดวย

สลค. มวีธิกีารจดัลำดบัความสำคญัของเรือ่งทีเ่สนอ

คณะรัฐมนตรีอยางไร

โดยปกติจะพิจารณาจากเนื้อหาสาระและความเรงดวน

ของเรื่อง และหากชวงใดที่มีสวนราชการเสนอเรื่องมา

เปนจำนวนมาก สลค. จำเปนตองจัดเรื่องเขาสูวาระ

การประชมุของคณะรฐัมนตรจีำนวนมากเชนกนั อยางไร

ก็ตาม ในทางปฏิบัติเจาหนาที่ สลค. จะคาดหมาย

การนำเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเปนเวลาประมาณ

2 สัปดาหนับจากวันที่ไดรับเรื่อง ทั้งนี้ สวนราชการ

สามารถตรวจสอบวันที่ สลค. คาดหมายวาเรื่องของ

สวนราชการจะเสนอคณะรัฐมนตรี ไดจากขอมูล

บัญชีวาระ 8 สัปดาหที่บันทึกในแผนซีดีระเบียบวาระ

การประชุมคณะรัฐมนตรีที่จัดสงในวันจันทร

สลค. สงเรือ่งคนืสวนราชการเจาของเรือ่งในกรณี

ใดบาง

สลค. จะสงเรือ่งคนืสวนราชการเจาของเรือ่งใน 2 กรณี

ดังนี้

1. เรื่ องที่ ส วนราชการเสนอมาเปนเรื่ องที่ ไมอยู

ในเกณฑที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง

และการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 มาตรา 4

กำหนดใหนำเสนอคณะรฐัมนตร ีซึง่มอีย ู 13

ประเภทเรือ่ง

2. เรื่องที่สวนราชการเสนอมาเปนเรื่องที่อยูในเกณฑ

ที่ตองนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 แตเขียน

ประเด็นขอเสนอไมชัดเจน และ/หรือสาระสำคัญ

ของเรื่องไมครบถวน และ/หรือผูลงนามในหนังสือ

เสนอเรือ่งไมเปนไปตามมาตรา 6 ของพระราชกฤษฎกีา

วาดวยการเสนอเรื่องฯ

สลค. มีหลักเกณฑในการพิจารณาขอความเห็น

หนวยงานที่เกี่ยวของอยางไร

สลค. พยายามทีจ่ะวเิคราะหเรือ่งทีจ่ะเสนอคณะรฐัมนตรี

เพือ่ขอความเหน็จากสวนราชการทีเ่กีย่วของใหครอบคลมุ

มากทีส่ดุ ดงันัน้การขอความเหน็ในบางเรือ่งสวนราชการ

อาจไมมีความเกี่ยวของโดยตรง แตรัฐมนตรีวาการ

หรือรัฐมนตรีชวยวาการอาจมีความรูความเชี่ยวชาญ

หรอืไดรบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรี

ใหมีสวนรวมรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ อยางไรก็ตาม

หากสวนราชการพิจารณาแลวเห็นวา ไมมีสวนเกี่ยวของ

ใด ๆ ตามที่กลาวมาขางตน ก็สามารถแจงกลับมายัง

สลค. ได

นอกจากประเด็นคำถาม-คำตอบที่เผยแพรในคอลัมน CPLO

corner นี้แลว ทานยังสามารถอานคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมไดจากเว็บไซต สลค.สัญจร

http://www.mobilesoc.soc.go.th ที่หัวขอคำถาม-คำตอบ

เกี่ยวกับเรื่องเสนอ ครม. ซึ่งแบงเปนหมวดหมูชัดเจน ไดแก

การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การประสานความเห็น

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การจัดและ

สงระเบยีบวาระการประชมุคณะรฐัมนตร ีการประชมุคณะรฐัมนตรี

มตคิณะรฐัมนตร ีและเรือ่งอืน่ ๆ
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                                                                                                                                                              กฤตภาส

“แผนดนิไหว” เปนภยัธรรมชาตทิีม่คีวามรนุแรงมากทีส่ดุและพยากรณไดยากทีส่ดุ ปจจบุนันกัวทิยาศาสตรยงัไมสามารถทำนายเวลา

สถานที่ และความรุนแรงของแผนดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได สำหรับประเทศไทยแมจะไมใชประเทศที่ตั้งอยูในแนวแผนดินไหวโลก

ซึ่งเปนรอยตอของแผนเปลือกโลก แตก็ไดประสบเหตุการณแผนดินไหวมาแลวหลายครั้ง ซึ่งสวนใหญจะเกิดขึ้นในแถบภาคเหนือของประเทศ

อยางไรก็ตามแมจะมีแผนดินไหวเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแลวหลายครั้งแตก็ยังมีคนจำนวนไมนอยที่ขาดความรูและความเขาใจในเรื่องนี้

จนกระทั่งเมื่อประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2550 เหตุการณแผนดินไหวไดลุกลามเขาสูใจกลางเมืองหลวงอยางกรุงเทพมหานคร

อาคารสูงหลายแหงรับรูไดถึงการสั่นสะเทือน ผูคนที่ทำงานในอาคารตางตื่นตระหนกและหนีตายกันอลหมาน แตเคราะหดีที่ไมมีรายงาน

ความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณในครั้งนี้ ฉะนั้นแผนดินไหวจึงกลายเปนเรื่องใกลตัวที่เราไมควรมองขามอีกตอไป

สาเหตกุารเกดิแผนดนิไหว

แผนดินไหว เปนปรากฏการณการสั่นสะเทือนของพื้นผิวโลก โดยมีสาเหตุจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย เชน

แรงระเบิดจากการทำเหมืองแร และการทดลองระเบิดปรมาณู เปนตน แตแผนดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นสวนใหญเปนแผนดินไหวที่เกิดจาก

ธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปของการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลกที่ปกติจะมีการเคลื่อนที่อยางชา ๆ อยูเสมอ

ทำใหเกิดการปลดปลอยพลังงานที่สะสมไวภายในโลกออกมาอยางฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกใหคงที่ ซึ่งจะเกิดขึ้นไดบอย

ใน 2 บรเิวณคอื

1. บรเิวณขอบของแผนเปลอืกโลก เรยีกแผนดนิไหวทีเ่กดิขึน้บรเิวณนีว้า แผนดนิไหวระหวางแผน ซึง่เกดิขึน้ไดบอยและรนุแรงกวา

แผนดินไหวภายในแผนเปลือกโลกเดียวกัน

2. บริเวณภายในแผนเปลือกโลกเดียวกัน ซึ่งภายในแผนเปลือกโลกมีรอยเลื่อน (fault) อยูเปนจำนวนมาก รอยเลื่อนบางชนิด

สามารถสังเกตเห็นไดบนพื้นดิน แตบางชนิดก็ฝงตัวอยูใตพื้นโลกไมสามารถสังเกตเห็นได นักวิทยาศาสตรสวนมากจะรูวามีรอยเลื่อน

ฝงตัวอยูใตพื้นดินก็จากขอมูลที่ไดเมื่อมันกอใหเกิดแผนดินไหวขึ้นมาแลว

แผนดินไหวจัดเปนธรณีพิบัติภัยชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นอยูทั่วโลก ไมเวนแมแตในประเทศไทยของเรา เพียงแตวาโอกาสที่จะเกิดขึ้น

และสรางความเสียหายในบานเรานั้นนอยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เชน ประเทศอินโดนีเซีย และญี่ปุน ซึ่งเปนประเทศที่ตั้งอยูบนขอบ

ของแผนเปลือกโลกและเปนประเทศที่มีเหตุการณแผนดินไหวมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก หรือพูดงาย ๆ คือ เกิดแผนดินไหวขึ้นทุกวันในญี่ปุน

แลวแตวาจะรุนแรงและสรางความเสียหายมากนอยเพียงใด

การวดัระดบัความรนุแรงของแผนดนิไหว

ความรายแรงอันเนื่องมาจากแผนดินไหวสามารถบอกไดในรูปของขนาดตามมาตราริคเตอร และความรุนแรง ตามมาตราเมอรคัลลี

ซึ่งคาทั้งสองจะมีความแตกตางกันและมักใชกันคอนขางสับสน นักวิทยาศาสตรสามารถวัดคลื่นแผนดินไหวไดโดยการติดตั้งเครื่องวัด

ความไหวสะเทือน (seismograph) ไวที่ตำแหนงตาง ๆ บนพื้นโลกทั่วโลก แตคาที่บันทึกไดดวยเครื่องดังกลาวจะมีไดเฉพาะคาเดียวคือ

ขนาดของแผนดินไหวตามมาตราริคเตอรเทานั้น
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• มาตราริคเตอร (Richter scale) เปนมาตราวัดขนาดแผนดินไหว

มาตรฐานสากลที่ใชกันทั่วโลก ซึ่งบอกไดเปนตัวเลข จำนวนเต็มและจุดทศนิยม

เพือ่ใชเปรยีบเทยีบขนาดของแผนดนิไหวแตละครัง้วามพีลงังานปลดปลอยออกมาเทาใด

แตไมไดบงชี้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขนาดของแผนดินไหวที่เพิ่มขึ้น 1 ริคเตอร

จะหมายถึงปริมาณพลังงานที่เพิ่มขึ้นถึง 31 เทา นั่นคือแผนดินไหวขนาด 8 ริคเตอร

มคีาเปน 31 เทาของแผนดนิไหวขนาด 7 รคิเตอร และมคีาเปน 961 เทาของแผนดนิไหว

ขนาด 6 รคิเตอร ดงันัน้ หากเปรยีบเทยีบการเกดิแผนดนิไหวเมือ่ปลายป 2549 ทีท่างเหนอื

ของเกาะสุมาตราซึ่งมีขนาดประมาณ  9 ริคเตอร กับการทิ้งระเบิดนิวเคลียรที่

เกาะฮิโรชิมาที่ทำใหพื้นดินไหวสะเทือนเทียบไดกับขนาดแผนดินไหวที่ประมาณ

6 รคิเตอร แผนดนิไหวทีม่ขีนาด 9 รคิเตอร จะมพีลงังานมากกวาแผนดนิไหวทีม่ขีนาด 6

ริคเตอรถึง 29,791 เทา ซึ่งเปรียบไดกับการทิ้งระเบิดขนาดเดียวกันกับที่เกาะฮิโรชิมา

ถงึ 29,791 ลกู!

• มาตราเมอรคัลลี (Mercalli scale) เปนการวัดความรุนแรงของ

แผนดินไหว มีทั้งหมด 12 ระดับและใชหนวยระดับเปนเลขโรมัน โดยเปนการวัดจาก

ความรูสึกหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตึกและอาคารบานเรือน รวมทั้งสิ่งกอสราง

อื่น ๆ ซึ่งความเสียหายนี้ขึ้นอยูกับสภาพพื้นดิน ระยะหางจากจุดกำเนิดแผนดินไหว

และปจจัยอื่น ๆ ดังนั้น ในแผนดินไหวเดียวกันความรุนแรงของแผนดินไหวในแตละ

พื้นที่อาจแตกตางกันออกไป

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้เนือ่งจากแผนดนิไหว

1. แผนดินสะเทือน พืน้ดนิสัน่ไหวเปนระลอกคลืน่ การสัน่ไหวทำใหตกึ สะพาน และถนนพงัพนิาศไปในชัว่พรบิตา

2. แผนดนิเลือ่น ทำใหถนน ทางรถไฟ แนวสายไฟฟา ทอแกส ทอน้ำ เกดิการฉกีขาดตามแนวการเลือ่นตวั

3. ไฟไหม ผลพวงที่ตามมาจาก 2 ขอแรก ซึ่งเปนผลตอเนื่องที่บางครั้งสรางความเสียหายไดมากกวา

4. แผนดินถลม มักเกิดในบริเวณที่มีความลาดชันมาก ผลที่ตามมาคือพื้นดินหรือแผนหินเลื่อนมาตามความลาดชันสูพื้นราบ

เมืองหลายเมืองพังพินาศเพราะผลจากแผนดินไหวนี้

5. ธรณสีบู ( Liquefaction) น้ำในดนิบางครัง้แทรกอยใูนรพูรนุของเมด็ตะกอนจนแทบไมมชีองอากาศอยเูลย เมือ่เกดิแผนดนิไหว

แรงบีบอัดทำใหตะกอนพวกนี้ไหลพุงขึ้นตามมากับน้ำที่อิ่มตัว บางก็ถูกฉุดลงไปในพื้นดินทำใหบานเรือนถูกธรณีสูบ

6. คลื่นยักษ หรือ สึนามิ (Tsunami) การเลื่อนหรือเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใตมหาสมุทรทำใหคลื่นไหวสะเทือนสงผานใหกับ

น้ำทะเล สงผลใหน้ำทะเลเกิดเปนระลอกคลื่น และเคลื่อนตัวเขาหาฝงดวยความเร็วอยางนอย 300-400 กม./ชม.

ขอปฏบิตัขิณะเกดิแผนดนิไหว

• ถาอยใูนยานการคา สิง่ทีก่อใหเกดิอนัตรายทีส่ดุ คอื ปายโฆษณาและเศษกระจก จงึควรอยใูนสถานทีโ่ลงและแขง็แรงปลอดภยั

• ถาอยูในอาคาร พยายามหลีกหางจากประตู หนาตาง สายไฟฟา ควรหลบใตโตะที่แข็งแรงเพื่อปองกันขาวของตกใส และ

ไมใชโทรศัพทโดยไมจำเปน

• ถาอยใูนลฟิต รบีกดลฟิตใหหยดุทนัท ี เมือ่ลฟิตเปดใหรบีวิง่ไปหลบในบรเิวณทีป่ลอดภยั ปฏบิตัติามคำแนะนำและขอควรปฏบิตัิ

ของเจาหนาที่อยางเครงครัด รวมทั้งไมตื่นตระหนกจนเกินไป

• ถาอยูในบริเวณที่มีคนมาก ไมควรรีบรอนลนลาน ตองตั้งสติและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่

• หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาแผนดินจะหยุดไหวหรือส่ันสะเทือนหลังเกิดแผนดินไหว

• หากอยูบริเวณชายฝง ใหรีบออกจากชายฝงเพราะอาจเกิดคลื่นใตน้ำซัดฝงได แมวาการสั่นสะเทือนของแผนดินจะสิ้นสุด

ลงแลวก็ตามเพราะอาจเกิดคลื่นใตน้ำโถมซัดชายทะเลได
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สิง่บอกเหตกุอนเกดิแผนดนิไหว

แมการทำนายการเกดิแผนดนิไหวจะเปนเรือ่งทีท่ำไดยาก แตในประเทศอเมรกิา รสัเซยี จนี ญีป่นุ ตางกใ็หความสนใจและพยายาม

คนควาวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณลวงหนา (Precursory phenomena) ซึ่งอาจเปนสิ่งเตือนภัยเพื่อบอกใหรูวาอีกไมนานจะมีแผนดินไหว

เกิดขึ้น เชน พื้นดินเกิดการยกตัวขึ้นมาอยางผิดปกติ คาความเขมสนามแมเหล็กโลกเปลี่ยนแปลงไป สภาพการนำไฟฟาของหินเปลี่ยนแปลง

การเกดิแผนดนิไหวเลก็ ๆ ขึน้เปนการเตอืนภยักอน และการมปีรมิาณกาชเรดอนในบอน้ำสงูกวาปกต ินอกจากนีส้ญัชาตญาณหรอืพฤตกิรรม

แปลก ๆ ของสัตวก็เปนตัวบงชี้ถึงสัญญาณอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นได เพราะสัตวมีความสามารถในการรูลวงหนาซึ่งเปนสัญชาตญาณ

อยางหนึง่ในการเอาชวีติรอด เชน

• พฤติกรรมผิดปกติของนก ผูเชี่ยวชาญดานแผนดินไหวของจีนพบวา ขณะเกิดแผนดินไหวแรงสั่นสะเทือน 3 ริกเตอรขึ้นไป

ฝูงนกพริาบปาทีอ่ยภูายในรศัม ี 50 กม. จากศนูยกลางแผนดนิไหวจะรลูวงหนา และบนิหนไีปภายใน 24 ชัว่โมง

• พฤติกรรมผิดปกติของปลา เชน ปลาจากทะเลลึกวายเขามาในเขตน้ำตื้นเปนจำนวนมาก และปลาน้ำจืด เชน ปลาคารฟ

จำนวนมากกระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำเหมือนตกใจหนีอะไรบางอยาง

• พฤติกรรมผิดปกติของสัตวเลื้อยคลาน เชน งูที่จำศีลอยูในโพรงใตดินในฤดูหนาว จะรูสึกถึงความผิดปกติไดงาย

และหลบภัยดวยการเลื้อยขึ้นมาบนดินแมจะเปนชวงฤดูหนาวก็ตาม

• พฤติกรรมผิดปกติของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน สุนัข พบวากอนเกิดแผนดินไหวสุนัขจะมีอาการตื่นตระหนกวิ่งไปวิ่งมา

เหาและหอน บางตัวจะแสดงนิสัยกาวราวมากขึ้น หรือแมว กอนเกิดแผนดินไหวแมวสวนใหญจะหาที่หลบ แสดงอาการงุนงาน วิ่งไปมาและ

สงเสียงรองอยางกระวนกระวาย เปนตน

• ทองฟาก็บอกเหตุแผนดินไหวได กอนเกิดแผนดินไหวรุนแรง ทองฟาจะมีปรากฏการณผิดปกติ เชน เกิดประกายแสง

มรีงุกนิน้ำ แตทีพ่บบอยทีส่ดุ คอื “เมฆแผนดนิไหว” ซึง่มรีปูแบบของเมฆแผนดนิไหวหลายรปูแบบ ดงันี้

ปจจุบันเรื่องของการพยากรณแผนดินไหวยังไมสามารถทำใหถูกตองแมนยำไดทั้งดานเวลาและสถานที่ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร

การพยากรณที่เกิดขึ้นจึงเปนเพียงการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากการตรวจวัดของคาพารามิเตอรตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติกอนเกิด

แผนดนิไหว เชน การเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก คาแรงเคน (Stress) และความเครยีด (Strain) ของเปลอืกโลก กาซเรดอน สนามแมเหลก็โลก

คาความโนมถวงในพื้นที่ตาง ๆ คลื่นความถี่วิทยุ รวมถึงการสังเกตสิ่งผิดปกติตาง ๆ กอนเกิดแผนดินไหว ดังนั้นการศึกษาและติดตามขอมูล

เกี่ยวกับแผนดินไหว รวมทั้งการเรียนรูวิธีปฏิบัติตัวในสถานการณแผนดินไหวจึงเปนเรื่องสำคัญที่ไมควรมองขาม เพราะจะชวยใหลด

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินลงได

ทีม่า : www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=77,  http://th.wikipedia.org
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 GPS (Global Positioning System)

ในปจจุบันนี้ หลาย ๆ คนคงรูจัก GPS กันมากขึ้น เนื่องจากมีการนำมาใชเปนอุปกรณนำทางสำหรับรถยนตกันแพรหลาย

โดยที่ GPS เปนระบบที่สามารถบอกตำแหนงที่อยูที่แนนอนวาขณะนี้คุณอยู ณ ที่ใดในโลก ไดทุกเวลา และทุกสภาพอากาศ ระบบนี้

ทำงานผานระบบดาวเทียมที่โคจรอยูรอบโลก โดยจะสงสัญญาณขอมูล

จากดาวเทียมลงมายังโลก เมื่อเครื่องรับสัญญาณดังกลาวมาคำนวณ

หาตำแหนงผูใชขณะนั้นแลว จะแสดงผลไปที่หนาจอของเครื่องรับ GPS

ซึ่งดาวเทียมทั้งหมดจะไดรับการควบคุมดูแลจากสถานีบนพื้นดินทั่วโลก

ตลอดเวลา  GPS มีวัตถุประสงคหลักในการบอกตำแหนงไดทั่วโลก

จงึถกูนำมาใชประโยชนในหลายดาน ไดแก การสรางแผนที ่การสำรวจพืน้ดนิ

และการใชในทางวิทยาศาสตร โดยนักวิทยาศาสตรไดนำไปใชในการศึกษา

เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหว เนื่องจากระบบ GPS สามารถอางอิงเวลาไดแมนยำ นอกจากนี้ ยังมีการนำไปใชในทางทหารดวย เพื่อหา

วัตถุแปลกปลอมในที่มืดและในพื้นที่ที่ไมคุนเคย การคนหาหรือติดตามเปาหมายตาง ๆ การควบคุมตำแหนงขีปนาวุธ และการคนหา

ผสูญูหาย เปนตน

สำหรบัประเทศไทยนัน้ GPS ทีน่ำมาใชกนัแพรหลายคอื GPS สำหรบัรถยนตซึง่ใชเปนอปุกรณนำทางโดยมลีกัษณะเปนเหมอืน

แผนทีน่ำทางในรูปแบบดิจิตอล หรืออาจจะเรียกไดวาเปนแผนที่อิเล็กทรอนิกส GPS มีหนาจอสำหรับแสดงแผนที่ถนน และสถานที่

ตาง ๆ ไมวาจะเปนสถานทีส่ำคญั รานอาหาร เปนตน รวมทัง้จะมสีญัลกัษณทีแ่สดงตำแหนงทีร่ถยนตวิง่อยตูลอดเวลา ทำใหผขูบัสามารถ

รวูาขณะนี้กำลังอยูที่ไหนและกำลังมุงหนาไปที่ใด

ขณะนี้ผูขับขี่ในเมืองไทยเริ่มจะใหความสนใจกับ GPS มากขึ้น บริษัทรถยนตบางแหงก็จะทำการติดตั้งระบบดังกลาวมา

พรอมกับรถยนตเลย ซึ่งทำใหเห็นถึงความแพรหลายและความนิยมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถพบระบบ GPS ไดในโทรศัพทมือถือ

บางยี่หออีกดวย ซึ่งจะสามารถทำงานไดเหมือนกับเครื่อง GPS ทั่วไปที่ใชเปนแผนที่นำทางนั่นเอง นับไดวาเปนอีกนวัตกรรมหนึ่ง

ที่นาสนใจอยางมาก

ที่มา: http://www.thaitechnics.com/nav/gps_t.html

http://www8.garmin.com/aboutGPS/
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โดย นายอาลกัษณ  พงษอาลกัษณ
 

(ตอจากฉบับที่แลว)

⌫⌫⌫⌫⌫

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ทานเปนนักเรียนอังกฤษทานก็เห็นวาการเรียกชื่ออำแดงนั่นอำแดงนี่ มีตอทายอีกวาเปน

ลูกใคร ซึ่งยาวมากกวาจะรูวาเปนใคร เปนไปไดหรือไมที่จะเรียกแลวสามารถรูไดวาเปนใครทันที รัชกาลที่ 6 ทานมีพระปรีชาสามารถในเรื่อง

การใชภาษาทรงไดรับการถวายพระราชสมัญญาวา พระมหาธีรราชเจา จึงเห็นวาคิดนามสกุลขึ้นดีกวา นามสกุลแรกคือ นามราชสกุล

ไลมาตั้งแตรัชกาลที่ 1 ลูกผูชายมีใครบาง จนถึงรัชกาลที่ 5 ทรงคิดตั้งนามราชสกุลพระราชทานใหหมดทุกพระองคที่เปนผูชาย นามราชสกุล

ตาง ๆ เหลานี้จึงเปนนามราชสกุลที่อยูในราชวงศจักรีที่เราเรียกวาทุกมหาสาขา ในเวลาเดียวกันก็มีพระมหากรุณาไปถึงเจาเมืองตาง ๆ

รวมถงึเดมิบดิา ตา ป ูเปนเจาเมอืงนัน้ ๆ เชน เปนเจาเมอืงระนองกพ็ระราชทานใหใชนามสกลุวา ณ ระนอง เปนเจาเมอืงเชยีงใหมกพ็ระราชทาน

ใหใช นามสกุลวา ณ เชียงใหม ใหรูวาคนคนนี้สืบเชื้อสายมาจากเจาเมืองนี้ บรรพบุรุษเปนเจาเมืองนี้มา คำวา ณ ตาง ๆ มีขอหามในทาง

นามสกุลวาจะจด ณ ไดตองไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต อยู ๆ จะไปใช ณ ไมได สงวนไวใชกับราชสกุลกับเจาเมืองตาง ๆ

ที่รัชกาลที่ 6 มีพระบรมราชโองการกำหนดไว



พระปรมาภิ ไธยพระมหากษัตริยสมัยกอนจะมีนามแผนดิน

ตอทายอยูเสมอ พระปรมาภิไธยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 6 จึงยาว ขึ้นตน

ดวยพระ... ลงทายเปนพระนามแผนดิน เชน พระนั่งเกลาเจาอยูหัวเปน

พระนามแผนดิน พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระปกเกลาเจาอยูหัว เปนพระนามแผนดิน

เมื่อรัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ และไมไดทรงตั้งผูใดเปนรัชทายาท

จึงมีการเฟนหาผูที่จะมาสืบราชสันตติวงศก็มีการถวายพระปรมาภิไธยกันแบบ

ลวก ๆ ไมรูธรรมเนียมประเพณี พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 8 จึงไมไพเราะเลย จนกระทั่งเมื่อไมนานมานี้

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยถวายแดรัชกาลที่ 8

ใหเต็มกระบวนความ จริง ๆ แลว พระปรมาภิไธยของพระเจาอยูหัวแตละพระองคจะตองประกอบดวยวาชื่ออะไร ลูกใคร มีคุณลักษณะ

อยางไร แลวตอทายดวยพระนามแผนดิน ก็เกิดพระนามแผนดินขึ้นมา

คดัลอกจากเอกสารสรปุการบรรยาย โครงการสมัมนาเพือ่เพิม่ทกัษะและพฒันาศกัยภาพ

ในการปฏบิตังิานหนาพระทีน่ัง่ฯ ในพระราชพธิ ีรฐัพธิ ีและการเขาเฝาฯ รบัสงเสดจ็

เรือ่ง สถาบนัพระมหากษตัรยิ  โดย นายประสพโชค  ออนกอ  ผชูวยราชเลขาธกิาร
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พระนามแผนดินเกิดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจาก

รัชกาลที่ 1 ไมมีพระนามแผนดิน ประชาชนเรียกแผนดินในรัชกาลที่ 1

วา “แผนดินตน” พอมาถึงรัชกาลที่ 2 ก็เปนแผนดินกลาง รัชกาลที่ 3

กลายเปนแผนดินปลาย รัชกาลที่ 3 ทรงพระราชดำริวาไมเปนมงคล

จึงมีพระราชดำริใหจัดสรางพระพุทธรูปใหญโตขึ้นสององค องคหนึ่ง

ถวายพระนามวาพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก อีกองคหนึ่งถวาย

พระนามวาพระพุทธเลิศหลานภาลัย แลวประดิษฐานไวในพระอุโบสถ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พรอมกันนั้นก็มีพระบรมราชโองการใหเรียกแผนดินรัชกาลที่ 1 วาแผนดินพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ใหเรียก

แผนดินรัชกาลที่ 2 วาแผนดินพระพุทธเลิศหลานภาลัย เพื่อจะเลี่ยงไมใหใชคำวา“แผนดินปลาย” ในรัชกาลของทานจนมาถึงรัชกาลที่ 4

ก็มีการถวายพระนามแผนดินรัชกาลที่ 3 วาแผนดินพระนั่งเกลาเจาอยูหัว นี่คือพระนามแผนดิน ขณะเดียวกันตั้งแตสมัยโบราณมาแลว

ประชาชนไมนิยมออกพระนามพระเจาแผนดินตรง ๆ จึงไปใชพระนามแผนดินแทน เวนในรัชกาลปจจุบันไมมีพระนามแผนดินเชนกัน

เมื่อไมมีพระนามแผนดิน จะเรียกอยางไรใหถูกตองตรงตามธรรมเนียมที่โบราณปฏิบัติมา เหตุนี้ จึงใชคำวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ในรัชกาลปจจุบัน หรือใชคำวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแทนพระนามแผนดินก็เปนที่ทราบกันวา หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ในรชักาลปจจบุนั



ในรัชกาลปจจุบัน ถาอยากจะเอยพระปรมาภิไธยตรง ๆ ตัว อยางนอยที่สุดตองใชวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช โปรดสังเกตวาผมอานวา “ปอ–ระ–มิน–มะ–หา” ไมใช “ปอ–ระ–มิน–ทะ–ระ–มะ–หา” “ปอ–ระ–มิน–ทะ–ระ” นั้น

เอาไวอานในใจเพื่อที่เราจะไดเขียนไมผิด สะกดดวยมินทร อานวา มิน ไมมีคำวา ทะ–ระ คำนี้เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงเห็นวาเปนคำที่ไพเราะและเปนมงคล จึงทรงใชกับพระปรมาภิไธยของพระองคกอนโดยใหขึ้นตนคำนำพระปรมาภิไธยวา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มีการันตเพื่อที่จะไดไมออกเสียง “ปอ–ระ–เมน–ทะ–ระ” แตตอมาก็มีการทักทวงวาการไปใสตัวการันต

หรือทัณฑฆาตเปนตัวฆาในพระปรมาภิไธยไมเปนมงคลจึงละตัวทัณฑฆาตออกไป เมื่อเอาออกไปแลวคนไมรูไปอาน “ทะ-ระ” จริง ๆ แลว

ไมใช เชน พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไมไดอานวา “อำ–มะ–ริน–ทะ–ระ–วิ–นิด–ฉัย” ซึ่งคำนี้รัชกาลที่ 4 ทานบอกวาใหใชสลับรัชกาล

กันไป ของทานเปนปรเมนทร รัชกาลตอจากทานไปก็ใชคำปรมินทรสลับกันเชนนี้ตอไป คนก็จะจำวาเปนเลขคี่จะเปนปรมินทร เปนเลขคู

ก็จะเปนปรเมนทร คือวิธีคิดวิธีจำเพื่อที่จะไดเขียนไดถูก แต พระเจาอยูหัวรัชกาล ที่ 4 ไมไดบอกวาคูเรียกอยางนี้ คี่เรียกอยางนี้ ทานบอกวา

ในรัชกาลทานใหเรียกปรเมนทร ในรัชกาลตอไปใหเรียกปรมินทร แลวใหสลับอยางนี้ตอไปเรื่อย ๆ แตอานวาปรเมนทร (ปอ-ระ-เมน) หรือ

ปรมินทร (ปอ–ระ–มิน) ไมตองทะระ ตอมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ทานก็ใชอยางนี้ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ ครั้นถึงรัชกาลที่ 6 มีการประชุม

เสนาบดีโดยมีสมเด็จพระเจาอา สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระยาภานุพันธุวงศวรเดชทรงใหความเห็นวาในสมัยอยุธยาใชคำวา “สมเด็จ

พระรามาธิบดี” ตนรัชกาลในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เรียกสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจาอูทอง เพราะฉะนั้นคำวา “รามา” ก็นาจะเปน

มงคลนาม สาเหตุนี้จึงกราบบังคมทูลพระกรุณารัชกาลที่ 6 ซึ่งก็ทรงมีพระราชดำริเห็นดวย เมื่อมีพระราชดำริเห็นดวย ก็ทรงเปลี่ยนคำนำ

พระปรมาภิไธยวาพระรามาธิบดีศรีศิลป..ฯ..และมีพระบรมราชโองการวาใหใชในรัชกาลของพระองคและในรัชกาลตอไป กับทั้งคิดถวาย

ไปจนถึงรัชกาลที่ 1 ดวย อยางไรก็ดีมาถึงรัชกาลที่ 7 ทานเห็นวาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวคิดไวนั้นนาจะดีและเปนมงคลนาม

อยูแลว จึงทรงกลับไปใชตามเดิม เมื่อทานเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติทานก็กลับไปใชปรมินทร แทนคำวาสมเด็จพระรามาธิบดี แลวเอา

คำวา “รามาธิบดี” ใสไวในวรรคตอมา ถาไปอานดูพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่ 7 จะมีรามาธิบดีเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน และในรัชกาลปจจุบัน

มีพระปรมาภิไธยที่จารึกในพระสุพรรณบัฎวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร..
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เวลาทรงลงพระปรมาภิไธยจะลงคำวา ป.ร. ตอทายพระปรมาภิไธยทุกครั้ง ทานอาจจะคิดวา ป.ร. คือปรมินทร หรือปรเมนทร

ความจริงแลวไมใช ป.ร. มาจากคำวาปรมราชาธิราช หรือบรมราชาธิราช หรือบรมราชาธิราชา อันแปลไดความวาพระมหากษัตริยผูยิ่งใหญ

กวาพระมหากษัตริยท้ังปวง คำนี้มาจากรัชกาลที่ 4 ซึ่งรัชกาลที่ 4 เวลาทรงลงพระปรมาภิไธยทานจะลงมงกุฎแลวก็ตอทายดวย ป.ร.

คำนี้จะแปลวาพระมหากษัตริยของไทยเปนมหาราชอยูในพระองคเองอยูแลว ในรัชกาลปจจุบันคนตองการจะถวายมหาราชโดยไมคิดถึงวา

มหาราชจริง ๆ หมายถึงอะไร ไปคิดถึงสมเด็จพระนารายณมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช หรือ

แมกระทัง่ลาสดุเมือ่ฉลองพระนคร 200 ป กถ็วายมหาราชรชักาลที ่ 1 มหาราชคำนีเ้ปนคตมิาจากประเทศทางตะวนัตก ประเทศทางตะวนัตก

เวลาจะถวายมหาราช จะเขยีนวา King the Great เชน Alexander the Great คำวา the Great แปลวาผยูิง่ใหญ แตของเราแปลวามหาราช

การจะถวายมหาราชแกพระราชาพระองคใด นั่นหมายความวาพระราชาองคนั้นเสด็จสวรรคตไปแลว นี่คือคติของประเทศทางตะวันตก

ของไทยมีความพยายามในการถวายมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตั้งแตมีพระชนมายุ 36 พรรษา วาภัทรมหาราช จนกระทั่ง

เมื่อป 30 พระชนมพรรษา 60 พรรษา ผูที่เกี่ยวของสมัยนั้นมีใบบอกประชาชนคนไทยวาอยากถวายมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ขอใหเขียนมา ถวายพระราชสมัญญาวาอยางไรใหเขียนมา ทุกคนก็เขียนมา ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเก็บไวที่หอสมุดแหงชาติ ขณะเดียวกัน

ผูใหญสมัยนั้นก็กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายมหาราชอยู 3 วาระดวยกัน ถาอยากถวายก็ถวายไป แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทานไมทรงรับ เหตุที่ทานไมทรงรับเพราะทานรูธรรมเนียมวาเอามาใชครึ่งเดียว  และยังดำรงพระชนมชีพอยูยังไมไดสวรรคต

เหตุที่รูวาไมทรงรับเนื่องจากวาหลังจากที่มีการถวายมหาราชแลวก็มีหนวยงานราชการทำหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการวาพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทางสำนักราชเลขาธิการก็ทำใบกราบบังคมทูลพระกรุณาขึ้นไป ทานทรงขีดเสนใตคำวามหาราช

เราก็รูแลววาไมโปรดคำวามหาราชไปตอทายพระปรมาภิไธย ก็แสดงวาใชไมไดคตินี้ เพราะฉะนั้นจะถวายมหาราชแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวในโอกาสอะไรก็ดีลวนไมเปนมงคลทั้งสิ้น พยายามจะอางวาแลวทำไมรัชกาลที่ 5 ทำได ก็ขออธิบายวารัชกาลที่ 5 ทานมี

นโยบายหรือวิเทโศบายทางการเมืองแฝงอยู นี่เปนที่มาของคำวามหาราชที่พยายามจะใชกันใหได และในปจจุบันนี้มีผูสรางกระแสวา

ใหประชาชนพากันรวมใจถวายพระราชสมัญญาวามหาราชแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งไมเปนมงคลเลย เวลาเดียวกันคำวา

พระราชสมัญญาก็ใชผิด มหาราชไมใชพระราชสมัญญา มหาราชเปนคำที่ตอทายพระนามเทานั้น เพื่อแสดงใหรูวาเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญ

พระราชสมัญญาตองเปนคำอื่น ๆ เชน คำวาพระปยมหาราชเปนพระราชสมัญญา พระมหาธีรราชเจาเปนพระราชสมัญญา พระบิดา

แหงฝนหลวงเปนพระราชสมัญญา พระบิดาแหงการสาธารณสุขเปนพระราชสมัญญา เหลานี้เปนพระราชสมัญญา แตมหาราชไมใช

พระราชสมัญญา

(อานตอฉบบัหนาครบัผม)



 ภาพการตนูเพือ่สรางจติสำนกึและแนวทางการปฏบิตัริาชการใสสะอาด

จดัทำโดยศนูยประสานราชการใสสะอาด สลค.
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การจางทนายความวาตางหรือแกตางคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในคดีแพงและคดีอาญาสามารถกระทำได

โดยไมตองสงเรื่องใหพนักงานอัยการวาตางหรือแกตางคดีไดหรือไม และจะสามารถใชงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาจาง

ทนายความไดหรือไม

เรือ่งเสรจ็ที ่ 549/2550

 บนัทกึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

เรื่อง การจางทนายความวาตางหรือแกตางคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือ ที่ มท 0804.4/4845 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550 ถึงสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา สรุปความไดวา จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดพะเยา จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครสวรรค ไดมีหนังสือถึงกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นขอหารือปญหาเกี่ยวกับการจางทนายความวาตางหรือแกตางคดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวม 4 ประเด็น

ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาในแตละประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจางทนายความวาตางหรือแกตางคดีเรียกคาภาษีคางชำระหรือ

คดีแพงอื่น โดยไมสงเรื่องใหพนักงานอัยการวาตางหรือแกตางคดีไดหรือไม อยางไร ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เห็นวา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ซึ่งกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเรื่อง

ใหพนักงานอัยการวาตางหรือแกตางคดีให องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองสงเรื่องใหพนักงานอัยการวาตางหรือแกตางคดีแพง

ถาพนักงานอัยการปฏิเสธไมรับเปนทนายความวาตางหรือแกตางคดีให องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงอาจจางทนายความวาตางหรือ

แกตางคดีนั้นได

ประเด็นที่ 2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจางทนายความแกตางคดีซึ่งพนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีอาญา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหรือผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชจายเงินงบประมาณเพื่อการนั้นไดหรือไม ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เห็นวา

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตกเปนผูตองหาหรือจำเลยในการกระทำผิดอาญา

และถกูพนกังานอยัการเปนโจทกฟองคดอีาญาอนัเนือ่งมาจากการปฏบิตัหินาทีร่าชการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรปกครอง

สวนทองถิน่นัน้กช็อบทีจ่ะแกตางคดโีดยการจางทนายความดำเนนิการแทนและเบกิจายคาจางทนายความตลอดจนคาใชจายทีเ่กีย่วของได

ประเด็นที่ 3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจางทนายความฟองคดีอาญาซึ่งพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาด

ไมฟองผูตองหาในคดีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเสียหาย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชจายเงินงบประมาณ

เปนคาจางทนายความไดหรือไม ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจางทนายความ

ฟองคดีอาญาตอศาลและสามารถเบิกจายเงินงบประมาณเปนคาจางทนายความได

ประเด็นที่ 4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจางทนายความโดยวิธีและในอัตราใด ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

เห็นวา ในการจางทนายความวาตางหรือแกตางคดีนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดำเนินการจางตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กำหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ สำหรับอัตราคาจางนั้นยอมตองเปนไปตามการตกลงของคูสัญญา

และขึน้อยกูบัปจจยัตาง ๆ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงขอหารือประเด็นปญหาดังกลาวตอคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติราชการ

ตอไป
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 คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่ 1) ไดพจิารณาขอหารอืดงักลาว ประกอบกบัไดฟงคำชีแ้จงของผแูทนกระทรวงมหาดไทย

(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) แลว มีความเห็นวา โดยที่มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล

พ.ศ. 2537 มาตรา 7 วรรคสอง แหงพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 8 แหงพระราชบญัญตัอิงคการบรหิารสวนจงัหวดั

พ.ศ. 2540 ไดกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด มีฐานะเปนนิติบุคคล องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดังกลาว จึงมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่นิติบุคคลจะพึงกระทำไดภายในขอบอำนาจและหนาที่ตามกฎหมายจัดตั้ง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่มีกฎหมายอื่นกำหนดใหเปนอำนาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งรวมถึง

การจางทนายความวาตางหรือแกตางคดีใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตเนื่องจากการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จะใชจายเงินในเรื่องใดไดบางนั้นจะตองเปนกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไวโดยเฉพาะ และเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวากระทรวงมหาดไทย

ยงัไมมรีะเบยีบกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายจายอืน่ใดในสวนทีเ่กีย่วกบัคาใชจายในการจางทนายความไว องคกรปกครองสวนทองถิน่

จึงไมสามารถจายเงินงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการจางทนายความได และแมวาจะไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

12 ธันวาคม 2549 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีอาญา คดีแพง และคดีปกครองใหแกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และ

รัฐวิสาหกิจตองปฏิบัติตามก็ตาม ก็ไมอาจนำไปใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดโดยตรง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไมอาจอาง

มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเพื่อสงเรื่องใหพนักงานอัยการแกตางหรือวาตางคดีไดเชนกัน ในกรณีนี้กระทรวงมหาดไทยเปนสวนราชการ

ที่จะตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว กระทรวงมหาดไทยจึงตองดำเนินการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอำนาจ

ตามมาตรา 85 (10) แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (9) แหงพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505 และมาตรา 74 (9) แหงพระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 เพื่อกำหนดรายจายอื่นใดที่เกี่ยวกับคาใชจายในการดำเนินคดีโดยจางทนายความใหสอดคลอง

กับมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเสียกอนจึงจะสามารถใชจายงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการจางทนายความได

อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพิจารณาดวยวา ในกรณีที่เอกชนเปนหนี้เงินจากภาษีปาย ภาษีโรงเรือน

และที่ดิน และภาษีบำรุงทองที่ เมื่อหนี้ภาษีดังกลาวถึงกำหนดชำระแลวไมมีการชำระ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชมาตรการ

บงัคบัทางปกครองตามทีก่ฎหมายกำหนดได เชน มาตรา 21  แหงพระราชบญัญตัภิาษปีาย พ.ศ. 2510 ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

ภาษีปาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 และมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติภาษีบำรุงทองที่ พ.ศ. 2508 เปนตน

โดยสามารถบังคับไดเองและไมจำเปนตองไปฟองเปนคดีตอศาล โดยตองมีหนังสือเตือนใหเอกชนชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

เสียกอน หากยังคางชำระอยู จึงใชการยึด การอายัด หรือการขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระคาภาษีที่คางชำระได

สำหรับการดำเนินคดีอาญา แมพนักงานอัยการจะมีคำสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็ไมตัดสิทธิ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนผูเสียหายที่จะฟองคดีเอง และในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงาน

สวนทองถิ่นถูกพนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีอาญา องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นยอมสามารถจางทนายความเพื่อแกตางคดีได

สวนกรณีผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยปกติพนักงานอัยการยอมพิจารณาแลววาบุคคลเหลานี้อาจตองรับผิดเปนการ

เฉพาะตัว เชนนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจึงไมสมควรออกคาใชจายในการดำเนินคดีให เนื่องจากไมอยูในขายที่จะไดรับการ

ชวยเหลือ ทั้งนี้ ตามแนวปฏิบัติในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือขาราชการหรือลูกจางของทางราชการที่ตองหาคดี

อาญา พ.ศ. 2528 ซึ่งในกรณีนี้สมควรที่กระทรวงมหาดไทยจะไปออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายจายอื่นใดที่เกี่ยวกับ

คาใชจายในการดำเนินคดีโดยจางทนายความ โดยคำนึงถึงระเบียบดังกลาวดวย

  

                                                                                                                                (ลงชือ่)           พรทพิย จาละ

(คุณพรทิพย จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สงิหาคม 2550

สามารถดขูอมลูเพิม่เตมิไดที ่ www.krisdika.go.th
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พระราชบญัญตักิารสงเสรมิการอนรุกัษพลงังาน (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2550

แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับและสงเสริมการใชพลังงาน และการอนุรักษพลังงาน ตลอดจนกำหนดมาตรฐาน

ดานประสิทธิภาพของการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ เพื่อใหทันตอเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

เลม 124 ตอน 87 ก วนัทีป่ระกาศ 4 ธนัวาคม 2550  หนา 1

พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550

ตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขึ้น มีหนาที่ปองกันการใชอำนาจผูกขาดโดยมิชอบ ใหการคุมครองผูใชพลังงานและ

ผูไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน และใหมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขึ้นเปนหนวยงานของรัฐ

มีฐานะเปนนิติบุคคล

เลม 124 ตอน 89 ก วนัทีป่ระกาศ 10 ธนัวาคม 2550  หนา 12

พระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง (ฉบบัที ่ 23) พ.ศ. 2550

แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในภาค 1 ลักษณะ 5 วาดวยพยานหลักฐาน เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาดานเทคโนโลยีในปจจุบัน

เลม 124 ตอน 89 ก วนัทีป่ระกาศ 10 ธนัวาคม 2550  หนา 1

พระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานสำหรบักรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิ (ฉบบัที ่ 6) พ.ศ. 2550

ปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูบริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงวิธี

การสรรหาผูบริหารของรัฐวิสาหกิจใหมีความคลองตัวและรวดเร็วขึ้น

เลม 124 ตอน 92 ก วนัทีป่ระกาศ 17 ธนัวาคม 2550  หนา 1

พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550

ยกเลกิกฎหมายวาดวยการพมิพ และคำสัง่ของคณะปฏริปูการปกครองแผนดนิ ฉบบัที ่5 และฉบบัที ่36 ตลอดจนวางหลกัเกณฑ

ในการรบัจดแจงการพมิพเปนหลกัฐานใหทราบวาผใูดเปนผพูมิพ ผโูฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจาของกจิการหนงัสอืพมิพ เพือ่ประโยชน

ในการตรวจสอบของประชาชนผูที่ไดรับความเสียหายกรณีที่มีการฟองรองดำเนินคดี

เลม 124 ตอน 93 ก วนัทีป่ระกาศ 18 ธนัวาคม 2550  หนา 1

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. 2550

ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. 2528 เฉพาะที่เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

และจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

เลม 124 ตอน 98 ก วนัทีป่ระกาศ 26 ธนัวาคม 2550  หนา 1

พระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่ 26) พ.ศ. 2550

แกไขเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการถามปากคำ การสืบพยาน และการชี้ตัวผูตองหาของผูเสียหายหรือพยาน

ที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดป รวมถึงการสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็กอายุไมเกินสิบแปดปดวย

เลม 124 ตอน 100 ก วนัทีป่ระกาศ 28 ธนัวาคม 2550  หนา 1




⌫*
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*   ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่www.ratchakitcha.soc.go.th

พระราชบญัญตัจิราจรทางบก (ฉบบัที ่ 7) พ.ศ. 2550

กำหนดใหคนโดยสารรถจักรยานยนตตองสวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปองกันอันตราย และปรับปรุงบทกำหนดโทษ

สำหรับความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น หรือเสพยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท

เลม 124 ตอน 101 ก วนัทีป่ระกาศ 29 ธนัวาคม 2550  หนา 1

พระราชบญัญตัยิกเลกิคำสัง่คณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ที ่ 5/2549

เรื่อง ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมการเผยแพรขอมูลขาวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงวนัที ่20 กนัยายน พทุธศกัราช 2549 พ.ศ. 2550

ยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ 5/2549 เนื่องจากพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพวิเตอร พ.ศ. 2550 ใชบงัคบัแลว จงึยกเลกิคำสัง่ดงักลาวเพือ่มใิหมกีฎหมายซ้ำซอนกนั

เลม 124 ตอน 102 ก วนัทีป่ระกาศ 30 ธนัวาคม 2550  หนา 6

พระราชกฤษฎกีาพระราชทานอภยัโทษ พ.ศ. 2550

พระราชทานอภัยโทษแกผูตองราชทัณฑ เพื่อเปนการถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม-

พรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม พทุธศกัราช 2550 และเพือ่ใหโอกาสแกบคุคลเหลานัน้กลบัประพฤตตินเปนพลเมอืงดี

เลม 124 ตอน 89 ก วนัทีป่ระกาศ 10 ธนัวาคม 2550  หนา 71

พระราชกฤษฎกีาคาเชาบานขาราชการ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2550

ปรับปรุงสิทธิการไดรับคาเชาบานใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน และกำหนดใหมีอัตราคาเชาบานสำหรับขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดเปลี่ยนแปลงระบบตำแหนงใหม

เลม 124 ตอน 89 ก วนัทีป่ระกาศ 10 ธนัวาคม 2550  หนา 80

พระราชกฤษฎกีาเงนิชวยคาครองชพีผรูบัเบีย้หวดับำนาญ (ฉบบัที ่ 12) พ.ศ. 2550

เพิ่มเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบำนาญใหสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน

เลม 124 ตอน 102 ก วนัทีป่ระกาศ 30 ธนัวาคม 2550  หนา 9

กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินคาทำศพ พ.ศ. 2550

กำหนดเงินคาทำศพที่จายใหในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายโดยมิใชประสบภัยอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจาก

การทำงานเปนจำนวนสี่หมื่นบาท

เลม 124 ตอน 101 ก วนัทีป่ระกาศ 29 ธนัวาคม 2550  หนา 30

ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารงานของหนวยงานบรกิารรปูแบบพเิศษ พ.ศ. 2550

กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง การมอบหมายอำนาจใหปฏิบัติราชการแทน รวมทั้งวิธีการบริหารงานของหนวยบริการ

รปูแบบพเิศษ

เลม 124 ตอนพเิศษ 188 ง วนัทีป่ระกาศ 3 ธนัวาคม 2550  หนา 1

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ พ.ศ. 2550

เพื่อสงเสริมความสมานฉันทและปองกันความขัดแยงที่จะนำไปสูความรุนแรงตามนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2550 –

2554

เลม 124 ตอนพเิศษ 199 ง วนัทีป่ระกาศ 20 ธนัวาคม 2550  หนา 1

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่  10/2550 เรื่อง พระราชบัญญัติการรื้อฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. 2526 มาตรา 10

และมาตรา 18 ขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญู มาตรา 6 และมาตรา 247 หรอืไม

เลม 124 ตอน 94 ก วนัทีป่ระกาศ 19 ธนัวาคม 2550  หนา 1
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คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 เห็นชอบการแกไขขอความในมติคณะรัฐมนตรี (16 ตุลาคม 2550) เรื่อง

การเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549

ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ ในสวนของขอ 4 เพือ่ใหเกดิความชดัเจนในทางปฏบิตั ิดงันี้

1. ขอ 4.1 จาก “4.1 การแตงตัง้คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวด

ราคากอนเริ่มการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ขอ 8 (1) เห็นควรผอนผันใหการจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท หรืองานกอสราง

ในโครงการที่มีแบบและขอกำหนดในการกอสรางที่เปนมาตรฐานไวแลว ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุจะแตงตั้ง

คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคาหรือไมก็ได แตตองนำรางขอบเขต

ของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคาดงักลาวเผยแพรทาง website ของหนวยงานหรอืของกรมบญัชกีลาง

เพือ่ใหสาธารณชนเสนอแนะหรอืวจิารณ” เปน “4.1 การแตงตัง้คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และราง

เอกสารประกวดราคากอนเริ่มการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ขอ 8 (1) เห็นควรผอนผันใหการจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท

หรอืงานกอสรางในโครงการทีม่แีบบและขอกำหนดในการกอสรางทีเ่ปนมาตรฐานไวแลว ใหอยใูนดลุยพนิจิของหวัหนาหนวยงานทีจ่ะจดัหา

พสัดจุะแตงตัง้คณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคาหรอืไมกไ็ด แตตองนำราง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคาดังกลาวเผยแพรทาง website ของหนวยงานและของ

กรมบัญชีกลางเพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะหรือวิจารณ”

2. ขอ 4.2 จาก “4.2 การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ตามระเบียบฯ ขอ 8 (3) เห็นควรผอนผันใหการจัดหาพัสดุ

ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน จะมีคณะกรรมการบุคคลภายนอกหรือไมก็ได

โดยใหบคุลากรของหนวยงานทีจ่ะจดัหาพสัดเุปนเลขานกุาร กรณกีารจดัหาในวงเงนิเกนิ 10 ลานบาทขึน้ไป ใหเจาหนาทีพ่สัดหุรอืทีเ่รยีกชือ่

อยางอืน่ในหนวยงานนัน้เปนกรรมการและเลขานกุาร และจะแตงตัง้ผชูวยเลขานกุารดวยหรอืไมกไ็ด” เปน “4.2 การแตงตัง้คณะกรรมการ

ประกวดราคา ตามระเบยีบฯ ขอ 8 (3)

4.2.1 การจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน จะมีกรรมการ

บุคคลภายนอกหรือไมก็ได โดยใหบุคลากรของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุเปนกรรมการและเลขานุการ และจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการ

ดวยหรือไมก็ได

4.2.2 กรณีการจัดหาในวงเงินเกิน 10 ลานบาทขึ้นไป ใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 7 คน และตองมี

กรรมการบุคคลภายนอก อยางนอยหนึ่งคน โดยใหเจาหนาที่พัสดุหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นในหนวยงานนั้นเปนกรรมการและเลขานุการ

และจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการดวยหรือไมก็ได”

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 4 ลงวนัที ่7 มกราคม 2551
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คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่ 18 ธนัวาคม 2550 รบัทราบและอนมุตัใินหลกัการการพฒันาระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิสกลาง

เพือ่การสือ่สารในภาครฐั ตามทีส่ำนกังาน ก.พ.ร. เสนอ ดงันี้

1. รับทราบและอนุมัติในหลักการการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ตามมติ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 12/2550 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยถือเปนนโยบาย

ดานความมั่นคงปลอดภัยของขาวสารภาครัฐ ดังนี้

1.1 ใหขาราชการและพนักงานของรัฐยุติการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของตางประเทศ

ภายใน 1 ป ทัง้นี ้ใหขาราชการระดบัผอูำนวยการกองหรอืเทยีบเทาขึน้ไปตองใชระบบของตนเองหรอืของภาครฐัภายใน 3 เดอืน

1.2 ใหสำนักงาน ก.พ.ร. เปนหนวยงานกลางรวมกับสำนักขาวกรองแหงชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของรัฐตอไป

2. ใหสำนักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี รวมทั้งความเห็นของคณะรัฐมนตรีดังตอไปนี้ไปพิจารณาดวย ดังนี้

2.1 การรักษาความปลอดภัยของขาวสารภาครัฐอาจพิจารณาดำเนินการโดยใชทางเลือกอื่นที่มีความสามารถ

เทาเทยีมกนัแทนการลงทนุในระบบฮารดแวร (hardware) ซึง่ตองเสยีคาใชจายสงูได เชน การใชโปรแกรมซอฟตแวรเขารหสัลบั (software

scrambling) เปนตน

2.2 ในระยะตนควรเรงพัฒนาใหระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสและเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐมีความมั่นคง ปลอดภัย

และนาเชื่อถือ กอนที่จะเปดใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลาง

ตอมาสวนราชการหลายแหงไดสอบถามแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวในขอ 1.1 วา หมายรวมถึงการใหยุติ

การใชจดหมายอิเล็กทรกนิกสฟรีของเอกชนในทุกกรณีหรือเปนการใหยุติการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรีของเอกชนเฉพาะการใช

สำหรับการปฏิบัติงานราชการเทานั้นหรือไม อยางไร สำนักงาน ก.พ.ร. จึงไดชี้แจงวา “เจตนารมณหลักของเรื่องนี้คือการปองกัน

มิใหขอมูลของทางราชการรั่วไหลออกนอกระบบราชการโดยการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรีของเอกชนโดยเฉพาะของ

ตางประเทศ ดังนั้น จึงไดกำหนดใหขาราชการและพนักงานของรัฐ ซึ่งเปนผูที่สามารถเขาถึงขอมูลของทางราชการยุติการใชจดหมาย

อเิลก็ทรอนกิสฟรขีองเอกชนในการสงหรอืรบัหรอืรบั-สงขอมลูของทางราชการ โดยเหน็วา การสงหรอืรบัหรอืรบั-สงขอมลูของทางราชการ

เปนการปฏิบัติราชการประเภทหนึ่ง สมควรใชชองทางที่ราชการจัดไวให สวนกรณีติดตอสื่อสารระหวางกันที่มิใชเปนการปฏิบัติราชการ

ขาราชการและพนักงานของรัฐสามารถใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสฟรีของเอกชนได”

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 5 ลงวนัที ่7 มกราคม 2551 และ

หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 22 ลงวนัที ่ 25 มกราคม 2551

 ⌫ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 อนุมัติตามมติคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนยราชการ เมื่อวันที่ 1

พฤศจิกายน 2550 เกี่ยวกับหลักเกณฑการยกเลิกการเขาใชพื้นที่ศูนยราชการ กรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ วา ในกรณีหนวยงาน

ของรัฐใด ๆ ที่ไดรับจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานในศูนยราชการบริเวณถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานครไวแลว และมีเหตุผลความจำเปน

ที่จะตองขอยกเลิกการเขาใชพื้นที่ในศูนยราชการดังกลาว หนวยงานนั้น ๆ จะตองแจงใหกรมธนารักษทราบลวงหนาอยางนอย 1 ป

พรอมทั้งเสนอเรื่อง ขอยกเลิกการใชพื้นที่ในศูนยราชการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาไปพรอมกันดวย

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 2 ลงวนัที ่4 มกราคม 2551
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 ⌫
⌫  ⌫ 

คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่2 มกราคม 2551 ดงันี้

1. เห็นชอบมาตรการและแผนงานบูรณาการการแกไขปญหาในภาพรวมเกี่ยวกับสินคาภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุ

อาหารทีใ่ชตะกัว่เปนตวัประสานรอยเชือ่มตอ ตามทีร่ฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรฐัมนตร ี(คณุหญงิทพิาวด ี เมฆสวรรค) ประธานกรรมการ

คุมครองผูบริโภคเสนอ

2. ใหสวนราชการตาง ๆ ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ (ตามขอ 1) ตามอำนาจหนาที่โดยใชงบประมาณของสวนราชการนั้น

โดยในสวนที่นอกเหนือจากการไดรับสนับสนุนจากแหลงเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ใหสวนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาปรับแผน

การปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ไดรับหรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจำป

ตามแผนการดำเนนิงาน ตามความเหมาะสมกบัความจำเปนเปนป ๆ ไป

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 10 ลงวนัที ่11 มกราคม 2551

 ⌫  ⌫ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 รับทราบผลการดำเนินการเรื่อง การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ

โทรทัศน และหลักเกณฑการโฆษณาที่มีผลตอเด็กและเยาวชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และเห็นชอบมาตรการ

ในการสนับสนุนรายการสำหรับเด็กตามมติคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 17

ธันวาคม 2550 ตามที่กรมประชาสัมพันธในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติเสนอ

ดังนี้

1. ขอความรวมมือใหสวนราชการและหนวยงานรัฐวิสาหกิจใหความสำคัญในการสนับสนุนรายการสำหรับเด็ก

2. ใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุเรื่องการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนไวในหลักสูตรการเรียนการสอน

เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองใหแกเด็กนักเรียน รวมตลอดทั้งใหผูปกครองนักเรียนไดทราบดวย

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 3 ลงวนัที ่4 มกราคม 2551

 

ตามที่ไดมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

สิน้พระชนม ลงวนัที ่2 มกราคม 2551 ดงันี้

1. ใหสถานที่ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแหง ลดธงครึ่งเสา มีกำหนดสิบหาวัน ตั้งแตวันที่ 2

มกราคม 2551 เปนตนไป

2. ใหขาราชการ ลูกจาง พนักงานของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไวทุกข มีกำหนดสิบหาวัน ตั้งแตวันที่ 2

มกราคม 2551 เปนตนไป นัน้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 นายกรัฐมนตรีเห็นวาเมื่อครบกำหนดการไวทุกข 15 วันแลว

การจะไวทุกขตอไปหรือไมนั้น ใหเปนไปตามความสมัครใจ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติรับทราบ

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 15 ลงวนัที ่21 มกราคม 2551
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คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 รับทราบผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และเห็นชอบมาตรการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามทีส่ำนกังบประมาณเสนอ โดยมรีายละเอยีด สรปุไดดงันี้

1. ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สำนักงบประมาณแลวเปนเปาหมายหลักในการเรงรัดการดำเนินงานเพื่อใหการเบิกจายบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวตามมติคณะรัฐมนตรี

เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2550

2. โครงการ/รายการที่ไดทำสัญญา/กอหนี้ผูกพันไวแลว ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเรงรัดการดำเนินงานใหเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนด

หากไมสามารถดำเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด ใหรายงานเหตุผลความจำเปนตอหัวหนาสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาดำเนินการแกไขเรงรัดตอไป

3. ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 ในกรณีที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณาเห็นวาไมสามารถทำสัญญา/กอหนี้ผูกพันโครงการ/รายการใด

ไดทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 ใหพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ

4. กรณีงานดำเนินการเอง ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณประกอบการกอสรางใหเปนไปตาม

แผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว

5. สำหรับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจทำสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2551

6. ใหสำนักงบประมาณนำผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และเงินกันไวเบิก

เหลื่อมปของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ใหกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจดวย

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0506/ว 17 ลงวนัที ่21 มกราคม 2551

 ⌫ ⌫   

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2531 รับทราบวาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงขอแนะนำของ

นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำในภาษาไทย ใหสวนราชการทราบและขอใหรับไปปฏิบัติโดยทั่วกัน

โดยใหถือเปนขอแนะนำที่สำคัญสำหรับขาราชการทุกคนที่จะตองระมัดระวังการพูดและใชภาษาไทย ซึ่งเปนภาษาประจำชาติ

โดยใหตระหนกัถงึความถกูตองของการออกเสยีงพดูหรอือานคำทีม่ ีร ล และคำควบกล้ำทีม่ ีร ล เปนพเิศษในทุกโอกาส โดยขอใหฝกฝน

ปรับปรุง แกไข อยาใหเกดิขอบกพรองหรอืถกูตำหนวิาไมสามารถออกเสยีง ร ล และคำควบกล้ำทีม่ ีร ล ไดตอไปอกี กับขอใหผูบังคับบัญชา

ทุกระดับชั้นไดคอยแนะนำและตักเตือนขาราชการในบังคับบัญชาของตนดวย นั้น

 กระทรวงวัฒนธรรม ไดขอใหนำมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวมาซักซอมการถือปฏิบัติในสวนราชการ เนื่องจากยังมีผูออกเสียง

ร ล และคำควบกล้ำในภาษาไทยไมชัดเจน ซึ่งจะทำใหกลายเปนแบบอยางการออกเสยีงภาษาไทยทีผ่ดิใหแกเยาวชน สำนกัเลขาธกิาร

คณะรฐัมนตรจีงึขอซกัซอมการถอืปฏบิตัติามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว (ดูรายละเอียดไดจาก www.cabinet.thaigov.go.th หัวขอคนหา

ขอมลูมตคิณะรฐัมนตร)ี มาอกีครัง้หนึง่

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0505/ว 21 ลงวนัที ่24 มกราคม 2551
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กรุณาพิจารณาจากตัวอยางตอไปนี้

อุตสาหไปตลาดซื้อผักซื้อปลาจะมาทำกับขาวใหคน

ที่บานกิน (ขออนุญาตใชคำไทยดั้งเดิม) ทำออกมาเสร็จแลว

ตั้งบนโตะอาหารเหลียวซายแลขวา  คนที่กิน  (ที่ ไมได เปน

โรครายแรงที่มีอาการเบื่ออาหาร) ดูเหมือนจะกินแบบไมใยดี

เทาไหร กบัขาวเหลอืมากมาย ดอูาการเหมอืนกบัจะ “กินกันตาย”

หรอืแบบ “ไมใหเสยีน้ำใจ”

อยางนี้เขาเรียกวาทำกับขาวเสร็จจริง แตการทำกับขาว

มื้ อนั้ นไม  “สำเร็จ” เพราะไมบรรลุวัตถุประสงคของการทำ

วัตถุประสงคของการทำกับขาวโดยปกติคือ ทำออกมาแลวทุกคน

ควรจะมีทาทีกินกันอยางเอร็ดอรอย แมไมเกลี้ยงจาน แตก็พอ

มีภาพใหเขาใจไดวาคนกินมีความพึงพอใจกับอาหารมื้อนั้น

(แตถาคนทำกับขาวคิดแตวาทำสง ๆ ไปพอใหเสร็จ ๆ

ใหมีอะไรกินจบไปสักมื้อ แลวผลปรากฏวาสมาชิกก็กินแบบ

พอใหเสร็จ ๆ เหมือนที่เรามักพูดกันวา “กินกันตาย” ก็เปนเรื่อง

ที่สมน้ำสมเนื้อ หรือสมควรแกเหตุแลวเอย)

เมื่อกอนนี้ เราคิดวาคำวา  “เสร็จ” กับ  “สำเร็จ” มี

ความหมายเหมือนกัน

หลายคนไม เ ข า ใจว าก็ ตั ว เขา เองทำงานที่ ได รั บ

มอบหมายมาไดเสร็จทุกอยางทุกขั้นทุกตอน แลวทำไมหัวหนา

ยังบอกวาเปนการทำงานที่ไมสำเร็จ จะตองใหทำถึงไหน?

คำวา “จะตองใหทำถึงไหน?” นั่นละคือประโยคสำคัญ

ที่เราตองตอบใหไดเวลาที่ทำงานแตละชิ้น

ถาเรามองเห็นเฉพาะงานที่อยูตรงหนา แลวก็ตะบี้ตะบัน

ทำไป โดยไมสนใจวางานนัน้เขาใหทำเพือ่เปาหมายอะไร และมใีคร

รอบขางบางที่ เขาจะตองรับงานตอจากเรา เขาตองการงาน

คณุภาพอยางไร เมือ่ไหร โอกาสทีง่านทีเ่ราทำนัน้ กลายเปนงานที่

“ทำฟรี” และจะไมสนับสนุนเปาหมายใหญของหนวยงานมีสูง

บางคนชอบพดูดวยความภมูใิจเสมอวา ในชวีติการทำงาน

ที่ผานมา 20–30 ป ไดพยายามทำงานในหนาที่ทุกอยางใหดี

ที่สุดแลว

     
     

ก็ฟงดูดีกับคำพูดนั้น แตความหมายจะกินความถึง

วิธีการทำงานแบบใด จะเปนแบบที่ทำอยูในกรอบของตัวเอง

อยูในโลกของตัวเอง  หรือแบบที่ตระหนักถึงคนอื่นหรือสิ่งที่

เกี่ยวของอื่นรอบขางดวย ก็อาจจะตองจับมานั่งถามกันใหจริง ๆ

จัง ๆ เพื่อที่จะใหไดคำตอบวา สรุปแลวที่ทำมาเปนสิบปนั้น

ทำสำเร็จกี่เรื่อง!

ขอขี่มาเลียบคายอีกสักเรื่อง

การทำงานทกุวนันี ้ เรามกัจะไดยนิคำ 3 คำนีเ้สมอ ๆ คอื

ผลผลติ หรอื output ผลลพัธ หรอื outcome และผลกระทบ หรอื

impact

ตัวอยางการสรางตุมนำ้ในหมูบานจะชัดเจน

สมยัหนึง่รฐับาลมนีโยบายใหสรางตมุน้ำใบโต ๆ สำหรบั

เก็บน้ำฝน เพื่อใหคนในหมูบานไดใชโดยตั้งเปาวาจะสรางใหแก

หมูบาน ๆ ละ 200 ตุม หนวยงานที่มีหนาที่ก็ไปทำจนครบ

ตามจำนวนเรียบรอยถือวาเสร็จ แตถาถามวานโยบายนี้สำเร็จ

หรือไม ก็ปรากฏวาบางหมูบานไมมีใครสนใจตุมเหลานี้ เลย

บางหมูบานก็หาวิธีรองน้ำฝนมาใสไวใชสอย  เพราะฉะนั้น

ที่ไมสนใจใยดีก็ถือวางานนั้นไมสำเร็จ แตบางที่ที่ตุมนั้นไดมีการ

เก็บน้ำ และคนไดใชน้ำอยางพอเพียง ก็ถือวามีผลลัพธตามที่

ตองการ ตรงนี้อาจมองไดวาคือความสำเร็จ

แตยังไมพอ ยังมีผลกระทบ หรือ impact อีกตัวที่มา

ในระยะหลัง ๆ เราเริ่มใหความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะบางที

สิ่งนั้นสำเร็จจริง แตถาหากสรางผลกระทบในทางลบใหเกิดขึ้น

มากมายก็ตองกลับมาทบทวนสิ่งที่เราคิดวาเปนความสำเร็จนั้นอีก

เชน ชาวบานตางก็ไปใชน้ำในตุมนั้น ใชกันโดยที่ไมเคยมีการ
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ทำความสะอาดเลย วันดีคืนรายน้ำไมสะอาดเพราะมีเชื้อโรค

ปนเปอน ทำเอาคนที่ไปใชน้ำจากตุมน้ำสวนกลางนั้นปวยกัน

เปนแถว  ๆ รอนถึงหมอถึงโรงพยาบาลที่จะตองดูแลรักษา

นี่ก็คือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งถาเราคิดเผื่อไวลวงหนา

ก็อาจจะไดคิดอานหาทางปองกันหรือแกไขไวกอนได

หันกลับมามองการทำงานของเราแตละชิ้นในแตละวัน

โดยเปรยีบเทยีบกบัตวัอยางทีย่กมาขางตน จะพบวา คำวา “เสรจ็”

และ “สำเรจ็” เกี่ยวของกับเราแทบทุกงาน

⌫

แตละคนอาจมีวิธีการทำงานใหเสร็จและสำเร็จดวย

เหมือนกันบางไมเหมือนกันบางขึ้นกับทักษะของแตละคน แตที่

จะนำเสนอตอไปนี้ เปนเพียงบางสวนที่เห็นวานาจะเปนแงคิด

ใหลองพิจารณาดู

1. ตองรูและเขาใจวัตถุประสงคหรือเปาหมาย

สดุทายของงานนัน้ ๆ

บอยไปหรือแทบเปน

เรื่องปกติของเราหลายคนที่ทำงาน

ไปแตละวัน โดยที่ ไม รู ห รอกว า

สิ่งที่ตัวเองทำนั้น ทำไปเพื่ออะไร

ไดรับมอบหมายใหทำงานอะไร

ก็ทำไปใหเสร็จ  ๆ  (แลวก็ เลน

เกมในคอมพิวเตอร)

อ ย า ก จ ะ ข อ ใ ห

พิจารณาลงในรายละเอียดสักนิดวา

งานบางชิ้นไมใชตองการแคทำใหเสร็จอยางเดียว แตยังมีบางสิ่ง

บางอยางทีแ่ฝงอยใูนงานนัน้ทีท่ำใหเราตองคำนงึถงึใหมากกวาการรบี

ทำงานนั้นใหเสร็จ สิ่งที่แฝงอยูนั้นคืออะไรก็ขึ้นอยูกับวางานชิ้นนั้น

ทำไปโดยมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายอะไร สิ่งนี้จะเปนตัวกำหนด

คุณภาพของงานชิ้นนั้น

คำวา “คุณภาพของงาน” ในที่นี้มีความหมายที่กวาง

หมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่จะทำใหงานนั้นเดินไปสูเปาหมายของ

ความสำเร็จที่วางไว

บางชิ้นตองการขอมูลที่ถูกตองแมนยำ  นั่นก็อยู ใน

ความหมายของคำวาคุณภาพ

บางชิ้นตองการขอมูลการวิเคราะหเชิงลึกเพื่อที่จะนำไป

ใชประกอบการตัดสินใจ การนำเสนอขอมูลเชิงลึกก็เปนคุณภาพ

ที่เราตองสรางขึ้นมาใหแกงานชิ้นนั้น

เปนตน (แปลวาไมยกตัวอยางแลว)

คุณภาพที่วานี้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคหรือเปาหมาย

ของงาน เพราะฉะนัน้ ถาเรามองไปไมถงึทีส่ดุของงาน งานทีเ่ราทำ

ก็มีความหมายแคการทำตามกระบวนการของงานเทานั้น

แตอยางไรก็ตาม งานบางชิ้นก็ตองการเพียงใหผาน

กระบวนการที่ถูกตองเทานั้น ไมตองการขอมูลหรือการวิเคราะห

ที่ลึกซึ้ง ก็อาจจะตองทำเพียงเทานั้น (มากไปก็จะเกินขอบเขต

อำนาจหนาที)่

เพราะฉะนั้น งานบางชิ้นทำกันสายตัวแทบขาดจึงจะทำ

ใหงานสำเร็จ แตบางชิ้นทำแคเชิงกระบวนการเทานั้นก็ทำใหงาน

สำเร็จไดเหมือนกัน เราจึงตองรูและเขาใจวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายสุดทายของงานนั้น ๆ เพื่อที่เราจะไดรูวา เราควรจะทำ

งานชิ้นนั้นอยางไร

2. การประเมินวางานที่ทำเสร็จแลวนั้นสุดทาย

บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่วางไวหรือไม

ทำงานแบบทำทิ้งทำขวางนั้นทำงาย  ประเภท

เสร็จแลวเสร็จกัน แลวก็ไปเดินปลอยอารมณคลายเครียด

แตงานที่ทำนั้นอาจจะไมถือวา “สำเร็จ” ซึ่งเราอาจประเมินงาน

ทีเ่ราทำเสรจ็แลวนัน้ใน 2 ประเดน็ใหญ ๆ ตอไปนี้

o สาระของเนือ้งานตรงตามความตองการหรอืไม

ถามวาเปนความตองการของใคร ตรงนี้ก็คง

พูดไดเปนอีกเรื่องหนึ่ง เพราะบางทีความตองการของหัวหนากับ

ความตองการของคนทำซึ่งเปนลูกนองอาจจะไมตรงกัน (โดยที่

ไมทราบหรือตั้งใจ หรือไมก็ไมคิดจะทำใหตรงกันตั้งแตตน)

แตในที่นี้เพื่อไมใหประเด็นแตกฉานซานเซ็น ก็สมมติวาทั้งหัวหนา

และลูกนองรูความตองการของงานชิ้นนั้นตรงกันก็แลวกัน ดังนั้น

งานของเราที่ตองเกี่ยวของกับงานของคนอื่นดวย เราก็ตองคิด

เลยไปถึงวาคนรับงานตอจากเราเขาตองการงานคุณภาพแบบใด

รูปแบบอยางไร ก็ควรตองทำตามความคาดหวังนั้น

⌦
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o เสร็จทันเวลาที่ตองการหรือไม

การทำงานแบบไมรูรอนรูหนาวนี่คอนขางทำให

เพื่อนรอบขางรูสึกแยมาก อยางที่เคยใหความเห็นไปมากแลว

ในฉบับกอน ๆ ถาคิดวางานนั้นเปนงานของหนวยงานที่ตองการ

ความเชื่อมโยงประสานกันตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให

สุดทายสำเร็จออกมาดวยดี เมื่อเราเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

นั้นก็ตองทำตามกติกาในเรื่องของเวลาดวย จะทำตามใจแบบ

สบายอารมณ นึกอยากทำก็ทำ ไมอยากทำก็ไมทำ ก็จะเปน

คนที่คนอื่นไมอยากทำงานดวย ที่สำคัญก็คือจะพลอยทำให

งานสวนรวมไมสำเร็จ ฉะนั้น ถาเราอยากจะเปนคนที่ทำงาน

สำเร็จ ก็ตองใหความสำคัญและทำตามกติกาในเรื่องของเวลา

3. วิธีการทำงานของเราเปนอยางไร

เวลาที่เกิดปญหาในการทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งขึ้นมา

เชน งานนั้นทำเสร็จแลวถูกเก็บไวเฉย ๆ หัวหนาไมไดเอาไป

ทำอะไรตอ (เรียกวา “ทำฟรี”) หรืองานนั้นถูกแกไขยับเยินจนจำ

ของเดิมไมได หรืองานบางอยางทำไปทำไมพบกับปญหาอุปสรรค

รายทางมากเหลือเกิน จุก ๆ จิ๊ก ๆ จนไมอยากทำ อะไรเหลานั้น

เปนตน สิ่งเหลานี้ไมวาจะเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ตาม เทาที่สังเกตดู

พบวานอยคนนักที่จะหันกลับมาสงสัยวิธีการทำงานของ

ตัวเราเอง!

เรามักไมคิดวาเรามีวิธีการทำงานที่ผิด ๆ

เรามักไมคิดวาการทำงานของเราดวยวิธีแบบนี้เทากับ

เรากำลังสรางปญหาอุปสรรคใหเกิดขึ้นพรอม ๆ กันไปดวย

เรามักจะมองออกไปนอกตัววาสิ่งเหลานั้นทั้งหลาย

ตางหากที่เปนปญหาอุปสรรค

ซึง่กอ็าจจะมสีวนถกูอยบูาง และไมถกูพอ ๆ กนั

ถาเปนปญหาอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายนอกจริงแลว

ผูเขียนเห็นวาอยางไรเสียก็นาจะแกไขไดไมยาก แตถาปญหา

มาจากตัวเราเอง และเริ่มตนเราเองก็ไมคิดจะโทษหรือกลาวหา

หรือสงสัยตัวเองบาง ก็ยากที่จะแกไข (ใจจริงอยากใชคำวา

“ยากมาก..ก..ก”)

สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เราควรหันกลับมาตั้งคำถาม

ตวัเองบางและบอย ๆ กค็อื “วธิกีารบรหิารจดัการ”

เราคิดวาเรื่องบริหารจัดการเปนเรื่องของคนที่ เปน

หัวหนา ลูกนองจะตองไปบริหารจัดการอะไรเพราะทำอยูแค

กับตัวเอง ซึ่งก็เปนจริงอยางนั้นในระดับหนึ่ง แตถาลองพิจารณา

ใหละเอยีด เราจะพบวาไมวาจะอยใูนฐานะอะไร จำเปนทีเ่ราจะตอง

มีทักษะในการบริหารจัดการดวยกันทั้งสิ้น อยางนอยถาคิดถึง

สิง่ตอไปนีก้เ็ทากบัวาเรากำลงับรหิารจดัการ ไมระดบัใดกร็ะดบัหนึง่

o การวางแผนในการทำงานแตละชิ้น วาจะทำ

เมื่อไหร (ไมใชเฉพาะวาจะทำวันใด แตตองรูดวยวาควรจะทำ

ในชวงใดของแตละวัน) ทำอยางไร ตองใชขอมูลอะไรมาประกอบ

บาง ตองใหเสร็จเมื่อไหร เปนตน คนที่ทำงานตามยถากรรม

โดยไมมีการวางแผนไวบางนั้น อยาวาแตจะทำงานใหสำเร็จเลย

เอาแคใหงานเสร็จก็ตองลุนกันแทบทุกวัน

o การใชคนใหถูกตองเหมาะสมกับงาน ขอนี้เปน

หลักสำคัญในทุก ๆ งาน งานบางอยางตองอาศัยหลายคนทำ

ชวยกันทำ  ถาอยู ในฐานะหัวหนางานตองใหความสำคัญ

ในเรื่องนี้ เปนพิเศษ เพราะเลือกคนทำงานไดถูกตองเทากับ

งานเสร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง ถาเลือกคนผิดคิดจนตัวตาย เพราะ

ตองตามแกอยูนั่นแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเลือกหรือจัดให

หลายคนมารวมกันทำงานเปนทีม ถาสวนผสมของคนในทีมนั้น

ไมลงตัวไมเหมาะสม ทีมงานจะพาไปพังในที่สุด ตรงจุดนี้อยากให

คิดเผื่อดวยวา งานที่ทีมทำแลวไมสำเร็จ จะโทษทีมนั้นฝายเดียว

ก็อาจจะไมยุติธรรมนัก จริง ๆ แลวตองมองยอนกลับไปตั้งแต

ตอนตนที่ตั้งทีมนั้นดวย

อี กป ร ะ เ ด็ นที่ น า คิ ด สำห รั บ ก า รตั้ ง ที ม ง าน

บางหนวยงานชอบตั้งคณะทำงาน หรือทีมงานกันเปนวาเลน

งานเล็ก ๆ ที่ควรใชคนเดียวทำหรือ 2–3 คนทำ ก็ไปเกณฑคนเขา

มาทำเหมือนจะทอดกฐินกันทุกงาน  ผลกระทบที่ เกิดขึ้นซึ่ง

หวัหนางานไมมวีนัรเูลยกค็อืลูกนองแตละคนกก็ลายเปนคนทำงาน

จับจด จับโนนนิดนั่นหนอย ไมเปนชิ้นเปนอัน ทำงานลงลึก

ในรายละเอียดไมไดสักเรื่อง เพราะมัวแตถูกเกณฑไปเปน

คณะทำงานหลายคณะเกินไปโดย “ไมจำเปน” ตรงจุดนี้จึงตองหา

ความสมดุลใหไดระหวางการฝกใหคนทำงานเปนทีมมีความรอบรู

กับการพยายามใหคนมีความรูและทักษะในเชิงลึกในงานที่เขาทำ

o การใชทรัพยากรอื่น  ๆ  เชน  วัสดุ  อุปกรณ

งบประมาณ ทำกนัอยางสรุยุสรุายหรอืไม ใชกนัอยางคมุคาหรอืไม

บางคนทำงานเสรจ็ แตสิน้เปลอืงมาก แบบนีก้ไ็มนา

จะเรียกวาสำเร็จ เพราะคำวา “สำเร็จ” นอกจากจะหมายถึง

ประสิทธิผลแลว ยังรวมถึงประสิทธิภาพดวย การทำงานเสร็จ

อยางไมมีประสิทธิภาพไมอาจเรียกวาทำงานไดสำเร็จแนนอน
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o ไดมีการคาดการณไวลวงหนาหรือไมวา ระหวาง

การทำงานชิ้นนั้น จะมีตัวแปรหรือเงื่อนไขอะไรเขามาแทรก

ใหกลายเปนปญหาหรอือปุสรรคทีท่ำใหกรอบเวลาการทำงานชิน้นัน้

ตองลาชาหรือคลาดเคลื่อนออกไป หรือตองปรับกระบวนการ

วิธีการทำงานระหวางกำลังทำ แมกระทั่งตองปรับเปลี่ยนเนื้องาน

หรือเลิกทำไปเลยเพราะหมดความจำเปน หรือทำแลวไมคุมคา

ประเด็นนี้จะวาคิดมากไปก็ไมผิด  แตการคิด

ในลักษณะนี้ถามีไวบางในปริมาณที่พอดี ก็จะทำใหเราสามารถ

ทีจ่ะหาแนวทางปองกนัแกไขปญหาทีอ่าจจะเกดิแทรกซอนไดลวงหนา

ที่หนักก็จะไดเปนเบา ที่เบาก็คงจะไมเกิด ทำใหการทำงานนั้น

ใหสำเร็จเปนไปไดโดยสะดวก

ถึงบรรทัดนี้จะเห็นวาการจะทำงานใหสำเร็จนั้นมี

รายละเอียดมาก

นี่เฉพาะเรื่องงานเพียงดานเดียวก็ยากที่เราจะบอกกับ

ใคร ๆ วา เราประสบความสำเรจ็ในการทำงาน

หรือเมื่อเราจะชมเชยใครวา เขาประสบความสำเร็จ

ในการทำงาน ถาคิดเสียใหดี ๆ ก็อาจจะอาปากคางไมพูดตอ

เสียก็เปนไปได

เพราะฉะนั้น เอาเปนวาการชมคนอื่นในเรื่องการทำงาน

กค็งตองชมกนัตอไปไดเพือ่ใหรสูกึด ีๆ  คนไดรบัคำชมจะไดมกีำลงัใจ

ทำดีตอไป เปนหนาที่ของคนที่ทำงานรวมกันตองทำใหกันและกัน

แตก็จำเปนที่เราจะตองเขาใจสาระที่แทจริงของคำชมเหลานั้นดวย

ทั้ งนี้ทั้ งนั้นไม ไดตองการให รู สึกทอถอยเมื่ อ เวลา

กลาววา การทำงานให “สำเร็จ” นั้นยากกวาที่เราคิด

เพียงแตอยากใหรู สึกวาสิ่ งนี้คือความทาทายเรา

ในการทำงาน

วันกอนคนทำงานเกงคือคนที่ทำงานเสร็จ

แตวันนี้คนที่ทำงานไดสำเร็จตางหากจึงจะเรียกวา

เกงจริง
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หนังสือ “สรางชีวิตใหสมดุลคุณทำได” แตงโดย ชารอน

เว็กสไซเดอร–ครูซ (Sharon Wegscheider – Cruse) แปลเปนภาษาไทย

โดย ปพนพัชร เปนหนังสือที่จะบอกถึงเคล็ดลับสรางพลังในการแกไขปญหา

และวางแผนชีวิตใหประสบความสำเร็จอยางสมดุลดวยตัวคุณเอง

หนังสือเลมนี้ เปนหนังสือปรัชญาการใชชีวิตที่จะแนะนำพลัง

6 ประการที่จะชวยใหคุณฟนฟูพลังชีวิตและจิตวิญญาณ เปนคูมือสราง

พลังความคิด พลังอารมณ พลังจิตวิญญาณ พลังกาย พลังทางสังคม

และพลังอันเกิดจากความตั้งใจอันแนวแนในตัวคุณใหสมดุลดวยตนเอง

การวางแผนชวีติอยางสรางสรรคจะทำใหคณุประสบความสำเรจ็และมคีวามสขุ

อยางสมดุล นอกจากนี้หนังสือเลมนี้ยังบอกคุณวา “สรางชีวิตใหสมดุล

คุณก็ทำได”



Sharon Wegscheider – Cruse เปนที่ปรึกษา นักการศึกษาและนักเขียนชาวอเมริกัน

เปนนักครอบครัวบำบัดที่มีชื่อเสียง ชารอน เว็กสไซเดอร–ครูซ ไดเขียนหนังสือที่นาสนใจ

ไวหลายเรือ่ง และไดนำไปแปลเปนภาษาตาง ๆ เปนจำนวนมาก เชน ภาษาฝรัง่เศส เยอรมนั

สเปน กรีก ญี่ปุน และภาษาโปรตุเกส เปนตน นอกจากนี้หนังสือของชารอนฯ

ยังไดถูกนำไปสรางเปนภาพยนตรสารคดีสำหรับใชฝกอบรมในโอกาสตาง ๆ ดวย
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ขอมลูขาวสารตาง ๆ อนัจะเปนประโยชนตอการปฏบิตังิานโดยรวมและเปนการเผยแพรความรขูอมลูขาวสาร

ใหแกผทูีส่นใจทัว่ไปดวย

พมิพที ่: สำนกัพมิพคณะรฐัมนตรีและราชกจิจานเุบกษา ถนนสามเสน กรงุเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-0611-3

รหัส : สปค. 51/02-15

ทานสามารถเปดอาน

สลค.สาร ผานทาง website

ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.cabinet.thaigov.go.th


ถาเปนธรรมะจริง ๆ คนที่เขามาสูพระธรรม ถาเปนผูตรง เขามาดวยความนอบนอมตอการที่จะศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะประพฤติ

ปฏิบัติตาม เมื่อมีความเห็นถูก มีความเขาใจถูก... วาสิ่งใดไมดีก็จะละเวนสิ่งนั้น... สิ่งใดดีก็จะประพฤติสิ่งนั้น... เทาที่จะประพฤติได

สั่งสมได เพราะฉะนั้น ก็เปนผูที่ตรงตอธรรมะ ไมไดเขามาโดยที่วา เราเรียนเกง เรารูธรรมะมาก เราจะไปเปนครู อาจารย หรือเรา

จะไดลาภ ไดสักการะ แมแตเพียงการชมเชย... ก็ไมใชเปนผูที่เพื่อสิ่งนั้น ถาเพื่อสิ่งนั้นแลว...จะไมไดสาระจากพระธรรม แตวา

จะไดความเมาในความรู ในความเกง หรืออาจจะในลาภ ในสักการะ แตวาถาเปนผูที่ศึกษาเพื่อประโยชนจริง ๆ เพราะเหตุวา 

พระธรรม...ถาไมศึกษาก็สูญ

พระพุทธศาสนาไมไดอยูที่วัตถุเลย... แตอยูที่ความเขาใจของชาวพุทธ ถาชาวพุทธไมเขาใจพระธรรม... สูญแนนอน ไมมีการที่จะ

ดำรงสืบตอไป มีพระไตรปฎกจริง เปดแลวไมรูเรื่อง หรือวาเขาใจผิด ขณะนั้นก็ไมใชการสืบตอพระศาสนา เพราะฉะนั้น เราตองเปน

ผูที่ตรงจริง ๆ มีความนอบนอมตอพระรัตนตรัย แมแตพระธรรม นอบนอมโดยการศึกษา ดวยการพิจารณาดวยความละเอียด

ที่จะใหไมบิดเบือน ไมเขาใจผิดในพระธรรม เพราะถาเขาใจผิด...จะผิดไปโดยตลอด

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
มโหสถทลูพระเจาวเิทหราชวา... “ คนพาลเหน็โลกนีเ้ปนปกต ิ ไมเหน็โลกหนาเปนปกต“ิ 

เพยีงขอความสัน้ ๆ นี ้แตกเ็ปนชวีติประจำวนัของทกุ ๆ คนทีโ่ลภ ตองการสิง่ใดในชวีติประจำวนั กเ็พราะเหน็ความสำคญัในโลกนี้

เทานั้น ตองการลาภ ตองการยศ ตองการสรรเสริญ ตองการสักการะ แตสิ่งเหลานี้จะติดตามไปถึงโลกหนาไดไหม

ลาภ ยศ และสรรเสริญที่ปรารถนากันในชาตินี้ ไมสามารถจะติดตามไปชาติหนาไดเลย แตที่ติดในลาภ ยศ สรรเสริญ สักการะ

เพราะคนพาลเห็นโลกนี้เปนปกติ คือคิดถึงเฉพาะโลกนี้ที่กำลังเปนอยูเทานั้น จนกระทั่งสามารถกระทำทุจริตตาง ๆ ดวยโลภะบาง

โทสะบาง โมหะบาง เพราะไมเห็นโลกหนาเปนปกติ อกุศลแตละขณะซึ่งเกิดขึ้นแลวดับไป เปน “ปกตูปนิสสยปจจัย” ที่จะทำใหเกิด

อกศุลจตินัน้ ๆ ในอนาคตขางหนา แมโลภมลูจติทีเ่กดิเพยีงชัว่ขณะเดยีว กเ็ปน “อปุนสิสยปจจยั” ทีจ่ะใหเกดิโลภมลูจติขางหนาอกี

ขอมลูจากมลูนธิศิกึษาและเผยแพรพระพทุธศาสนา www.dhammahome.com
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